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HJALMAR NORRSTRÖM. 

EN SIDA af vår tids kultursträfvanden, 
hvars betydelse knappast kan öfver
skattas, är arbetet på att gifva åt de 
föremål, som dagligen omgifva oss, en 

ädel form, en konstnärlig och smakfull utstyrsel. 
Det finnes hundratals föremål, hvilkas tillverk
ning är industriens och handtverkeriernas upp
gift, som länge fått sin form, färg och hela yttre 
daning bestämd uteslutande ur nyttighets syn
punkten, och om man någon gång bekymrat sig 
om att gifva dem ett smakfullt och konstnärligt 
yttre, så har det gemenligen endast varit, då 
de varit bestämda för sådana hem, där man 
kunnat omgifva sig med praktsaker utan hän
syn till kostnaderna. Det har ju icke alltid 
varit så, men den generation, som nu håller 
på att gå ur tiden, har varit vittne till en 
smakens förflackning, ett underskattande af 
det estetiska momentets betydelse i hvardags-
lifvet, som till sist blef rent afskräckande i 
sin banala sterilitet. 

Den renässans, som man under de sista 
lustrerna kan spåra på många områden i 
lifvet, har gifvit sig icke minst kraftigt till
känna på just detta område. Man har kom
mit underfund med, att en saks värde ligger 
ej ensamt i det sätt, hvarpå densamma fyller 
sin speciella nyttighetsuppgift, utan ock i en 
för ögat och skönhetssinnet smekande utstyr
sel. Och hvad mera är: man har gjort den 
upptäckten, att det i många fall ej blir dyrare 
att tillverka en vacker och stilfull vara än 
en stillös och ful. Konstindustrien gör dag
ligen nya eröfringar, den lägger under sig 
områden, där den förut icke alls ansetts höra 
hemma, och denna kraftiga utvidgningsten
dens visar samtidigt ett starkt demokratiskt 
drag. Man försöker att äfven åt de alldag
ligaste och billigaste föremål, som äro åt
komliga äfven för de tunna plånböckerna, 
gifva en fläkt af konstnärlig schwung. Det 
är icke platsen att här utreda, huru mycken 
glädje, trefnad och ljus ett sådant sträfvande 
fört in i hemmen, i folks dagliga tillvaro eller 
— hvad som är än betydelsefullare — huru 
förädlande och förfinande det måste inverka 
på det släkte, som växer upp. Det förhållan
det behöfver för öfrigt ej mer än antydas för 
att också kännas och förstås. 

Men klart är, att om detta kultursträfvande 
redan kan peka på ett ganska vackert resultat, 
och om det än vidare skall kunna räkna på 
framgång, så måste industriens och handt
verkeriernas målsmän å ena sidan och konst
närerna å den andra räcka hvarandra handen 
till ett ärligt och trofast samarbete. Så har 
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man äfven gjort. Man har kommit därhän, 
att det nu icke längre anses för någon under
ordnad och ovärdig uppgift för en arkitekt 
att rita mönster till en möbel eller för en 
målare att dekorera en porslinsvas. Det är 
tämligen säkert, att under brytningstiden, då 
det på allvar blef fråga om ett samarbete 
mellan industrien och konsten, var det konst
närerna som bragte det största offret af sin 
point d'honneur, ty just på grund af ofvan an
tydda ringaktning för det konstnärligas be
tydelse inom hvardagslifvet betraktades den 
konstnär, som sysslade med utsmyckning af 
»handtverksvaror», såsom en förlorad adept, 
såsom en, den där icke kände sig vuxen kon
stens höga uppgifter. 

Så mycket större är hedern för dem, som 
redan tidigt hade mod att bryta med denna 
trångsinnade uppfattningsslentrian. Och när 
man söker i minnet efter, hvilka dessa konst
närer voro, skulle det vara en stor orättvisa 
att glömma det namn, som läses ofvan för denna 
uppsats. En kort redogörelse för Norrströms 
studier och arbeten skall bäst visa detta. 

Karl Hjalmar Norrström föddes den 4 juli 
1853 i Eskilstuna, där hans ännu i lifvet 
varande fader åtnjöt anseendet att vara sta
dens skickligaste damaschör. Efter slutade 
skolstudier gick Norrström 1869 in vid Aka
demien för de fria konsterna och studerade 
där till 1874, då han återvände till sin fäder
nestad. Han komponerade nu flitigt mönster 
för Slöjdföreningens pristäfl ingår, erhöll pris 
och blef uppmärksammad af nu aflidne major 
Björkman och andra framstående konstslöjdens 
målsmän. Ar 1877 erhöll han ett stipendium 
från Wallniarkska fonden och dessutom anslag 
af kommerskollegium, så att han kunde före
taga en studieresa till Paris på våren sist
nämnda år. Här idkade han studier vid 
Ecole des arts äécoratifs och var sålunda redan 
nu på det klara med, att hans arbete till god 
del skulle komma att falla inom det konst
industriella området. Han hemsände äfven 
från Paris arbeten till slöjdföreningen och fick, 
då tiden för innehafvandet af stipendiet och 
reseanslaget utgått, genom major Björkmans 
bemedling understöd från högt håll, så att 
hans studier i Paris kunde förlängas. Han 
vistades då där i tre år. 

Det var en talrik och lifskraftig nordisk 
konstnärskoloni, som i slutet af 70-talet vista
des i Paris och som upptog Norrström i sin 
krets. Dit hörde bland andra Nils Forsberg, 
Carl Larsson, Salmson, Hagborg, Hugo Birger 
och Skånberg, finnarna Walter Runeberg och 
Wille Wallgren, dansken Kroyer m. fl. Att 
detta umgänge ej kunde undgå att utöfva ett 
välgörande inflytande på den unge konstnärs
adeptens utveckling behöfver väl knappt sägas. 
Bland de arbeten Norrström utförde i Paris 
må nämnas ett tillsammans med Walter Rune
berg utarbetadt täflingsförslag till ett Rune
bergsmonument i Finland. Det erhöll andra 

Ytterligare en framstående auktoritets in
tyg: Difteribakterieu 'dödas af AZYMOL på V., mi
nut, Tyfus-bakterien dödas af Azymol på % mi
nut, Mjeltbrandsbakterien dödas af Azymol på lL 
minut, Sår- och Varbakterien dödas af Azymol på 
Vi minut. Redan 1I- proc. AZYMOL hämmade 
växten af samtliga nämnda bakterier. 

Köpenhamn den 8 december 1900. 
V. Stein, professor. 

OBS.! AZYMOL är det bästa till dagligt bruk 
för munnens vård, mot smitta, för sårbehandling, 
ekzem, reformar, finnar, hudutslag. 

Till hudens förskönande och vård bör man 
köpa P. PAULTS B ALS AM-T VAL. Prisbelönt 
London, Chicago, Wien, Paris. Stockholm 1897 er 
höll F. PAULFS BALSAMTVAL högsta utmärkel
sen och guldmedalj. 2 

priset. Hasselberg eröfrade första, men intet
dera förslaget kom till utförande. Han gjorde 
sig ock här bekant såsom dekoratör med stor 
smak och fyndighet, då han tillsammans med 
Walter Runeberg dekorerade Hotel Continen-
tals festvåning för Nordenskjölds mottagande. 
Sina talanger i den vägen har han sedan haft 
många tillfällen att göra gällande, bland annat 
vid Publicistklubbens fester och den stora vår
festen å Tivoli för flere år sedan. 

Efter återkomsten från Paris slog han sig 
ned i Eskilstuna och började nu drifva den 
konstindustriella genre, som först gjort hans 
namn bekant i vidare kretsar, nämligen stål-
etsningen. Den första etsade stålskölden (Lo
keskölden) fann en utländsk köpare, nämligen 
en skotte d:r Lawson. Den s. k. Apollosköl-
den inköptes af konung Oscar, som skänkte 
densamma till konungen af Portugal, och en 
annan sköld inköptes äfven af konungen och 
förärades af honom till konungen af Sachsen. 
Konung Oscar har för öfrigt varit Norrström 
en mycket god kund. Ett skåp af svart trä 
med inläggningar i etsadt och förgyldt stål 
inköptes af honom och stod i sex år i konun
gens våning såsom cigarrskåp, men gafs sedan 
såsom silfverbröllopspresent till storhertigen 
af Sachsen—Weimar. Ett etsadt skrin har 
genom samme höge köpare funnit väg till 
någon utländsk furstlig samling, och kron
prinsen af Siarn köpte vid sitt besök här äfven 
en af Norrströms sköldar, som försågs med 
inetsad inskription på siamesiska språket. Bland 
andra betydande etsningsarbeten må nämnas 
ännu en sköld, inköpt af den världsberömda 
guld-, silfver- och bronsfabrikanten Elkington 
i London, samt ett utomordentligt praktfullt 
skrin, öfverlämnadt till grosshandlaren P. A. 
Collijn härstädes från hans syskon, hvilket 
betingade ett pris af 3,500 kronor. Det för
nämligaste arbete i denna väg torde dock 
vara den stora vas — Ceresvasen — i ets
ning och skulptur, som inköpts för national
museets samlingar. 

På senare år har Norrström allt mer börjat 
syssla med skulpturarbeten, och flere af våra 
konstutställningar hafva haft att uppvisa vackra 
bronsstatyetter af hans hand. De första, skör
deman och flicka med räfsa på hemväg från 
arbetet,» inköptes af grosshandlaren Ljunglöf, 
som för öfrigt köpt flere af Norrströms bron
ser. Ett reliefporträtt i brons af den beröm
de mekanikern Theofron Munktell, utfördt af 
Norrström, pryder nu portalen till den Munk-
tellska verkstaden i Eskilstuna. Handfat och 
kanna af tenn med skulpturornament är in
köpt för pressens lotteri, likaså konstnärligt 
utförda ljusstakar samt ett par vackra etsade 
vaser, drifna i ett stycke vid Olof ström. För 
öfrigt har N. på senare tid utfört några sär
deles vackra konstmöbler med rika beslag och 
inläggningar af metall och har under utföran
de en jättevas med rik skulptural ornamen-
tering. Det är vid denna våra läsare åter
finna konstnären på vår bild i dagsnumret. 
Han har ritat en stor mängd konstindu
striella mönster, särdeles för Skultuna, och 
vi få ej glömma hans utomordentligt effekt
fulla montrer såväl i Stockholm 1897 som i 
Paris i fjol för det nyssnämnda bruket. Just 
nyss har Norrström framträdt med arbeten i 
dekorerad messing och koppar, som äro af 
stor effekt. 

Vid Slöjdföreningens jubileumutställning 
1895 eröfrade Norrström utställningens första 
hederspris, en af konungen skänkt dyrbar 
silfverkanna. Samma år företog han en studie
resa till Italien och har äfven sedan gjort 
studieresor till Italien ånyo 1898 och till 
Paris 1900. 

Af denna redogörelse, som visst icke gör 
anspråk på fullständighet, finner man, att 
Norrström är en lika flitig som talangfull och 
mångsidig konstnär, ty penseln är honom lika 
litet främmande som modellerpinnen och ets
ningsverktygen. Hans lilla trefliga konstnärs
hem vid Majorsgatan 12, är ock från golf till 
tak fylldt af konstföremål, dels utförda af ho
nom själf dels af vänner inom konstnärskret
sarna. Och det skall säkert intressera mången 
att i denna ram se bilden af en konstnär, som 
aldrig förstått att stöta i basun för sig eller 
armbåga sig fram i världen, men som likväl 
genom sin ärlighet och sin obestridliga begåf-
ning lyckats vinna åtminstone något af det 
erkännande, hvarförutan arbetslusten i läng
den måste slappas och dö. 

L. A. AHLGREN. 

J U L . 

JULAFTON! Hvita drifvor vid trottoarkan
terna, blå vinterhimmel med flödande sol, 

som glittrar och glänser i allt det hvita, bjäl
lerklang, glänsande seltyg, hvita slädnät, herrar 
i pälsar och damer i eleganta vintertoaletter, 
gamla och unga män och kvinnor. Och alla 
ha de brådtom. Gamla trötta ögon glänsa, 
unga, mjuka flickkinder rodna i glädje och 
ifver, ögon blänka som solblink under granar. 

Hon står inne i den stora butiken vid Drott
ninggatan. Otaliga paketer, större och mindre, 
hänga öfver armen och i händerna. Ung och 
smärt och spänstig och strålande liffull, med 
lyckostolthet och fröjd i hvartenda drag af 
det fina, friska ansiktet står hon stödd mot 
disken, väntande på sin tur. 

Hon står där och tänker på kvällens fröjd, 
på den vackra granen med allt sitt glitter 
och alla sina ljus, på den släta, gyllene ring, 
hon skall få gifva, när de tändts, juleljusen. . . 
På alla glada öfverraskningar, på småsysko
nens glädje — på hur härligt det är att vara 
ung och stark och lycklig! Att kunna njuta 
lifvet i sol och fullhet. 

Vintersolen föll in genom butikfönstren och 
glänste på det mörka, blanka håret, som i 
mjuka bucklor faller bort från tinningarne. 
Det var mer än ett öga, som drogs till den 
ranka flickgestalten — det låg som solsken 
af lycka och hälsa öfver den. 

Och medan hon så står där, Elsa, faller hennes 
blick på den trötta, jäktade, unga flickan 
på andra sidan disken. Hon står och ser, 
hur hon springer upp och ned för stegar, 
tager ned stora lådor, sätter upp dem igen, 
tåligt får draga fram en massa olika saker, 
utan att få sälja något, hör snäsorna från 
präktiga fruar i sobel och guldkedjad muff — 
det slår henne, att hon, Elsa, är ett rikemans
barn och hon, den andra, ett fattigmans. Hon 
är föga äldre än Elsa själf — men hvilken 
skillnad! Den skarpes, blicken, af tankarne och 
hon ser de skarpa trötthetslinjerna kring ögon 
och mun, ser, hur det rycker kring läpparne 
som af gråt, ser hur blek och utjäktad hon 
är, hur glanslös och likgiltig blicken möter 
de andras . . . 

Ingen kraft, ingen ungdom öfver figuren. 
Och hvilket brådmoget allvarsdrag öfver pan
nan . . . för ett ögonblick slår lifvets allvar 
emot Elsa. Hon skyggar till, solbarn som hon 
är, för allt det trötta, mörka, tunga, som 
möter henne i den andras person. En stor, 
stor, brännande tomhet, ett hjälplöst begär 
att få hjälpa, trösta och ge . . . 

Inte att hon förstod allt hvad som band 
den andra fången i trötthet och sorg eller 
visste, hur fattigt hennes lif var. Men hon 

S O M A T O S E Erk&ndt bästa kr af thöjningsmedel. = 
====== Ökar aptiten i hög grad. Krhålles på apotek. 
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kände det instinktmässigt. . . Nu stod hon 
ensam kvar vid hennes disk. . . »Hvad be
hagar fröken?» 

Elsa bar i handen en knippa djupröda, 
dubbla dianthus, beställda från ett drifhus 
för middagsbordet. Lydande en plötslig im
puls räckte hon fram asken, de lågo i. — 
»Jag har inte annat. . . Men god jul, fröken! 
En riktigt god, glad jul! Och t a c k . . .» 

Hon kände, hur futtiga orden föllo mot allt 
det rika, varma inom henne, och djupt rod
nande, förödmjukad af gåfvans ringhet smög 
hon hastigt ut på gatan. Förvånad och tve
kande lyfte flickan därinne locket af asken, 
undrande seende efter den distinguerade flick-
figuren i den enkla gråbruna dräkten. 

Elsa tyckte, att solglansen hon nyss hade 
gått och njutit af, hade dött bort .. . att något 
kastat sin skugga öfver den och henne — 
något, som hon inte visste om ännu, men som 
egentligen är lifvet. Och hon känner sig så 
rädd och blek, handen, som sluter sig kring 
ringetuiet, darrar t i l l . . . 

Men därinne i butiken står en blek liten 
butikfröken lutad öfver en knippa djupröda 
nejlikor, medan tårar och leende kämpa om 
herraväldet i det trötta ansiktet. En rike-
mansgåfva till fattigmansbarn! . . En rikemans-
gåfva, som kom till ett hjärta med bud om 
kärlek för den, som är ensam och sorgsen 
och bekymrad. En rikemansgåfva, som talade 
om, att fast hoppet var slaget i stycken, 
idealerna krossade, barnatron på lyckan bruten 
och gäckad, så fanns dock något kvar — det 
bästa af allt — den välsignade julgåfvan, 
som är gifven just åt dem, som sörja och äro 
bedröfvade. 

Rikemansgåfva — fatt"tgmanxtröst. . . 
Tack, lilla Elsa! 

EIVOK. 

J U L K L O C K O R . 

FÖRSTÅR DU det dallrande eko 

af himmelska klockors ljud, 

för hvilket dimmorna veko, 

som skilde världen från Gud, 

när först de ljödo på jorden 

i jubel vid juletid 

som evig musik till orden 

om kärlek och hjärtefrid? 

Hvar suck, som ditt hjärta gjuter 

af sorg öfver synd och skuld, 

till klockornas klang sig sluter 

med ton af renaste guld. 

Hvart ord af kärlek, du talar, 

ger ekot starkare ton 

och höres i himlens salar 

vid kärlekens gyllne tron. 

Och bönen, som sakta sväfvar 

från skälfvande läppar opp, 

när under korset du bäfvar 

och söker hos Gud ditt hopp, 

med jubelklangen sig blandar 

i gripande mollackord 

och för med frigjorda andar 

din själ i skaparens vård. 

Se, julen ånyo bringar 

det tynande ekot lif, 

allt högre och högre k l iDgar 

dess ljud öfver världens kif. 

O, sök ej dess toner hämma, 

som än i din själ du hör, 

men låt din jordiska stämma 

förenas med himlens kör! 

A. W. SUNDELÖF. 

HR OCH FRU HARDING PÅ VÄG TILL JULOTTAN 

E N J U L D A G P Å C E Y L O N . 

SOM EN KONTRASTERANDE julbild möta 
våra läsare i dagsnumret ett antal vyer 

från den heta, solrika ön Ceylon, hvars »brända 
dalar», för att citera Lidner, just nu prunka 
af den tropiska vegetationens rikedom, medan 
våra nejder ligga i dvala under det hvita, 
gnistrande snötäcket. 

Det är en af våra landsmaninnor, mrs Ebba 
Harding, dotter till öfverstelöjtnanten G. Bran-
nerhielm och hans maka, född grefvinnan 
Sparre härstädes, samt gift med mr Harding 
disponent vid ett téplantage å Ceylon, som 
sändt oss en liten skildring i ord och bild 
därifrån. 

Mrs H. har tillika med en sin syster, den 
senare gift med ägaren af téplantaget Preston, 
mr Alex. Seton, tillbringat åtskilliga år på 
den fjärran ön. 

Af de meddelade vyerna äro ett par från 
Preston mrs Hardings hem, och de öiriga 
från Ceylons forna hufvudstad Kandi med 
dess buddhaistiska tempel och den utanför 
staden belägna kungliga botaniska trädgården 
Paradenia. 

Och efter denna lilla presentation lämna 
vi ordet åt mrs Harding, som skrifver: 

»Det är nu 8 jular, som jag tillbringat på 
Ceylon, men aldrig kan den årstiden förefalla 
mig annat än främmande och overklig. En 
iul midt i sommaren tyckes ej vara på sin 
rätta plats för en nordbo, åtminstone hör 
den tillhopa med snö, köld och bjällerklang. 
Visserligen försöka vi att ställa till något jul
aktigt med klappar och julträd, julgran kan 
det ju ej kallas, fast vi valt ett slags barrträd, 
som, utstyrdt med grannlåt, sötsaker och ljus, 
tar sig riktigt prydligt ut i salen. Detta är 
något mycket ovanligt här ute. Engelska barn 
få sina klappar i en strumpa eller ett örngått 
på juldagsmorgonen; men som ett minne 
af Sverige fira vi julaftonen i stället. Mor
gonen därpå fara vi i julottan; tidigt få vi 
lof att gifva oss af, ty det tar en timme att 
åka den litet öfver 4 engelska mil långa-
vägen i vår lilla åsnevagn. Där finnes blott 
plats för 2, så att stallkarlen springer vid 
sidan af vagnen. Ottesången börjar kl. 7, 
prästen har 2 andra kyrkor att predika i den 
dagen, med flere mils afstånd mellan hvarje, och 
vägen är förfärligt backig som nästan alla 
vägar på Ceylon. Det är förtjusande så tidigt 
på morgonen; solen håller just på att gå upp, 
daggen ligger öfverallt kvar och blommor och 

i E T T P A R T I S I D E N - O E H Y L L E - = 
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blad se friska och upplifvade ut. Rätt kyligt 
är det ännu, ty nätterna äro kalla vid denna 
årstid. Vår väg går förbi stora faktorier, där 
t ee t tillverkas, förbi våra tamilska arbetares 
låga bostadslängor, hvilka framställa ett brokigt 
virrvarr af nakna barn, magra höns, utsvultna 
hundar och granna klädesskynken uthängda 
på tork, vidare förbi smutsiga basarer, i 
hvilka äro utlagda på träbrickor egendomliga 
flottiga bakverk, grönsaker, kryddor af alla slag, 
kulörta glaspärlor och mångfärgade bomulls
tyger. Här och där i fjärran skymtar en bun
galow ( = landtgård) fram, omgifven af träd, 
och utmed vägen slingrar sig en liten å, 
hvars låga stränder här och där äro beklädda 
med storbladiga cannor och vild ingefära. 
Kyrkfolket företer en brokig och omväxlande 
tafla. Där kommer en richshaw dragen af en 
kuli och påskjuten af en kuli och påskuten 
af 2 andra, alla klädda i hvita knäbyxor och 
rockar med blå turbaner och skärp, och inuti 
sitter en tjock fru och pöser. Där kommer 
en fin dogcart, körd af en myndig herre, 
och stallkarlen är klädd i snusbrunt livré med 
en turban, liknande en sockertopp med sin 
herres vapen på midten. 

•\ Där höres ju bjällerklang! Det är ett slags 
vagn med tak öfver, dragen af en liten oxe, 
som dagen till ära är prydd med kulörta ro
setter, messingshylsor på hornen och ett helt 
hakbahd af bjällror. Inuti sitter en hel bur
gen familj, mor med nio barn af alla åldrar, 
alla klädda i de mest skrikande färger. Fadern, 
som är befallningsman på ett téplantage, åker 
bakefter på en cykel. På vägen slingrar sig 
nu ett långt tåg af vagnar fram, richshaws, 
cyklar och oxvagnar, åkande och ridande om 
hvarandra, de flesta européer, fast här och 
där synas mörka ansikten. Här kommer vår 
hedervärda doktor, som är ofantligt stolt öfver 
sitt holländska namn och kallar sig »äkta 
holländare», fast hans ansikte täflar i färg 
med hans egna stönar. 

Kyrkan ligger vackert inbäddad bland träd 
och tar sig fridfull ut. Det är blott sju år 
sedan den blef färdigbyggd och någon klocka 
har den ännu ej fått, så där ringes ej sam
man. Inuti är den prydd med massor af 
hvita liljor, callor och ormbunkar, hvilket 
verkar så lugnande för ögat efter det brän
nande, strålande solskenet utanför. Predik
stolen är klädd med grönt och röda liljor i 
stället. Hvarenda plats är upptagen, långt 
innan gudstjänsten begynt. Den är för öfrigt 
ej sä lång, prästen tänker väl på den långa 
vägen till sina andra två kyrkor, och efteråt 
samlas alla utanför att önska hvarandra »god 
ju l» , och en liflig anblick är det: damerna i 
sina ljusa sommartoaletter, herrarne liknande 
stora champignoner i sina stora solhattar, de 
svarta stallkarlarne och richshawkulis i sina 
granna livréer. Sedan bär det af hem så fort 
vi kunna åka, ty solen är stark och hettan 
blir mer och mer kväfvande. Basarerna er
bjuda nu en mera liflig tafla, än då vi förut 
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passerade. Massor af infödingar trängas där 
nu, köpslående och prutande. Men dammet 
och skenet från de hvita vägarne göra ondt 
i ögonen och dessutom är hettan nu så tryc
kande, att vi äro glada att komma inomhus. 

Frukosten, som på Ceylon serveras kl. half 
tolf eller tolf, är äfven välkommen och där
efter en liten siesta. På eftermiddagen komma 
våra närmaste grannar för att önska god jul, 
och vi sitta alla och dricka té under apelsin
träden, där det är skönt och svalt. Träd
gården prunkar i en färgrikedom på rosor, 
gula och röda cannor, stora solrosor och mång-
färgade bladväxter. Klockan sex börjar det 
mörkna, och då tändes åter trädet för barnen. 

Middagen serveras på Ceylon kl. half åtta, 
och då drickes skål för »absent friends» och 
»the old country», och nog flyga tankarne då 
från kalkon och plumpudding hem till snö, 
rimfrost, bjällerklang, gröt och smörtårta. 

EBBA HARDING. 

H 

BILDER FRAN CEYLON. 

1. FAKTORIET PRESTON, HR O. 

FRU HARDINGS HEM. 

2 . BUDDATEMPEL I KANDI. 

3 O. 4 . VYER FRÅN PARDENIA-

TRÄDGÅRDEN. 

5 . GRUPP AF HÖFDINGAR PÅ 

CEYLON. 

DA MITT LIF TOGS. 

ELT N Y L I G E N råkade jag ut för en 
l i f fö r säk r ingsagen t . . . 

Den malören hade säkert händt mig t io 
gånger förut, men jag hade a l l t id dri l lat 
mig undan tack vare l i tet munvighet o c h 
g e n o m a t t v id behof anli ta de resurser, 
som a l l t id stå en kvinna t i l l buds, då hon. 
vi l l afkl ippa ett intressant samtal. Nu g ick 
de t icke at t k o m m a ifrån saken; innan jag 
visste ordet af, var ansökan skrifven o c h 
undertecknad. Besynnerl igt nog kände jag 
mig också m y c k e t nöjd, när affären var 
undanstökad. 

De t var en egendoml ig man, agenten, hel t 
ol ika den som förut ut tråkat mig. Han 
kände alla mina invändningar ; han måt te 
hafva veta-t, i b vi lken ordning jag skulle 
dra' fram d e m ; annorlunda kan jag ej för
klara, hvarför han så fermt tog upp o c h 

s log ihjäl dem, den ena efter den andra, 
innan jag f ick en syl i vädret . De t var 
för a t t spara tid, sade han, den spjufvern, 
under de t han m e d en lätt sarkastisk ton 
ödelade min ammunit ion o c h b rö t sönder 
mina vapen. Han låtsade hela tiden, som 
om han aldrig misstänkt mig för att vara 
nog enfaldig a t t använda ett enda a f de 
a rgument han berört , som o m »kritiken an
dra gäl lde». 

Han retade mig, men han var samtidigt 
intressant; hade han gjort min af att gå, 
skulle j ag bes tämdt hafva bedt h o n o m 
stanna för att få höra mera. 

Då kri t iken var slut, upprullade han en 

att vid närmaste postanstalt 
prenumerera på 

^"^LÖM EJ 

DAMERNAS 

MUSIKBLAD 
Populär salongs- och dansmusik m. m., 

utgifvet af 

ELLEN SANDELS. ' 
T Ttkommer med ett 12-sid. n:r 2 ggr i mån. till ett pris 
Vr af 6 kr. för helt, 3 kr. för hälft år. Ett 70-tal under
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storslagen framtids vy om kvinnans fr igö
relse genom arbetet, o c h om lifförsäkrin-
gens be tydeiso för säkerställande af arbe
tet o c h dess resultat. 

»En livar, som är verksam, fyller ett rum, 
och lämnar all tså v id sitt frånfälle ett 
tomrum, en oförsör jd famil j , ett half färdigt 
arbete, en affär eller stiftelse utan ledning 
eller beskydd, o c h för at t särskildt tänka 
på den gifta kvinnan, l ivem mäter det tom
rum h o n efterlämnat, då hon väl fyl l t sin 
p la t s? Visser l igen kan icke al l t godtgöras 
m e d pengar, men de r e n t e k o n o m i s k a 
förlusterna genom ett dödsfa l l kunna d o c k 
ersättas, o c h kunna de ersättas, är man 
väl p l ik t ig se t i l l att så sker? 

»Hvad vore vunnet, o m vårt l ifsverk ge
nom döden raserades ? Var de t vår pl ikt 
a t t uträtta något , så var de t väl äfven vår 
p l ik t at t efter fö rmåga t rygga verkets fort
bes tånd? V i få icke likna den girige, som 
vi l l ta' al l t m e d sig i grafven.» 

* 

Han var stark äfven på ett annat sätt, han 
var rättvis. 

»De skäl som anförts m o t l i fförsäkring 
för kvinnor äro — fortsatte han näml igen 
— icke endast svepskäl och skenbevis, det 
har funnits en g o d del sanning i dem. Jag 
skall visa eder verkl iga orsaken till, at t 
l i fförsäkringen hit t i l ls ej vunnit afsevärd 
anslutning b land kvinnorna, ehuru de i 
många andra afseenden ryck t fram ti l l full 
l ikstäl l ighet m e d männen. Kortas t sam
manfattas de så lunda: H v a d s o m h i t 
t i l l s b j u d i t s k v i n n o r n a , ä r l i f f ö r 
s ä k r i n g f ö r m ä n . 

»Då l i fförsäkringen först k o m till, hade 
knappt någon en tanke på, att det ta kunde 
vara någont ing för kvinnan. 

Premier, försäkringsvil lkor, formen för 
ansökan, läkareundersökning m. m., a l l t var 
uteslutande lämpadt efter männens behof. 
Ni kvinnor be tydde på den t iden f ö g a utan
för köket , sa longen o c h barnkammaren, och 
i pengar vägdes ni b lo t t såsom mer eller 
mindre förmånl iga partier. Nu är det ju 
annorlunda; kvinnan gör sin arbetsinsats, 
som väges o c h mätes m e d samma måt t som 
mannens, men vi l le l ion l ifförsäkra sig, hade 
hon tills hel t ny l igen att f inna sig i män
nens vi l lkor . 

»Det ta var ju abnormt. Fö r a t t endast 
erinra om en faktor, dödl igheten, ställer 
den s ig ju för kvinnorna be tyd l ig t gynnsam
mare än för männen, o c h at t af kvinnor 
fordra samma premie som af män är ju 
således redan en orättvisa. Ansatser ' t i l l 
reaktion häremot hafva förmärk ts ; för nå
g o t antal år sedan var det fråga om ett 
»damernas eget l i fförsäkringsbolag», men 
planen g ick om intet. Tanken var riktig, 
men apparaten onödig t stor. Saken hade 
kunnat ordnas o c h har nu ordnats, genom 
at t l i f försäkringsbolagen uppstäl la särskil
da tariffer för kvinnor, grundade på b land 
dem observerad dödl ighe t . 

»Man har invänd t, at t kvinnor som råda 
sig själfva, ej hafva samma jämna inkomst 
som män i motsvarande ställning, o c h att 
de därför särskildt v id inträffande s jukdom 
och o förmåga ti l l arbete riskera att bl ifva 
urståndsatta att hål la sin försäkring i 
kraft. M o t denna invändning har man sökt 
råda bot , genom premiebefrielse vid längre 
s jukdom. 

»Det allra förnämsta hindret för l ifför-
säkringens utbredning bland kvinnorna har 
d o c k den obl igator iska läkareundersöknin
gen varit. Många kvinnor hafva där igenom 
afhålli ts från hvarje tanke på försäkring. 

Men äfven häremot hafva vi funnit bot. 
Vi fordra ingen läkareundersökning.» 

»Men det är ju icke möj l ig t , då får ni 
väl in en massa sjuklingar, som dö inom 
några månader eller något år och ruinera 
edert b o l a g ? » 

»Åh nej , så lät t går det i c k e ; en livar 
får afgifva en sanningsenlig förklaring — 
själfdeklarat ion — rörande sitt hälsot i l l 
s tånd i fo rm af svar å ett t jugutal frå
gor, å en för ändamåle t afsedd blankett .» 

»Men om man l juger eller misstager sig 
i s jälfdeklarat ionen ?» 

»Faran härför är ej så stor, som man i 
a l lmänhet förestäl ler sig, ty först och 
främst straffas bevis l igen falska uppgif
ter m e d upphäfvande af försäkringen, så 
snart upp täck t sker, o c h den försäkrade är 
för lus t ig sina insatser. Vidare erbjuda ka
rensvil lkoren en garanti, som erfarenheten 
visat vara lika effektiv som en läkarcun-
dersökning.» 

»Karens ?» 
»Det är latin och betyder »blifva utan». 

Försäkr ing m e d karens innebär, at t bola
gets ansvarighet ej genast inträder för hela 
be loppet . F ö r att taga ett exempel , kunna 
vi tänka oss vi l lkoren så affattade, att bo
lagets ansvarighet för en försäkring ökas 
i fö l jande skala : 

1: o m försäkringstagarinnan dör inom 
ett år efter sedan försäkringen tagits, åter
betalas b lo t t den er lagda premien; 

2 : om hon dör efteråt, men inom två år 
efter försäkringens afslutande, utbetalas 
halfva försäkr ingsbeloppet ; 

3 : o m hon dör efter sedan försäkringen 
varit i kraft i två år, utbetalas hela för
säkringssumman, l iksom äfven under 1 :sta 
o c h 2:dra året, o m dödsfa l le t inträffar ge
n o m o lycksfa l l . 

»Det finnes en m ä n g d former för karens, 
den anförda är en af de t i l lämpade.» 

»Vi kunna al l tså uppgöra saken här m e d 
ens utan besvär, kostnader o c h olägenhet 
af läkareundersökning, det behöfves - b lo t t 
b l äck o c h penna!» 

Och jag blef naturligtvis tvungen at t 
skrifva. Ve de besegrade! 

Hvad som mes t af al l t bes tämde mig, var 
de t mäkt iga in t rycket a f att denne man, 
a l l t under det han talade om sin affär och 
o m de nya idéer, som brut i t sig fram inom 
hans fack, u tvecklade ett stort social t fram
t idsprogram. Den skydds-, sparsamhets-
och garantiform, han erbjöd, är visserli
gen b l o t t ett l ed i de många åtgärder och 
institutioner, som kräfvas för en rättvisare 
värdesät tning af kvinnan o c h hennes ar
bete, men den måste i al la fall erkännas 
som en af de väsent l igaste . Jag vet ej, om 
det var inbil lning, men nog kände jag det, 
som o m jag varit mera värd än förr, då 
jag fåt t mi t t l i fförsäkringshref i handen. 

ELLEN. 

Mer än en gång har i Idun påpekats lif-
försäkringens vikt o c h betydelse för kvin
nan. Då nu Lifförsäkr ingsakt iebolaget De 
Förenade, t i l l hvars annons i det ta num
mer vi hänvisa, v id tag i t den välbetänkta åt
gärden at t s lopa läkareundersökningen o c h 
upprät ta en särskild tariff för kvinnl iga lif-
försäkringstagare, torde det ta förvisso i 
h ö g g rad k o m m a att hö ja antalet försäk
ringar af det ta slag. 

RED. 

EXTRAVAGANSER. SKISS FÖR IDUN 

AF SOPHIE LINGE. 

DEN GAMLE LÄRAREN hade slagit sig 
till hvila i skuggan af ålderdomens och 

torftighetens upasträd, och så småningom för
sjönk han där i en roliknande dvala, som 
sällan afbröts genom någon affekt från den 
yttre världen. När han för flere år sedan 
lämnade sin verksamhet som uppfostrare, var 
det hans mening att återvända till sin födelse
ort, en liten småstad, där alla lefnadsomkost-
nader voro lägre än i hufvudstaden, men han 
hade ej haft nog kraft att sätta denna sin 
plan i verkställighet, utan hade fortfarande 
förblifvit hufvudstadsbo. 

Nu bodde han vid en liten krokig och illa
luktande gata på Söder, där han för en jäm
förelsevis ringa penning fått hyra en liten 
lägenhet, och där han för hvart år som gick 
kom att alltmera subordinera under sin hus
hållerska, ty magistern var ungkarl och kunde 
omöjligt reda sig på egen hand. 

Högst sällan tittade någon af hans gamla 
vänner och kolleger till honom, ty enligt na
turens ordning hade de åldrats i samma tempo 
som han, och många voro också, likasom han, 
emellanåt svårt ansatta både af gikt och andra 
krämpor, hvilket allt hindrade dem från att 
företaga några långa utflykter, och magistern 
bodde dessutom »så utom all ära och red
lighet. » 

Visst kom gamle kryddkrämaren bortom 
närmaste hörn så där en gång hvart halfår 
och drack en toddy tillsammans med honom 
— om vintern i hans gamla nötta skinnsoffa 
och om sommaren i det fallfärdiga lusthuset 
i täppan — och ungefär lika ofta gjorde han 
kontrabesök, men det var också numera nästan 
hans enda umgänge. 

Icke underligt då, om jungfru Severina kom 
att göra en stor insats i hans lif, och utan 
att säga någonting förklenligt om denna respek
tabla personlighet, vilja vi blott antyda, att 
hon var klippt och skuren till att bära härskar
spiran. Hon höll sin magister i tukt, och han 
böjde sig icke särdeles ovilligt under ferlan. 

Hon hade på öret reda på, hur många slantar 
han för tillfället hade i portmonnän, men också 
hur många knappar som fattades i hans under
kläder, och han behöfde ej säga till två gånger 
för att få dem isydda. 

Ja, ordentlig, sparsam och ärlig var då 
jungfru Severina, och det är tre goda egen
skaper hos den, som skall handhafva andras 
medel. 

Se bara, hur hon nu hade skurat och fejat 
till julen och fått de få kopparkärlen ute i 
köket att blänka — ja, som rödaste guld! 
Magistern kom ut på morgonen för att hämta 
sitt rakvatten och fick då se Severina med 
händerna nere i en saffransdeg och med en 
tallrik russin bredvid sig på bänken. 

»Hvad för slag,» sade magistern och sög 
med välbehag in doften från saffranet, »jag 
tror hon bakar saffransbröd, j ag?» 

»En ska väl ha lite' till hälgen,» svarade 
Severina i en skäligen kort ton, under det hon 
gaf degen en klatsch, så att den hoppade en 
bit of vanför fatet, »och för rexten så . . .» 

»Hva', hva' sa' hon?» Magistern såg frå
gande ut. 

»Äh, för rexten så — men magistern har 
då allri reda på nå't, så de kan just göra de
samma. » 

Men i nästa ögonblick fick han ögonen på 
någonting som stod på bordet vid fönstret, och 
det ruskade litet lif i hans intelligens. Det 
var en blommande hyacint i kruka, med ett 
skrikande rödt pappersfodral. 
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»Jaså, trädgårdsmästaren har varit här och 
gifvit henne julklapp.» 

»Trädgårdsmästaren!» Séverina fnös förakt
ligt, under det ett litet belåtet leende på samma 
gång spelade i mungiporna. »Ja, om så vore, 
så inte vore de ur vägen att få en julklapp 
på själfvaste julafton, men si, nu var de inte 
han i alla fall.» 

»A inte ä' de julklapp heller,» tillade hon, 
»för en heter inte Eva förgäfves, fast somliga 
allri kan komma ihåg det.» 

Det flög ett underligt skimmer.öfver magis
terns ansikte, och rakkoppen i hans hand 
skälfde till, så att vattnet var nära att skvimpa 
öfver. Severina märkte den rörelse hon fram
kallat med sina ord och gladde sig i tysthet 
öfver, att de gjort af sedd verkan. Men hvad 
hjälpte i alla fall de pikar hon gaf honom. 
Minst sju år å rad hade han försummat sig 
i fråga om gratulation och lika många gånger 
fått en rättmätig uppsträckning därför, men 
lika glömsk var han ändå. 

»Kära Severina,» sade han nu, »nog vet 
hon, att jag önskar henne allt godt, men se, 
mitt minne är så uselt, så — så fasligt uselt.» 

»Ja, det behöfver då magistern inte tala 
om,» sade Severina och gaf den gula degen 
en smällande afskedsklapp, »men nu ä' de så, 
att fru Carlsson härnere kommer på elfva-
kaffe, å vill då magistern ha en tår me, så ä' 
de väl undt?» 

»Tackar så mycket,» svarade magistern, 
men han såg ut, som om han ej visste hvad 
det var fråga om och retirerade det fortaste 
han kunde genom dörren till sitt eget rum. 

»Gamla stofll,» mumlade Severina, »namns
dagspresenten har han glömt som vanligt, och 
jag är nästan alldeles säker på, att han inte 
köpt någon julklapp åt mig heller.» 

När Severina vid elfvatiden gläntade på 
dörren till magisterns rum, fanns ingen där. 
Hans pipa låg halfrökt på skrifbordet, med 
tobak och aska om hvartannat utstjälpt öfver 
papper och böcker, nattrocken var slängd öfver 
en stol och öfverrocken borta från sin spik. 

»Ett sådant slarf,» muttrade Severina, »och 
det på själfvaste julafton till. A så har han 
gått ut, utan att säga ett endaste ord åt mig. 
Kom hit, fru Carlsson, ska hon få se en så'n 
herre jag har att hålla fint åt. En får städa 
å städa, men de ä precis som att slå vatten 
på gåsen. Men kan en veta hva han nu kan 
ta sig till me.» 

De båda vännerna hunno med att dricka 
sitt kaffe med både påtår och tretår, och ma
gistern var ej ändå återkommen. Det går ej 
heller så särdeles fort för en giktbruten gubbe 
att färdas ifrån Söder och ut till Nya kyrko
gården, äfven om man har spårvagnar att till
gå, och där återfinna vi magistern, långt fram 
på förmiddagen, stultande mellan grafvarne. 

Det var barvinter och kyrkogården liknade 
en trädgård med sina grafkullar, nyansade 
och prydda med kransar och blommor, ty litet 
hvar hade till högtiden tänkt på sina kära, 
som de fått mylla ner därute, och gifvit ut
tryck åt sin saknad i ett doftande blomster
språk. 

Äfven magistern bar några blommor insvepta 
i ett silkespapper, som han allt emellanåt öpp
nade för att öfvertyga sig om, att de ännu 
voro friska och oskadade. 

Han hade ganska lång väg att gå och det 
gick ej fort för honom att söka sig fram 
mellan grafvarne. Till sist fann han dock den 
rätta — en liten kulle prydd med ett enkelt 
kors, på hvilket det enda namnet Eva stod 
inristadt med bokstäfver, som förr varit för
gyllda, men nu voro färglösa och nästan oläs

liga. Öfver gubben tycktes dock de tre bok-
stäfverna hafva ett faschinerande välde, ty 
han stod länge med sammanknäppta händer 
och stirrade på dem. 

Den lilla grafkullen var mycket ovårdad, 
och när magistern med rörande andakt lade 
de enkla blommorna vid korsets fot, gömdes 
de nästan af det höga, vissnade gräset där. 

»Hur hade det varit, om du fått lefva och 
blifvit min,» mumlade han, »då hade jag 
kanske ej varit en sådan stackare, som jag 
nu är.» 

Genom besöket på kyrkogården hade han 
emellertid kommit i en högtidlig, hälft dröm
mande sinnesstämning, ur hvilken han hade 
svårt ätt åter slita sig lös. Men tanken på 
Severina, och att hon åtminstone borde lyck-
liggöras med en julklapp bredvid den sedvan
liga femman, som redan var aflagd i ett 
kuvert, återkallade honom obarmhärtigt till 
verkligheten. Väl inkommen till staden gick 
han därför in i en butik, där en mängd lockan
de skyltsaker ådrog sig hans uppmärksamhet. 

Där frågade han butikfröken, hvad en gam
mal hushållerska möjligen kunde behöfva, och 
fick till svar att ett par vackra vaser alltid 
prydde upp en byrå samt vanligen också voro 
välkomna, och tagande det goda rådet i akt, 
valde magistern ett par sådana och fortsatte 
färden mot hemmet, glad öfver väl uträttadt 
ärende. 

På så sätt fick Severina sitt tredje par 
vaser och magistern en liten fin antydan om, 
att han då aldrig hade hvarken ögon eller 
tankar med sig. Den halkade emellertid förbi 
målet, ty magisterns tankar gingo oupphörligt 
i krets omkring den lilla grafkullen ute på 
kyrkogården. Ty lika svårt som det var för 
honom att komma in i en ny stämning, lika 
segt fasthöll han den efteråt. 

När Severina kom för sig själf med sina 
nya vaser, undersökte hon dem noga för att 
kunna komma underfund med hvad »den 
token» hade betalt för dem, ty naturligtvis 
hade han låtit narra sig. Lyckligtvis hade 
magistern glömt att taga bort prislappen, och 
där stod det i tydliga siffror. 

Två kronor! Hade han verkligen betalt 
så mycket för det där skräpet! Om han ändå 
hade köpt henne ett förkläde, ty sådana får 
man ju ej för många af, eller en liten kaffe
panna — ja, helst en liten kaffepanna att 
spara och lägga till sina öfriga små husgeråd. 
Det vore ju alltid godt att ha litet i förväg 
om — ifall — hm! — Och nu dök trädgårds
mästarens bild upp för henne och förde henne 
in på en ny, angenäm tankestråt. 

Men när hon följande morgon borstade 
magisterns kläder, gjorde hon ett litet hastigt 
tittande i hans gamla portmonnä, som han 
alltid glömde att taga bort ur fickan. 

Den var tunn, betänkligt tunn efter går
dagens extravaganser. 

»Fem kronor i reda pengar, två kronor för 
de dumma vaserna, lä' mä' si, de gör sju 
kronor jämt. Men i all världen, till hvad har 
han kunnat göra af med de öfriga pengarne?» 

Det fick Severina aldrig veta och vet det 
ej än i dag. 

a. b. M a x S a c h s 
S T O C K H O L M 

Glöm ej 

att i god tid verkställa prenumeration å Idun 

för det nya året, helst före jul och de många 

helgdagarne 

G u l d m e d a l j 
S t o c k h o l m 1 8 9 7 . Jr 

G u l d m e d a l j 
P ä r l a 1 9 0 0 . 

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. 

DE VILSEGÅNGNA SMÅ. 

SOM EN UNDERBAR vintersaga låter berättel
sen om de båda minderåriga torparflickorna 
i Svinhults socken i sydligaste Östergötland, 

hvilka, som de flesta af våra läsare säkert erinra 
sig från i pressen synliga skildringar, gingo vilse 
i skogen under den svåra snöstormen den 13 sistl. 
november och först tre veckor senare återfunnos 
och mot all förmodan vid lif, under en gran å 
Svinhults gårds ägor. 

Flickorna, af hvilka den ena är 11 och den 
andra 8 år gammal, äro döttrar till arbetaren Joh. 
A. Andersson i Äskhultet i Svinhults socken invid 
Smålandsgränsen. När de återfunnos voro deras 
fötter alldeles förfrusna och ha i dagarne 
underkastats amputation. Den äldre flickan har 
dessutom en lättare frostskada på ena höften, 
men i öfrigt äro barnen i förhållande till de hem
ska öden de genomlefvat friska och krya. Nu 
vistas de små på Kisa lasarett, där de med myc
ket jämnmod och omsorgsfullt vårdade finna sig 
i sitt sorgiiga öde. 

Ty deras öde är i sanning sorgligt, enär de 
genomamputationen för all framtid bli krymplingar. 

Det är af denna anledning och ej för att gifva 
sina läsare några sensationella bilder till dags
krönikan, som Idun i sina spalter meddelar de 
smås på lasarettet tagna porträtt och samtidigt 
vädjar till sin publiks goda hjärta, 

e n v ä d j a n 

som nu vid gåfvornas stundande stora högtid för
visso icke skall förklinga obeaktad. 

I föräldrar, som ägen förmånen att se edra barn 
med af hälsa och lycka strålande anleten flockas 
kring eder, tanken nu till julen med en skärf på 
de • arma små, hvilkas framtid skall skuggas af 
lidandets dystra moln, såvida ej den mänskliga 
barmhärtigheten träder emellan och aflyfter något 
af den börda de i sin ålders späda vår fått sig 
pålagd! Det vore närmast meningen att skaffa 
barnen mekaniska fötter,"på det att den olycka, 
som ligger i amputationen, ej måtte göra deras 
framtid alltför bitter. 

En lista för de vilsekomna små finnes utlagd 
å Iduns byrå, och mottagas äfven de minsta bidrag 
med tacksamhet. De insamlade medlen komma 
sedan att i Idun redovisas och genom vår försorg 
öfversändas till de personer i barnens hemtrakt, 
som få sig anförtrodt att ombestyra pengames 
riktiga användande. 

Bidragen torde benäget sändas under märket 
»De vilsegångna små» och adresseras till 

RED. AF IDUN, 

Stockholm. 

P R E S E N T K O R T 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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BEETHOVENS MÅNSKENS

SONAT I FÄRGER. 

DEN SYDTYSKE KONSTNÄ
REN Friedrich Bodenmuller 

. i Miinchen utställer f. n. i The-
odor Blanchs konstsalong' en triptyk 
af dukar, å hvilka han i färger sökt 
åskådliggöra det andliga innehållet 
i Beethovens sköna Cis-mollsonat. 

Af dessa är den första i cykeln, 
framställande den unge Beethoven 
i sin kammare i Wien och spelande 
sonaten för en blind flicka, afgjordt 
den konstnärligaste såväl med hän
syn till komposition som färg. 

En tidningsuppsats, benämnd 
»Beethoven och den blinda», gaf 
mästaren idén till cykeln. — Den 
stackars blinda blir genom Beetho
vens underbara tonlekar, som för 
hennes själs ög-a frammana månlju
set, seende. Den ena af de i luften 
svafvande gestalterna, hvilken lös
gör sig ur slöjan, symboliserar ada
giots melodi, medan den andra ge
stalten representerar månljuset; den 
senare håller i handen en liten slöja, 
som hon, af rörelsen att döma, af-
lägsnat från den blindas ögon, me
dan hon med den andra handen 
pekar på månen. 

Prestosatscns himmelsstormande 
rytmer, som uttrycka människoan
dens fåfänga sträfvan att nå idea
let, uttryckas genom några yppiga 
kvinnogestalter, som höja sig ur de 
hvivflande hafsvågorna mot en i 
skyn svafvande ängel, medan den 
ljuft lokande allegrettosatsen karak
täriseras af några, i ett idylliskt sol-
mättadt landskap lekande barn. 

Ingen af de båda senare dukar
ne når emellertid, trots kraftig 
kolorit och en viss teckningens 
schwung, adagiobildens verkligt po
etiska plan. Såväl don unge mä
starens af inspiration behärskade 
gestalt som den lyssnande flickan, 
hvilken under tonernas inflytande 
får sin själs öga öppnadt för idea
lets ljusskimrande rike, äro gifna 
mod sann artistisk känsla och en allvarlig an
sats att intränga i den musikaliska kompositio
nens väsen. 

Friedrich Bodenmiiller, som är född i Munchen 
1845, inträdde vid 16 års ålder som elev vid Aka
demien för de bildande konsterna därstädes. Hans 
första stora duk, »Loreley», utställdes på världs
utställningen i Paris 1867 och väckte där rätt 
mycket uppseende. 

Sin egentliga ryktbarhet vann Bodenmiiller 
dock först efter fullbordandet af sina stora batalj-

Det kanske lyckligaste greppet 
i restaureringen är predikstolens 
rengöring från en senare öfvermål-
ning i hvitt och guld. Na framstår 
den i sitt ursprungliga skick — ett 
verkligt konstverk af inläggning med 
ek, jakaranda och svart päronträ. 

Omkostnaderna, omkring 30,000 
kr., ha uteslutande bestridts af be
fintliga donationer af bl. a. änkegref-
vinnan Dohna, född Soop tili Fiholm. 

BEETHOVENS MÅNSKENSSONAT». TAFLA I OLJA AF F. BODENMULLER 

målningar »Wörth» och »Sedan». Själf aktivt del
tagande i fransk-tyska kriget, gaf han här natur
trogna bilder från do stora drabbnmgarne, präg
lade af krigets fasa och krigets heroism. 

Äfven har han som porträttmålare vunnit ett 
erkändt namn inom sitt hemland. 

UR DAGSKRÖNIKAN. 

A7UTIDS VÅNINGAR FÖR 9,000 
x > KRONOR. Hvem i all världen 
har råd att bestå sig med sådana i 
tider som dessa, då bostadsbristen 
skrufvar upp hyrorna för de enkla
ste småvåningar till en oproportio
nerlig höjd? tänker du förvisso, ära
de läsare. Och med hvilken lyx 
måste de ej vara inredda, blir din 
nästa reflexion. 

Men i dessa för några af »de 
öfre tiotusen» afsedda bostäder är 
det ej hufvudsakligast lyxen, som 
blifvit tillgodosedd, utan fastmer be-
hofvet att inom en byggnad med 
flere våningar åstadkomma ett full
ständigt hem för sig inom hvarje 
våning, tillfredsställande såväl hem
känslan som skönhetssinnet. 

Det är i villastaden i Stockholm 
— denna stadsdel, som spekulations
lystnaden snart omvandlar till en 
enda tung massa af huskomplex — 
ett försök gjorts att sammansmälta 
familjebyggnadens ensamma ro och 
förnämhet med det moderna hyres
husets palatslikhet såväl hvad den 
yttre som den inre strukturen be
träffar. Man har med andra ord på 
ett nytt sätt sökt förverkliga den 
engelska sentensen: »my house is 
my castlo». 

Därför är den stora, här af bil
dade byggnaden belägen vid Villa
gatan af sedd att i sina fyra vånin
gar rymma endast fyra familjer. 

Ingenting har sparats för att 
gifva inredningen en stilfull, di-
stinguerad hållning, och vid dispo

sitionen af det inre utrymmet har hvarje sträf
van gått ut på att göra hemmet lika fullständigt 
som praktiskt. Paradrummen, herr- och damrum
men, betjänings- och köksafdelningarna m. m. stå 
lika oberoende af hvarandra, som om de befunne 
sig i olika våningar. 

Byggnaden har uppförts efter ritningar af arki
tekterna Dorph & Höög och äges af hrr J. Wersén 
och J. P. Pettersson. 

JADER.S NYRESTAURERADE KYRKA I SÖDERMANLAND. 

A X E L OXENSTIERNAS KYRKA. 

AF JÅDERS KYRKA i Södermanland, som 
efter en ganska omfattande restauration ånyo 
öppnades för allmän gudstjänst den 8 dennes, 

meddela vi i detta nummer en bild. 
Kyrkans historia sträcker sig ända in i heden

hös. Såväl byggnadsmaterialet i dess äldsta del 
som läget på en kulle i den norr om Kjula-åsen 
framlöpande dalgången anger med ej ringa sanno
likhot dess egenskap af gammalt offerhus. Det 
länge oansenliga templet om- och tillbyggdes af den 
stora rikskanslären till en af Sveriges vackraste 
landskyrkor, och i det då uppförda högkoret med 
dess utomordentligt ståtliga renässansgafvel har 
denna vårt lands ryktbaraste enskilda man sin 
sista hvilostad strax framom altaret, medan säll
synt dyrbara marmorepitafier, inköpta af honom 
själf från Italien, där ofvanför tälja hans och de 
närmaste släktingarnes lif och bedrifter. 

Den senast verkställda restaureringen har pie
tetsfullt sökt att återföra kyrkan till dess utseende 
på Axel Oxenstiernas tid, på samma gång som 
man låtit dess äldsta del så långt möjligt komma 
till synes. 

Med ledning af några under kalkputsen på
träffade rester af takmålning har man dekorerat 
hvalfven i 1400 och 1500-talsstil, högkoret i re
nässans med bladmotiv. 

Nya bänkar i en delikat mossgrön färgton och 
med snidade gaflar ha uppsatts, delvis komponera
de efter gamla bänkdelar. Ritningarna ha i båda 
fallen uppgjorts af arkitekten i k. öfverintendents-
ämbetet Gust. Pettersson. DET NYA PRIVATPALATSET VILLAGATAN NtR 5 O. 7. 
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BR O N S B R U D E N . ETT KARNA-

VALSMINNE FÖR IDUN AF 

ALFHILD AGRELL. 
i 

FORTS. OCH SLUT F E . FÖREQ. Sf:R. 

IFÖRBIFARTEN stack Beppo ut tungan åt 
sin föraktade rival och drog sedan ur vagns

lidret fram i dagsljuset sitt »equipage», före
målet för hans öppna stolthet och hans dolda 
oro; ty trots alla ansträngningar lämnade hjulen 
i fråga om styrka ännu en god del att önska. 
Men lyckligtvis var Marietta mycket lätt och 
hennes »ram», en ihålig trästam, gjord af 
papp, och med dörr, som kunde öppnas, vägde 
ej heller mycket. (Att visa henne i otid, föll 
ej Beppo ii!) Dessutom hade Beppo en all
deles särskild säkerhetskänsla, ty tack vare 
det goda helgonets fortsatta godhet hade Beppo 
funnit ett rep, tappadt af en af klostrets heliga 
barfotamunkar. Med det repet hade Beppo 
förstärkt både sin vagn och sin tro. Att det 
kanske ej var fullt ärligt att så där utan 
vidare behålla ett för den hel ge munken så 
nödvändigt element, tänkte Beppo aldrig på. 
Han hade ju »fått» repet åt Marietta! 

Ingenting hade Beppo glömt, ingenting läm
nat åt elumpen l och Marietta, som hundratals 
gånger i smyg profvat både hur hon skulle 
»stiga in» och hur hon skulle posera, gled nu 
in i sin gömma så lätt som en fågel glider 
in i sitt bo. 

Men just som Beppo ämnade sluta igen 
stommen, slog hon de små bronserade armarna 
kring hans hals och kysste honom midt på 
munnen. 

Beppo rynkade pannan, Beppo var ursinnig 
— ty nu måste hon ju bättras på igen. Men 
hur det var, skedde påbättringen utan skymt 
af bannor och så sattes vagnen af väf, käckt 
formad till en bronsklippa, stödjande ett af-
blåst grenlöst träd af guld, sig i rörelse, följd 
af hånrop från gatans så länge föraktade 
kamrater. 

Utaa att bevärdiga dem ens med en blick 
till svar, drog Beppo stolt vidare. 

Babyn hade redan af sina två förare tram
pats fram mot täflingsplatsea, öfverallt väc
kande hänrop eller jubel genom sin feta hals, 
sina nickningar och sina mansstora barnahän
ders oförtrutna triangelmusik. 

Staden bar sin allra fagraste festdräkt af 
rosor violer och mimosa, i många vagnar syn
tes enstaka masker skymta fram och allas 
mål var detsamma — piazzan, där kung Kar-
naval satt i sitt luftiga blomsterhus, nickade 
och log och höll domaretal öfver sitt folk. 

Ett kanonskott pressade den solljusa luften, 
alla ryckte till, täflingen skulle begynna. 

Beppos vagn hade arbetat oförtrutet; han 
hade hunnit fram i tid och stod nu med 
pannan svettdränkt, betraktande de stora 
vagnarna, som en efter annan rullade in på 
piazzan. En tyrolerhydda med hesa sångare 
och en lefvande ko; en hvalflsk, i hvars ge
nomskinliga buk den hungrige Jonas födde 
sig med ostron; en krog, där männen passade 
upp och kvinnorna drucko; så täflingens clou, 
en »hänsyftning för dagen»: vanvårdade barn, 
två advokater, som slogos med meterlånga 
gåspennor, makar brutalt hopknutna medels 
hårpiskorna och öfver deras skyldiga hufvud 
rättvisans svärd, hängande på ett hår. 

Det vackra var representeradt af en jätte-
blomsterkorg, hvilkens blommor utgjordes af 
täcka barn med trötta ansikten. 

Karnavalens drastska idé hade man kunnat 
köpa, men dess naiva uppsluppenhet, dess 
äkta friskhet och lif lät ej köpa sig. 

Ändtligen var det Beppos tur. 
Grupperna voro svaga . . . den enda, som 

var att frukta var en flock dansande gäss 
. och så babyn — möjligtvis . . . men Beppo 
fruktade ingenting just nu '-•— han var nästan 
kväfd af sin egen lyckokänsla att stå invid 
målet, men i det han visade upp sitt nummer, 
sänkte väktaren stafven och förklarade, att en 
ensam person ej var en grupp. Beppo gjorde 
en knyck och öppnade därigenom stommen, 
där Mirietta stod, poserande till fulländning och 
öfveröst af sol, med ena foten på en sten och 
i handen hållande en liten brun sidenfana 
med en inskrift i guld: »Bronsernas brud 
hälsar kung Karnaval.» 

Väktaren log på ett sätt som endast en 
italienare kan le inför det sköna och släppte 
utan hvarje ny anmärkning in barnen på det 
så lidelsefullt åtrådda området. 

Ösande sol öfver gnistrande sand, nobel 
publik på de amfiteatrabska bänkarne, a l t 
precis så som Beppo drömt sig det. Han 
skulle ha velat skrika, hurra, jubla, helst hjula, 
men som detta icke gick för sig, måste han 
nöja sig med att lätia sitt öfverfulla hjärta 
genom en i förbifarten gjord grimas åt jätte
babyn, som, tryckande sitt hvita leende ansikte 
mot gallerverket, tydligen var fast besluten 
att ögonblickligen starta, bara hennes före
trädare — Beppo — h u D n i t begagna sig af 
de reglementerade tio minuterna. 

»Efter sex minuter får ni komma med 
henne,» ropade Beppo nedlåtande åt de af 
värme halfcväfda forarne. 

»Jag behöfver inte mera tid än det för att 
hinna få mig en första prisflagg.» 

Allra helst skulle Beppo ha sett att ban 
och babyn startat på en gång — — »vidun
dret» följande Marietta som en otymplig tjä-
narinna sin drottning. 

Varligt drog Beppo sin spröda vagn framåt 
i härlighetens rike, men jublet, som ban varit 
så säker på, uteblef. 

Han såg sig undrande omkring och väntade. 
Skulle de inte se —• inte förstå — hvilken 
skönhetens fest han bjöd dem på. Skulle 
han inte kunna »köpa» Marietta? Men den 
lilla gruppen verkade så uuderligt främmande 
här. Hvad betydde detta enbara guldskim
mer, denna vackra gosse och denna ur trädet 
framsprungna lilla bronsstaty — — ? Var 
det en verklig staty var det ett barn — ? 

Åter måste Beppo alldeles som i boden 
hålla ögonen mycket mycket stilla, så icke 
tårarna skulle droppa ned ur ögonhåren. Na
turligtvis var hans idé oduglig, fräck — ful, 
Marietta skulle inte blifva fri! 

Men så kom en den ljufvaste dagg i 
form af frenetiska bravorop från en grupp 
artister. Den mest ansedda af dem kastade 
en ros mot Marietta och ropade högt: 

»Bravo, bravo, barnbinas! Första pris!» 
Hittills hade B*ppo icke en sekund glömt 

sina hjuls svaghetstillstånd, men nn, i den 
brusande känslan af lycka och förståelse, 
glömde han allt och ryckte litet häftigare i 
sin guldsandade skakel — — Ögonblickligen 
stark som en ond hand upp ur jorden och 
skakade vagnen — Heliga guds moder! Hju
len ! Var det möjligt; att de nu skulle ? 

Nästan snäcklikt långsamt drog Beppo nu 
vagnen framåt — fram i berömmelsens var
ma vind, ty hvad den mannen ansåg vara 
värdt pris, var det också — det visste tu
sende. 

Åter darrade vagnen till, nu helt sakta. 
Beppo kände, att han skulle dö, om han icke 
fick öfvertyga sig om, att ingen fara förelåg. 

Trots alla fastslagna regler kastade han sig 
ned på marken och for med sina heta händer 
öfver hjulens ringar. De voro brustna, men 
det heliga repet gjorde god tjänst. Gud, icke 
pris! Han skulle, han måste komma fram nu, 

prisdomarne lutade sig ju redan öfver barriéren 
för att se hvad som kunnat framkalla Italiens 
älsklings nästan oåtkomliga bravorop? 

Banan gick här i en skarp kurva. Mari
etta, som blifvit yr i hnfvudet af alla nu 
tillkastade ömma ord och blommor, vände på 
hufvudet och log till tack. Det var en helt 
liten rubbning i siällningen hon gjorde — men 
den onda handen stack åter upp ur jorden. 
Det heliga repet hade ingen makt, vagnen 
brast och Maiieita föll med ett litet skrik till 
marken. Beppo kastades själf våldsamt om
kull — — — och slog hufvudet mot läktarens 
hvassa kant. 

Oredigt hörde han ett ångestrop från åskå-
darne, såg sina »vänner» artisterna hoppa 
öfver barriéren — så kände han en häftig 
smärta och såg så jättebabyns hvita ansikte 
le öfver sig och slöt sedan ögonen med en 
känsla af kväljande drunkning. 

Männen, som förde numret efter Beppos 
kunde genom sin ställniijg icke se marken; 
af tillropen begrepo de intet, säkra, som de 
voro att bravoropen de nyss hört gällt Beppos 
ankomst till målet, och så trampade de sig 
orubbligt framåt, genom den skimrande brons
hög, som nyss, sprittande af lif, eröfrat skön
hetens svåråtkomliga pris. Babyn darrade 
till för ett ögonblick, när hjulen gingo öfver 
barnen, men så fördes hon säkert framåt till 
prisdomarne, hvilka hon efter ett par minuter 
lämnade med en andra piisflagg i sin hand. 

Under tiden hade barnen blixtsnabbt gjorts 
fria, Beppos vagn kastats undan, den lilla 
fladdrande fanan sänkts och de båda så tysta 
späda gestalterna, täckta af en af festens mest 
lysande flaggor, förts till ett närbeläget hospital. 
Så trädde in på arenan en utropare i narr
dräkt, högljudt förkunnande, att en vagn 
visserligen gått sönder, men att ingen män
niska blifvit skadad. Främlingarnas nerver 
måste ju skonas. De små skrikande röda 
fläckarna i sanden sparkades lyckligt bort af 
nästa grupp, själfva artisterna läto sig lngna. 

Bredvid Mariettas lilla kropp knäböjde några 
timmar senare Beppo, yr ännu af sin långa 
svimning. Tårlös stirrade han på det ljufva 
lilla ansiktet, som nu för alltid tagit statyns 
stillhet. I öionen glödde åter koraller, men 
koraller af en så mycket förfärligare innebörd 
än dem Beppo sett gliudra där förut. 

Men hur lycklig hon såg ut — och så 
stolt. — Döden hade fört henne med sig som 
bronsernas brud — och som bronsernas brud 
skulle hon hvila i jorden, hennes bruddräkt 
kunde irgen röfva. Människor kommo och 
människor gingo, alla medförande blommor 
och alla hviskande förundrade ord öfver den 
lilla statyns skönhet. — Men Beppo hörde ej, 
fattade ej , han endast slirrade på dessa röda 
droppar — på dessa förfärliga röda droppar, 
som han kände skuld öfver. 

På kvällen kommo pockande engelsmän och 
begärde att få se den lindrigt skadade brons
bruden, om hvilken rykten trängt sig ut ur 
artisternas grupp, men de afvisades med ovilja. 
Inom plågornas värld är italienaren ännu 
herre. 

Ulan ord och ännu utan tårar följde Beppo 
några timmar senare, ledd af modern, den lilla 
kista, i hvilken Mar etta låg på sin bädd af 
blummor, och såg hur den täcktes af mullen, 
medan en pater högt bad för denna så plöts
ligt bortkallade själ. Sedan satte han händerna 
för ansiktet och flydde, flydde . . . 

Kanske skulle det sugande, lekande, evigt 
till sig dragande hafvet haft något att berätta 
den kvällen om en ändtligen funnen, men nu 
som alltid sjöug det sina hemligbeter endast 
för de få, som äro födda att förstå dess tals 
djupa innebörd. 
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Men modern tröttnade ej på att bedja och 
att i åratal i smyg offra vaxljus för sin äldstes, 
nog i främmande land hårdt kämpande gosses 
lycka och återkomst. 

Ärade annonsörer! 
På grund af upplagans betydliga steg

ring böra mindre annonser till Idun vara 
inlämnade senast lördagen före den vecka, 
i hvars nummer de är o af sedda att in
föras, annonser på en eller flere sidor 
ännu tidigare efter särskild öfverenskom-
ihgIsg 

Med utmärkt högaktning 
WUNS EXPEDITION. 

•pvIGNANDE RIK är i sanning årets vittra äring. 
*J s n a r t sagdt alla våra diktarnamn af rang och 
klang lvsa oss till mötes från de brokigt smycka
de volymer, som i detta nu, likt en öfversvallande 
flod, breda sig ut öfver boklådsdiskarne. Och 
glädjande att bevittna — det är icke endast kvan
titeten som är imponerande. Antalet af konstnär
ligt fullödiga, för sina författare utprägladt karak
täristiska verk är osedvanligt mäktigt. En af de 
främsta platserna bland dessa intaga obestridli
gen Oscar Levertins nya Dikter, som i dagarne 
utsändts från Alb. Bonniers förlag. Det är ett 
sällsvnt själfullt och personligt fördjupadt konst
närstemperament — med en grundstämning af 
skuggadt vemod, dock ofta blixtlikt genombrutet 
af glimtar af flammande lifsmod — som här gjutit 
sig ut i diktens form. Och i hvilken form sedan! 
Som smekande musik falla dessa rytmer; som 
slipad kristall samla och bryta stroferna allt språ
kets fagraste ljus. 

»Mer för mitt hjärta än någon vän, 
närmre än fader och moder, 
närmre än bruden, tryckt mot mitt bröst 
ständigt var du mitt sinne, 
bikterska, trösterska, du hvilkens röst 
diktade rastlöst därinne . . . » 

sjunger skalden själf om »Modersspråket» i den 
härliga inledningssången, och ju mera man in
tränger i och låter sig föras hän af hans dikt
ning, dess mera öfvertygande finner man bekräf-
tadt, att detta måste vara lefvande kändt. Att 
framhålla några särskilda sånger framför andra i 
denna samling synes oss mer än vanligt fåfängt — 
må enhvar läsa och välja efter sitt eget hjärtas 
lag. Vi kunna dock icke förmena oss fägnaden 
att som ett enda litet profstycke till sist anföra 
följande rader ur den tankedjupa dikten »Öfver 
ett hem»: 

»Tro ej att det hem på färden, 
vi till hjärtats fristad byggt, 
kan för stormarne från världen 
skänka någon undanflykt. 
Gälla lefnadssorlet tränger 
genom dörr, hur vällåst till, 
den dess rop blott utestänger, 
som ej längre lefva vill. 
Lifvets hela kamp du finna 

•> kan i stillast spiselvrå, 
om där tvänne hjärtan brinna, 
och där mötas viljor två. 
Inom, kring dig hafvet stormar, 
dock att larmet ej din sans 
döfvar, men till sång sig formar, 
det är hemmets resonans.» 

Hemmet har för öfrigt funnit flere inspirerade 
sångare i de diktsamlingar, som till julen utkom
mit. En af de varmaste, en af de hjärteblidaste 
och en af de konstnärligt mognaste är den för 
vår läsekrets välkände unge diktaren E: N. Söder
berg, som nu skänkt oss ett nytt häfte »Dikter och 
sånger», hvilka vi lifligt anbefalla. En frisk ideell 
Iifsåskådning, en uppriktig medkänsla för sorgen 
och lidandet, en brinnande fosterlandskärlek prägla 
dessa alltigenom fagra alster af en fin och älsk
värd begåfning och skola helt visst göra dem kära 
i vida kretsar. 

»Ett hem* besjunger ock Ida Granqvist i den 
lilla diktcykel, som i en förtjusande konstnärlig 
utstyrsel med vignetter af Ingeborg Udden före
ligger från Alb. Bonniers förlag. I en konst
löst enkel form, som dock ingalunda saknar ett 
visst musikaliskt behag, och med en skälfvande 
underton af innerlig andakt tecknar författarinnan 
sina idyller från ett landtligt prästgårdshem, idyl
ler som med sin fridfullt blida stämning af undan
gömd vrå fjärran världens och lifvets alla stormar 
måhända just därigenom kunna bereda något 
världstrött hjärta en aning om hvilans ljufva hem
lighet. 

Skorrande skarp är den kontrast, som råder 
mellan denna bleka diktning om ett stilla lif och 
de passionerade rytmerna i K. G. Ossian-Nilssons 
dikter »Hedningar», hvilka söka sina ämnen rundt 
all världens hörn, hvarhelst lifskampens bränningar 
gå som våldsammast och mest sinnesberusande. 
Det är obestridligen något uppfriskande i denna 
unge sångares trotsiga mod, hans tveklösa parti
tagande och hans ljungande harm emot allt han 
anser lågt och lumpet. Dessutom har hans vers 
rent formellt en gestalt för sig bland svenska nu
tidsdikter, en kraftig och välvuxen, om ock ännu 
en smula tvärhuggen gestalt. Här finnas tydli
gen rika utvecklingsmöjligheter, och man ser med 
lifligt intresse fortsättningen an. 

Men vi öfvergå till prosadiktningen, och möta 
då främst tvänne remarkabla verk af tvänne 
författarinnor: Selma Lagerlöfs »Jerusalem» och 
Sophie Elkans »Drömmen om Österlandet», båda 
på Alb. Bonniers förlag. Det likartade ämnesval, 
som röjes redan ur böckernas titlar, återkallar 
osökt i erinringen den österlandsresa, som de två 
diktarinnorna i fjol gemensamt företogo — här 
föreligga nu alltså de med spänning motsedda 
konstnärliga frukterna af denna studiefärd. 

Vi sade: med spänning! Detta gäller då främst 
Selma Lagerlöf, ty därhän har nu den högtbegåf-
vade författarinnan nått hän, att hvarje verk af 
hennes hand förbidas som en stor och härlig gåfva 
ej blott af hennes eget fosterland, utan af hela 
den bildade världen. Danska, engelska, tyska 
och holländska upplagor äro ock redan i göringen 
af hennes nya arbete. 

»Jerusalem» är emellertid ännu icke något af-
slutadt verk. I sin helhet skall det utgöra två 
berättelser, af hvilka nu endast den första, »I Da
larne», föreligger. Denna utgör så att säga en 
förhistoria, skildringen af en religiös rörelse, som 
verkligen för ett eller annat decennium tillbaka 
lär ha ägt sin förebild uppe i den provins, där 
författarinnan numera har sin hemvist. Med en 
genom sin storstilade enkelhet och målmedvetna 
behärskning fullkomligt imponerande konst skild
rar hon här i en serie bilder ur ett par, tre 
dalska allmogegenerationers yttre och inre lif 
de folkpsykologiska förutsättningarna för denna 
underliga andliga strömning och dess gradvisa 
stegring från ett skenbart stilla väder till den 
öfvermäktiga storm, som spränger alla sociala band 
och drifver själarne med sig ut mot det stora 
ovissa. Och där, just vid det förlofvade landets 
töckenhöljda gräns, i samma stund som den nya 
lärans bekännare stå redo att öfvergifva allt, som 
hittills varit dem kärt, fader och moder och hem
mets sekelärfda jord, för att draga ut till sina 
drömmars Jerusalem, lämnar oss för denna gång 
författarinnan. 

Den senare delen, som väntas följa i vår, kom
mer enligt all antaglighet att skildra de utvand
rades öden i »det heliga landet», och då man för
sport, att författarinnan på ort och ställe samlat 
ett autentiskt material för sin geniala gestaltnings
förmåga, är det med högstämda förväntningar man 
motser afslutn ingen af det fängslande diktverket. 

En så mäktig anläggning, en så stark person
lig utformning som vid Selma Lagerlöfs konst 
hvarken väntar, eller finner man i Sofie Elkans 
»Drömmen om Österlandet». Icke dess mindre är 
dock äfven denna bok ett högst erkännansvärdt 
verk, enligt vår mening den talangfulla författar
innans hittills förnämsta. I sin uppränning er
bjuder den en viss likhet med den föregående: 
äfven här finna vi en svensk förhistoria med af 
slutning i Österland, ej i Palestina dock, utan i 
Egypten. För öfrigt är motivet helt olikartadt 
och berättelsens hufvudpersoner tillhöra andra 
samhällslager än dem, som skildras i Selma Lager
löfs, dikt. 

Ännu en tredje af våra författarinnor har bi
dragit till julens bokliga förning, i det Laura Fi-
tinghoff i ett band » Skisser och berättelser» på Lars 
Hökerbergs förlag samlat en följd små bilder ur 
natur och lif, som kännetecknas af en verklig 
både uppfattningens och stilens finhet. 

Innan vi nedlägga pennan, vilja vi slutligen 
framhålla ett par verk, som, ehuru icke i egentlig 
mening nyheter för dagen, dock äro förtjänta af 
den »läskunniga» allmänhetens uppmärksamhet 
till en grad långt utöfver måttet för de flesta litte-

HYLJN'S 
Lanoliq-GlijDEriq-Tvål 

I S T Ä N G E R . 

Mild och välgörande för huden. 

HYLLN & C:OS F. A. B. 

STOCKHOLM. 

rara dagsföreteelserna. Uttrycket »ettnationalverk» 
börja visserligen bli en tämligen sliten och 
missbrukad anmälningsfras, men ingen bör väl 
djärfvas förneka, att det tillfullo är på sin plats 
vid nämnandet af den ståtliga upplaga af August 
Strindbergs Samlade romaner och berättelser, som 
från det Gernandtska förlaget nu föreligger af-
slutad i fem omfångsrika band. Det är af säreget 
intresse att på detta vis få en af våra mäktigaste 
författarepersonligheter så att säga i fågelperspek
tiv, att i en enda lång blick öfverskåda den un
derligt buktande, men i geniets kraft lika under
ligt fängslande utvecklingslinien af ett diktarlif, 
som i alla sina ytterligheter dock alltid varit ett 
den heliga eldens lif. Därför Värma och lysa nu 
ock dess yttringar, äfven där de sveda och för
tära. Och litet förstår den svenske bildningsvän 
sin tid, som icke bland boklederna i sitt bibliotek 
på en af de främsta förarplatserna ställer »Röda 
rummets» och »Hafsbandets» örnhjälmade diktare. 

Ett annat af våra stora testamenten — här ett 
blidhetens och barnasinnets skaldiska testamente 
— räckes oss nu på nytt i en konstnärligt tidsen
lig form. Vi syfta på den illustrerade praktupp
laga af Zacharias Topelius' oförgängliga »Läsning 
för barn», som begynt utgifvas från Alb. Bonniers 
förlag. Det är mästartecknare sådana som Albert 
Edelfelt, Carl Larsson, Ottilia Adelborg och liknan
de, som nu borga för det värdiga tolkandet af 
mästarförtäljarens sagodrömmar. Och de fyra häf
ten, som redan utkommit, hålla rikt och lofva än 
rikare. I sanning en julklapp, af vägande värde 
för lyckliga mödrar och lyckliga barn! 

J. N—a. 

Friska vindar, den af kvinnoförbundet för Sveri
ges sjöförsvar utgifna jultidningen, visar sig äfven 
i år vara förtjänt af publikens intresse, ej blott 
för den patriotiska saks skull, för hvilken den när
mast tillkommit, utan jämväl på grund af de goda 
litterära och artistiska bidrag, hvarpå den bjuder. 

Flere af våra mera framstående författare och 
konstnärer äro företrädda i den vackra publika
tionen, och bland illustrationerna kan särskildt 
framhållas bilden af kronprinsessan Victoria på 
»Drottss däck — en intagande sommarbild, hvil
ken på samma gång utgör ett karaktäristiskt por
trätt af den nobla furstinnan. 

Häftet, hvars vårdade typografiska utstyrsel 
härrör från Iduns officin, kostar 1:25 kr. med 
hvilken billiga penning allmänheten alltså kan 
bidraga till ett ej endast godt, men viktigt ända
mål: vårt sjöförsvars stärkande. 

T"\RAMATISTA TEATERN. Henrik Hertz' af 
*-* svällande och vårfager lyrik burna enakts-
drama »Kung Renés dotter» har nu efter mång
årig hvila återupptagits å denna scen med fru 
Bosse i titelrollen. Utförandet blef en fullständig 
triumf för fru B., som med en utsökt intelligent 
uppfattning och förtjusande charme spelade den 
blinda Jolantha. Äfven styckets öfriga roller gåfvos 
tillfredsställande, och isynnerhet hade hr Palme 
som riddar Tristan lyckats få den rätta stämnin
gen öfver sin figur. 

I söndags, samtidigt med att detta nummer 
gick i press, hade teatern åter en premiär med 
uppförandet af det gustavianska sångspelet »På 
Gröna Lund,» hvartill vi torde återkomma. 

O b s . ! KOMPOSITIONSLINNE, KRAGAR, MANSCHETTER o. BRÖST-
VECK. Hvita och kulörta. 

FÖR H U S M Ö D R A R 
ATT BEAKTA! V J i » Ö « » VECK. Hvita och kulörta. Ingen tvätt och strykning 

Säljes i alla välsorterade Manufaktur och Hvitvaruaffärer. 
Rikst. 3833. 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. 

OBS.! Svenskt fabrikat! 
Garanteradt giftfria 
enl. Prof. Carl Th. 
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. 
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Freja-Magasinet 
C. E. L A G E R S T R Ö M 

Specialaffär rar Damartiklar 

STOCKHOLM. 
FÖRSÄLJNINGSLOKALER: 

18 HUMLEGÄRDSGATAN 18. -
18 GÖTGATAN 18. 
29,DROTTNINGGATAN 29. 

KONTOR och LAGER: 

18 HUMLEGÄRDSGATAN 18. 

HENRIK G A H N S 

MANULIN, 
ny glycerinpasta för hudens 

skydd och vård 

i tuber å 5 0 öre st. 
Säljes hos Louise Blomberg, Ve-

sterlånggatan 39; C. F. Dufva, Drott
ninggatan 41; Elin Edlund, Drott
ninggatan 63; Fanny Gelin, Malm-
torgsgatan 5; Selma Häggltmd, 
Hamngatan 38; Ant. V. Nording, 
Biblioteksgatan 11, m. fl. parfym-
fe tvålbodar. 

K Ö K S Ä L M Ä N Ä C K 

Redigerad af 

F A C K S K O L A N FÖR HUSLIG EKONOMI 

I UPS A. LA. 

(föreståndarinna, fröken I d a Norrby.) 

FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN 22-28 DEC. 1901. 

S ö n d a g : Klar buljong med sparris; 

ångstekt refbenspjäll med potatis; pe-

tits choux med citronkräm. 

M å n d a g : Kokt köttkorf med stuf-

vade turska bönor; hufresoppa. 

T i s d a g (Julafton): Lutrisk med grö

na ärter och potatis; risgrynsgröt med 

mjölk; plommonkompott med mandel

formar. 

O n s d a g (Juldagen): Klar buljong 

med oststänger; fisksoufflé med sås;jul

skinka med äppelmos, katrinplommon o. 

legymer; smörtårta. 

T o r s d a g (Annandag ju l ) : sparrjspu-

ré; gödkalfstek med potatis och sala-

der; klenätcr med sylt. 

F r e d a g : Morotspuré med ostsmör

gåsar ; stufvad lake med potatis. 

L ö r d a g : Kallskuren kalfstek med 

remouladsås; landshöfdingsoppa. 

KLCUFT: 

P e t i t s-c h o u x m e d c i t r o n -

k r a m (f. 6 pers.). 3 del. vatten, 106 

gr. smör, 1 msk. socker, 106 gr. mjöl, 

3—4 ägg. 

Citronkräm: 3 äggulor, 1 half kkp. 

krossocker, 1 half citron (skal och saft), 

1 half del. franskt vin, 1 half del. 

vatten. 

Till garnering: 2 del. tjock grädde. 

B e r e d n i n g : Vatten, smör och soc

ker kokas upp, mjölet ivispas, och sme

ten får koka, tills den släpper pannan. 

Då mesta HETTAN af gal t, iröras äggulor

na en i sänder. Sist nedskäras de UU 

hård t skum slagna äggh vi torna. Af 

smeten lagges med en sked stora klic

kar på väl rengjorda och smorda plå

tar. Bakelserna gräddas i god ugnsvär

me. Ugnsluckan bör ej öppnas förrän 

efter 10 min., ty genom luftdraget sjun

ka bakelse""i IHOP. Då de kallnat, ska

res ett lock i hvar och en af dem. 

Till krämen vispas alla ingredienserna 

öfver elden, tills den börjar sjuda och 

tjockna. Vispningcn fortsät.es, tills krä

men kallnat. 

Bakelserna fyllas med kramen, pph öf

ver st lägges en sked af den till hårdt 

skum slagna grädden. 

R i s g r y n s g r ö t (f. 6 pers.). 1 o. 1 

half kkp. curolina-risgryn, 1 o. 1 half 

lit. vatten, 3 del. tjock grädde, 1 half 

hg. smör, socker, salt. 

B e r e d n i n g : Grynen sköljas och på

sättas i kokande vatten och fä koka 

tills de äro mjuka. Då tillsättes den 

till hårdt skum slagna grädden samt 

smöret, hvarefter gröten afsmakas med 

socker och salt. 

O s t s t ä n g e r (f. 6 pers.). 1 hg. 

smör, 125 gr. rifven ost, 125 gr. mjöl. 

Till pensling: 1 äggula. 

B e r e d n i n g : Smöret skiras och blan

das med osten och mjölet. Af degen 

Göteborgs 
I Kexfabrik. 

Special i te t : 

Finare kvalitéer. 

formas fingcrtjo-ka ständer, hvilka skä

ras i om kr. 5 cm. långa bitar. De läg

gas på en plåt, penslas med äggulan 

och gräddas i ordinär ugnsvärme. 

F i s k s o u f f l é (f. 6 pers.). 150 gr. 

smörj 5 msk. mjöl, 4 del. grädde, 3 

kkp. 'kokt fisk, 6 ägg, salt, hvitpeppar. 

Sås: 60 gr. smör, 2 äggulor, 3 del. 

grädde, citronsaft. 

B ejr e d n i n g : Smöret fräses tillsam

mans med mjölet och utröres med mjö

let tjill en tunn välling, hvilken un

der yispning får ett godt uppkok och 

slås upp att kallna. Den kokta fisken 

plockas fin som risgryn och blandas 

i den kallnade smeten jämte äggulorna 

en i sänder. Sist nedskäras de till hårdt 

skum slagna ägghvitorna. Massan slås 

genast i smord och brödbeströdd form 

och gräddas omkr. 1 half tim. i medel

måttig ugns värme. 

Sås: Smöret lägges i en något varm 

panna och röres tills det är smidigt 

och hvitt. Äggulorna vispas med gräd

den. Pannan sättes öfver elden; äggen 

och grädden tillsättas under flitig visp-

ning. Vispningen fortsattes, tills såsen 

blir skummig då pannan aflyftes. Så

sen afsmakas med några droppar citron

saft. 

S p a r r i s p u r é (f, 6 pers.). 425 gr. 

sparris 1 msk. smör. 2 msk. mjöl, 2 

lit. god buljong, salt (socker), hvitpep

par, 2 äggulor, 1 dei. t£oefe grädde. 

B e r e d n i n g : Sparrishufvudena arta

gas och förvaras för att sedan för

vällas och läggas i soppskålen. Sparri

sen skares, förvälles i sältadt vatten 

samt får afrinna. Smör och mjöl sam-

manfräsas, hälften af buljongen tillsät

tes, sparrisen ilägges och får sakta koka, 

tills den är mjuk. Soppan passeras, 

resten af buljongen ihälles, hvarefter 

soppan får ett uppkok. Den afsmakas 

därefter med kryddorna samt alreäcs 

med äggulorna och grädden. 

K l e n ä t e r (f. 6 pers.). 3 äggulor, 

1 msk. grädde, 2 msk. socker, 1 half 

del. brännvin, 1 tredjedels tsk. citron

skal elL 1 droppe orange, 125 gr. mjöl, 

1 hälft kgr. flottyr till kokning. 

B e r e d n i n g : Alla ingredienserna ar

betas väl tillsammans, hvarefter degen 

sättes på kallt ställe att hvila minst 

2 tim. 

Degen utkaflas till omkr. 1 half cm. 

tjocklek och utsporras till klenätcr. hvil

ka kokas i flottyr. 

O s t s m ö r g å s a r (f. 6 pars.). 1 talf

öres hvetebröd, 1 hg. smör, 1 ägghvita, 

1 hg. rifven ost (skarp i smaken). 

B e r e d n i n g : Brödet skares i tunna 

skifvor, hvilka bredas på ena sidan 

med smöret. Ägghvitan slås till lätt 

skum och blandas med den rifna osten. 

Massan bredes på smörgåsarne och dessa 

sättas på plåt och insättas i svag ugns

värme att få vacker, rostgul färg. 

L a n d s h ö f d i n g s o p p a (f. 6 pers.). 

1 o. 1 half del. korngryn, 3 lit. vat

ten, 1 lit. färska äpplen, 1 kkp. kross

socker. 2 äggulor, 2 del. tjock grädde, 

biscuit, krusbärssylt. 

B e r e d n i n g : Grynen sköljas och på

sättas i kallt vatten. Äpplena sköl

jas, skäras i klyftor, urkärnas och till

sättas, när grynen koka upp. Då gry

nen äro mjuka och äpplena sönder-

kokta passeras soppan. Den slås därpå 

tillbaka i kastrullen, sockret tillsättes 

och soppan får ett uppkok. Äggulorna 

och grädden vispas tillsammans i sopp

skålen, och soppan tillslås under stark 

vispning. Den serveras med krusbärssylt 

och biscuit. 

F R Å G O R 

JjjNIIVAR af Iduns läsarinnor äger att å 
denna a/delning framställa förfrågnin

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

N :r 766. Kan man genom engelska, 
krigsministeriet erhålla underrättelser om 
2 engelska officerare, som lefde på 1850-
talet? Hur är adressen till nämnda 
ämbetsverk? 

Adelsman. 
N:r 767. Finnes något riddarhus i 

Tyskland1? Om så är, hvad är dess 
adress'/ — Finns någon tysk adelsuni
form? Har en svensk medborgare, som 
stammar från tysk adelsätt, rätt att 
bära densamma? 

Adelsman. 

- ^ } < "V ^ > V ->£ >G> >*r> >*:• ̂ r- _>r- ^ 

Köp svart Siden! 
Begär mönster af vårt garanterade solida siden från 

9 0 öre till 13 kronor pr meter. 

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

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

Schweizer & C:o, Luzern (Schweiz). 
Siden-Export. 

På Nilsson & Berglings 
förlag: 

^oÅan yforclling: 

Frädskapens Lag 
Pris 3 kr. 

Andra upplagan af den
na omtyckta bok har i da
garna utkommit. 

en bok som bör 
finna rakaste vägen till hemmen. 

B r a g e s RÄNTOR FÖR
DELAKTIGA. 

INGEN 
|förvaltnings-

afgift. 

BRAGES 
hufvudkontor: 

12 Kungs
trädgårds»., 
Stockholm. 

A. Wilh. Lindbergs 
Pianoetablissement. 

Stockholms äldsta piano-
affär, etablerad år 1856, 

26 Regeringsgatan, Slhlm. 
Allm. tel. 5988 Telegrafadr. Piano, Sthlm. 

Lager af flyglar, pianinon och orglar från 
in- och utlandets förnämsta fabriker. 

3,000 st. realiseras! 
TDTTCAT äi" den for sitt pris bästa järnsäng som finnes. Lätt 
IA.X-/.A. och stark med ram af 25 mm. stålrör och med botten af 
fjädrande ståltrådsflätnmg och spiraler. Storlek 100X75 cm. Er
bjuder bekväm bädd. Kräfver ringa sängkläder. Hopfällbar. Syn
nerligen lämplig för sommarställen, gästrum, hoteller, badorter, 
som domestiksäng etc. — Sändes fraktfritt till hvarje direkt järn
vägs- eller ängbåts sta tion i Sverige mot förut insänd likvid. 

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

. lägre gaflar, eljest lika) > 13.—. 
Atertages, om ej till belåtenhet. 

Stockholms Järnmöbelfabrlk. Stockholm. 

En glädjepost för alla mödrar 

Barn-
Garderoben 

är helt visst underrättel
sen, att de äfven för det 
nya året kunna prenume
rera p å » B arngarderob en», 
denna ovärderliga skatt 
och hjälpreda i 
tusentals sven
ska hem, där 

>små slitvargar» 
göra mammorna 
beständiga toalettbekymmer. Alla 
dessa kan dock »Barngarderoben» 
lyfta från deras skuldror. Med 
sitt en gång i månaden utkom
mande 8-sidiga nummer, inne
hållande bortåt ett hundratal illu

strationer, öfver allt som 
hör till våra barns dräkt 
från de spädaste åren till 
vuxen ålder, och åtföljdt 
af en stor dubbelsidig 

mönsterbilaga 
ersätter tidnin
gen mångfaldt 
den ringa pre-
numerationsaf-

giften af 3 kronor pr år genom 
den nytta och den besparing, som 
dess praktiska vinkar och råd bereda 
hvarje hem. Otaliga tacksamma pre
numeranter randt om i vårt land lof-
prisa också »Barngarderoben» som 

den mest praktiska tidning i sitt slag. 

för kvinnor. 

Lifförsäkrin gs-Hhtieb olaget 

De förenade 
Stockholm. 

Sliftadt af bolagen Skandia, Svea, 
Thule, Victoria och Skåne. 

LIFFÖRSÄKRING utan LÄKAREUNDERSÖK
NING! 

DELAKTIGHET I BOLAGETS bfverskott! 

Premiebefrielse VID OFÖRMÅGA TILL 
ARBETE! 

SÄRSKILDA DÖDLIGHETSTABELLER ÄRO 
UPPRÄTTADE FÖR kvinnor, HVARIGENOM 
PREMIERNA KUNNAT SÄTTAS lägre än 
för män. 

J?ormnlär till ansökningshandlingar 
j ämte prospekt tillhandahållas af agen
ter och ombud samt efter rekvisition 
FRÅN DENNA TIDNINGS EXP. 
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Största, omsättning af 

Kautschukstämplar liar John 

Fröberg, Finspong. Vänd Eder 

dit vid behof däraf, äfven-

som då Visitkort, Korta va

ror, Sigill behöfvas. 

Illuslr. priskur. gratis, ej 

franko. 

N:r 768. Härmed frågas, om någon 
lidit af svårt sus och buller i hufvud, 
och öron, och blifviö botad? Har råd
frågat många specialister, men utan re
sultat. 

JUabeL 

N:r 769. Kan någon säga mig, huru 
vanlig svensk biffstek bör lagas för att 
ej bli seg? 

Oerfaren husmoder. 
N :r 770. Skulle Tordis U—a vilja säga. 

livar man får köpa glycerinsåpa ? Pin
nes ej på apotek. 

Tacksam. 
K:r 771. Hur skall man skrifva ad

ressen till t. ex. St. Nicolai försam
ling i Stralsund, Tyskland? 

Beppe. 
N:r 772. Det vax icke paltbröd eller 

vanlig blodpudding jag önskade få fce-
skrifning på. Det var af hälsoskäl jag 
önskade veta hur blodpudding med rifve-
bröd beredes och frågar ännu en gång 
om ej någon af Iduns läsarinnor kan 
gifva beskrifning därpå. 

Landtbo. 
N:r 773. Undertecknad innehar en af 

1889 års obligationer. Kan någon säga, 
till hvem jag skall vända mig för att 
erhålla dragningslistor, samt öfriga upp
lysningar ? 

M. a. B. 
N :r 774. Jag är nära 40 år gammal 

och har i 15 år innehaft kontorsplats, 
men känner mig nu trött och önskade 
företaga någonting nytt. Jag har hört 
omtalas att svenska flickor i England 

erhålla platser som hjälp åt husfru. 
Vill någon välvillig människa säga mig. 
hurudana dylika platser äro — om de 
äro mycket ansträngande, om lön er-
hålles m, m. linnes någon byrå', till 
hvilken man kan vända sig för att 
erhålla råd och upplysningar? 

Föräldralös. 
N:r 775. Finnes någon bok på sven

ska, som fullständigt aih-ndlar dialek
tik eller sam tals konst. Furfäi-tarens o.h 
bokens namn? 

; , W v - x - ' 
N:r 776. Hvar kan man på kortaste 

tid få lära hvad som för en ung fru 
är erforderligt i o.h för hushållets skö
tande. Är det förmånligare att in
ackordera sig i familj, eller att genom
gå hushållsskola. Finnes någon god så
dan i södra Sverige? 

Värm lan d s fl icka. 
N:r 777. Har Alma Forsberg å Iduns 

byrå afhämtat brefvet frän Karla Kön-
ne? Svar väntas med otålighet af af-
sändarinnan. 

N :r 778. Känner någon prenumerant 
fru Elisa Kiellacds adress och vill med
dela den i Idun? 

T—a. 
N :r 779. Är det för hälsan skadligt 

att bo i rum, där såväl fönsterpanel 
och dörrar som närgränsande skrubbar 
äro bestrukna med oljefärr, hvilken vid 
undersökning' befunnits innehålla så myc
ket arsenik, att ifall det varit fråga 
om tapeter, de blifvit utdömda? 

Vet-i ig p e.:umerant. 
N:r 780. Hvilka anses för Sveriges 

skickligaste orgelspelare 1 
C. S. 

N:r 781. Kan någon säga mig, hur 
man skall kanåera n t̂ er, mandel, apel
sinskal o. d., och hur glacerar man 
tårtor ? 

A—n. 
N:r 782. För upplysning om, hvar och 

aär en recension öfver Gustaf Sch öders 
;>Ströfverier», i hvilken omslagstecknin
gen klandras, stått införd, vore jag myc
ket tacksam. 

Envis. 
N :r 783. Hvilka äro de senast ut-

gifna böckerna i massage? 
Svensk ?iuk;ymmst i Amerika. 

N:r 784. Hur skall man möblera en 
matsal för att få den lätt och treflig? 
Ekmöbleruang förefaller mig så tungt. 

Zecil. 

N :r 785. I hvilka nummer af Idun 
hafva alster af »Adi» varit synliga? 

&.— G—a. 

N:r 786. Hur skall man undvika att 
få salt lake, s. k. »lakbränd»? Hvad 
för slags ättika, och hur bör man för
fara för att få syltlök riktigt hvit ? 
Hvilken bok är lärorikast om servering 
och gästenias placering vid bordet? 

Gan.mul prci.umerant. 
N:r 787. Skulle någon vilja föihjälpa 

undertecknad till erhållande af en jul
sång af signaturen O. M. R. (finne), 
hvilken för några, är sedan fanns tryckt 
i »Hufvudst d&blädet» eiler nå;on annan 
finsk tidning, och hvari förekomma stro
fer ungefär som: »mäktigt öfver jorden 
klockans toner ljuda uppå jor
den frid och uti himlen ära» o. s. v. 
Orden har jag glömt, men innehållet lju
der ofta för min själs öra, och jag 
vill ännu en gång så oändligt gärna 
läsa denna julsång. 

Gammal gumma. 
N:r 788. Finnes någon bok, innehål

lande sällskapslekar, p n lek r, p.ntlös-
•ingar, danslekar (»Väfva vadmal» etc.) 
m. m., hvarmed större eller mindre säll
skap af ungdom kunna roa sig inomhus 1 
Svar jämte uppgift å bokens titel, piis, 
förläggare m. m. utbedes. 

Prenumerant. 
N :r 789. Kan någon gifva mig ett 

godt råd, hur jag skall bota min näs 
tipp, som, så fort jag kommer ut i 
kall väderlek, genast blir röd? Annars 
har den normal färg. 

Ung, glad fru. 

N :r 790. Kan någon säga mig, om 
det finnes att köpa ett illustreradt verk, 
som jag har sett för några år sedan, ut-
gifvet af artisten M;.ndelgren, och hvars 
titel troligen lyder: »Monuments Scandi-
naves». I så fall hvar och till hvil
ket pris 1 

Aurora.. * 
N :r 791. Skulle någon af Iduns lä

sare vara kunnig i och' intresserad af 
graf ologi, vore undertecknad mycket 
tacksam att däri erhålla någon ledning. 

G—a. 

N :r 792. Vill någon säga mig, om 
det finnes någon särskild kvinnlig na-
tionaldräkt för Värmlands Elfdal, och 
om så är, vore jag tacksam för en de
taljerad beskrifning å densamma. 

Kulo. 
N:r 793. Hur tillagas lefverpastej ? 

L—1. 
N :r 794. Vill någon säga, huruvida det 

är nödvändigt för en, som önskar ut-
öfva massagebehandling, att genomgå 
någon i hufvudstaden befintlig klinik, 
eller om man kan bli kompetent därtill 
genom att genomgå en kurs för läkare 
i landsorten? 

Noriländska n:r 7. 
N :r 795. Hvar kan man få köpa trä-

spån till hattflätning ? 
A. 

JSI :r 796. Hvad fordras för att komma 
in vid Kungl. telegrafverket? Är bok-
handlaryrket förmånligt, hvilka kunska
per fordras, och hur stor är lönen? 

»963»._ 
Naj 797. Hvad fordras för att komma 

in vid musikaliska akademien i Stock
holm? 

»963». 
N:r 798. Vill någon gifva mig adres

serna på några läkare och intendenter 
vid några badorter? 

R. S. 
N:r 799. Huru skall man få kokos

palmer, begordor och aralior att väsa 
och bli vackra ? 

Dumbom, 
N:r 800. Kan borvax, som Inrdnat, gö

ras användbart igen 1 På hvad sätt ? 
Dumbom. 

N:r 801. Med hvad skall jag tvätta 
mitt hår, som klyfver sig i topparna? 
Har hittills användt såpsprit, men ej 
med godt resultat. Är kamomillte bra för 
ändamålet, och skall själfva hårbott
nen ingnidas därmed? 

Äommen Julpreseni 
Några flaskor 

(Eau, de (gologne 

nätt förpackade i en liLen hvil läda af | 
poppel. 

N:r 802. pSkulle gärna vilja ha be
skrifning å mjuk pepparkaka och enkel 
sockertårta. 

Aji. 
N :r 803. Hvar skall jag månne få 

torkade brännas ilor ? (örtica dioica). Har 
försökt på apotek men förgäfves. 

Aji. 
N:r 804. Har någon reda på priset 

för en 2:dra klass biljett från Hamburg 
till Newyork? Hvilken linje är bäst att 
fara med; u der hvil cen å stid är man 
mest utsatt för stormar.ia? Ingår vivret 
i biljettpriset, eller är det extra? I 
så fall, hur mycket kostar det per dag? 

Aji. 
N :r 805. Kan någon upplysa under

tecknad om sir Tomas Liptons titel och 
adress? (Ägare till yachten Shamrock, 
som täflade om Amerikapokalen)? 

En frågande. 
N:r 806. Kan någon fortsättningen på 

den gamla julvisan: »Nu klockans gök 
gol half till sju, och barnen stängas in
ne, och mamma dukar bordet nu, sä glad 
i eget minne» ? 

Leila. 
N:r 807. Om ett godt recept på Gra-

hamsbröd osh skorpjr beder 
Flerårig prenumerant. 

N :r 808. Jag vore mycket tacksam, om 
någon ville gifva mig förslag till prak
tisk och treflig skiddräkt, event. lapp
dräkt. Hur mycket får man beräkna att 
den kommer att kosta? Kan någon annan 
än nämnda naticnild.äkt lä.npligen ap-
teras till skiddräkt? 

Sportling-girl. 
N:r 809. Hur tillagas god och ej för 

dyr julglögg ? 
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REKOMMENDERAS. 

N :r S10. Huru förfara med en antik 
byrå i mahogny, försedd med mässings
beslag? Önskade själf kunna snygga upp 
den, utan att lösgöra beslagen, men 
med hvad? Och med hvad är lämp
ligast att polera träet? 

Thora. 

N:r 811. Huru förfara med en aralia, 
som skjutit i höjden, så att dess krona 
berör taket? Kan den utan skada af-
klippas ett stycke? Och om så är, när 
är lämpligaste årstiden? 

Thora, 

N:r S12. Vill någon gifva mig upplys
ning om de kunskaps fordringar, som stäl
las p i en llr.irinna vid ett blindinstllarf; 1 
Till hvem skall man vända sig för att 
bli antagen som lärarinna? Erfordras 
någon prof kurs ? 

18-åring. 

N:r 813. Finnes någon i tryck till
gänglig handledning ifråga om tappning, 
ioivaring m. m. af viner? Lämpligaste 
temperaturen vid förvaring och serve
ring? 

Quidarn. 

N:r 814. Har hört, att man kan för-
silfra grankottar t i l l julgransprydnad ge
nom att doppa dem i någon lösning? 
Tacksam för upplysning om tillvägagå
ende t vore 

Faster Annika. 
N:r Slö. Kan någon säga mig, hvad 

värde en tidning kan hafva, som bär 
titel Stoekholms-PosLen, och har årtalet 
1805? 

Aina R. 

N:r 816. önskas att få veta hvilket 
är det första gången var åtta helgda
gar i mars månad. 

Fru B. 3tf. 
N :r 817. Undrar, om jag kunde få 

reda på, hvem som gifvit ut en sam
ling sagor för barn, hvilken hette: »I 
skogen»? Den fanns i bokhandeln för 
25 år sedan, men tycks nu vara ut
gången. Kan någon hjälpa mig att få 
reda på eller ge mig ett godt råd, hvart 
jag skall vända mig för att finna donna 
bok? 

G. H. M. 
N:r 818. Undertecknad har en gång 

för många år sedan hört talas om, att 
det skulle finnas ett medel mot dö r het 
bestående af en liten spiral, som sattes 
in i Örat och som betydligt fö-rstarkté 
ljudet. Kan någon upplysa om, hvar 
sådana finnas att få köpa? 

Lidande fru. 
N:r 819. Vill någon upplysa mig om, 

hvilka k u n s ka p e r s om fordras för at t 
komma in i en skola, eller anstalt, där 
skolkökslärarinnor för folkskolor utbil
das ? Hvar finnas några sådana an
stalter? Huru lång, och huru dyr är 
en kurs? Kan man få inträde som elev 
vid något skolkök, och på så sätt ut' 
bilda sig. I så fall hvilket dä? 

Villy. 
N:r 820. Kan någon säga, huru m y c 

ket en sigillsamling, omfattande cirka 
1,300 sigill (några kungliga, g rediga, 
fri herrliga, adels, stads- och länssigill) 
är värd. 

M. 
N:r 821. Finnes i Stockholm eller an

norstädes någon förberedande skola för 
vinnande af inträde vid jolkskollärarin-
neseminarium ? 

Dalkulla. 
N:r 822. Finnes i Stockholm någon 

slags förmedlitigsbyrå, som ombesörjer 
kommissioner åt personer i landsorten? 

Undrande. 
N:r 823. Jag är något nervös, mager 

och klen, lider af hjärtklappning samt 
starka konges tioner till hufvad och 
bröst. Hvad skall jag använda häremot? 
Har flerfaldiga gånger försökt med järn 
och kina m. m., men alltid med dåligt 
resultat. 

Lidande. 
N:r 824. Vill någon, som vistats vid 

badort på Eugen och haft eget hushåll, 
i och för upplysningars erhållande kor-

Stotnatol- * * * * 
* * * Tandpulver, 

äga förmåga att rena tänderna samt 
bevara deras blanka nattliga utse 
ende utan att angripa ema'jen. 
H. M:t Konungens Hofleverantör. 

lespondera med »Läkarefamilj», P. R. 
Kristianstad. 

N :r 825. Riksdagen har ju beviljat 
understöd för arbetare att i främmande 
land studera respektive yrken? Har den 
äfven beviljat dylikt understöd för min
dre bemedl dn n i r n sHkare? Hur myc
ket i hvarje fall? När s'<all ansökning 
ingifvas, och till hvilken? Hvilka re
kommendationer äro af nöden? 

Okunnig prenumerant. 

N :r S26. Jag har i min ägo ett li
tet, af tiden mörknad!; stålstick, ett 
man sport rätt i medaljong. Det är en 
man i kalott # på omkring 65—70 år, med 
fina, intelligenta drag och klädd i en 
rock eller kappa med dubbla kragar. 

Under porträttet står: 
»Så måtte jag få lefva okänd, glömd. 
Dö lugnt, ej tyna bort och ingen vård 

mig hölja. 
Blott en vän veta får, men dölja, 
Hvar jag är gömd.» 

I kan*.en af medaljen en läses: . 
Eva Lovisa Forbes delineavit. — Fr. 

Akrel. sculpsit. 
Har någ<.n månne ett liknande minne? 

Sägnen maler, att pororättet är af en 
BARON, Germund Adam C—hjelrn, som 
iefde på sin gård R. i T. socken un
der senare hälften af 1700-talet, och 
att han skall ligga begrafven i spann
målsmagasinet vid R. Hans graf med 
en vacker vård finnes dock å grann
församlingens kyrkogård. — Hvem var 
Eva Lovisa Forbes? 

•Don Alf redo. 

S V Ä R 
ÄKTA RAMIE-UNDERKLÄDER. 

HERR—TRÖJOR, tunna 

storlek 4 5 

tjjNHVAR af fduns läsarinnor uppmana-
lifligt att till inbördes nytta i man aj 

förmåga besvara insända frågor. Svaren 
inmndas t dl redaktionen,, ork angifves o ti 
Ud tydligt nummer å den fråga de gälla 

•it de tre af våra läsarinnor, som under 
årets lopp tillfyllestgörande besvarat det stor 
xt<X antal frågor, kom ma vi som en upp 
muntran att vid dess slut utdela tre pris, 
^vartdera bestående of 25 kronor Förren 
ikutl bör en hvr, som insänder svar, alltid 
•mderteckria med saMma signatur. 

En särdeles praktisk n h e t , nämligen 
en ärtkoknings.ipparat. har nu fö ts i 
marknaden och finnes till salu i de 
flesta bosätt ingsaffäver. Si vidare an
nonsen i dagens nummer. 

N:r 174. B uns adress är f. o. m. 20 
november, Filipstad. 

N:r 722. Coilodin är ett bra medel 
mot vårtor. Det fås p l apoteken i små 
flaskor a 25 öre. Man penslar därmed 
vårtorna hvarje afton, tills de börja 
lossna. 

v Leise. 

N :r 726. Mögelfläckarna borttagas 
bäst med sur mjölk. Linnet får ligga 
2-4 timmar i mjölken, hvarefter det by-
kes på vanligt vis. 

Leise. 
N:r 727. Frågan är mycket omtvistad, 

men mest praktiskt anser jag det vara 
att märka allt med si.t bUfvande namn. 

' A . B. 
N:r 728. Den, som ej har »aning om 

matlag.'ingskons^», kon ej finna till äck
lig hjälp i en kokbok — det är prak
tiken, som här är n:r 1. 

Annars blir det: 
Ibland för 'tunt, 
ibLind för tjockt, 
ibland för sött. 
ibland för salt — 
men a l i r i r lagom. 

Försök en tid få hjälp af någon, 
som kan sköta ett hushåll — och lär 
af henne, sedan kunna böckerna blifva 
bra att ha. 

Gammal husmor. 
— Jag vill råda er att köpa äldre 

årgångar af Idun, som på tidningens 
expedition erhållas mycket billigt. Idun 
innehåller många goda vinkar om att 
kunna sköta ett hem praktiskt, och des; 
»Köks Imar a-k» beskiifver utförligt till 

pr styck 2: 50 3: 3: 50 4: — 
HERR-TRÖJOR, medeltjocka 

rr stvek 3: — 3: 75 4: 50 5: 50 
HERR-KALSONGER, medeltjocka 

pr pa-- 4: - 4: 50 5: — 5: 50 
HERR-SKJORTOR, tunna 

nr styrk 4: - 4: 50 5: — 5: 50 
HERR-SKJORTOR, medeltjocka 

pr styck 5: - 5: 50 6: - 6: 50 
LAHMANS HERR-TRÖJOR, 

storlek 4 5 6 7 

p- styck 2: 75 3: 3: 50 4: — 
LAHMANS DAM-TRÖJOR, 

storlek 3 4 5 6 
pr styck I: 20 1: 30 T 40 L: 50 

Österlund & Ande^on, 
4 St. Nygat. 4. 11 Hötorget 11 . 

redningen af alla rätter. Dessutom fin
nes i hvarje nummer nya förslag till 
matordning för hvarje vecka. 

AB. 

T I D S F O R D R I F 

L O G O G R Y F . 

Nu är jag här igen, 
De ungas trogne vän, 

Fast klädd i splitter nya kläder; 
Om skräddarn som dem gjort 
Ha ni nog alla sport — 
rjun är sig lik i alla väder. 

På järnväg FYR jag ej, 
Det passar ej för mej — 
Sånt skrammeldon mig inte lockar 
Nej, själf iag släde har, 
Och framför den ett par 
Af högst gentila getabockar. 

Och släden den är full 
Af smält och godt lull-lull, 
Och öfverst sitter julens flicka; 
Hon ar så hjärtans glad 
Hon har — ja, vet ni hvad? — 
Sä rara nötter i sin ficka. 

5 = ^ ^ ^ ^ -V^ ^ -V- -V^ ^ ^ • V ' 5 R -V" ^ ^ ^ . ^ ^ ' 5 ^ ' ^ 

Sundsvalls 
Enskilda Bank 

2 A Kungsträdgårdsgatan 2 A. 

Sparkasseränta 4 proc. 

Antinephrite 
(mot ägghvitssjuka) 

Ofelbart medel i fast form. 
Per ask 2 kr. (5 askar utgör en kur). 

Professor Esbacks Albuminimeter 
med undersökningsvätska 2 kr. 

Sändes jämte beskrifning till landsorten 
mot postförskott från 

ÖSTERMALMS KEM. FABR. 
Kontor: Linnégatan 15, Stockholm. 

Högstedt & C:o 
32 Regeringsgatan 32 

— Stockholm — 
S p e c i a l i t e t : 

B O R D E A U X - & 
B O U R G N G N E - V I N E R . 

Billiga priser. 

METALLFABRIKSAKTIEBOLAGET 

C . C . S P O R R O N G & C : 0 
2 3 REGERINGSGATAN 2 3 

STOCKHOLM 

UTFÖR: FÖRGYLLNING, FÖRSILFRING,FÖRNICKLING 

SAMT RENOVERING AF 

ANTIKA OCH MODERNA METALLARBETEN. 

N ÄRJ N ^ S R I KCIRS, M E N BILLIGARE ÄN MELLINS FOOD 

. . . . . . ÄR DET SVENSKA PREPARATET STEFANOS, 

IST SM3.LT.EIRQ SOM JÄTNFÖRDT MED ETT AF DE FÖRNÄM

STA UTLÄNDSKA OFVANNÄMNDA MELLINS FOOD HAR FÖLJANDE KEMISKA 

SAMMANSÄTTNING: 
Det svenska preparatet Det utländska preparatet 

, STEFAN OS innehåller MELLINS FOOD innehåller 

ÄSRGHVITA 7,0 % 7,0 % 

KOLHYDRAT 8 6 , 5 » 79 ,1 » 

SALTER „ 3 , 8 » 3 , 7 » 

CELLULOSA (ONYTTIG) . . . JNGBIL » 5 ,6 » 

VATTEN.. 2 , 7 » 4 , 6 » 

ST E F A N O S , FASTÄN SÅ BETYDLIGT ÖFVERLÄGSET MELLINS FOOD, ÄR 

DOCK I HANDELN BILLIGARE. MELLINS FOOD KOSTAR PR KILO 10 Å II 

KR., StefanOS endast 8 kr. KN BOK MED REGLER OCH BESKRIF-

UINGAR Å DESSA IN, fl. OÖFVERTRÄFFADE SVENSKA PREPARAT SÄNDES GRATI> 

OCH FRANKO FRÄN Henrikssons Tekniska Fabrik i Örebro. 

För våra tillverkningar 
tilldelades vi 1901 i London högsta pris GULDMEDALJ. 

I OL*C MRTNTONC NEUTRALA KÄRNTVAL TILL YLIETVÄTL och 
L_AB<A I H U M C L L O OLEINTVÅ! TILL LINNETVÄTT användes lär 

ligast sålunda: 
lämp 

y'\z kg. tvål kokas i 2 liter vatten; när tvålen är upplöct, tillsättes änder 
omröring 20 å 25 liter ljumt vatten; i denna utspädda lösning neddoppas plag
gen. Vid ylletvätt böra såväl lösningen som sköljvattnet hafva 36 å 38 grader. > 

Finnes hos de flesta speeerihandlare samt i mina butiker 
N:r 19 Stora Nygatan — N r 29 S:t Paulsgatan 

Sllfffermedalj i Köpenbnmn 1888 Guldmedalj i Stockholm 1897. 

Bästa hushållsväg 

med eniaijerad skål samt två vi-
sartaflor. Den ena visar hvar 10 
gram upp till 2 kilo, den andra 
hvar 50 gram npp till 12 kilo. 

Pris 10 kr. 

• Fraktfritt vid alla poststationer 
i Sverige. 

G . R . F E Y C H T I N G , 
4 6 Drottninggatan 4 6 , 

STOCKHOLM. 

Fagersta d. 7 sept. 1901. 

Herr Axel Lennstrand, 
Gefle. 

För min 11 mänader gamla dotter, har 
jag de sista 3 månaderna användt »Mellins 
Food» och funnit detta preparat sä välgö
rande och närande för henne, att jag icke 
kan undvara det. 

Eftersom jag nyligen hitflyttat och här 
pä platsen »Mellins Food» icke är till salu, 
vill jag härmed vända mig direkt till Eder 
med ödmjuk anhållan om, att Ni godhets-
fullt ville per omgående på billigaste sätt 
hitsända 4 flaskor 1 / 1 »Mellins Food». 

Högaktningsfullt 
C. Hörle, 

Metodistpastor. 

Gratis och franko 
erhulles ny rikl illustrerad pris
kurant för 1901 från 

C. J. JOHANSSONS 
Musik- Instrumenthandel, 
" 22 Ösierlånggatan 22. 

STOCKHOLM. 

Hur skall man 
med 

' LITEN KOSTNAD 
och RINGA RISK 

få 

I STOR INKOMST? i 
Därom gifves gratis an-1 

visning till en hvar som 
sänder svar märkt 

"FÖRSÖK EN GÅNG" 
under adr.: 

' S. GUINASILL ANNONSBYRÅ ' 
Stockholm f. v b. 

Rörstrands fabriks 
försäljningsmagasin 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, 

lorslin, nysllfver, nickel, koppar OCH 
Köksuppsättningar. 

http://Sm3.lT.eirQ
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Ylleklänningar 
i afpassade bitar ä G meter af extra fin en

gelsk cheviöti svart, mörkblå och rödbrun, 

som kostat 12 kr. bortslumpas af en hän

delse till kr. 7 7: 7;j pr ; 

Bomullsklädningar, 
afpassade bitar ä 8 meter, äkta färger, 

vackra mönster, som kostat 4: 50 bortslum

pas till 2: 75 pr st. Köksförkläden, hand-

väfda, äkta färger, bortslumpas till 11 kr. 

pr duss. 

Kornboden Observatör! i gatan 6, 

Stockholm. 

Hon skull dem dela ut, 

1 påse och i strut, 

Ät alla dem sora händer sträcka, 

Och vill ni ha ocksä, 

Så passa bara på, 

Samt knäck dem se'n sä långt de räcka 

Hur det nämndes en gång, 

Båd' i saga och sång 

Denna nordliga del 

Af var kupiga jord, 

Där vi duka vårt bord. 

Så en väfnad ej chic 

Till volang och tunik. 

Hur man icke vill ha 

Sin kotlett, sin buljong. 

Hur ej vinden får dra, 

När man far i ballong. 

En som pysslar i smått 

Se'n till sängs vi ha gått — 

Så i sagan det sägs. 

Hvad, om börsen det är, 

Vi nog känna rätt svårt. 

TJtaf smådjur en här. 

Saftig högsommarfrukt, 

Fin i smak som i lukt. 

I Olympen en dam — 

Mycket skön, det är sant, 

Men kärlekslysten och stram. 

Och så minnas vi på 

Annan storhet också 

Af det motsatta kön. 

Hur är persikans kind? 

Hvad en barnamun kan 

När en ursinnig vind 

Genom skorstenen drog, 

Och en sångs und sig tog, 

Hvad blef då därutaf? 

En, som lämnar sitt spår 

Uti Öknarnes sand, 

Där han spanande går. 

Något sjudande hett. 

Hvad kinesen oss gett. 

Hvarpå kanske du får — 

Om dig lyckan är huld — 

Något fint husgeråd 

Eller högar af guld. 

S:en, rätt fin på sitt vis, 

Men ej äkta, precis. 

På ditt finger en hatt, 

När du sårat det har. 

Och nu blunda ni för, 

Hvad som ännu finns kvar. 

SIBYLLA. 

H I S T O R I S K A REBUS, 

i. 

Turkos 36 år n 

H a 52 kort EE 

nn 
3. 

Chineser UU ga 
H—LD B—N 

ANAGRAMGÅTA. 

G A D U S ' 

" S i l l s a r d i n e r " 
rekommenderas såsom ett närande och väl

smakande f S r s k t födoämne. 

Bruksanvisning medföljer hvarje burk. 

(5) 

Hälft ett dussin af boksläfver 

Utur alfabetet drag; 

Ordna dem som gåtan kräfver 

Och ej efter fritt behag. 

Bilda först af dem benämning 

Pä en viss sorts peda;og, 

Som du kanske i din barndom, 

Äfven se'n, med vördnad säg. 

Rör så om i bokstafsgruppen, 

Mansnamn får du då pä kuppen. 

ONKEL SET. 

C I R K E L G A T A . 

1, 2, 8 = ett djur ; 

1, 2, 8, 4 = adjektiv; 

2, o, 4 = hednisk gudomlighet; 

5, 6, 7 = författarenamn; 

7, S == växt; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 = järnvägsstation. 

L. B. 

S T A F V E L S E G A T A . 

Af följande bokstäfver och stafvelser sam

ätt as 9 ord: 

a, ag, ag, an, ara, bi, cen, d, dro, e, eli, 

ell, erk, fug, gro, it, k, ka, kom, 1, II, m, 

ra, m, nöt, orgr, rans, ska, smä, té, ter, 

tri, å-. 

Orden äro: 1) prydnad för ryktbare män, 

2) fruntimmersnamn, 3) maskin, 4) sam

verkande sällskap, 5) sötsak, 6)afkommer-

siel betydelse, 7) åkdon, 8) frukt, 9) brutal 

människa. 

Äro de rätta orden funna, sä gifva deras 

begynnelse- och slulbokstäfver namn pä 

tvänne saker, sora användas vid inläggning 

af julklappar. 

. FIX. 

LÖSNINGAR 

TILL TIDSFÖRDRIFVET I N!R 50 . 

APOKOPEN: Spader, spade, spad, Spa. 

F Y R K A N T E N : Morot, Onega, reden, 

ogent, Tanto. 

CHARADEN: Sig-urd. 

OMKASTNINGSGÅTAN: HugoAlfvén: 

hvalfisken, unionsflaggan, gåspenna, orgel-

harmonium, antilop, Labrador, fatabur, vår 

kappa, enstånka, nättelduk. 

NAMNGÅTAN: Geografiska namnen: Ed, 

Tabor, Trosa, Dal, Man, Jutas, Rur, Main. 

Aral, Omsk, Viddin, Stettin, Tatra, Arad ; 

Idde, Assens, Marengo, Turan, Marly, Ar 

vika, Riga, Gimo, Dagö, Elbe, Tåkern, Öja, 

Sin, Lovisa, Genf, Java, Don, Kap, Erie, 

Torn, Åbo, Tur, Nain, Uri, Arno, Oka ; 

Tana, Rom, Omberg, Gent, Arkansas, Eras 

Backa, Nebraska, Randers, Lena, Jena. 

Linde, Emma, Stora, Sala, Åland, Tjust 

Ånge, Kaskö, Kent, Tsar, E'sass, StensÖ. 

Merida, Navarra. 

Personnamnen: Bo, Emma, Rosa, Jan, 

Karin, Gorm, Ali, Tufva, Per, Tora, Lasse 

Vala, Ring, Eva, Åke, Lovisa, Inge, Ada. 

Ture, Anna, Tage, Rut, Tor, Arne, Anders, 

Lena, Stig, Råda, Kalle, Isa, Ida. 

Djurnamnen: sparf, ko, skomakare (fisk), 

id, bi, orm, lo, mal, uf, sto, svala, öring, 

som näringsmedel för barn 

och sjuka har lämnat de 

mest glänsande resultat. 

e l l i n s F o o d 

so, ur, rå, löja, föl, ren, säl, varg, katt, 

råttor, gås, får, ål, and, mås, ök, gris, gam, 

mal, or. 

B R E F L Å D Ä 

REDAKTIONENS BKEFLÄDA: 

—$—n. »Julen, barnens högtid stundar», 
kväder ni. Ack ja, det är sannt, och i den 
stora helgfridens namn vilja vi i dag vara 
milda till och med mot de obetänksamma 
människobarn, som uppvakta oss med sa 
kallade juldikter. Lätt och mjukt som den 
dalande vinterflingan må de sväfva ned i 
papperskorgens gästfria djup, och intet hårdt 
ord må följa deras slocknande färd. 

Sigfrid Carlsson. — E. J — H. Stahl. 
ams. — Som ofvan — amnesti, amnesti 

efter hela linjen! 
Chrys. Vi hoppas finna något litet hörn 

i var örtagärd för edra små julblommor. 
E Hj—. Käraste viktighetsmakare, visst 

har ni rätt! Men vi ha ju heller aldrig på
stått motsatsen 

Fotocirof. Skall vid tillfälle inpassas ä 
afdelningen »frän vår läsekrets». 

Jul 1901 Ämnet är allt för obehagligt. 
Jlanva A. Det omordade akrostikon'et 

har aldrig kommit oss tillhanda. 

EXPEDITIONENS BREFLÅDA: 

H. 55. Alla postprenumererade exemplar 
af Idun, bada upplagorna, expedieras af 
oss till tidningsexpeditionen i Stockholm 
hvarje fredag och böra således komma Eder 
tillhanda lika tidigt som andra. Anmäl felet 
å postkontoret. 
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r E D I G Ä P L A T S E R 

•arnjungfru eller anspråkslös fröken, ej 
under 18 år, hälst hemmasladd i tyska 

rakets talande,^ önskas för tvänne barn i 
2 och 2V2 års ålder från den 1 nästk. ja-
ari. Svar med fotografi jämte löneanspråk 
I »H. R . » , Nordiska Annonsb., Göteborg. 

Sjukskötersk eplatsen 
1 Visby stads Fattigvårds och Arbetsin-
ttning blifver för en skolad sköterska le-
r att tillträda den 15 nästkomm. januari, 
inen utgår med 350 kr. för år jämte fritt 
vre. Ansökningar med bifogade tjän-
ibetyg och rekommendationer insändas 
1 undertecknad före den 2 instundande 
auari. 
Visby den 7 december 1901. 

Carl Nordahl, 
fattigvårdsstyrelsens ordförande. 

S J U K S K Ö T E R S K A 
håller anställning den 1 januari 1902 för 
tnstgöring hufvudsakligen vid smiltosam-
a sjukdomar inom Söderåkra provinsial-
karedistrikt. Sökanden skall bo i Söder-
:ra. Lön 600 kr. årligen samt 1 kr. om 
gen och fri skjuts för tjänastgöring vid 
littosamma sjukdomar samt i alta öfriga 
11 fri resa, nfri kost och skälig ersättning. 
Ansökan, åtföljd af merit-, ålders- och 
Ljdebetyg insändas till provinsialläkaren 
irt doktor C. B. Gille, Söderåkra före 
n 30 december. 

U N bättre, anspråkslös, musikalisk flicka, 
önskar plats till den l:sta mars i familj 

att gå frun tillhanda. Är villig deltaga med 
de inom hus förefallande göromålen. Svar 
Lill »22 år», Sala p. r. 

IJLATS som husföreständerska i stad eller 
1 på landet sökes af ensam enkefru, kunnig 
i allt hvad till ett hushåll hörer. Utmärkta 
referenser. Svar jämte uppgift å lönevilkor 
torde insändas till Iduns exp. märkt »M 
S. H.» 

För LÄRARINNA 
ed undervisning i första och andra ele-
entarklassernas läroämnen samt handar-
te är plats ledig vid Hörby samskola 
ed tillträde den 15 januari 1902. Lön per 
: 300 kronor och fritt vivre. Ansökningar 
mte betyg insändas före den 1 januari 
»02 till undertecknad föreståndare. 
Hörby den 10 december 1901. 

G. A. Hallbeck. 

T TNG b. fl. önskar strax pä nyåret, pl. i bil-
v1 dadt hem att gå frun tillh. Önskai bli 
ansedd som familjemedlem. Svar till »Vil 
lig», p. r. Sölvesborg. 

1.0DT om pl. för lärarinnor, värdinnor, 
* samt hushållsbilräden att söka å Nya 
ackorderingsbyrån Brunkebergsgatan 3. b, 
labl. 1887. 

ARARINNEPLATS i jan. ledig. Tvänne 
1 barn om 12 & 10 ur skola undervisas. 
ctygo & fotpgrafi sändas. Grefve Hamilton 
yckasgård 

Lärarinna, frisk och hurtig att under-
u visa 2 flickor, 8 och 13 år, far plats hos 
Ifs, adress Bispgården. 

guvernant, intresserad och undervisnings
van i svenska ämnen och språk, skick-

% i musik, frisk och hurtig, ej öfver 30 år, 
ikes för 14-årig flicka. Svar till »Herre-
ird i Södermanland», Iduns exp , Sthlm. 

'OM husföreständerska och vårdarinna för 
en ensam gammal nervös dam, önskas 

t bildadt anspråkslöst fruntimmer. Hälst 
igon, som äirnat sig åt sjukvård och är i 
^sittning af ett jämt och gladt lynne. Tjä-
arinna finnes. Reflekterande hänvände sig 
11 »H. H.», Norrköping, p. r. 

Köks-
föreståndarinna. 

En i matlagning, bakning och allt hvad 
11 ett större köks skötande hör fullt kun-
ig köksföreståndarinna erhåller anställning 
id Hessleby Sanatorium. Goda vitsord 
>rdras. Platsen tillträdes den 1 januari 
302. Löneförmånerna äro 400 kronor om 
ret samt rura, uppvärmning, vivre, lyse 
uh tvätt. 
Egenhändigt skrifna, till Styrelsen för 

lessleby Sanatorium ställda ansökningar 
isändas snarast möjligt, adress Mariane-
ind. 
Hessleby Sanatorium den G dec. 1901. 

Sysslomans-Expeditionen. 
? KICKLIG undervisningsvan lärarinna ön-
' skas till vårterminen för två flickor, 15 
ch 12 år. Svar med betyg och löneanspråk 
indas 1 ill fru E. Lagergren, Sköllersta. 

T bättre familj önskar ung flicka plats nu 
genast att gå frun tillhanda. Kunnig i 

handarbeten och skrifning kan sålunda äf
ven användas ä kontor. 

På lön fästes mindre afseendc blott ett godt 
bemötande presteras och att den unga flickan 
får räknas såsom medlem af familjen. 

Vidare genom korrespondens med »An 
språkslös»' under adress S. Gumaälii An
nonsbyrå, Stockholm. 

jDILDAD flicka med godt humör kunnig i 
mall. bak. sylt. m. m. anspråkslös, ar

betsam, ordentlig söker pl. Svar »Hushålls-
aktig» under adr. S. Gumselii Annonsbyrå 
Stockholm. 

T ärarinna van undervisa i alla' ämnen, 
språk, musik, handarb. önskar plats. 

Svar »Glad, plikltrogen» under adr. S. Gu-
maelii Annonsbyrå Sthlm. 

I 7 N ung flicka önskar plats i familj, mot 
J - ' lön, där hon kan fa deltaga i husliga 
göromål, hvarvid hon är van. Svar till »19 
år» Stenungssund p. r. 

K O N T O R S V A N 
flicka af god familj, med god handstil, ön
skar plats å större kontor på nyåret. Lön 
efter förtjänst. Goda rekommendationer 
kunna anskaffas. Svar emotses under adr. 

B. 19 år 1901», Iduns exp. 

D e n b e k y m m e r s a m m a t o a l e t t f r å g a n 

lodetidning 

är lätt löst ge
nom att för 
det nya året 
prenumerera 
på»IdunsMo-
detidning», 

som! på sitt 
område intar 
hedersplat

sen: som den fullständigaste, inne
hållsrikaste och elegantaste mode
journal Norden äger. På 6 olika 
språk har detta kontinentala organ 
för allt hvad till den kvinnliga dräk
ten hörer uppnått en upplaga på 
mer än 300,000 exemplar — något 
soml bäst torde tala för dess värde 
och) däraf betingade popularitet! 
Iduns Modetidning utgifves i tvänne 
olika upplagor, båda med två stora 
8-sicliga nummer i månaden, hvart-
derå innehållande 70—80 utmärkta 
illustrationer samt åtföljda af en stor 
dubbelsidig mönsterbilaga af enastå
ende rikhaltiffhet. Med den dyrare 

upplagan 
(den s. k. 

planschupp
lagan) följa 
dessutom en 
gångi hvarje 

månad en 
präktig mo
deplansch i 

färgtryck med de modernaste hårfri
syrer på baksidan samt som en synner
ligen värdefull och allmänt omtyckt 
gratispresent: Iduns Handarbetstid-
ning, hvilken, af framstående kvinn
liga konstnärer på detta område, fyl-
les med idel nykomponerade origi
nalmönster för alla slags kvinnliga 
handarbeten, broderier, läderplastik, 
glödritning- m. m. Prenumerations
priset för helår å planschupplagan 
endast 5 kronor, å den billigare upp
lagan (utan planscher och handar-
betstidning) 3 kronor, ett utomordent
ligt billigt pris i förhållande till den 
praktiska valuta, som bjudes i detta 

o i i » i 

Nordens finaste och innehallsrikaste modeblad. 

E?ör 1 ä 2 flickor, omkring 7 år gamla, fin-
1 nes tillfälle till inackordering i Stock
holm i godt hem, där jämnårig flicka finnes 
Vidare underrättelse meddelas i Danderyds-
sratan N o 12, Stockholm, 1 tr. till höger i 
förstugan, hos de la Croix. 

CTOGKHOLM. Inackordering under jul-
° lofvet eller för längre tid. Tillfälle till 
öfning i främmande språk m. m. Adr. Fru 
M. Huttling (Née Gaudard), 8 Karlaplan, 
1 tr. 

Otnkyla och hudrodnad 
förorsakad af köld, bolas och förhindras 
srenom användning af Orions Eau d'Hébé i 
förening med Poudre d'Hébé. 

Säljes i Orions Fabriksbnd Malmskil 
nadsgatan 9. 

E l e V e P S f f fortfarande i 
Örebro Vafskola. 

NINA von ENGESTRÖM. 

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

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

M . Z A D I G S 

Essenze 

m/t cl Yera Violette 
och 

t s p H S E $ Ylantf Ylantj 
Försäljas i de flesta parfymeriaffärer. 

P L A T S S Ö K A N D E 

PLATS SOKES 
f bildad, musikalisk flicka, som sällskap 
ch hjälp i bättre familj, i Stockholm eller 
landsorten. Svar emotses tacksamt under 
hiffre » CG 22», under adr. S. Gumailii 
.nnonsbyrå, Stockholm 

P 
ärdinneplats i enkelt, godt hem, sökes af 
därtill kompetent 28-årig flicka af god 

imilj. Svar emotses under adress »E. G, 
' . » , Halmstad p . r. 

bildad, musikalisk änkefru, af god familj, 
J önskar någon verksamhet på nyåret som 
iillskap eller hjälp på landet eller i stad. 
'an förestå ett hem. Kan meddela under 
isning i språk, musik och möjligen till 
lindre barn i svenska ämnen. Vill betala 
SO kr. årligen. Svar »G. N.», Iduns exp 

Dlats önskas i fam. af ung flicka. Kunnig 
i enkl. matlagning, sömnad och hand-

rbete. Håg för handel, villig biträda om 
i önskas. Svar till »Pålitlig», Bredsjö p r. 

O B S E R V E R A ! 
Ett fruntim. som arb. fort och säkert 

ger myck. vana vid skrifgöromål, önsk. 
nställ. i godt hem; äfven förmåga förestå 
idant. Svart. ^Handsecretrice 1902». Iduns 

TNG, allvarlig flicka, skicklig i klädsöm, 
önskar plats i familj, att hjälpa till med 

arnens vård och sömnad. Svar I ill >Nec-
an- Gefle p. r. 

K l ä d 
Edra järnsängar med 

tjock papp i färdigskurna 

format från 

Aktiebolaget Forsså Träpappfabrik 
Näs viken. 

3 Guldmedaljer. 

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-
'axlande och lärorik lektyr. Mot insän
dande af nedannämnda belopp till Expedi
tionen af Idun, Stockholm, erhålles inom 
•iverige portofritt: 

Idun 1892 2: 26 
Idun 1893 (n:r 1 felas) - 2: 25 
Idun 1894 (komplett) 2: 25 
Idun 1895 (julnumret oberäknadt) 2: 50 
Idun 1896 ( d:0 d:o ) 2: 50 
Idun 1897 ( d:o d:o ) 8: — 
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: 50 
Kamraten 1894 (n:r 19 felas) 1: 25 
Kamraten 1896 1: 25 
Kamraten 1E97 (n:r 18 felas) 1: 25 
Kamraten 1898 1: 50 
Kamraten 1899 (n:r 1 felas) 1: 50 

Exp. af Idun. 

Sårfeber, 
Till att motverka svullnad, blodstock-

ning och inflammation vid fall af sår i 

följd af kross- och brännskador m. m. och 
därigenom hämma sårfeber, värk och 
sveda är fil. doktor P. Håkanssons Salu-
brin ett ständigt anlitadt behandlingsmedel 
af dem, som användt det enligt bruksan
visningen eller enligt af läkare gifven före
skrift. 

Salubrin lillhandahälles i parfym-, spe-
ceri- och färgaffärer. Partilager hos Geijer 
& C:o, Stockholm. 

f MALMÖ % 
X R F S T (SJ 

Andra häftet af "Moster Emmas Väf-
f* bok", mönster med illustrationer till 
vackra hemväfnader, lämpl. till gardiner, 
möbeltyger, herrkostymer, promenad- och 
bruddräkter, erhålles mot 1 kr. 35 Öre post
förskott från Andersson, Bjärstad, Kuddby. 

S t o r V ä x t f ö r s ä l j n i n g 
utom i hufvudaffåren i Stureplan, anordnas under tiden 9—24 D e c , äfven i 
n:o 15 Stureplan försälining af 

dekorationsväxter för boningsrum, 
hvilka försäljas i vackra exemplar till moderata priser. 

RUDOLF BILLSTRÖM. 

J O H . L U N D S T R Ö M & C : o . 
Stenkol, Cokes 

A n t h r a c i t 
Carré-BriKetter. 

K o n t o r : 
2 2 S k e p p a b r o n 2 2 

5 S t r a n d v ä g e n 5 

1 P a r m m X t a r e g a t a n 1 

Varumärke. 

RIKST. 

4 2 7 

2 2 2 0 

2 0 1 2 

Varumärke. 

A. Tel. 

2 2 8 8 

6 0 1 9 

6 1 9 8 

GEFLE MANUFAKTUR-AKT.-BULAGS 
Oblekta, Blekta och Färgade 

Skyddsstämpel. 

V A F N A D E R 
FÖRSÄLJAS I PARTI Iran KOMMISSIONS

LAGRET I STOCKHOLM HOS A D O L F B 0 D E L L . 

Fröjd åt de unga landet rundt 
k an hvarje ung
domens vän be
reda genom att 
för den ringa 
summan af 3kr. 
för det nya året 
prenumererapå 
»Kamraten, illustrerad tidning för 
Sveriges ungdom», som då utkom
mer med sin 10:de årgång under 
redaktion af Frithiof Hellberg och 
Johan Nordling och under med
verkan af flere bland vårt lands 
högsl uppskattade ungdomsförfat
tare och tecknare. Med sitt om
sorgsfullt valda och omväxlande 
innehåll är Kamraten lika väl äg
nad för flickor som för gossar, hvilka 
i dess uppfostrande och lärorika 
uppsatser, i dess underhållande be
rättelser och skildringar från alla 
historiens, vetenskapens och fanta
siens områden, i dess rikhaltiga 
afdelningar för idrott, slöjd och 

ten 
lekar, i dess tal
rika intressanta 
pristäflingar af 
skilda slag fin
na outtömliga 
källor af ädel 
underhållning 

och roande förströelse. Bland de 
månganyheterna i Kamratens inne
håll för det kommande året kan 
nämnas en genom hela årgången 
fortlöpande följetong: »Dödshålans 
hemlighet», hvilken ovanligt spän
nande och intressanta äventyrs
berättelse med sina talrika illustra
tioner i bokhandelsvärde ensam 
motsvarar hela prenumerations
priset. Genom sin varmt foster
ländska och verkligt ungdoms-
friska anda har Kamraten i lika 
hög grad förvärfvat målsmännens 
som ungdomens sympatier och 
därigenom för hvarje år allt me
ra befäst sin rans-stäUnma- som 

vår t lands erkäiidt bästa ungdomstidning. 



IDUN 1901 — 836 -

Pélleriris Margarin 

är bäst! 

e bästa sidentygerna 

SprtaeräMag 
4 p r o c . r ä n t a . 

Nordiska Kreditbanken 
1 D r o t t n i n g g a t a n 1 

Mynttorget 4 Drottninggatan 102 
Hornsgatan 52. 

antiseptiska 

Vademecum-

Nyheter i största urval direkt trän fabriken 

arhäiler man af förstklassigt råmaterial i solida färger. Den, som 
önskar ett godt, hållbart sidentyg, torde rekvirera profver från den 
gamla väl renommerade Sldenficman 

E. Spinner & C:ie, 
(förr J Zlirrers sidenfabrik). 

C A R L B R O M A N & C : o , 

Manufaktur-affär och Damskrädderi. 

Lager af franska S:den- och Ylletyger. 
3 4 Drottninggatan 34 , 

STOCKHOLM. 

ä d i l b e l m R i e o f 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: 

Genomskinlig kristalltvål 
Erkänd den bästa och I bruket 
drygast af alla toilette-tvålar. 

Perles d'or. 
Ny och fin parfym för näsduken. 

Finnes I alla finare parfymaffärer. 

Större kvantitet för lägre pris 
erhåller allmänheten, då den köper »Attik 
Eter-Stimulus för Toilelten» och 

b e g ä r C U R E O L 
stället för Salubrln. Bruttopris 75 öre fl. 

Vördsammast 
S:T ERIKS TEKNISKA FABRIK, 

Stockholm. 

V I L H . L A N G E S 
— Fotografiatelier — 

3 8 Grefgatan 38 

rekommenderar ett förstklassigt arbete till 
moderata priser. 

OBS.! Julen stundar, dagarna äro 
korta. 

Allm. tel. 11166. (A. R . R. 74) 

Malmö-
Galoscher 

med pompadourklaekar 
rekommenderas. 

I n t y g 

• L a g e r m a n s t v ä t t p u l v e r Tom
ten' visade sig vid ansfälld kemisk analys 
bestå af sådana beståndsdelar, som vid 
klädtvätt verka rengörande på kläder
na utan att förstöra dem eller tvät 
terskornas händer. 

Doktor J E. ALEN, 
Stadskemist i Göteborg » 

Säljes hos alla välförsedda hrr speccri- & 
diversehandlande i riket. 

Prisbelönt senast vid Världsutställ
ningen i Paris 1900. 

E r i k P l a t e & C:os , G ö t e b o r g , 

Skosvärta 
ar 

för Box Calf. 

oöfverträffad. 
Pris Kr. 7,50 pr dussin. 

Å t e r f ö r s ä l j a r e antag-as . 

L ä m p l i g j u l k l a p p ! 

Allm. telefon: 
8 68 , 47 35 , 

47 36 . 

Rikstelefon 

1 79. 

etableradt i Stockholm 15380. 

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 . 

H e r n ö s a n d s E n s k . B a n k 
Kungsträdgårdsgatan 16. 

S p a r k a s s e r ä k n i n t j — K a s s a f a c k 
trän 15 kronor för år. 

Värdehandlingar mottagas till föivaring och förvaltning af N o t a r l a t a f d e l n i n g e n 

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 långi 

innan föregående dragningar. Pris för lottsedel 10 kr., beställning 

till landsorten åtföljd af likvid och 40 öre (till rek., porto och 

dragningslistan. 

Vid sjunde dragningen utfallna vinster utbetalas fr. o. m. 

1 december 1 9 0 1 . 
Vinsternas belopp 5 4 0 , 0 0 0 kronor. 

Högsta vinsten 5 0 , 0 0 0 kronor. 

N o r d i s k a M u s e e t s L o t t e r i , 
F r e d s g a t a n 3 2 , S t o c k h o l m . 

N y t t o c h p r a k t i s k t . 

En lämplig och välkommen julpresent för husmödrar är Nymans patenterade 

ÄRTKOKNINGS APPARAT 
som snabbt och fullständigt skiljer skalen från ärterna under kokningen och därigenom 
gör ärtsoppan mera hälsosam, närande och välsmakande. 

Finnes i en hvar välsorterad järnhandel och bosättningsaffär. Hufvudförsäljare: 
Aktiebolaget Andrew Hollingworth & C:ni, Örebro. Filialer: Eslöf och Kri
stiania. 

Sparkasseräkning 
Räntegodtgörelse 4'/2 proc. 

Aktiebolaget 

Stockholms Diskontobank 
Hufvudkontor; REGERINGSG. 1. 

AfdeInin»skontor: HÖTORGET 8. 

Bankaktiebolaget 

S t o c k h o l m — Ö f r e N o r r l a n d , 

6 Drottninggatan 6. 
Hushållsräkning i %. 

Kassafack till 15, 20, 25 kronor. 

G ö t e b o r g s 
E n s k i l d a B a n k 

Brunkebergstorg 12. 

Sparkasseränta 4 proe. 

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

Högsta depositionsränta 47 2 % 
Kapitalräkmngsränta 4V2 % 
Sparkasseränta (vid afdelnings-

kontoret) 4 % 

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 4V2 % 
Kapitalräkning 4 1/, % 
'ipariiasserajkn ng 4 % 
•7pt>- & \fskrifni«ig 2 % 

Kassafack a 15, 20 och 25 kr. 

Tidaholms Fantasimöbler, 
rikbalt. urval i forn 
nord. stil. Fullst 
'•umsmöblomang ut 
röras i alla oliks 
variationer efter or 
der. Mod. mönstei 
för glödbränn, o 

kollorering uppläggas, glödbränning 
verkställes. Begär prisuppgifter från 
Tldaholnis Bruks Aktiebolag, Ttdqholm 
(Försäljningsmag. Beridarcbansg. 27, Slhlm. 

M ä l s å k e r M ö b l e r 

Capsuloids 
har kval 
teten och 
den noga 
kvantite
ten som 

blodet 
r* 1 " - I dagligen 
C a p S U l O l d S ao 

• sorbera 
Det i följande rekommendation omtalta, 

utmärkta resultatet är framkalladt af 
det nya, rika blod, som är frambragdt ge
nom att taga endast 3 Capsuloids 
dagligen. 

The Capsuloid Comn. 1 B / f l 1901. 
Undertecknad har i 2 ar lidit af ofta åter

kommande svimningsanfall, varit blek, utan 
aptit och har alltid känt sig trött Jag 
tog då 3 Capsuloids dagligen och trots 
det jag endast har användt 2 askar, har jag 
sedan icke haft ett enda svimningsanfall. 
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 är 30 år gammal och har 
2 bara. Köpenhamn, Nikolaigade 20, 4 tr. 

Högaktningsfullt MARTHA LARSEN. 
Capsuloids erhållas å alla apotek ä kr, 

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

E l e k t r i s k a F i c k 
l a m p o r för tillfällig 

belysning. Oberoen 
de af väder och vind 

Eldfara absolut 
utesluten; kunna 

t. ex. utan risk 
tända nedfö

ras i kruf 
ben 

Pris komplett* 
Kr. 12:50. 

Prislista 
å andra el. ny
hetsartiklar såsom 
klookställ, reslampor 
o. d. gratis & franco. 

Paul Kroné. 
Norrmalmst. 16, Stock hohn 
OBS.! Äktaam. originalfabrikatet >Ever ready 
ej att förvexla med dåliga efterapningar. 

G l ö m i c k e 

att 

Mu stads 
lTaffelgrädd-1 

är bfista och billigaste 
bordomör. 

Skidor, 
Kulkar, 
JPjäxor, 
Skridskor, 
Skridskosegel, 
Gevär & JagttillbeJiör. 

(§eorg <A. (Bastman, 

K u n g s t r ä d g å r d e n , 

S t o c k h o l m . 

N y t t l a g e r . 
Bluslif, siden och ylle. Sidenunderkjolar, Korsetter, Strumpor, 
Kragar, Manschetter, Halsgarnityr, Skärp, Spännen, Filthattar, 

Solfjädrar, Paraplyer, Parfymer m. m. hos 
" K. Forsberg & C:o, Operahuset. 

D. J. E L G E R U S 
Fabr iks - & Handels-Aktiebolag, Örebro . 

Färgeri & Kemisk Tvättanstalt 
för Dam- & Herr-Garderoben. 

Filial Stockholm Klarabergsgatan 58. 
Telefon Allm. 7 9 4 1 . 

eller s. k. Munkmöblei 
rikhaltigt lager af Soffor 
Karmstolar, Småstolar 
Bord i flera storlokai 
samt flera andra sorten 
bättre möbler. Till lands 
orten mot efterkraf. 
Beridarebansgatan 23 A. 

A. H. Wentzell . 

A s t n i a 
och slemstockning i lungorna botas genon 
D r Nyquists Astma-mixtur. Mediciner 
sändes (ej fraktfritt) mot insändande af kr. 
3.75 i postanvisning till D:r O. F. Nyquist 
adr. Emmaboda 

föräldrar! 
E n n y t t i g j u l k l a p p 

är en kurs i Maskinskrifning. 

Ring upp Riks 510 så sänder Allm. 
Maskinskrifningsbyrån, Malm-

skilnadsg. 32 , Stockholm, såsom 

postförskott ett kvitto på afgiften. 

T o a l e t t p a p p e r , 

af bästa kvalitet, sändes mot efterkraf i pa 
ket ä 2 eller 5 kr. fraklfritt pr järnväg från 

Bäckhammars Nya Aktiebolag, 
adr. Värml. Björneborg. 


