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summa. Det felande hoppas man genom upp
rop i tidningarna och vädjan till fosterlands

älskande mäcenater kunna bop-
• bringa inom en snar framtid. 

Det imposanta monumentet, af 
hvars nu färdiga modell vi å dags
numrets första och fjärde sidor 
återgifva ett par afbildningar, be
står af en grupp, föreställande 
Svea i högrest, vördnadsbjudande 
gestalt. Hon är draperad i ett 
sorgdok, och de rena anletsdragen 
uttrycka djup, men resignerad 
sorg. Vid hennes fötter ligger en 
död karolin med bruten klinga, 
och hon höljer honom i det fällda 
svenska baneret, medan hennes 
vänstra hand håller en lagerkrans, 
hvars band bär inskriptionen: 
SUECIA MEMOR. På monumen
tets framsida, nedanför den lig
gande gestalten, är anbringad en 
kartusch, på hvilken står: FILIIS 
A D POLTAVAM OCCTSIS. »Det 
minnesgoda Sverige åt sina vid 
Pultava fallna söner» — dessa 
flärdlösa ord säga till fullo hvad 
det ståtliga monumentet afser att 
hugfästa. 

Minnesvården skall gjutas i 
brons och får en höjd öfver graf-
kullen, å hvilken densamma skall 
resas, af 3 7a meter; den kom
mer att omgifvas af ett brons-
räcke och rundt kring grafven 
skall planteras ett 100-tal tallar 
som en symbol af de furumörka 
bygder väster om Eystrasalt, från 
hvilka de blåklädda hjältarne dro-
go ut att dö. 

P U L T A V A M O N U M E N T E T O C H D E S S 

S K A P A R E . 

SNART HA TVÄNNE århundradens 
somrar grönskat och blommat och 
tvänne århundradens vintrar snögat 
sina drifvor öfver Pultavas slättmar

ker sedan den för Sveriges folk skickelsedigra 
junidag 1709, då våra dittills obesegrade karo
liner, efter en förtviflad kamp mot ryssarne, 
måste gifva sig fienden i våld, under det 
konungen, själf sårad, med Mazepas tillhjälp 
lyckades rädda sig och en handfull män af 
sina tappre undan till Tnrkiet. 

4000 af den hjältemodiga karolinska hären 
fingo vid detta tillfälle offra sina lif på det fjär
ran slagfältet, där allt sedan dess en hög kulle, 
den s. k. svenska grafven, gömmer deras ben. 

Tanken på ett värdigt minnesmärke öfver 
de stupade karolinerna, som så tålmodigt spill
de sitt blod för en redan förlorad sak, har 
länge varit en af dagens frågor i vårt lands 
militära och civila kretsar, och tanken synes 
nu vara på väg att bli en realitet, tack vare 
dels fortifikationsbefälhafvaren i Göteborg, 
major Claes Grill, som med energi drifvit 
saken mot sin lösning, dels genom det konst
närliga sätt, på hvilket den talangfulle skulp
tören Theodor Lundberg i sitt nobelt hög
stämda Pultavamonument främjat idén. 

De pekuniära svårigheterna äro visserligen 
långt ifrån undanröjda, ty kostnaderna för 
monumentet i dess helhet, inberäknadt den 
dyrbara transporten, belöpa sig till bortåt 
40,000 kronor. Af de redan insamlade med
len har konungen bidragit med en större 

Det vackra Pultavamonumentet ger oss en 
lätt funnen anledning att något närmare syssel
sätta oss med dess upphöfsman, hvilken såväl 
genom sitt konstnärsskaps gedigenhet som sin 
mejsels produktivitet intar ett framstående 
rum inom vår moderna skulptur. 

Theodor Lundberg, som är stockholmsbarn, 
började sina konstnärliga studier under den 
utmärkte medaljgravören fru Lea Ahlborns 
ledning, hvarefter han fortsatte vid konst
akademien. Ar 1882 belönades han för sin 
staty »Vid badet» med akademiens resestipen
dium, och så styrdes färden ut till de stora 
konstsamhällena, i hvilkas solrikare luft in
spirationen och arbetsglädjen ha lättare att 
skjuta växt hos de unga än här hemma. 

I Paris växte statyerna »Narren» och »Hatet» 
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fram under hans flitiga mejsel, och i Italien 
skapade han en hel serie duktiga konstverk, 
som kulminerade i gruppen »Fosterbröderna», 
hvilken väckte stor uppmärksamhet, beställdes 
af både svenska och danska staten i brons 
och pryder nu Nationalmuseums park och 
Charlottenborgs gård. 

Det är midt i stridens stormlopp. Den 
yngre af bröderna sjunker dödligt sårad till 
marken, medan den äldre griper om hans 
döende gestalt och med ett uttryck af oro 
och manlig ömhet söker fånga hans slocknan
de blick. Som en exponent af konstnärens 
skaplynne med dess episkt-realistiska läggning 
är det präktiga konstverket särskildt belysande 

För Uppsala domkyrkas tre portaler har L. 
utfört dels relieferna »Christus Consolator» 
och »Herdarnes tillbedjan» i södra och västra 
portalerna, dels fristående statyer, framställan
de David, Moses, Aron och Elias, Erik den 
helige, Maria med barnet, Josef och Johannes 
m. m. 

En grupp af mycken poesi och grace och 
intagande en märklig särställning i konstnärens 
produktion är »Vågen och stranden», som, ut
förd i marmor, tillhör konungen. 

Vidare har L. bland annat utfört bronsstatyn 
»Fackelbärare» för uppgången till den kung
liga våningen i operan, »Olaus Petri», som 
är rest vid Stockholms storkyrkas östra gafvel, 
bronsgruppen »Konstslöjd» i Nationalmuseums 
portik och en serie porträttbyster af kända 
personligheter, karaktäristiska och liffulla just 
genom den verklighetsstarka skildringsförmåga, 
som konstnärens mejsel i så påfallande grad 
förfogar öfver. 

Hans allra senast färdigvordna verk är mo
numentet öfver Pontus Wikner, som på den 
store tänkarens födelsedag, den 15 dennes, 
skall aftäckas i Uppsala och af hvilket monu
ment vi i ett följande nummer hoppas kunna 
meddela en afbildning. 

L:s konst har som sagdt ett manligt och 
kraftigt grunddrag, som i mycket skiljer honom 
från den kvinnligt graciöse, alltför tidigt bort
ryckte Hasselberg. Ett hafva dock de båda 
mästarne gemensamt: den skarpa blicken för 
verkligheten och den djupa vördnadskänslan 
för skönheten i den sunda realismen. 

De här slutraderna i skildringen af »Pul-
tavamonumentet och dess skapare» kunde 
godt kallas »Konstnärens hustru». 

Det är i våra dagar ofta en synnerligen 
vacker och behaglig mission att vara hustru till 
en skald, en målare eller en bildhuggare, hvilket 
näppeligen torde ha varit förhållandet förr i 
världen, om man får tro en tills nu bevarad 
utsaga af fru Bellman om hennes illustre make, 
om hvilken hon sade, att »salig människan 
var rätt svår att dras med!» 

Vår tids konstnärshustrur pläga i regeln 
vara sina mäns medarbetare i en eller annan 
form, och jag skulle mycket misstaga mig, 
om ej fru Ellen Lundberg, själf en varm konst-
närsuatur, på ett eller annat sätt öfvar in
flytande på sin mans produktion. Att detta 
inflytande, om det till äfventyrs existerar, är 
af mycket fördelaktig natur, därom kunna 
stenen och bronsen bära vittne. 

Men det var egentligen ej om det jag ville 
tala nu, utan om skaldinnan Ellen Lundberg, 
hvars äktlyriska begåfning blifvit af svenska 
akademien prisbelönt och af den läsande all
mänheten vid utgifvandet i bokform af dessa 
hennes »Lyriska stämningar» med förtjusning 
bekräftad. 

Hvad som särskildt frapperar i tonerna från 
fru L:s lyra är 'den varma, innerliga känslan 
och den kristallklara formen. Det är genom

tänkta, genomarbetade strofer, i hvilka det 
förnäma ordvalet röjer den kultiverade anden. 

Än sjunger hon en sådan fint solrodnande 
dikt som »När du ser på mig», en dikt, den 
där hälft tigger om en dansande melodi för 
att uttrycka allt, hvad den gömmer af be
rusande glädje, än slå de durstämda strängarna 
öfver i moll som i »Hyacinter», eller greppen 
bli fasta och allvarskraftiga som i »Lif» , där 
det heter: 

»Låt stormarne sjunga och åskan gå, 
låt skyarna tumla på himlens blå, 
låt regnet falla och haglet slå, 
ty allt blef till gagn dig gifvet! 
Men ve den svage, som tanklös gled 
i tomhetens töckniga skymning ned, 
som jordar sin kraft i dåsig fred 
och ej vågar lefva lifvet!» 

Denna klangfulla dikt, som inleder sam
lingen »Lyriska stämningar», torde till dels 
kunna betraktas som författarinnans eget lifs-
program. 

Att fru L.. är dotter af professor C. R. Ny
blom och hans maka, författarinnan Helena 
Nyblom, är något som Iduns läsekrets väl 
känner; äfven att hon sysslar med blomster
målning — de å fjärde sidans porträttbild 
synliga blommorna kunna godt gälla som ett 
intyg om hennes kärlek till Floras barn — 
öfversätter sin danskfödda, moders rika litte
rära produktion till svenskan och besitter 
konstindustriel begåfning. Återstår endast det 
obevisade påståendet, att hon är sin mans 
medarbeterska. Men med alla sina artistiska 
förutsättningar torde detta vara så godt som 
gifvet. 

Och det var dit jag slutligen ville komina 
för att ge full raison d'étre åt min artikels 
rubrik: »Pultavamonumentet och dess skapare.» 

ERNST HÖGMAN. 

VÅR I MUSEET. 

ENSAM vandrar jag en dag och drömmer 

bland de rika minnen utan tal, 

som från sagans natt man ännu gömmer 

i museet, i dess forntidssal. 

Utanför i ljumma vårsolslågor 

gingo dyningar af dagens id; 

hördes brus af storstadslifvets vågor, — 

men de störde ej museets frid. 

Och i fantasfn jag återväcker 

mänskolif kring dessa döda ting; 

ser den arm, som hotfull svärdet sträcker, 

märker pulsslag under gyllne ring. 

Mumien, i tusenårig dvala 

slumrande i glastäckt sarkofag, 

tyckes mig i sina bindlar tala 

om Egyptens fagra solskensdag. 

Länge så jag låter tanken svärma, 

men till verklighet blir plötsligt väckt, 

när jag ser ett par sig sakta närma: 

tvänne unga utaf dagens släkt. 

Se, de stanna! Arm i arm de dröja 

vid den monter, där egyptiern låg. 

Men att lyfta forntidsvärldens slöja 

fanns i unga sinnen ingen håg. 

SKANDINAVIENS ERKÄNDT FÖRNÄMSTA 
MODEBLAD ÄR IDUNS MODETIDNING, 

som för helt åir kostar endast 5 k r . f ö r 
p l a n s c h u p p l a g a n , 3 kr . f ö r d e n v a n 
l i g a u p p l a g a n . 

Ej i dunklet deras tankar möttes 

långt i fjärran i de dödes stad; 

och med forntidsforskning ej förnöttes 

denna herdestund så kort, så glad. 

Nej, på framtid mer de tvänne tänkte; 

på de öden den i skötet bar. 

Och när han sin blick i hennes sänkte, 

fingo båda på den frågan svar. 

Inga lystna argusögon vaka. 

Fåbesökt i dag museet är; 

och i ostörd ro de unga smaka 

sötman af ett hemligt möte här. 

Men min forskningslust, ack, den var borta! 

Från de döda hvarje tanke vek. 

Deras dunkla gåta kom till korta 

inför lifvets glada fjärilslek. 

Och på afstånd ser jag hur de tryckas, 

helt förstulet, dessa händer små, 

ser hur unga kinder rosensmyckas, 

och på mumien jag tänkte då: 

kanske gick ock du en dag som denne, 

varm och ung vid Nilens sköna strand, 

svärmade i vårsolsglans med henne, 

som ditt hjärta tändt i helig brand. 

För mång' tusen år se'n detta hjärta 

lydde re'n förgänglighetens lag; 

men den makt, som gaf det fröjd och smärta: 

lilla guden lefver än i dag. 

Ja, han lefver, och han aldrig hvilar! 

Skotten ständigt från hans båge gå; 

men fast slösande han är med pilar, 

blir hans koser aldrig tomt ändå. 

Se, Lur gullgul vårsol lifsvarni strömmar 

genom fönstret in i höghvälfd sal, 

öfver ungdom, öfver framtidsdrömmar, 

öfver mumie i siradt skal! 
HEMÉRA. 

En Jämförelse. En stockholmsläkare skrif-
ver: »Sedan mer än ett år tillbaka använder jag i 
min praktik och till dagligt bruk i hemmet ;> Antisep
tisk AZYMOL» och har funnit att detta preparat så
som gurgelvatten och till tvättning och omslag på 
sår o. a. tillfälliga yttre skador är af stort värde 
samt att ingen af de i handeln förekommande af 
mig försökta ascptinsorter ens tillnärmelsevis kun
na komma i jämförelse med Antiseptisk Azymol.» 

Till hudens förskönande och vård 
är utan gensägelse F. Paulrs prisbelönta 
BALSAM-TVÅL den bästa och angenämaste. 

Den innehåller de för huden mest välgörande 
balsamer. F. Pauli's Balsamtvål säljes i parfym-
och speceriaffärer m. m. 

S O M A T O S E Erlcändt bästa krafthöjningsmedel. :^=^ 
= = = = = Ö i a r aptiten i hög grad. Erhålles pi apotek. 



— 2 9 5 — I D U N 1 9 0 2 

RIKSDAGSÖFVERSIKT. 

A R EFTER ÅR kunna förflyta, utan att 
någon hvad man kallar »stor» fråga 

mera intensivt sysselsätter den allmänna menin
gen eller tränger sig fram till ett nära af-
görande. Under sådana tider blifva riksmö
tena hvarandra tämligen lika, monotona och 
i saknad af individuel fysionomi. Men så 
plötsligen blir det oro i luften, de dagliga tid
ningarne storma och gorma, folkmöten hållas 
landet rundt, en fråga af genomgripande be
tydelse för hela nationen håller på att arbeta 
sig fram till praktiskt förverkligande, och se, 
genast får riksdagen stil och karaktär — det 
blir en försvarsriksdag som i fjor, eller som 
i år en rösträttsriksdag. 

Arets riksmöte kan i mångt och mycket 
sägas vara en arftagare efter värnpliktsrefor
mens riksdag 1901, en utredare och fullgörare 
af dess konsekvenser, en infriare af dess löf
ten. En stark folkstämning fordrade i fjor 
antagandet af det härordningsförslag, som då 
förelades. Samma starka folkmening kräfde 
införandet af ett rättvisare skattesystem, på 
det att bördan af de väsentligt ökade för
svarskostnaderna måtte läggas så, att den 
något så när proportionelt komme att rätta 
sig efter skatteförmågan. Själf deklaration och 
progressiv inkomstskatt, så lydde parolen, som 
1902 års riksdag hade att följa; och lördagen 
den 26 april var frågan löst, sedan bägge 
kamrarne enat sig om bevillningsutskottets 
förslag och regeringen genom sin chef för
klarat sig acceptera detsamma. 

Den andra konsekvensen af fjolårets här
ordningsreform — rösträttsreformen — vän
tar, då detta nedskrifves, ännu på sitt för
verkligande. Konstitutionsutskottet arbetar 
under högtryck. Men meningarne äro många 
och motsatta. Det ser föga lofvande ut för 
enigheten. 

Om således härordningens konsekvenser, 
skattefrågan och rösträttsfrågan, i alldeles 
eminent grad gifva innevarande riksdag dess 
karaktär, så har den å andra sidan och har 
haft att därjämte behandla så många andra 
omfattande och betydelsefulla ärenden, att 
sällan en riksdag varit mera öfverlastad med 
arbete. Vi erinra endast om statslotteriet, 
Norrbottensfrågorna, det stora telefonköpet, 
den fria bevispröfningen, elektricitetslagen, 
fosterbarnsvården, vanartiga barns uppfostran, 
och mycket annat — försäljningen af Arffur-
stens palats icke att förglömma. 

Iduns riksdagsöfversikt kan helt naturligt 
icke upptaga mer än ett ringa antal af dessa 
många och viktiga ämnen, som sysselsätta 
våra lagstiftare. Främst ha vi då att rikta 
vår uppmärksamhet på frågor rörande kvinnan 
och hemmet samt därjämte på sådana spörs
mål, som äro af allmänt och humanitärt in
tresse, hvarvid likafullt en radikal gallring 
blir af nöden. 

Att vidga området för kvinnans inflytande 
på de allmänna angelägenheterna, att öppna 
nya banor för det kvinnliga arbetet, att undan
röja laghelgade orättvisor af ena eller andra 
slaget, hvilka i familj och samhälle ställa den 
ena hälften af mänskligheten i en ogynnsam
mare ställning än den andra, se där de lag
stiftningsuppgifter, som en modern stat icke 
kan undandraga sig utan allvarlig skada för 
en sund och lifskraftig utveckling. Det kan 
ej heller bestridas, att icke 1902 års riksdag-
visat sig i flere afseenclen ha öppen blick för 
kvinnofrågans ingripande betydelse för den 
tid vi lefva i. 

Främst gäller det ju att icke förlora redan 
vunna positioner. En sådan fara förelåg i 

regeringens förslag att minska de kvinnliga 
telegrafstationsföreståndarnes antal och ersätta 
dem med manliga stationsmästare af betjänt
grad. Då vi redan utförligt behandlat denna 
fråga i Iduns spalter och äfven redogjort för 
den lyckliga utgången — regeringsförslagets 
förkastande, i första kammaren med den för
seglade sedelns tillhjälp, i andra kammaren 
med en majoritet af 143 röster mot 73 — 
återstår oss endast; konstatera, att den vackra 
segern kan sägas vunnen af telegrafisterna 
själfva genom eget dugligt och plikttroget ar
bete. Det var, såsom af debatten i andra 
kammaren klart framgick, i långt mindre grad 
några kvinnosakssympatier eller känslor af 
medlidande, än nykter omtanke om det all
männas sanna fördel, som bestämde beslutet. 
Det hade gifvits för många och lysande vitt
nesbörd om kvinnornas speciella duglighet och 
lämplighet just för dessa platser, att en i och 
för sig lofvärd åstundan att bereda vissa be-
tjänte befordran skulle tillåtas göra intrång 
på det så hedersamt försvarade kvinnliga ar
betsfältet. 

På sätt och vis en ny eröfring gjordes där
emot, då andra kammaren utan votering, första 
kammaren med 82 röster mot 32, gåfvo lag
utskottet bakläxa och biföllo hrr Lindhagens 
och v. Friesens förslag att gift kvinna måtte 
uttryckligen tillerkännas rätt att inväljas i 
fattigvårdsstyrelse. Kvinnliga medlemmar i 
fattigvårdsstyrelser ha vi visserligen redan haft 
förut. Men som på en del håll ansetts, att 
den gifta kvinnan vore utesluten från en rätt 
som' tillkomme den ogifta, var det på hög tid, 
att detta missförstånd rättades. 

Beklagligt nog räckte ej .första kammarens 
frisinne till att gå med på en annan och i 
själfva verket betydelsefullare motion, nämli
gen den af hr M. F. Nyström väckta, rörande 
rätten till barnen efter äktenskapsskillnad. Frå
gan har varit behandlad i Idun, och vi erinra 
blott om att det gällde upphäfvande af den 
bestämmelse i giftermålsbalken, som stadgar, 
att, då båda makarne äro till skilsmässa vål
lande, så skall, i händelse de äro »lika fallna 
att boet och barnen förese», mannen vara 
därtill närmare. I tillämpningen har som be
kant denna orättvisa lag, som vid skilsmässa 
ställer modern i ett sämre läge än fadern i 
fråga om rätten till barnen, ledt till förhål
landen af rent utaf upprörande art. Eller 
finnes det vare sig förnuft eller rättvisa i att 
barnen, äfven när de äro flickor, tagas ifrån 
modern och lämnas åt fadern, oaktadt hon 
veterligen är minst lika kapabel som mannen 
att gifva barnen en god uppfostran? Andra 
kammaren behj artade förhållandet och gaf 
motionären rätt, till och med utan votering. 
Men första kammaren sade nej, och därmed 
är frågan för denna gång förfallen. 

En fråga sådan som denna skall dock icke 
länge behöfva vänta på sin lösning. Kvar-
lefvorna af »gammalt barbari» kunna bestå 
till en tid och till och med behålla skenet af 
inre styrka. Men så en vacker dag behöfs 
ej mer än att man rör vid dem, för att de 
skola falla ihop som aska. 

Så gick det med den förhatliga, kyrkliga 
»bestraffning efter döden» som kallas begraf-
ning i stillhet för sådana olyckliga, som själfva 
gjort slut på sitt lif . . . en bestraffning, som 
drabbar de efterlefvande, liksom om den sor
gens och fasans börda de hade att bära ej 
vore tung nog förut! 

Ändtligen vid innevarande års riksdag val
tiden mogen att göra af med den gamla 
medeltidsreliken i en lagparagrafs skepelse. 
Och då befanns det att motståndet mot re
formen var så ringa, att beslutet i andra kam
maren liknade en begrafning i stillhet, och att 

Goss-dräkter | 
Flick-klädnmgar | 

i såväl ylle som bomull. 1 

STÖRSTA URVAL! \ 
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16 Regeringsgatan & Sturegatan 5. j 
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i själfva första kammaren ej kunde uppbrin
gas mer än 24 röster mot 101 för bibehållan
det af den föråldrade bestämmelsen. Hvad 
som vunnits är visserligen tills vidare endast 
en skrifvelse till regeringen med anhållan om 
förslag till lagens afskaffande — det skall ju 
alltid vara så många omvägar, innan någon
ting blir gjordt här i landet — men ingen 
kan tvifla på, att därmed också reformen är 
betryggad. 

I en följande uppsats skola vi fortsätta vår 
riksdagsöfversikt efter samma plan d. v. s. 
att utan någon tröttande systematisk ordning 
plocka ihop ur riksdagsarbetets mångahanda 
ett och annat som särskildt bör kunna in
tressera vår publik. Närmast ha vi frågan 
om kvinnliga yrkesinspektörer — hr Hedins 
motion — och frågan om politisk rösträtt för 
kvinnan. 

JESU LEENDE. BERÄTTELSE 

MARIA DURLING. 

AF 

DEN GAMLE synagogföreståndaren rabbi 
Jehudah satt vid porten till sitt hus 

och såg ut öfver gatan. Aftonen nalkades, 
och solen sänkte sig alltmer mot bergen, i 
väster gjutande ett guldrödt skimmer öfver 
kullarne och öfver den fruktbara slätten vid 
deras fot. 

Det var icke mycket att se på gatan i Na-
zareth. Några solbrända, nästan nakna barn 
lekte i skuggan af trädgårdsmuren, då och då 
passerade en kvinna förbi, på väg till brun
nen, bärande en vattenkruka på axeln. Den 
gamle iakttog allt med det vakna intresset 
hos en, som vet, att han kanske för sista 
gången skådar hvad som ligger framför honom. 
I synnerhet betraktade han kvinnorna med 
faderligt välbehag. De ungas smärta gestal
ter, svarta lockar och glänsande bruna ögon 
framkallade ett godmodigt leende på hans 
vissnade drag. Oftast nämnde han deras 
namn och tillade några skämtsamma ord. 
Men också de äldre väckte hans intresse, de 
voro alla hans bekanta, och alla hälsade ho
nom. Där kom Martha, sandalmakarens hu
stru, där kom gamla Hanna, och där, där 
kom Maria, hon -som var änka efter timmer
mannen Josef. Veckrik föll manteln kring 
den ännu smärta gestalten, tungt syntes kru
kan väga på hennes späda axel. Den gamle 
hejdade henne med en vink. 

»Alltjämt detsamma?» sade han i frågande 
ton, men liksom hade han afgjordt väntat ett 
jakande svar. 

Kvinnan böjde på hufvudet, och ett egen
domligt, triumferande uttryck blixtrade fram 
i hennes nyss så milda, hälft beslöjade blick. 

Rabbin förde tankfull handen genom det 
gråa, böljande skägget. 

»Och hvad håller han nu på med?» 
»Ett bord, mästare.» 
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»Såå. Men skriftrullen, som jag lånade 
honom?» 

»Den kan han redan utantill, mästare. Han 
talade om att lämna den tillbaka i dag.» 

»Ja, han lär fort, din son, det såg jag, när 
jag undervisade honom i läsning och skrif-
ning. Han lär fort. Hade han lydt mitt 
råd, så sutte han nu vid de skriftlärdes fötter 
i Jerusalem. Där kunde han blifva något 
stort, men här, bland Galileens berg, här blir 
han timmerman, ingenting annat.» 

»Mästare,» sade Maria dröjande, »jag för
står honom ej. Stundom är det, som tänkte 
han blott på arbetet, och stundom väcker 
hans blick och hans ord hos mig minnet af 
allt det underbara, som timade vid hans fö
delse. » 

Rabbin skakade ogillande sitt hufvud. »Det 
underbara!» sade han. »Jag är för gammal 
att tro på sådana under. Jag väntar som du 
Messias, men han skall komma i härlighet 
och makt. Likväl ser jag, att det hos din 
son finnes krafter, som äro för goda att bort
slösas. Hvar är han nu?» 

»Jag vet icke, mästare. När det blir af
ton, går han alltid ut på bergen. Stundom 
vänder han ej tillbaka, förrän det lider mot 
natten.» 

»Drömmare,» mumlade den gamle. Stöd
jande sig på sin staf, reste han sig och gick, 
sedan han nickat farväl åt Maria, uppför 
gatan. 

Den väg rabbi Jehudah valt, syntes föga 
lämpa sig för gamla fötter. Gatan blef allt 
brantare och smalare, och snart nog nådde 
vandraren den lilla stadens sista hus, som 
omskuggadt af en trädgård, låg likt ett fågel

näste uppfluget på ett af 
bergets utsprång. Detta var 
timmermannens hus och där 
bodde nu några af hans 
barn i första giftet samt 
hans änka och hennes son. 

Rabbin stannade vid träd
gårdsporten. Under det skug
giga fikonträdet, som växte 
framför byggnaden, varse-
blef han en man, som låg 
på knä, förrättande sin af
tonbön vänd mot Jerusalem. 
Det var Jakob, den äldste 
af Marias styfsöner. Vid 
hans åsyn drog sig den gamle 
tillbaka och bidde sin tid 
stödd mot muren. Först då 
Jakob reste sig upp, trädde 
han åter närmare. 

»Jag hälsar dig, min son,» 
sade han med synnerligen 
vänligt tonfall. »Jag kom
mer för att spörja dig, hvar 
jag skall söka din yngste 
broder?» 

»Spörj vinden,» genmälde 
Jakob efter en vördnadsfull 
hälsning, » spörj molnen ! Här 
finnes han icke. Så snart 
dagens arbete är slutadt, går 
han bort, jag vet ej hvart-
hän. Jag har varit mycket 
missnöjd med att han på så 
sätt bortslösat en tid, som 
borde användas till betrak
telse och bön. De sista da
garne har han dock tagit 
med sig den rulle, som han 
fick låna af eder.» 

»Det är ungdomens sed 
att älska drömmar,» sade 
rabbin urskuldande, »och din 
broder är ung, 

år.» ännu icke tjugu 
»Endast sjutton år och några må

nader,» rättade Jakob. 
»Sjutton år!» upprepade den gam

le. »Det är den ålder, då hela lif
vet leker.» 

»Ja, men icke för honom. Väl har 
jag sett honom gråta, men jag minns 
ej, att jag sett honom le. 

»Har du aldrig sett honom le? 
sporde rabbin med förvåning. »Hvad 
är det då för en börda, som trycker 
hans själ?» 

»Icke vet jag!» genmälde Jakob. 
»O, mästare, spörj mig ej om min 
broder! Vi älska hvarandra, och 
mig som den äldste lyder han, men 
jag har ej lärt mig att förstå, hvad 
som bor i hans hjärta.» 

»Såg du hvart han gick?» 
»Uppåt bergen mäst

are. Men försök ej 
att följa honom! Sti
gen är brant; lika gär
na kunde du följa sten
getens spår.» 

Den gamle tog farväl 
och gick. Han var ej 
böjd för att lyda rådet. 
Väl styrde han först 
sina steg nedåt gatan, 
men snart vek han 
af och klättrade med 
en för hans ålder ovan
lig vighet på en sido-
väg uppför sluttningen. 
Omsider nådde han top- FRU 

pen af det berg hvarpå staden var byggd. På en 
sida stupade klippan med tvära branter ned i 
den djupa dalen, på hvars botten en liten bäck 
letade sig väg mellan stenarne. På den södra 
sluttningen tittade Nazareths hvita hus fram 
mellan trädgårdarnes löfverk, liksom ängsliga för 
att visa sig alltför mycket. Det var en härlig 
utsikt där uppifrån öfver slätten och kullarne 
på dess motsatta sida. I öster höjde sig det 
grönskande Tabor, långt borta i väster, just 
där solen sänkte sig, glänste toppen af Kar-
mel, och ännu längre bort syntes en skymt 
af Medelhafvet, som på detta afstånd liknade 
ett solbeglänst moln. Vid den östra horison
ten höjde sig månen, ännu utan strålar. 

Då rabbi Jehudah icke fann den han sökte, 
satte han sig ned på ett klipputsprång för 
att, såsom han ofta plägade, begrunda sitt 
folks ovissa framtid. 

»O Jehovah,» hviskade han, »se till Israels 
nöd och betryck! Sänd, du evige, räddaren 
från höjden, konungen, Messias, som i spet
sen för våra unga skaror skall bryta fram 
till en förhärjande eld för att besegra våra 
fiender och härska öfver dem! O Jehovah, 
hör min bön!» 

Den gamle tystnade och böjde sitt hufvud. 
Plötsligt spratt han till. Därnerifrån, där 
sluttningen ej var så brant, trängde ljudet 
af en sjungande människoröst till lyssnarens 
öra. Rösten tycktes närma sig; det var en 
ungdomlig stämma, klangfull och djup. Sången 
var Davids psalm: Herren är min herde, mig 
skall intet fattas. 

Rabbi Jehudah såg med spänd uppmärk
samhet nedåt sluttningen och upptäckte snart 
sångaren. Det var en yngling, som bar en 
pergamentsrulle under ena armen. Med han
den höll han en flik af manteln upplyft. 
Några praktfulla liljor sträckte fram sina 
kalkar öfver mantelfållen. Sakta skred den 
smärta gestalten uppför berget. Då han trädde 

fram mellan 
backarne, re
ste sig den 
gamle, 

»Väl mött, 
min son,» 
hälsade han. 
»Det gläder 
mig att höra 
dig sjunga 
de heliga or-
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den. Sången är en prydnad för unga läppar, 
en fröjd i glädjen och en tröst i sorgen.» 

Ynglingen hälsade vördnadsfullt. 
»Jag ser, att du medför skriftrullen,» fort

for Jehudah, »har du läst den?» 
»Allt, mästare!» 
»Och har du fattat profetiorna?» 
Intet s"var följde, men från de djupa, mörka 

ögonen träffades den gamle af en sällsam 
blick, som kanske betydde: 'Jag har förstått 
dem, men icke så som du.' 

»Min son, det lider mot aftonen och vägen 
är brant. Följ mig till staden och gif mig 
där så behöfves ditt stöd.» 

»Jä, jag skall följa dig, mästare.» 
Han räckte syn agogföreståndaren sin lediga 

arm, men då gångstigen var för smal för 
dem båda, klättrade ynglingen vig och lätt i 
förväg och stannade oupphörligt för att stödja 
sin följeslagare, 

»Du är säker på foten,» sade Jehudah, 
»och din arm är stark, fastän du synes så 
smärt och vekt vuxen.» 

»Den, som stödjer sig på mig, han skall 
icke falla,» ljöd svaret. Det låg ett egen
domligt tonfall däri, på en gång mildhet och 
höghet, men detta undgick den gamle. 

Då stigen blef mindre brant, började rabbin 
åter tala, och han framställde som ofta förr 
sitt förslag, att hans forne lärjunge skulle 
draga till den heliga staden för att i temp
lets förgårdar lyssna till de skriftlärdes ord. 

»Mästare,» sade ynglingen, »min tid är 
ännu icke kommen.» 

»Hvad väntar du på? Dagarne ila, år läg
gas till år; ungdomen är den behagliga tiden 
för dem, som något vill lära.» 

Intet svar, blott en plötslig tryckning med 
armen, som i sista ögonblicket hindrade rabbin 
från att falla på den hala sluttningen. 

»Tack, min son! Nu äro vi nära staden 
och nära ditt hem. Tack och farväl!» 

»Jag vill följa dig, mästare, för att lämna 
rullen tillbaka.» 

"Under tystnad gingo de utför gatan. Jehu
dah hade släppt sin följeslagares arm, här 
behöfde han blott stödet af stafven. Ännu 
passerade en och annan kvinna förbi. Den 
nedgående solens sista strålar belyste bergen 
i väster. 

Då de nalkades gruppen af lekande barn, 
blef det oro i lägret. De små sprungo upp. 
Glömska af den gamles närvaro skockade de 
sig kring hans följeslagare och hindrade på 
så sätt dem båda att gå vidare. 

»En blomma, ack gif mig en blomma!» 
ropade en liten flicka och skakade i ifvern 
sina mörka lockar, så att de föllo ned öfver 
pannan. Vid hennes fötter låg i samma stund 
en af de vackra liljorna, som ynglingen med
fört. 

»Har du inte något åt mig?» frågade en 
liten blek gosse, som stod bakom de andra. 
Och till svar föll en klase saftiga drufvor i 
hans utsträckta hand. 

Alla bådo om något, och alla fingo sina 
önskningar fyllda. Ynglingen bar i fliken af 
sin mantel gåfvor åt en hvar: blommor, fruk

ter, brokiga stenar, snäckor och glänsande 
fjädrar. Den gamle rabbin hade dragit sig 
åt sidan och såg på uppträdet med ett ut
tryck af till hälften förvåning och till hälften 
ogillande. 

Under rop af tacksägelse mottogo barnen 
sina skatter och ilade bort för att visa dem 
där hemma. Endast den lille bleke stannade 
kvar och höll ännu den orörda drufklasen i 
handen. 

Rabbin betraktade uppmärksamt sin följe
slagare, men han såg ingen växling i de fina 
anletsdragen. Där dröjde alltjämt kvar samma 
uttryck af stilla vemod. Först då ynglingen 
fäste sin blick på det bleka barnet, kom det 
mera värme i ögonen. 

»Är du icke nöjd?» frågade han mildt. 
»Ack j o , jag tackar dig!» svarade den lille. 

»Men jag orkar inte äta dem nu, kanske i 
morgon. Ser du,< tillade han, »jag är sjuk, 
jag har inte på länge kunnat leka.» Och han 
smög sig förtroendefullt närmare. 

Ynglingen lade sakta sin arm kring barnet. 
»Hvad vill du då att jag skall gif va dig?» 

frågade han. 
»Ingenting, låt mig blott få vara hos dig.» 
Då upplystes Jesu ansikte af ett leende. 

Det glänste fram just när österlandets natt 
sänkte sig öfver den lilla staden, omedelbart 
följande i dagens spår. Rabbin såg en skymt 
däraf, och han tyckte sig se det ännu vid 
månens klarnade strålar. Det var nästan som 
hade detta leende haft ett eget sken. 

»Tag min gåfva!» sade ynglingen och kysite 
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gossen på pannan i det han sköt honom ifrån 
sig. »Icke nu, längre fram skall du få vara 
hos mig.» 

En varm rodnad steg upp på barnets kinder, 
de förut så matta ögonen glänste som två 
stjärnor i månljuset. 

»Jag är bra nu,» sade han. »Så synd att 
det är kväll! Nu skulle jag vilja leka.» 

»Gå hem, mitt barn, gå hem till din mor! 
Mästare, tillåt mig att följa dig. Nu då 
solen har gått ned, komma kalla vindar från 
bergen.» 

Tysta gingo de till synagogföreståndarens 
hus. Vid porten lämnade ynglingen skrift
rullen till dess ägare. 

»Haf tack, mästare!» sade han. »Med denna 
har du beredt mig en mycket stor glädje. 
Jag skall en gång vedergälla dig det.» 

Långsamt och drömmande aflägsnade sig 
den smärta gestalten uppåt gatan. Rabbin 
såg länge efter honom. 

»Hvilket leende,» sade han för sig själf, 
»jag har aldrig sett något dylikt! Det var som 
solsken och ändå klarare. Icke är han Messias, 
men jag tror att Herrens smorde en gång 
skall le så.» 

PROVENCALSKA VÅRDAGAR. FÖR 

IDUN AF OLOF BOSSON. 

II. 

PÅ BOTANISK EXCURSION MED PROFESSOR 
FLAHAULT. 

VÄRDE LÄSARE! Känner du monsieur Fla-
hault? Du har en solig sommardag kunnat 
se honom ströfva kring på gatorna i Lund 

eller Uppsala, du har kunnat möta honom i Norr
lands fjällbygder eller på Upplands slätter, och 
har du någon tid vistats i Sydfrankrike, har du 
ej kunnat undgå att göra hans bekantskap. Då 
äro monsieur Flahault och Le Midi för dig oupp
lösligt förbundna. Då är han ett af dina soligaste 
och bästa minnen från rosornas och lavendelns 
land, där solen alltid lyser, där himmeln alltid är 
blå och där jordens lyckligaste människor bo. 

Känner du honom ej, så låt mig föreställa dig 
för honom. Du har aldrig råkat en man, mera 
värd att hålla af . . . 

Monsieur Flahault är anspråkslösheten själf. 
Han räknas bland Europas ryktbara botanister, 
men han vill aldrig heta professor — monsieur 
Flahault rätt och slätt. När du gör din reverens, 
ger han dig en solig blick och kramar gemytligt 
din hand, och när han får höra att du är svensk, 
är han genast din gode vän — han beundrar allt 
som är svenskt, och under det tecknet kan du 
ogeneradt ta för dig af hans tid och hans hjälp
samhet. Han är liten, pigg, med lifliga gester 
och ett par svenskblå ögon, som glittra och stråla 
af pojkaktighet. 

Monsieur Flahault bor midt ibland blommorna, 
i Montpelliers botaniska trädgård. Han lefver med 
solen. När den första convolvulus därute börjar 
morna sig och gläntar på kronbladen, sitter han 
redan vid sitt arbetsbord. Han är alltid i arbete, 
alltid vaken och kry, men utan solsken kan han 
ingenting uträtta. Vid sjutiden, när andra äta 
sin middag, kryper han till kojs, pch när han ibland 
är bortbjuden och anser sig tvung-en att gå, stiger 
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han upp framåt midnatt, tar fracken på, är borta 
en timmes tid, och går så hem och lägger sig 
igen. Han består sig aldrig några njutningar, 
eller rättare — hans lif är helt och hållet fyldt af 
en enda: det att få styra sitt blomsterrike. 

Monsieur Flahault lefver ensam. Hans familj 
blef, som så många andra, ruinerad under kriget 
70—71, och det var han, äldste sonen, som fick 
taga syskonens framtid om hand. Fyra bröder 
har han genom sitt arbete skaffat en vårdad upp
fostran och förhjälpt till en aktad samhällsställ
ning. En vacker lifsgärning alltså, endast det! 
Han är from katolik, går regelbundet i mässan, 
men — alltid i morgonmässan! Hans fosterlands
kärlek är glödande, nästan svärmisk; man be
rättar, att han som ung begärt regeringens till-
låtelse att göra sin värneplikt ett år utöfver don 
föreskrifna tiden. 

Monsieur Flahault är alltid glad, har alltid ett 
vänligt ord till en hvar. Hans konversation är 
lekande, distinkt och blir ej sällan fängslande, 
särskildt då den rör sig om hans älsklingsämne: 
blomstervärlden. Han för med sig, hvar han visar 
sig, en atmosfär af andlig sundhet och solig älsk
värdhet, som verkar betagande. Där han sitter 
vid sitt arbetsbord, omspunnen af solglimtar, som 
sila sig in genom löfverket utanför fönstret, ver
kar han som direkt framsprungen ur denna syd
franska natur med sin genomskinliga luft och 
sina klara färger, där lifvet är gladt och enkelt 
och lätt att lefva. 

Ja, sådan är monsieur Flahault, och med ho
nom skola vi nu på botanisk excursion. Till dessa 
utflykter är hvem som helst välkommen, och del
tagarna rekryteras ej uteslutande bland män af 
facket. Monsieur Flahault har en egendomlig-
talang att sammanknyta kulturhistoria med bo
tanik, som gör en sådan utflykt i hög grad gif-
vande och intressant, för hvem det vara må. De 
äga alltid rum om söndagarna och hafva blott 
det felet, att de börja vid den tid på dygnet, då 
sängvärmen käns allra behaglig-ast och då man 
gör de ljufligaste excursionerna i drömmarnas 
rike. Har du den förmånen att vara svensk, kan 
du vara säker på att på lördagsaftonen få mot
taga ett egenhändigt inbjudningsbref af den käre 
professorn, och då skolkar "man ej gärna. 

Klockan 5 på morgonen är »stevnemödet» ut
satt i botaniska trädgården. 

Här sofver ännu allt — utom monsieur Fla
hault; han har redan varit uppe och arbetat en 
timme! Det är i midten af mars och på marken 
ligger en lätt slöja af rimfrost. Hyacinterna stå 
dufna och morgonruggiga och öppna blott mot
villigt kronan för en och annan yrvaken humla, 
som trist surrar hän öfver rabatten. Cypresserna 
äro lätt pudrade af frost och se ut, som om de 
frysa. I drifhuset fånga oranger och mandariner, 
som yppigt och guldskimrande tynga grenarna, 
de första solstrålarna. 

De enda, som tyckas fullt hemmastadda i denna 
bisterhet, äro växterna i den nordiska afdelningen. 
Här stå de i sin landsflykt, de kära oansenliga 
hemifrån, som nu möta oss som g-amla vänner och 
berätta om hemmet. Här stå de, tätt hopträngda, 
sida vid sida, liksom för att hålla troget tillsam
man i den förnäma och glänsande främmande 
omgifningen: björk, en, fur, bok och gran; och i 
slutna kolonner tätt bredvid våra vårblommor: 
sippor, vifvor, lungört, koskälla och många andra. 
Det säges, att denna del af trädg-ården ofta be-
sökes af skandinaver. Gå de hit för att midt i all 
söderns yppighet och rikedom tillsammans med de 
gamla förtrogna från skogsbacke och äng där 
hemma för en kort stund drömma sig bort till 
hemmets blyga, veka vår? Det är nog så. Jag 
vet åtminstone en, som står här hvar morgon, 
andaksfull som vid en gudstjänst. 

Snart är hela sällskapet församladt. Här ha 
vi först ett dussin Montpellier-studenter, lärjungar 
till monsieur Flahault, de flesta iförda den van
liga fältmarschdräkten: kort alpjägarkappa med 
kapuchon, kortbyxor med ett slags här mycket 
brukligt surrogat för damasker, som består af 
klädesremsor, lindade i regelbundna hvarf kring 
smalbenet (ingår i alpjägarkårernas uniform, ut
märkt vid längre marscher!); vidare några ryska 
studenter och studentskor, fattiga och arbet
samma, med starka anarkistiska tendenser, litet 
afsides från de andra en ung bulgar med svår
modiga, svarta ögon, en botaniskt intresserad köp
man, professorn i grekiska vid universitetet samt 
slutligen ett par skandinaver. På slaget fem kom
mer monsieur Flahault, nyter och vaken. Allmän 
hälsning, och litet skämt öfver lag. 

Så bär det af, genom trånga, krokiga förstads
gator med halfva veckans afskräde utanför por
tarna, förbi eleganta villor, inbäddade i sina träd
gårdar, där röken stiger i solskenet från viol
sängarna. Det doftar som i en parfymbutik. På 
trottoaren framför de små förstadsbutikerna sitter 
madame och rostar sitt kaffe eller skalar potatis 

med den öfriga familjen på stolar rundt omkring, 
krasseförsäljaren är redan på benen och vrålar 
sitt »cressou» med sprucken bas under sin väg 
gatan fram, diligensen skramlar förbi oss med 
sitt mulåsnespann i bjällror och brokiga seldon. 
Alla känna monsieur Flahault. 

»Ah, monsieur Flahault, det är vinter nu, det 
flnnsoinga blommor.» 

»Å prat, monsieur Cauvin, kullarna stå röda 
och blå af dem.» 

»Det blir varmt i dag, monsieur Flahault.» 
»Var glad för det, monsieur Vernon, desto förr 

mogna oliverna.» 
Så komma vi ut på landsvägen. Under den 

första kvarten se vi ej annat än marken under 
våra fötter och den blå himlen öfver våra hufvu-
den. Vägen är .här i stadens närhet, som öfver-
allt i södern, omgärdad af höga, hvita murar med 
krossade glasskärfvor på krönet till skydd för 
trädg-årdarna. Solen börjar nu gassa rätt försvar
ligt. Ödlorna kila fram och tillbaka som vesslor 
bland timjorna i murskrefvorna. 

Vi komma in i en högt belägen olivplantering, 
och horisonten börjar vidga sig. Framför oss 
lig-ger det härliga landet med grönskimrande åar 
och små hvita hus med gröna fönsterluckor, med 
ståtliga herregårdar och ruiner af riddarborgar, 
som endast med möda kunna särskiljas från den 
fantastiskt formade klippgrunden, med knippen af 
blommande mandelträn, vinfält och fint grågröna 
olivkullar, med fjärrblå åsar, som afteckna sina 
ryggar, skarpt som sågklingor, mot den outgrund
ligt djupblå himlen. Stora vidder åt alla håll, 
men öfverallt hvilopunkter för ögat, som skarpt 
lösgöra sig från omgifningen och omedelbart fån
ga blicken och fantasien, hvar och en en afslutad 
tafla för sig, en liten tjusande pastell i skarpa, 
men fina färger. Man förstår väl det säregna i 
den galliska fantasien, när man ser ett dylikt 
stycke natur; detta lätta, luftiga, men klara och 
bestämda, dessa skarpa, eleganta konturer, denna 
totala frånvaro af det som blott hälft skönjes, det 
som anas, af mörka skogsdjup, dit inbillningen 
drager in på jakt efter drömda sagoriken. 

Vi gå förbi prydliga bondgårdar, inbäddade i 
sina kastanjedungar, med tulpaner och crocus i 
långa, stela rader, hvar gård en liten bukett, ut
kastad på måfå i en backsluttning; utmed låga 
åsar, bevuxna med viburnum och kermessek; förbi 
rös, som helt och hållet döljas af vildrosor, samma 
art, som i hektisk utmärgling blommar i fönstren 
i våra svenska stugor om vintrarna, äkta Provence
rosor, knappt igenkänliga här i sin tunga, djup
röda yppighet. Det regnar ej i detta välsignade 
land under åtta månader af året, och den långa 
torkan för med sig, att den öfvervintrande växt
ligheten är något steril och föga omväxlande. 
Endast härdiga växter, som tåla lång torka, trif-
vas. Kermessek, mycket använd som bränsle, ett 
slags låg bok, pinie, järnek och viburnum med 
sina hvita blomkorgar äro de vanligaste. Så godt 
som alla träd och buskar hafva läderartade, glän
sande mörkgröna blad, som sedda i massa, göra 
sig utmärkt mot himlens djupa blå. 

Hvarje kulle täckes af en matta af timjam och 
lavendel, som, när solen ligger på, sprida en be-
döfvande doft. 

. Det är öfvermåttan skönt då att ligga på rygg 
i en backsluttning, stirra upp i det blå och dåsa 
vid syrsornas musik. Syrsorna och Sydfrankrike 
höra ihop: de finnas, lika säkert som den luft du 
andas, öfverallt, de äro hemmastadda vid ditt skrif-
bord, på gatan, ute i skog och mark och följa dig 
med sitt eviga »zirp, zirp», du möter dem på hvar-
annan sida i all sydfransk litteratur. De äro lan
dets emblem. Man börjar med att ej kunna lida 
dem, man slutar med att ej kunna lefva utan 
dem. Det är med dem som med en annan af 
landets säregenheter: hvitlökätandet och hvitlöks-
lukten. Där är aldrig långt från hat till kärlek. 

Botaniserandet är nu i full gång, allt under 
det monsieur Flahault berättar. Än finner han en 
liten aromatisk ört, som en gång rönt äran att an
vändas vid de romerska damernas bad, och får så 
anledning att ge en liten historik öfver skönhets
medlen ur växtvärlden under antiken; än ger han 
en tablå öfver landets utseende, innan det sköf-
lades på sina skogar. Det lär nämligen hafva 
funnits mycket skog här förr i världen, särskildt 
kastanj och ek. Som det nu är, fordras det verk
ligen denna makalösa luft och detta flödande sol
ljus för att ge lifvets färg åt det i sig själft, i 
stort sedt, tämligen sterila landskapet; detaljerna 
äro utsökta »quand méme». 

Violer hittas öfverallt i snåren, blåsippor här 
och där. I den låga barrskogen står rosmarinen, 
de infödda skaldernas och de unga flickornas 
blomma »par excellence», nära manshög och spri
der en stark kryddlukt. Vilda pioner förekomma 
som raritet på ett enda ställe. Vid en bäck under, 
mandelblommorna lyser det gult af facetter, och 
de vilda narcisserna hafva redan försvarliga knop-
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par. De stå i den sänka ängsmarken nedanför 
ett sådant där äkta »com de Provence», ett litet 
krypin i en bergsskrefva, där träden bilda hvalf 
öfver en sjungande bäck, där det är ljuft att sitta 
i skuggan vid gassande middagstid och se på 
bäckens lek med solstrimmorna och höra på fågla-
låten öfver ens hufvud. Här dofta violerna star
kare än eljes, och det är godt om tusenskönor. 
Vi hjälpa monsieur Flahault att samla en hel ask 
full, som han ämnar skicka till sin fästmö i Paris. 
Han är svåra förälskad, monsieur Flahault. . . 

Äfven på zoologiens område göras små utflyk
ter. Dammar och vattendrag undersökas med 
håfvar och lämna ifrån sig hvarjehanda rariteter, 
osmakliga att skåda. Till hvarje sådan damm 
höra två oundgängliga ingredienser: salamandrar 
och grodor. Det är något eget med dessa söderns 
grodor; de kväka med en alldeles otrolig styrka, 
på tre kilometers afstånd höras de fullt tydligt. 
Deras läte har något besynnerligt ängsligt, tragi
komiskt, och då de i den stilla vårkvällen stämma 
upp sina kärlekskörer med full styrka, ge de en 
alldeles säregen stämning åt landskapet. Ofta ha 
de i sällskap en och annan klockgroda, som ytter
ligare bidrager att sätta färg på musiken och 
dränka hela nejden i vemod och vårtrånad. Man 
kan skäligen misstänka, att dessa natursångare 
ha på sitt samvete mer än en erotisk förlöpning 
bland människors barn i de landsändarna. 

Under en ek i en backsluttning mot solsidan 
slå vi oss ned i gräset oeh äta frukost under 
mycken- glädje och gamman. Anrättningen är 
enkel nog. En bit fårbog, späckad med den ound
vikliga råa hvitlöken, en handfull friska musslor, 
några mandariner till dessert, det hela nedsköljdt 
med godt landtvin. Efteråt roar man sig med att 
kasta till måls på vinflaskorna med stenflisor, hvar-
vid det till allmän munterhet befmnes att första 
träffen gjorts af en rysk studentska. Man anställer 
måhända små repetitioner i bombkastning ibland 
i ryska kolonien? Det skulle ej förvåna, ty Mont-
peftier har under många år utgjort en samlings
plats för landsförvisade ryssar. 

Man ser ofta på promenaderna en böjd, medel
ålders man med tärdt utseende, som left i lands
flykt under nära hälften af sitt lif. Han vet, att 
han kan bli sänd till Sibirien, så fort han visar 
sig i Kyssland, och nu går han här, grånad i för
tid, dödssjuk af hemlängtan. En vacker dag kan
ske han beslutar sig för färden mot svafvelgruf-
vorna vid Ishafvet, det är ändå hemma.. . 

Vi taga hemvägen genom en gammal förfallen 
herregårdspark. Slottet står öde, och fru Sorg 
väfver sina spindelnät i de mörka fönstersmy
garna. Ägaren tillhör ej mer denna världen; lif
vet har farit illa med den stackars grefven, man 
vet ej riktigt på hvad sätt, och sedan många år 
lefver han som eremit. Han har inga tjänare, 
går klädd i bptgörardräkt och meddelar sig med 
yttervärlden blott genom en lucka i porten. Fol
ket betraktar honom som helgon och berättar om 
mirakler; andra mena, att han har en skruf lös. 
Gångarna i parken äro hälft igenvuxna; en gam
mal svårmodig trädgårdsmästare i livré visar oss 
vägen. Öfver en källa i en hälft förfallen marmor
bassäng sitter en faun på huk, grön af mossa, och 
grinar diaboliskt åt oss och alltsammans. 

När vi marschera in genom stadstullen, ganska 
trötta och mycket dammiga, ringer det till mässa 
i alla stadens kyrkor. Från en öppen kyrkoport 
tränger en svag doft af rökelse ut; grupper af 
kvinnor med psalmbok i hand och radband öfver 
armen komma gatan fram. 

Det hvilar söndagsfrid öfver stad och land. 
Vi trycka tysta hvarandras händer och gå hvar 
och en till sitt. 

E N D R Ö M . 

ID A G HAR JAG vandrat långt inåt ön, — 
genom den tysta, svala skogen. Det är 

vår ännu i den grönskande mattan, — ljus
grön, spirande vår. — Små hvita oxalis och 
några doftande liljekonvaljer fann jag därinne 
bland granarna; de stå nu här fina och öm
tåliga, — med något af skogens kyska renhet 
i sin blick. •— Utanför mitt fönster bölja skär-
hvita skyar af äppelblom, vajande sakta för 
sommarvinden, — där nedanför skvalpa vågor
na stilla mot stranden, lugnande, rogifvande 
stilla . . . 

Just så vill jag känna det: lugnt, harmo
niskt, med naturens frid och skönhet omkring 

Verksammaste och mest styrkande näringsmedel för 
vuxna och barn. Med glänsande resultat törordadt af 
Läkare-auktorlteter. Stärker närverna och förhöjer 
kroppsbyggnadens alla delar. 

mig. Så vill jag somna och så vill jag vakna 
under de dagar, som stunda — 

Då löfven i höst sakta segna mot marken, 
då septembersolen kastar sina klara strålar 
hitin, då komma små barnaögon och se sig 
frågande omkring härinne, en klar liten stämma 
kommer att jollra och ropa, — det blir skratt 
och gråt, lif och rörelse här, där allt nu är 
så bidande tyst, så väntande andaktsfulit 
stilla . . . 

Du, mitt älskade barn, du del af mig själf, 
skall jag väl någonsin få se in i dina ögon, 
— eller skall mitt lif släckas, då ditt begyn
ner? Angesten, aningen om kommande kval 
pressar fram den frågan, men jag tvingar den 
tillbaka med makt. Intet får störa det har
moniska lugn, som jag önskar skall omgifva 
din barnasjäl, så mottaglig för sorg och glädje, 
för ljus och mörker . . . Därför vill jag bada 
min själ i solljus och värme, — gladt sträcka 
ut armarna mot all den outsägliga fägring, 
som strålar emot mig, hvarthän än mina blickar 
vända sig, — öppna min famn för all den 
ömhet och godhet, som möter mig här i lifvet, 

— och beslutsamt kväfva alla de ängslande 
tankar, som vilja tränga sig fram — — 

Pennan vill sjunka ur min hand, — tan
karna flyga långt framåt i tiden, — åratal 
f r a m å t . . . I en vision ser jag dig, mitt älska
de barn, min son, midt bland en skara af 
ynglingar. Den hvita mössan lyser på ditt 
unga hufvud, ögonen stråla af eld och hän
förelse, — hela ditt anlete bär vittne om en 
klar, öppen själ, fylld af glad förtröstan på 
framtiden, af mod och hopp. — Inga skuggor 
ha ännu lagt sig öfver din panna, inga orena 
tankar, inga lidelser ha ännu förmörkat din 
blick — — — Ni gå alla framåt, led efter 
led, högt uppe på kullen plantera ni den blå
gula flaggan och rundt däromkring bölja de 
hvita mössorna. — I vårens dag samlas ni 
kring den svenska fanan, stolta och tack
samma öfver att den är er, att den svajar 
öfver det gamla, fria Sverige. — Unga stäm
mor hör jag jubla, unga röster höja sig i 
friska, klangfulla toner. — För edra hem, för 
edert älskade fosterland höja ni på vårens 
dag edra stämmor, — ni sjunga in fröjd och 
mod i både unga och gamla — — 

Med oro har jag spanat i edra anleten, ni 
unga släkte, om där tilläfventyrs skulle finnas 
något spår af den lifsleda, den trötta slapp
het och förhärjande njutningslystnad, som 
präglat en del af den dådlösa generation, som 
gått. — Ej ett spår däraf röjes i dessa unga 
drag — — En annan tid har ryckt in med 
svalkande, lifgifvande vindar . . . 

Jag drar en suck af lättnad och tacksam
het: så vet jag då, att hvad vi hoppats och 
bedt, vi svenska mödrar, det har hittills åt
minstone gått i fullbordan! Och gifve Gud 
att ni fortfarande under växlande öden allt
jämt hålla eder fana högt i striden för rätt 
och godt, för hem och fosterland! — Så ha 
vi då ej förgäfves bedt för och vakat öfver 
eder, unga släkte, fostrat edra själar från den 
tid redan, då ni ännu ej sett dagens ljus, 
till den stund, då ni stått beredda att ensamma 
träda ut i lifvet. — Allt skönt och godt som 
mött oss på vår vandring, det ha vi delgifvit 
edra vakna sinnen, — allt fult och dåligt ha 
vi sökt teckna afskräckande för edra ömtåliga 
själar, och ha vi ej alltid lyckats, så ha vi 
dock ej låtit modet nedslås, utan raskt tagit 
nya tag. Friskt mod och arbete, — en frisk, 
glad syn på tingen, — öppen blick för allt 
härligt i naturen, — ett gladt, vänligt ord 
till en och hvar på vår väg, — se där den 
enkla lifsregel, som vi gifvit våra barn som 
reskost på vägen — — Väl veta vi, att resan 
blir lång och besvärlig, att tusen hinder möta 

SANATOGEN 

eder i striden för sanning och rätt, men vi, 
som fostrat eder, vi veta ock att ni alla i 
striden skola stå som en man, • beredda att 
värna det heligaste, det käraste ni äga 

Äppelträden vaja sakta för sommarvinden, 
— skärhvita skyar af äppelblom bölja förbi 
mitt fönster, — allt är åter så bidande tyst 
och stilla . . . Min dröm är förbi, — — men 
mitt hopp står kvar — — — 

HELMY RINDERS. 

H J Ä R T E S O R G . F Ö R I D U N A F 
S N O R R E . 

IPROSTENS kammare steg lilla Sara 

en lördagskväll med grannas Lasse in, 

som stjärnor lyste hennes ögon klara, 

när som hon såg på hjärtevännen sin. 

Och lika vänligt Lasse såg på Sara, 

där nätt hon stod i fina helgdagskjoln, 

och bad herr prosten af den godhet vara 

att lysa för dem ifrån predikstoFn. 

Och hvilken fnurra se'n det kom på tråden 

ej sports, men Lars på söndagsmorgon kom 

och bad herr prosten om den stora nåden, 

att lysningen med Sara gjordes om. 

Och flickan grät, så hjärtat kunnat brista, 

för prosten klagande sin bittra nöd. 

När som hon skulle hjärtevännen mista, 

hon önskade sig blott den bleka död. 

Han talte tröstens ord till sargadt hjärta, 

men aldrig hennes tårars källa tröt, 

och när hon gick sin väg, en bild af smärta, 

hon ideligt sig torkade och snöt. 

Men nästa lördagskväll stod lilla Sara 

hos prosten med en annan ungersven, 

och hennes ögon lyste lika klara, 

och log hon gjorde mot sin nya vän. 

»Nu har jag skaffa' mej den här i ställe' 

och lysning till i morgon ut vi ta', 

och visst var Lasse styf, men denna Pelle 

han är då, tror jag, fullt ut lika bra.» 

Men prosten brillorna sköt upp i pannan 

och tyckte saken togs en smul för lätt. 

»Att re'n i morgon lysa med en annan 

kan knappast kallas passande och rätt.» 

Och gapande förvånad öfver detta, 

hon prostens milda varning häpen tog: 

»när ja' har sörjt en vecka, må I vetta, 

så må jag fälle hafva sörjit nog.» 

|£ÄMRATEN, illustrerad tidning för Sveriges ungdom, 

är Nordens förnämsta och mest omtyckta ung

domsblad och kostar för helt år endast 3 kr. 

Prospekt sändas gratis och franco genom General' 
agenturen Josephson & Retelke, Göteborg. 

Erbålles å alla apotek och kemikalieaffärer. 
Tillverkear: B i n u * C:o, Berlin S. O. 16, 
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VART LEGATIONSHOTELL I PARIS; FASADEN AT AVENUE MARCEAD 

VÅRT LEGATIONSHOTELL I PARIS. 

SAMTLIGA FOTOGRAFIER AF M. ALBIN, PARIS. 

DET ÄR ENDAST i Paris och Konstanta 
nopel som våra beskickningar disponera 

egna, svenska staten tillhöriga residens. Det 
senare af dessa räknar sin tillvaro sedan lång 
tid tillbaka, det förra endast från detta år 
hundrades början. 

Utställningssommaren 1900, sedan riksdagen 
anvisat nödiga medel, inköptes af grefvinnan 
Pourtalés, född Hagerman, arfvingar egendo
men n:r 58 avenue Marceau för, om vi ej miss
minna oss, 510,000 kr. 

Redan i oktober samma år kunde legatio
nens kansli flytta in i sin nya lokal, men det 
var först i februari följande år minister Åker
man tog sin boställsvåning i besittning. 

Hotellet, af jämförelsevis ungt datum — det 
är bygdt 1879 — har, sedan det kom i svenska 
statens händer, genomgått en genomgripande 
restaurering, och är det först just i dessa 
dagar som dessa arbeten hunnit afslutas och 
som hotellet genom h. m:t konungens besök 
kan betraktas som officielt invigdt. 

Det måste anses som ett i allo utmärkt val 
att hafva förlagt vårt ministerresidens å dess 
nuvarande plats. Läget på en gång centralt 
och uti ett exklusivt fashionabelt kvarter. 

Avenue Marceau är en af dessa vackra alléer, 
som utgå från place de VEtoile. Den fortsätter 
ända ner till Almabron. Ungefär midt på 
denna sträcka, just där rue Bassano skär ave-
nuen, ligger n:r 58. Ett hörnhus alltså! 

Trakten är tvst och stilla. Det är endast 

under eftermiddagen vid ti
den för promenaden i Boulog-
nerskogen som trafiken här 
är liflig. Sällan ser man här 
ett arbetsåkdon eller hör nå
got af dessa cris de Paris. 
Man är här befriad från den 
stående omnibus- och spår
vägstrafiken, men har i »Me
tro» (souterrain järn vägen) och 
en af de större elektriska 
järnbanelinjerna lika snabba 
som bekväma kommunika
tioner med hela det öfriga 
Paris. Nästan samtliga bygg
nader utefter avenuen utgöras 
af eleganta privathotell. De 
få affärslokaler, som finnas 
här äro af den art, att deras 
grannskap ej på minsta sätt 
verkar störande. 

Till sitt yttre har hotellet 
ej undergått någon föränd

ring, sedan det kom i svenska statens ägo, 
om man undantager att äfven å portalen till 
avenuen anbragts unions vapnet, ett vackert 
prof på skulptur, utfördt i sandsten. 

VÄNTRUMMET TILL KANSLIET. 

KANSLIET. 

Men låtom oss nu stiga in! Genom den 
massiva porten i ljus ek, med skulpteringar 
och blänkande metallbeslag träda vi in i ett 
ljust, rymligt inkörshvalf, som utmynnar i en 
mindre, med planteringar försedd cour. Till 
höger i hvalfvet hafva vi huf-
vudentréen upp till vånin
garna, till vänster en mindre 
som förer till kanslilokalerna. 
För att gå i ordning med frå
gorna, och ej traska i trap
porna mera än nödigt, be
söka vi nu först de sist-
nämda. 

Man behöfver ingalunda 
hafva sett den gamla lokal 
vår legation disponerade in 
på gården i rue Bassano 
12 för att känna sig tilltalad 
af den nuvarande, men har 
man gjort detta, då blir in
trycket af skillnaden dem 
emellan nästan öfverväldi-
gande! Den breda korrido
ren är apterad till väntrum. 
Möbeln är tillverkad vid Åt
vidaberg och ofvan soffryg-
gen är riksvapnet anbragt. 
På ena långväggen konun
gens porträtt, omgifvet af vyer 
öfver Stockholm och Kristia
nia. Fonden upptages af en 
spegelvägg och där ofvan hän-

LEGATIONSRADETS RUM. 

ger som en trofé den gamla plåten med unions
riksvapnet, som prydde gamla legationslokalen, 
ganska mycket påminnande om dessa rostiga 
plåttaflor, som skramla utanför våra svenska 
gästgif varegård ar! Till vänster hafva vi först 
det egentliga kanslirummet, samt därinnanför 
legationsrådets arbetsrum. Till höger ett min
dre, som disponeras af militärattachén. Inred
ningen med sina pulpeter, skrifbord, arkiv-
och kassaskåp, erbjuder ej något mera ovan
ligt. Vi upptäckte dock en liten fin radering 
af Zorn, konung Oscar ombord å Drott samt 
en byst af prins Gustaf i brons. 

Vi hade nästan hoppats att å de från denna 
afdelning tagna fotografierna kunna presentera 
legationens herrar attachéer, men bilderna äro 
tagna under icke expeditionstid. 

Vi flytta oss nu öfver till stora ingången. 
Den med blommor, gobeliner och andra 

prydnadsföremål försedda ståtliga trappupp
gången framstår så tydligt på bilden, att jag 
anser mig kunna förbigå den och fortsätter 
uppför den elegant konstruerade, med dyrbara 
mattor klädda trappan upp i statsvåningen. 
Förstugan är apterad till en väldig anticham-
bre, ljus och glad, smak- och konstfullt anord
nad. Härifrån hafva vi åtskilligt att anteckna. 
Fåtöljerna här tillhöra den i kungsrummet 
befintliga, af konung Oscar skänkta möbeln. 
Densamma är tillverkad i medlet af 1700-
talet af konung Ludvig XV:s hofsnickare, 
Ledas och Normand. Träslaget är bok, rikt 
skulpterad! 

TRAPPUPPGÅNGEN TILL STATSVANINGEN. 



— 301 — I D U N 1902 

BIBLIOTEKSSALEN. 

Öfverdraget är emellertid alldeles nytt, tjock 
grön sidendamast med inväfda »tre kronor». 
Arbetet är ett vackert prof på hvad vi där
hemma kunna utföra i den vägen, men det 
märkligaste är att äfven silket är en svensk 
produkt, förskrifvande sig från framlidna drott
ning Josefinas, numera nedlagda, silkesodling 
på Gotland. 

På ena väggen märka vi en större gobelin, 
en verklig sådan, utgörande den första af dén 
dyrbara af 5 st. bestående serie benämd »Les 
5 scénes d'Opera d'apres Coypel», af konung 
Ludvig X V I skänkta till konung Gustaf III, 
vid dennes besök i Paris 1784. Dessa väf-
nader äro tillverkade vid franska statens Ma-
nufacture Royale des Gobelins. 

I samband härmed un avis au lecteur: 
Benämningen Gobelins tillkommer endast de 
väfnader, som äro tillverkade vid ofvannämda 
fabrik. På samma gång en annan upplysning. 
Samtliga de här i legationshotellet befintliga 
tapetliknande serier, såväl Gobelins som Tapis-
series de Beauvais (en annan fabrik) äro ej 
skänkta till hotellet, utan endast här depone
rade af kongl. husgerådskammaren. 

Gobelinen i fråga är benämd La Psiché. 
Vidare finna vi här en af konungen skänkt 
tafla, ett jaktstycke af Oudry, af stort värde, 
samt en större samling gammalt ostindiskt 
porslin, tillhörig minister Åkerman. 

Genom breda skjutdörrar stiga vi nu in i 
salongerna. Då emellertid dessa ännu ej hun
nit få officiella namn, må det tillåtas mig att 
benämna dem efter godtfinnande. Vi komma 
då först in i hvad jag skulle vilja kalla Bib
liotekssalen, som äfven tjänstgör som friher
rinnan Åts mottagningsrum. 

Väggar tapetserade med röd plysch och 
höga boaseringar. Denna sal har två vånin
gars höjd, med ett i jämnhöjd med andra 
våningen löpande galleri. 

Möbeln, här af modern tillverkning, är hållen 
i style Liouis XIII med klädsel af grågrön 
plysch. Ena långväggen upptages af en väl
dig tapet från Beauvais, benämnd Le vol de 
la matte, föreställande ett band af ziguenare, 
som öfverfaller ett sällskap resande. Denna 
tapet, den största och antagligen af högsta 

ANTI-CHAMBRE N EN TRAPPA UPP. 

konstvärdet bland de här befintliga, tillhör den 
bland konstkännare på detta område högt skat
tade serien Les Bohémiens. Öfver cheminéen 
Gustaf II Adolfs byst i brons och där bredvid 
ett stort porträtt af Axel Oxenstjerna, af okänd 
mästare. Vidare ett par mindre dukar af Zorn 
och Wahlberg. A galleriet, på samma sida 
som Beauvais-tapeten, ett pär stillebenstycken, 
skänkta af h. m:t konungen. Midt emot en 
stor duk, föreställande ett nordiskt skogsland
skap, »Utsikt öfver Kristiania från Holmen
kollen » . 

Mer än alla Gobeliner och Beauvaistapeten 
tilltalade oss denna tafla. Det var som en 
hälsning där hemifrån, med sina susande gra
nar, sina höga fjäll och fjorden med sitt vatten, 
så olikt Seinens! 

Vi frågade baron B., som på det mest älsk
värda sätt hela tiden varit vår ciceron, och 
som med oförliknelig långmodighet besvarat 
alla våra frågor, hvem mästaren vore till denna 
duk, som så tilltalat oss. 

Baron B:s svar väckte vår häpnad. Taflan 
bar ej något kändt namn, utan var målad af 
en dam, som enligt sin egen åsikt ej kommit 
längre än till dilettantskapet. 

Friherrinnan Louise Åkerman torde tillgifva 
mig och antagligen alla andra, som sett denna 
tafla, att vi äro af olika mening. Benämnin
gen dilettant är i detta fall endast tillämpligt 
på den grund, att friherrinnan Å. målar för 
sitt nöjes skull, men ingalunda med afseende 
på huru hon målar! Vi beklaga ock att taflan, 
där hon nu sitter, ej kommer till sin fulla rätt. 

Jag har kallat denna salong för biblio -
tekssalen. Denna benämning skulle motiveras 
därutaf, att här är inrymd större delen af den 
till beskickningen från flere håll skänkta bok
samlingen. På ett bord bland åtskilliga prakt
band »Oscar Fredriks samlade dikter», skänkta 
af författaren, samt vidare af samme gifvare 
en stor samling vald litteratur, svensk litteratur 
från förlagen Hugo Geber och Norstedt & söner. 

Nu lämna vi »Höganloftssalen» och komma 
in i Kungsrummet. Här är grönt den härskande 
färgtonen. I den äro väggarna målade med 
rika guldornamenter i roccoco. Den gröna 
sidenmöbeln hafva vi redan talat om i sam
band med antichambern. En stor flygel i 
svart trä. I ena hörnet Gustaf JJI:s byst i 
marmor, kopia efter Sergel, samt såsom pen-
dant till denna konung Oscars, äfven den i 
marmor, ett vackert arbete åf stor likhet, 
utfördt af den här bosatte, unge lofvande 

K0NGSRTJMMET. 
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FRU ANNA WALL. 

skulptören Eldh. På väggen en annan af de 
förut omnämnda gobelinerna med motiv ur 
Racines » Athalie » . 

Nu träda vi in i en mindre, förtjusande 
salong, det i mitt tycke mest smak- och stil
fulla af allt det stil- och smakfulla vi här 
sett. Möbler i style Louis XVI i guld. 
Ofverdraget är af silkesgobelinväfnad efter 
gammalt mönster med mångfärgade blom
buketter på pärlgrå botten. Af ven väggarna 
äro beklädda med samma väfnad. I ena hör
net en charmant byrå i roccoco, som dock ser 
litet bortkommen ut (antagligen är den bara 
en tillfällig gäst), bland alla dessa smalbenta 
bord och stolar! På cheminéen en grupp i 
biscuit-sévres, enligt befintlig inskription en 
gåfva af presidenten Loubet till minister A. 

Nu återstår endast matsalen. Denna är ett 
hörnrum. Väggar i gråhvitt med höga boase-
ringar i mörk bonad ek, röda sidendamast
gardiner. På väggarna de tre återstående 
gobelinerna med motiv från Racines »Athalie» 
och Corneilles »Rodogune». Men ännu återstår 
oss ett rum i denna våning. Ministerns ar-
hetsrum. Detta ligger dock ej i fil med de 
öfriga. Mörka väggar, mörk marokängmöbel. 

MATSALEN. 

På väggarna bokhyllor och taflor. På en hylla 
en väldig, uppstoppad tjädertupp. På kamin
frisen en antik pendyl samt framför samma 
en eldskärm, ett stycke vackert konstsmide. 

Två trappor upp ligger ministerns hvardags-
våning, samt legationsrådets ungkarlsvåning. 
Här är också konungens sängkarnrnaraparte-
ment, bestående af trenne rum. 

Och nu hafva vi slutat vår vandring genom 
legationshotellet. Som ett litet bevis på att 
det ej är ringa dyrbarbeter, som här gömmas, 
kan jag nämna, att endast svenska staten till
höriga, här befintliga inventarier äro brand-
försäkrade för 721,000 francs. 

Det torde måhända förefalla en smula för
mätet af mig att vilja säga min speciella 
tanke om hvad jag här sett, 
men jag gör det dock. 

Det är ej nog med att 
disponera furstliga gemak, 
dyrbara möbler och konst
skatter, det fordras ännu en 
sak: smak att kunna ordna 
allt detta. Och här har 
detta skett på ett sätt, så 
att man ej blott känner 
beundran öfver det vackra 
och dyrbara man ser, utan 
äfven märker en viss fläkt 
af hemtrefnad, en borgerlig 
känsla måhända, men en, 
som jag tror tilltalar äfven 
de högst uppsatte. 

EDVARD STJERNSTRÖM. 

SVENSK LÄDERPLASTIK. 

I BÖRJAN AF ARET omnämnde vi i våra spal
ter den unga danska konstnärinnan fröken 

. Violet Adlers arbeten i läderplastik, som då 
utställdes härstädes i samband med den kurs, i 
den vackra konstslöjden, fröken A. under en stock
holmsvistelse här anordnade. 

Vår svenska läder
plastik står emellertid 
ingalunda efter utlan
dets, och vid ett besök, 
som vi härom dagen 
gjorde i fru Anna Watts 
»elevskola för slöjd och 
konstslöjd» Drottning'-
gatan 30, fingo vi detta 
glädjande sakförhållan
de till fullo bekräftadt. 
Bland de nyare arbe
ten, vi hade tillfälle att 
se på fru Walls atelier, 
var ett. garnityr till 
herrumsmöbel, beställdt 
för Pressens lotteri och 
bestående af skrifbord, 
bänk och stolar, allt 
synnerligen smakfullt 

och elegant. Helt enkelt förtjusande voro de 
många bokband i läderplastik, som fru Wall ut
fört, och hvilka väckte berättigad uppmärksamhet 
på stockholmsutställningen 1897. 

Fru Wall har dessutom nyligen fullbordat ett 
både storartadt och i sitt slag enastående restau
reringsarbete af en gyllenläderstapet från 1600-
talet. Det mycket dyrbara gyllenlädret, som ur
sprungligen var en af pärlorna i den Hammerska 
samlingen, inköptes på en af Bukowskis auktioner 
af grefvinnan Blanche Bonde och skall nu upp
sättas i hennes våning här i staden. Det var dock 
allt utom väl bibehållet, bestod egentligen endast 
af en massa olika stycken, och hvarje bit var 
söndertrasad. Men fru Wall har med verkligt stor 
konstfärdighet och genom ett ovanligt tålamod 
åter lyckats göra ett helt däraf. De ursprung
liga färgerna af mattgl ansande guld på ornament, 
cheruber och blomsterguirlander samt bottens mörk
gröna färg ha åter lockats fram och det är nu 
omöjligt att se, hvar alla stora och små hål samt 
trasiga kanter förut haft sin plats. I konstindu-
striellt intresserade kretsar har äfven detta arbete 
väckt både uppmärksamhet och intresse, i synner
het som själfva lädret genom sin skönhet, och ej 
endast genom ålder, kuriositetsvärde samt dyrbar
het, förtjänat ett sådant omfattande restaurerings
arbete. 

Fru Anna Wall är född 1856 i Stockholm. Hen-

På lydnad för lagen, på 
aktning för rätt oeh rätt
färdighet och för statsför
fattningen, sådan som den 
har blifvit bestämd och i 
tiderna använd och förstådd, 
måste hvarje samhälle byg
gas. Denna stora grundsats 
kan icke kränkas utan de 
allvarsammaste följder för 
folkets ära och välfärd. 

OSCAR II. 

LILLA SALONGEN. 
MINISTERNS ARBETSRUM. 
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nes föräldrar voro öfverstelöjtnanten vid Svea 
Artilleriregemente, oP. F. Westfelt, och hans maka, 
född Gussander. Ar 1883 ingick hon äktenskap 
med löjtnanten vid Svea Artilleriregemente Carl 
Wall, som dock afled redan samma år. 

Fru Wall erhöll sin utbildning inom det gebit, 
där hon nu nått en så vacker fnlländning, å Tek
niska skolans konstindustriella af delning, där ar
kitekt O. Lindberg då som nu undervisade. Efter 
flera utländska resor, särskildt till Hamburg, där 
fru Wall studerade hos »läderkonstnären» Georg 
Halbe, antogs hon till lärarinna i läderplastik och 
gyllenlädersarbeteno vid Högre konstindustriella 
skolan härstädes. Ar 1891 uppsatte fru Wall, till
sammans med sin syster, fröken Maria Westfelt, 
egen atelier och elevskola, hvars initiativkraftiga 
och målmedvetna föreståndarinna hon allt sedan 
dess varit. Och med sådan framgång har fru 
Wall ledt sin sak, att hennes arbeten i läderplastik 
erhållit guldmedalj å båda de utställningar, i hvilka 
hon deltagit, nämligen å utställningen i Stock
holm 1897 och Gefle 1901. 

T DESSA JÄSANDE VÅRDAGAR, då arbetarklas-
-*• sens djupa led i allt tätare fylkad härskara göra 
sin framryckning mot de sociala segrar, de vilja 
afvinna framtidens sommar, är det märkligt att 
lyssna till de nya mäktiga toner, som med ens 
bryta fram hos mer än en af våra skalder, lik
som siande om en ny tid. Så har från Albert 
Bonniers förlag under den gemensamma rubriken 
»Ett folk» utsändts en af Gunnar Hallström stäm
ningsfullt illustrerad upplag'a af Verner von Heiden-
stams förut endast styckevis i pressen publicerade 
samlings- och rösträttsdikter, hvilkas klangfullt 
manliga och fosterländska anslag' verka som en 
mäktlg-t hänförande fanfar. Efter en inlednings
sång, som i mästerlig perspektivisk förkortning i 
några enkla drag ger en öfversikt öfver vårt folks 
historia, följa de trenne egentliga rösträttssångerna, 
den lilla dikten Sverige med sin innerliga folk
sångston och en storslagen slutdikt, full af allvars-
djup enighetsmaning och segerviss framtidstro. 

Och samtidigt med denna diktkrans lägges oss 
i händerna en omfattande samling »sånger och 
visor» af Karl Erik Forsslund: »Arbetare» (Wahl
ström & Widstrands förlag). Större delen af dikt
samling-en utgöres af hyllningssånger till olika 
yrkens idkare, från diktaren, konstnären, läraren, 
läkaren, boktryckaren och andra den andliga od-, 
lingens arbetsman till handtverkens och de bor
gerliga yrkenas utöfvare, skräddaren och skoma
karen, grufvornas och fabrikernas menige, ja, 
själfva brodern dödgTäfvaren, som till sist reder 
oss alla hviloplatsen i den jord, vi äro satta, att 
försköna med våra hjärtans, hjärnors och armars 
g-åfvor. Genom dem alla går en stark och opti
mistisk grundton af vördnad för arbetet och en 
segerviss tilltro till dess makt att en gång göra 
lifvet rikt och ljust, för alla 

»Vi som verka — med hjärnan, med handen, 
med tanken och muskler, med kroppen och an

den — 
vi äro framtidens djärfva krigare! 
Aldrig renare, ridderligare, 
vapen ha blänkt inom himlaranden; 
med pensel och mejsel, med saga och sång, 
med spett och spade och plog och tång 
cröfra vi landen, 
vi väckande röster, vi tankfulla tigare.» 

En underströmning af samma sociala framtids
hopp förmärkes äfven i en del af Harald Jacob
sons nya dikter »Leonider», som nyss utsändts 
från Nilsson och Berglings förlag. Så sjunger 
förf. t sin »Vårflod»: 

»Och i vårens kvällar 
drömmer jag mitt land 
med allt ungt och ädelt 
fritt från vinterband. 
Vare solen nådig, 
vare himlen god, 
och ur folkets hjärta 
bruse vårens flod!» 

I herr Jacobssons diktning är det emellertid 
väsentligen en annan ton, som med åren och 
hvarje ny diktsamling allt mera gör sig förnim
bar, en ton af evighetsträngtan och religiös kon-
templation, som ljuder starkt i dikter sådana som 
»Hälsobrunnen», >Or naturens bok» och de i Idun 
tidigare publicerade »Advent» och »Labyrinten». 

Ett helt motsatt kynne däremot är det öfver 
Johan Levarts »Goliardsånger och Gatans balla
der» (Gustaf Lindströms förlag), en oförvägen, 
ofta nästan brutal stämning af lifslystnad, som i 
leg-enden om »Herr Ebbe Skammelsson» tar sig' 
ett karaktäristiskt uttryck i följande strof, den 
förf lagt i den fred- och hemlöse vandrarens mun 

»— hell en hvar, som har lefvat sitt lif, 
om än uti stormar och böljors gång', 
som känt i sitt hjärta förtviflans knif 
och vaggats af sorgens susande sång', 
blott han vetat att fånga af ungdom en fläkt 
och le öfver världen ett löje; 
han slunge till jorden sin botgörardräkt 
och trotsigt sin panna höjeh 

En skaldedebut är slutligen att anteckna bland 
vårens ganska ymniga poetiska skörd: »Hägringar», 
en samling dikter af Ejnar Smith (Albert Bonniers 
förlag'). Vi kunna dock icke finna, att den inne
bär några starkare framtidslöften; det nu gifna 
framter åtminstone föga originalitet till såväl form 
som innehåll. 

En kraft för sig bland våra unga författare är 
däremot obestridligen Henning von Melsted, hvil-
kens fjolårsbok »Noveller i dialog» vi på sin tid 
gåfvo dess förtjänta erkännande. Han har nu 
mött med tvänne nya läsdramer: »Starkare än 
lifvet» och »Brottningar» (C. o. E. Gernandts för
lag), hvilka både genom de betydelsefulla frågor, 
de behandla, och g'enom denna behandling's upp
riktiga och käcka form förtjäna beaktande. Det 
är ett par äktenskapsstudier; den första tecknar 
utvecklingen och den slutliga konflikten inom en 
förening mellan en lärd och förfinad man och en 
andligen rätt obetydlig ung kvinna ur underklas
sen, hvars latenta styrka, »starkare än lifvet», 
dock förefinnas i hennes hjärtas makt af hängifvet 
offrande kärlek och som till sistone också trium
ferar — i döden. Det andra dramat åter skildrar 
ett äktenskap, ing'ånget utom samhällets och kyr
kans sanktion, och de »brottningar» mot den ve
dertagna moralen och »det beståndandes» aukto
ritet, som däraf blifva den oundvikliga följden. 

Gerda Wall heter en ung författarinna, som 
nyss utsändt sin första bok, en roman nämnd 
»Eva», på det Gernandtska förlaget. Det är en 
ung' flickas kärlekshistoria, ej utan sitt psykolo
giska intresse och gjord med en viss käckhet och 
ledighet, men ej heller fri från ofina detaljer. Som 
debutarbete ger den dock förvisso goda löften, 
dem vunnen mognad och konstnärlig själftukt 
måhända en gång infria. 

Tvänne författarinnor däremot, hvilkas blotta 
namn på ett bokomslag inge den känsla af trygg
het, som ett redan stadgadt konstnärligt rykte 
medför, ha gladt sina talrika vänner med hvar 
sin vårbukett af smärre skisser: Anna Wahlen-
bergs »Skymtande ansikten» och Vilma Lindhes 
Vågsvall» (Alb. Bonniers förlag). I dem bägge 

skola våra läsare helt visst med nöje återknyta 
bekantskapen med mer än en varmhjärtadt g'if-
ven liten lifsbild, som först »sett dagens ljus» i 
Iduns spalter, såsom fru Wahlenbergs »Goda vän
ner» och »Sorgen, som icke varade längre än 
utför trapporna» och fru Lindhes »Ett par handskar» 

Enkannerligen till alla mödrars beaktande vilja 
vi varmt anbefalla ett par småskrifter i uppfost
ringsfrågan, som utkommit på sistnämnda förlag: 
fru Gjems Selmers från hennes turné i höstas väl
bekanta föredrag »Våra barns sedliga uppfostran» 
samt den finska författarinnan Lucina Hagmans 
tänkvärda maningsord »Uppfostran till kärlek». 

En liflig uppmärksamhet bland alla litteratur
vänner i vårt land kan säkerligen påräknas af 
den talangfulle och frimodige unge kritikern Da
vid Sprengels nu utkomna »Dokument och kåse
rier» öfver 80-talets diktarfalang: »De nya poeter
na» (C. & E. Gernandts förlag). Dock kan man 
icke undgå att här och hvar fråga sig, ur hvilka 
synpunkter egentligen den ene b lif vit medtagen 
och den andre kvarlåten, och ordet »kotterikritik» 
kommer en ovillkorligen ibland i tankarne. Skulle 
nu t. ex. icke Daniel Fallström ha rätt att räknas 
till 80-talets poeter — äfven om han djärfts för
fatta en för somliga misshaglig essay öfver d:r C. 
D. af Wirsén i Idun — år 1901!? Vi bara fråga. 

En välkommen handräckning åt vida lager af 
vår egna-hems-ägande befolkning har den fram
stående fruktodlaren och hortikultören direktör 
Rudolf Abelin gifvit genom sin praktiska och un
derhållande lilla bok om »Den mindre trädgår
den» — »en bok för täppan och torpet» (C. E. 
Fritzes förlag). Särskildt vilja vi föl" husmödrarna 
påpeka det ganska utförliga kapitlet om våra 
trädgårdsprodukters förvaring och användning, 
som är rikt på nyttiga vinkar för ett ekonomiskt 
tillvaratagande af köksträdgårdens håfvor. 

Den af hr Albin lioosval förträffligt redigerade 
tidskriften »Scenisk konst» (tidigare »Teatern» 
benämnd) har utsändt ett synnerligen intressant 
och innehållsrikt häfte med bland annat en stu

die öfver Oscar Bseckström af Per Staaff och icke 
mindre än tre och trettio större och mindre por
trätt och andra bilder till den senaste teater-krö
nikan. Den vackra publikationen förlägges nu
mera af Fröléen & Comp. 

Af anmärkningsvärdare öfversättningar kunna 
vi endast i största korthet påpeka den utmärkta 
danske författaren Karl Larssens mästerliga psy
kologiska dokument »En kvinnas bikt», som af 
Hellen Lindgren fått en orginalet fullvärdig tolk
ning (Aktiebo!- Ljus förlag); vidare från samma 
vårt systerland J. Blicher- dansens fängslande be
rättelse »Farbror Frans», i svensk dräkt af Elisa
beth Knylenstjerna (Alb. Bonnier); Eliza Orzeszskos 
på Hugo Gebers förlag utkomna nya novellsam
ling »Ljusstrålar» — blotta författarenamnet är re
kommendation tillfylles! — också samma förlag, 
Georg von Omptedas i författarens hemland med 
så stort bifall mottagna officersroman »Synd». »Den 
osynliga körens» för sin ädla konst redan högt upp-
burne författare, James Lane Allén, skall vinna ännu 
flere vänner g'enom sitt nya arbete »Den röda 
näkterg-alen», och do många, som med tacksamhet 
erinra sig den njutning, Mary Johnstons första till 
vårt språk öfversatta bok, »På kompaniets befall
ning», beredde dem, skola ej dröja att taga del 
af den remarkabla amerikanskans nyutkomna be
rättelse från det gamla Virginia, »De samman-
svurna» — de båda sistnämnda på Beijers förlag. 
Och när vi så slutligen anteckna, att den i dessa 
dagar i vår goda hufvudstad så särdeles populära 
mr Sherlock Holmes under titeln »Baskervilles 
hund» genom Hugo Gebers förlag bjuder en tredje 
samling af sina märkliga detektiväfventyr, känna 
vi oss öfvertygade, att detta är nog för att rikta 
alla brottsmålsromantikens hängifne beundrare in 
mot närmaste bokhandel. 

J. N - o . 

RÖSTRÄTTSPRAT FRÅN GÖTEBORG. 

VÅRT GÖTEBORG har den sista veckan ej 
varit riktigt, sig själft. Den lugna affärs
mässiga, något förnämt afmätta samtalsto

nen har fått vika för en liflighet, till hvilken jag' 
under en 10-årig vistelse i den göteborgska atmos
fären ej sett maken. Det har diskuterats mellan 
man och man, mellan kvinna och kvinna, och 
mellan man och kvinna. Och hvarför detta or
dande? Jo, kvinnorna skola hålla rösträttsmöte. 
Tidningarnas något ironiska referat från kvinnor
nas rösträttsmöten i Stockholm hade gifvit stäm
ningen. Man vädrade skandal, och alla förhopp
ningar om något särskildt pikant voro högt spända. 
Man hade behöft en sal, stor nog att kunna rym
ma halfva Göteborg, om det åt alla för mötet — 
jag önskar jag kunde skrifva för rösträtten — in
tresserade skulle beredts plats. När förväntnin
garna voro som störst, löd det: »Endast kvinnor 
äga tillträde». Man gick längre ned på samtals
tonens skala och snart förmärktes endast undrande 
hviskningar. Mången kände sig med mig lättare 
om hjärtat, på andra åter tycktes öronen hänga 
väl långt ned Det måtte ändock vara allvar med, 
det måtte vara väl planlagdt och förberedt, kvin
norna vilja visst verklig-en hafva rösträtt, hvilket 
man förut tyckts hafva anledning betvifla. 

Så kom den stora dagen. Handelsinstitutets 
högtidssal var till trängsel fylld, på gatan var 
köbildning, mång-a voro de, som fingo vända om 
hem af brist på utrymme, bland dem själfva lands-
höfdingskan. Mötet representerade ålderdom och 
ungdom — med vördnad blickade man upp på 
ordförandens gråa lockar — arbeterskan och världs
damen, den gifta och den ogifta kvinnan. Af poli
tiskt streck hade man ingen känsla. Med värme 
och eftertryck genom framhållandet af samhälleliga 
missförhållanden visades, huru humanitetskänslan 
rentaf fordrade kvinnans aktiva ingripande i vår 
lagstiftning, och huru samhället själft lede af, att 
dess ena hälft ej ägde själfbestämningsrätt. Det 
fordrades kvinnans medarbete för att få lagar för 
sedlighetens främjande, för fosterbarns vård m. m. 
till stånd. Stämningen var hela tiden den finaste 
och bästa. Aldrig hade jag trott, att kvinnan tog-
sig så bra ut på talarstolen. När en och annan 
talarinna var riktigt varm, fanns ej öga torrt i 
salen. Tiden gick, utan att man märkte det. Mån
gen kvinna har sedan erkänt, att den kvällen gick 
hon till rätta med sig själf, och resultatet uteblef 
ej. Stockholmsmötenas resolutionsförslag blef en
hälligt antaget, och sympatilistorna för herr Lind
hagens motion fingo underskrifter i mängd. 

Ja, dagen därefter. Då gick man i högtids
stämning, och så kommo referaten, och ingen 
skandal — tyvärr — var att förtälja. Det var 
kvinnornas första rösträttsmöte i Göteborg, det. 
Väntar på nästa. DINA. 
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GUDRUN TORPADIE-LINDBLOM f. Från Paris 
har ingått underrättelsen att sångerskan fru 

Gudrun Torpadie-Lindblom aflidit därstädes. Då 
Idun i fjol bragte den bortgångnas porträtt och 
utförligare biografi, inskränka vi oss nu till några 
få rader. Hon var syster till den äfven här för
delaktigt bekanta fru Hervor Torpadie-Björkstén, 
gift med tenorsångaren Theodor Björksten, och 
var, liksom denna, begåfvad med en sällsynt vac
ker mezzo-sopran och ett ståtligt yttre. Oaktadt 
anlag och böjelse nog visade henne hän till sce
nen, förblef hon under sin jämförelsevis korta 
lefnad dock endast konsertsångerska samt ska
pade sig som sådan ett fördelaktigt rykte både 
i sitt fädernesland och i Paris, dit hon efter sitt 
giftermål med skriftställaren Theodor Lindblom 
förlade sin verksamhet. Där skaffade hon sig 
äfven ett namn som god sånginstruktris och var 
i båda dessa egenskaper högt värderad inom 
världsstadens finare societet. 

Född i Göteborg och dotter af öfverste Torpa-
die och dennes maka, född Reimers, båda aflidna, 
sörjes hon närmast af make och barn, bröder, 
syster och svåger samt en talrik vänkrets. 

ÖVENSK RIDKONST I KRISTIANIA. Den nor-
P ska hufvudstaden har, äfven den, i dessa dagar 
haft sin hästutställning, hvilken gått af stapeln 
å Fästningsplatsen efter ett program af liknande 
slag med det, som nu i åtskilliga år haft förmåga 
att i vårbrytningen draga ut hela Stockholm till 
Cirkus och Djurgårdsslätten. 

Ehuru ej så storartad som den årliga hästut
ställningen i Stockholm, har dock hästvännernas 
festlighet i den norska hufvudstaden varit sär
deles lyckad — särskildt i betraktande däraf, att 
blott en dylik utställning förut afhållits i Kristi
ania — och den talrika publikens bifall var mvc-
ket lifligt. 

I all synnerhet kom detta bifall de svenska 
officerare till del, hvilka deltogo och som i pris-
ridningen visade vackra prof på den svenska rid
konsten. De voro ryttmästaren G. A. Boltenstern 
på »Kreta» (l:a pris), löjtnanten, grefve Carl Bonde 
på »Fusee» (2:a pris) samt löjtnanten, frih. Hans 
von Essen på »Hirondelle» (4:e pris). De svenska 
officerarne, som enligt de norska tidningarna >i 
hög grad bidrogo till utställningens succés,» blefvo 
äfven under sitt besök i Kristiania föremål för 
mycken uppmärksamhet och hyllning, som sär
skildt tog sig hjärtliga uttryck å den supé å Grand 
Hotel, som hufvudstadens 
sportsintresserade gåfvo 
för dem. 

A den gruppbild, som 
Idun i dag meddelar, äro 
personerna från vänster 
till höger: norske rytt-
mästarne Hauge och Fal
kenberg, ryttm. Bolten
stern, löjt. v. Essen, öf
verste A. von Munthe af 
Morgenstierne (ordf. i ut
ställningskommittén) samt 
grefve Bonde. En annan 
bild visar utställnings
platsen med Akershus fäst
ning på höjden till vänster. 

»PRESSENS VILLA» VID SALTSJÖBADEN 

ening af bäggedera höjer den sig bland träden 
med krappröda väggar, som nästan flamma af 
färgstyrka, brutet rödt tegeltak, snöhvita skor
stenar och med taklister och fönsterinfattningar i 
samma hvita ton. 

Det är pressens villa, hvilken, utgörande högsta 
vinsten i Pressens lotteri och med ett samman-
lagdt värde af ej mindre än 50,000 kronor, på 
detta sätt manifesterar sin tillvaro för de förbi
passerande. 

För den, som vill sätta bo på landet och i fråga 
om boningshusets stil och samhörighet med rums
inredningen och ett enkelt möbelmaterials konst
närliga utarbetning söker idégifvande mönster för 
en dylik landtgård, kan pressens nu färdigvordna 
villa tjäna som den förträffligaste exponent. En 
rundvandring genom villans inre skall tillfullo be
kräfta detta. 

Efter att ha passerat trap
pan och den öfverbyggda för-
stubron eller verandan, inträ
der man i ett litet entrérum 
med till vänster liggande kapp
rum; strax på höger hand le
der en dörr in till herrummet, 
som ligger något läg-re än en
trén och förbindes med den
samma medels tvänne trapp
steg. Möbeln' är här af ek, 
förfärdigad af hr Carl Johans
son i Stockholm och utmärker 
sig genom sin enkla, praktiska 
stil. De båda bokhyllorna, som 
i själfva hörnet löpa samman 
till ett skåp, äro lika ändamåls
enliga som dekorativa. Möbel
tyget består af ett i grönt hål
let vackert bårdmönster, ut
gånget från Handarbetets vän
ner och förfärdigadt af fröken 
Sjöström. Kakelugnen, från 
Sandbäcks kakelfabrik i Kal
mar, är hållen i en tunn grön 
färg af god verkan. Till pa
nelen har man användt ett i 
Sverige för sådant ändamål 
hittills oförsökt materiel, näm
ligen juteväf, ett amerikanskt 
patent, som kallas Fabricona 
och spännes omedelbart på 
väggen. Ofvanför panelen lö
per en crémegul tapet. Fön
sterramarne äro af ek, i sam
ma färg som möblerna. 

Går man nu vidare i entrén, har man till vän
ster matsalen och till höger hvardagsrummet, 
hvilka genom breda skjutdörrar kunna antingen 
afskiljas från hvarandra eller sammanslås till ett. 

Till matsalens verkligt delikata möbel från 
bröderna Eriksson i Arvika har användts björk, 
polerad i en gråviolett färg, som verkar på en 
gång originell och vacker. I stället för buffet 
äro å ena långväggen, på ömse sidor om fönstret, 
inbyggda två skåp i samma stil som den öfriga 
möbeln. Mellan skåpen är anbringad en soffa, 
som under det långsträckta fönstret med dess 
små rutor, bakom hvilka furuskogen bildar fond, 
gör ett särdeles hemtrefligt intryck. Salskakel
ugnen härrör från J. Rudholm i Norrköping och har 
kakel i grönt bladmönster, samt med å luckorna 
anbragta tupphufvuden. Äfven här förekommer 
panel af den amerikanska patenterade juteväf ven. 

Tapeterna äro hållna i gult storblommigt 
mönster, deras såväl som panelens diskre
ta färgverkan går på ett harmoniskt sätt 
ihop med det randiga möbeltyget, som här
rör från Föreningen för svensk hemslöjd. 

Hvardagsrummet med sitt utbyggda 
fönster och sin ståtliga spisel af brun-
glaseradt tegel är onekligen pressvillans 
ståtligaste och mest dekorativa rum. Den 
hvitlackerade, i robusta former hållna 
möbeln från A. Mattson härstädes har 
något af trygghet och landtlig ro öfver 
sig, hvartill kommer det i mäktiga fär
ger hållna möbeltyget — tulpaner på blå 
botten — som på ett förtjusande sätt teck
nar sig mot det i hvitt och brunt skimran
de rummet. Äfven detta möbeltvff har ut-

E T T K O N S T N Ä R L I G T H E M PA 

L A N D E T . 

PÅ STRANDVÄGEN längs Neglingeviken vid 
Saltsjöbaden yr maj snön i sneda pricklinjer 
för en susande nordost ned öfver de höst

bruna markerna och det ännu isbelagda vattnet, 
i hvilket skidbacken med en något krumbuktande 
rygg stupar på näsan. 

Landet ser just inte öfverdrifvet inbjudande ut 
på en sådan där abnorm vårdag, och villorna 
tyckas ej heller trifvas vidare bra, där de i en 
stil, som föga passar med det kulna landskapet, 
fnittrande höja sig ur skogen och öfvergifvet titta 
sig omkring med halfslutna fönster, medan deras 
invånare trolöst flytt till staden. 

Men den för tillfället utvandrade stockholmaren 
tycker ändå, att naturen därborta har ett visst 
sympatiskt drag med sin vik, sin skogsglänta på 
andra sidan och sina skogbeklädda backsluttnin
gar, som bara behöfva ett par dagars sol och 
värme för att bli gröna och ljufliga att ligga i. 
Och så borde det förstås finnas en stuga just bland 
de där furorna . . . 

Men den finns ju redan! I en stil, som hvar-
ken är villa eller bondstuga, men en skicklig för-

FRÅN HÄSTUTSTÄLLNINGEN I KRISTIANIA. N. SKARPMOEN FOTO. 1. UTSTÄLLNINGSPLATSEN. 

2. GRUPP AF DELTAGANDE OFFICERARE. 
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gått från Handarbetets vänner och förfärdigats af 
fröken Sjöström. Öfver soffan är spänd en bonad, 
ett i ljusa färger hållet landskap, måladt af fru 
E. Westman. 

Hvad som ytterligare ökar det behagliga och 
pittoreska intrycket af detta rum är trappan, som 
förbinder detsamma med öfre våningen. Sedan 
trappan passerats, träder man in i en hall, från 
hvilken leda dörrar till barnkammaren, gästrum
met, sängkammaren och jungfrukammaren. 

För att som sig bör lämna företrädet åt ung
domen, börja vi med barnkammaren, som ligger 
till höger om hallen. Den torde helt visst bli den 
mest karaktäristiska barnkammare något svenskt 
hem kan förete. Man behöfver bara se sänggaf-
veln med sina utskurna trähästar, bordet med sin 
sofvande katt i de korsade benen och den härliga 
kakelugnen, där tulpanerna växa i rader nedtill 
och kisse sitter ryggvänd ofvan luckorna med 
elegant böjd svans och uppstrukna morrhår för 
att förstå, hur humoristiskt förstående konstnären-
byggmästaren här kommer barnfantasien till mö
tes. En mycket rolig detalj är äfven hundhuf-
vudet å nischluckan. 

Den originella möbeln är förfärdigad af en 
dalkarl genom bemedling af Föreningen för svensk 
hemslöjd. 

I gästrummet, som ligger midt emot barn-

PLAN AF ÖFRE VÅNINGEN. 
j „ håll m = b a d r u m O = b a r n k a m m a r e 

k = s a n g k a m m a r e n = g ä s t r u m eller p = j u n g f r u k a m m a r e 
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kammaren, utgöres möbeln af grönlaseradt fura. 
Densamma har tillverkats å Carl Johanssons möbel-
etablissemang härstädes. Det gulrutiga möbeltyget 
har levererats af Föreningen för svensk hemslöjd. 
Sängen är inbyggd i väggen och likaså en mindre 
bokhylla. 

Slutligen komma vi till sängkammaren, hvars 
furumöbel i en fin skär färgton ådagalägger, huru 
man af det enkla materialet, sammanfogadt af 
smärre stycken och behandladt på det sätt här 
skett, kan erhålla ett bohag, hvilket på en gång 
ter sig billigt och vackert. Möbeln är tillverkad 
af samma firma, som utfört matsalsmöbeln, medan 
Föreningen för svensk hemslöjd levererat det grön-
och blårandiga tyg, hvarmed det hela är klädt. 
Intarsian å sänggaflarna är utförd af fru E. West
man, som för öfrigt flerstädes i kakelugnarnes 
modellering och dekorering lämnat vackra spår 
af sin artistiska hand. — Med sängkammaren äro 
förenade toalett- och badrum. Midt emot sof-
rummet ligger en tilltalande jungfrukammare, 
från hvilken en trappa står i förbindelse med 
köket och .serveringsrummet i bottenvåningen. 
Allt byggnadsarbete har utförts af byggmästaren 
Norrbin och målningen af målarmästaren Olsson-. 

Ja, detta är i allra största korthet det väsent
liga af hvad pressens villa inrymmer; våra här 
meddelade bilder och planritningar få utfylla de 
hastigt och flyktigt uppdragna konturerna. 

Hvad som emellertid ej kan i ord återgifvas 
eller ens af de fotografiska reproduktionerna till
fullo tolkas, är den prägel af konstnärlighet, hem
skönhet och kultiverad smak, som från grund till 
tak utmärka detta landtliga hem. 

Att ett sådant resultat nåtts, därför tillkommer 
äran närmast den framstående arkitekten hr Carl 
Westman, som ej endast gjort ritningen till villan, 
utan jämväl komponerat möblerna, bestämt färgen 
på möbeltyger och tapeter, afvägt hvarje detaljs 
öfverensstämmelse med det hela — med ett ord: 
varit bostadens konstnärliga danare.. 

Det är oss veterligt första gången i vårt land 
en arkitekt så från början till slut timrat ett hem. 

Där den tjusande villan nu reser sig i kraftig-a 
färger och proportioner bland Saltsjöbadens susan
de furor, står den som ett sannskyldigt svenskt 
mönsterhem, byggdt af enkelt svenskt material, och 
dock i smak och individualitet af långt högre 
värde än många nutida praktbostäder, som gå 
under benämningen hem. 

Och det är ingalunda den minsta delen af 
pressens villas berömmelse. 

E. H—K. 

"VIUSIKFÖRENINGEN gaf i förra veckan sin 
62:dra konsert, hvarvid Bachs stora mässa i 

h-moll utfördes. Det storslagna verket — ett af 
de mäktigaste i sin art — verkade rent öfverväl-
digande. Härtill bidrog i hög grad det synner
ligen goda utförande, som i stort sedt kom det
samma till del under prof. Nerudas ledning. De 
fyra-, fem- och sexstämmiga körerna, hvilka ut
göra mässans väsentliga beståndsdel, gingo i all
mänhet förträffligt trots de svårigheter, som fler
städes möta. Sopranerna, hvilkas uppgift är sär
deles maktpåliggande, klingade friskt och full
tonigt äfven i de högsta lägena. Någon liten 
ojämnhet eller osäkerhet förmärktes väl på ett par 
ställen, t. ex. i »Kyrie» och »Crucifixus», men be
tydde föga för det goda helhetsintrycket, hvilket 
ännu mera framhäfdes genom den ypperliga ny
ansering', som iakttogs. Som solister medverkade 
fruarna Davida Afselius och Ester Gadelius, född 
Sidner, samt hrr Salomon Smith och W. Kl,ein. 
Solopartien i denna mässa kräfva sångkonstnärer 
af högsta rang, om de skola komma fullt till sin 
rätt. Af de nämnda solisterna torde i främsta 
rummet böra nämnas fru Afzelius och hr Smith 
för deras konstnärliga föredrag. Den senare torde 
dock donna afton ej hafva varit fullt disponerad. 

Bland de utförda numren anslogo särskildt 

! Förnämsta tvättmedel | 
= äro och förblifva dock vid finare tvätt \ 

H Y L I N S | 
E k o n o m i - T v å l 

: och vid gröfre tvätt (byk) i 

| H Y L I N S | 
j P r ima T v ä t t - T v å l j 

körerna »Gloria», »Credo», »Et incarnatus», »Cruci-
fixus», sConfiteor» och »Sanctus», af solonumren 
altarian »Qui sedes», basarian »Quoniam» och te
norarian »Benedictus», den sistnämnda ej för te
norens skull, utan för den beledsagande violin-
stämman, hviiken på ett mästerligt sätt utfördes 
af konsertmästaren Zetterqvist. 

K. hofkapellet förtjänar äfven lifligt erkännan
de. Konserten, som samlat en fulltalig publik, 
bland hvilka märktes kronprinsen och hertiginnan 
af Dalarne, framkallade det varmaste bifall, i främ
sta rummet ägnadt sällskapets eminente dirigent. 

Q VENSKA MUSIKERFÖRENINGEN, som under 
^ sin stiftare och ledare, konsertmästaren Tor 
Aulin, sedan flere år, jämsides med k. hofkapellets 
symfonikonserter, med hängifvet nit arbetat på 
att höja intresset för konstnärlig orkestermusik 
hos hufvudstadens stora publik och redan gjort 
betydande insatser i denna berömvärda riktning, 
konserterar pingstaftonen i Linköping och pingst
dagen i Norrköping. 

Vi anbefalla på det varmaste de bägge kon
serterna, som helt visst skola skänka de båda 
östgötastädernas publik tillfälle att under helgen 
njuta af odödlige mästares tondikter, framförda 
med konstnärlig omsikt och pietet. 

mEATERAMATÖRSÄLLSKAPET har å Drama-
tiska och Södra teatrarne gifvit ett par mycket 

roande dramatiska föreställningar till förmån för 
Stockholms Fjällkoloniförening, upptagande en 
fransk enaktsoperett af Douay benämnd »Två 
modeller > samt ett litet sprudlande lustigt skämt 
af spanjoren Vitel Aza, benämndt »Den sjuke 
brorsonen». 

De unga amatörerna skötte sig i allmänhet 
ledigt och på några händer med yrkesskådespela
rens säkerhet och abandon, hvadan den fulltaliga 
publiken hade allt skäl att vara belåten, hvilket 
den också ådagalade med såväl applåder som in-
ropningar. 

TTtRÖKNARNA ROSE RELDA OCH MARTA SAN-
J- DAL gåfvo i söndags en matiné å k. teatern. 
Den gaf nya vittnesbörd såväl om den förras högt 
uppdrifna teknik som koloratursångerska som om 
den senares poesifyllda förmåga att tolka våra 
nordiska romanser, specielt dem från hennes eget 
hemland, Norge. Bifallet var stormande från den 
fullsatta salongen. 

]VJ:R 9 AF DAMERNAS MUSIKBLAD, utgifvet 
af fru Ellen Sandels, har utkommit och inne

håller ej mindre än fyra kompositioner: »En ros 
jag såg», en af C. M. v. Webers intagande sånger 
med pianoakompanjemang (op. 15 n:r 5), »Afsked 
från pianot» af L. v. Beethoven, »Menuett å la 
Haydn» af den unge och begåfvade tonsättaren 
Patrik Vretblad (förut ej offentliggjord) samt »Loin 
du monde», en anslående salongskomposition i 
valstakt. — Textafdelningen innehåller jämte den 
sedvanliga revyn från hufvudstadens musiklif en 
uppsats om C. M. v. Webers maka, en intressant 
berättelse från den store kompositören Händels 
barndom, kallad »Spöket», samt en artikel om 
»Stora sångerskors egenheter». 

Allt detta erhålles för endast 25 öre, om man 
prenumererar på Damernas Musikblad för helt år 
(6 kr.) eller hälft år (3 kr.). 

Köp Schweizer-Siden! 

Begär mönster af våra garanterade solida siden
tyger i svart, hvitt eller färgadt. 

Specialitet: Tryckt Siden-Foulard, genombrutna 
sidentyger (ä jour). Rå- och Tvättsiden för kläder och 
blusar från 90 öre pr mtr. 

Vi sälja i Sverige direkt till privata och sända de 
utvalda sidentygerna tullfritt och franko till bostaden. 

Schweizer & C:o, Luzern (Schweiz) 
— Siden-Export. — 
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I I D U N S H J Ä L P R E D A 
för Hemmet läses under rubrik 

» O M H U D E N S V Å R D » : 
Bland alla de medel, som re 

kommenderas för bevarande eller förbätt
rande af hyn, anses boraxbenzoe såsom 
det bästa — Mot finnig och oren hy 
är bästa medlet en längre tids begagnande 
af borax benzoétvål — .» 

H E N R I K G A H N S 

B O R A X - B E N Z O É - T V Å L 
omtyckt sedan mänga år, säljes i parfym 
& tvålbodar m. fl. 

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 H U S L I G E K O N O M I 
I UPSALA. 

(FSreständarinna; fröken I d a N o r r b y . ) 

FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR 

VECKAN 11—17 MAJ 1902. 

S ö n d a g : Grönsoppa; marinerad. lax 

med brynt potatis; stekta, ryska höns 

med salader; charlotte-russe med kaffe. 

M å n d a g : Kalffärskotletter med ar

ter; landshöfdingssoppa med krusbärs-

sylt och biscuit. 

T i s d a g : Sjömansbiff; rabarberkräm 

med mjölk. 

O n s d a g : Spenatsoppa; stekt ben

fri abborre med potatismos. 

T o r s d a g : Ärter med fläsk; sylt-

omelett. 

• F r e d a g : Grytstek med potatis; vin-

kallskål. 

L ö r d a g : Fläskkotletter med ryska 

ärter; chokladkräm med biscuit. 

R E C E P T . 

C h a r l o t t e - r u s s e m e d k a f f e (f. 

6 pers.). G lacebröd eller s kif vor af 

ljus o ch mörk sockerkaka. 

Krämen: 75 gr. kaffe, 5 del. tjock 

grädde, :1 ä ggi il or, ] 00 g r. socke v, 10 

gr. gelatin. 

Till formen: 1 -tsk. smör. 

B e r e d n i n g : Kaffet rostas, och me

dan det ännu är varmt, hålles 2 del 

grädde öfver det omalda kaffet, hvar

efter det får stå 1 half tim. på varmt 

ställe. Grädden frånsilas och vispas 

tillsammans med äggen och sockret i 

en kastrull öfver elden, tills äggbiand 

ningen tjocknar. Krämen aflyftes och 

får svalna. Gelatinbladen spolas med 

kallt vatten ooh upplöses i litet 

ljumt vatten, hvarefter det ned-

röres i krämen jämte den öfriga gräd

den slagen till hårdt skum. En form 

smörjes med smör och beklädes med 

lacebröd eller ock med ljus och mörk 

sockerkaka, krämen ifylles, hvarefter for

men utställes att stelna. Formen dop

pas i ljumt vatten ett par minuter, 

innan den skall uppstjälpas. 

S j ö m a n s b i f f ( 1 6 pers.). 1 kgr. 

fransyska eller innanlåx (benfritt), 2 

tsk. salt, 1 half • tsk. hvitpeppar, 2 

msk. smör, 2 små rödlökar, 1 lit. po

tatis, 3—4 del. svag buljong, 1 half—1 

del. hvitt, franskt vin. 

B e r e d n i n g : Köttet tvättas med en 

duk, doppad i hett vatten och ska

res i skifvor på tvären. Skifvorna bul

tas, kryddas och brynas hastigt i smö

ret. Löken skalas, skares i skifvor och 

brynes likaså. Potatisen skalas och ska

res i skifvor. En form eller panna med 

tätt slutande lock smörjes med smör, 

däri lägges ett hvarf potatis, därpå ett 

hvarf biffar och litet lök. Så lägges 

allt hvarfvis: öfversta hvarfvet bör vara 

potatis. Smöret, hvari köttet och lö

ken brynts, vinet och buljongen på-

hälles, locket pålägges och anrättnin

gen får sakta koka 2—3 timmar. 

S p e n a t s o p p a (f. 6 pers.). 2 hg . 

GÖTEBORGS 

Populär Wafers. 
N Y U T S Ö K T 

W A F E R S K E X . 
(4) 

spenat, 1 o. 1 half msk. smör, 2 msk. 

hvetemjöl, 1 o. 1 half lit. buljong, 1 

half Ht. mjölk (eller 3 del. grädde"1 

salt, hvitpeppar, (socker), 2 äggulor. 

B e r e d n i n g : Spenaten rensas, sköl

jes får afrinna och skåres sönder. Smör 

och mjöl sammanfrasas, buljongen till

sättes, spenaten lägges i och får koka, 

tills den är mjuk. Den kokande mjöl

ken eller grädden hålles i, och soppan 

afsmakas. Äggulorna vispas upp i sopp

skålen, och soppan tillslås under kraf

tig vispning. 

S t e k t b e n f r i a b b o r r e (f. 6 p.) . 

1 o. 1 hälft kg. aborre, 1 o. 1 half 

msk. salt, 1 half msk. ättika, 1 o. 1 

half kkpr. stötta skorpor, 4 msk. smör, 

vatten, 1 del. grädde. 

B e r e d n i n g : Fisken fjällas, rensas 

och sköljes väl. Den skares upp i 

ryggen, ryggbenet borttages jämte alla 

småben, o.ch filéerna ingnidas därefter 

med salt och ättika. Fisken vändes 

sedan i de fint stötta skorporna och 

nedlägges i en med hälften af smö

ret smord långpanna. Det öfriga smö

ret lägges i flockar ofvanpå fisken, som 

sedan insattes i ugn att brynas. När 

den är brynt, påspädes fiskbuljong (kokt 

på hufvud och ben), och fisken får 

sakta steka 15-—20 min. Fisken uppläg

ges o. gameras med persilja. Parmän, ur-

vispas med grädden, såsen får ett godt 

uppkok och silas öfver fisken på ser

veringsfatet eller ock serveras den i 

särskild såsskål. 

S y 1 t o m e l e . t t ( t 6 pors.). 4 ägg, 

12 msk. grädde, socker, sylt. 

B e r e d n i n g : Äggulorna och hvitorna 

skiljas. Äggulorna vispas tillsammans 

med grädden och sockret, hvarefter de 

till hårdt skum slagna ägghvitorna ned

skäras. Smeten slås genast i en väl 

smord omelettpanna och gräddas ljus

gul i ordinär ugnsvärme. Den uppstjäl 

pen genast och sylten lägges på half va 

omeletten och den andra hälften vi 

kes öfver. 

C h o k l a d k r ä m (f. G pers). 3 del 

mjölk. 1 hälft hg. osockrad choklad 

(kakaopulver), 1—1 o. half kkpr. socker, 

3 ägg, 6 blad gelatin, 3 msk. ljumt 

vatten, 1 half lit. tjock grädde. 

B e r e d n i n g : Mjölken, chokladen, 

sockret och äggen få under stark visp

ning sjuda. Grytan aflyftes, men visp-

ningen fortsattes, tills krämen afsvalnat. 

Då tillsättes det sköljda och i litet 

ljumt vatten upplösta gelatinet samt 

den till hårdt skum slagna grädden. 

Blandningen slås i en med vatten sköljd 

och med socker beströdd form och får, 

stelna på kallt ställe omkr. 2 o 1 

half t im. Då krämen skall stjälpas upp, 

hålles formen ett ögonblick i varmt 

vatten. Den serveras med vispad grädde 

L Ä K Ä R E R Å D 

JjjNHVAR af Iduns läsarinnor äger att 
å denna af delning erhålla fria läkarråd, 

Förfrågningar insändas till redaktionen med 
påskrift: »Till Iduns läkare*. 

36-ÅRIG FLICKA, l ) Ni torde val 
näppeligen i ett dylikt envist fall fåbätt-

A. B. FREJÄ-MAGASINET 

S P E C I A L A F F Ä R ROR D A M A R T I K L A R 
S T O C K H O L M 

F Ö R S Ä L J N I N G S L O K A L E R : 
18 HUMLEGÅRDSGATAN 18 
29 DROTTNINGGATAN 29 

KONTOR OCH L A G E R : 
18 HUMLEGÅRDSGATAN 18 

re resultat vid annan kurort än denna, 
som torde vara er särdeles lämplig. 2) 
Massage. 3) Jämte bad och massage, 
torde vara lämpligt att iakttaga före
skrifterna för Götha i n:r 14. 

KVINNLIG KONTORIST, l ) Vi tro 
näppeligen, att något dylikt medel exi
sterar. Jämför svaret till Tacksam i 
n:r 7. 2) Ja, det torde ni väl kunna 
riskera. 3) Nej. 4) Tillsats af en »nypa» 
borax. 

50-ÅRIG SJUKLING. Vanligt friskt 
vatten, hvari utkramats en cifcronskif-

I fall naturligtvis icke S. B. 
nyttigt. 

MODLR. Något torde ni kunna på
skynda detta genom att några gånger i 
veckan tvätta med ättika; eljes går det 
bort med tiden, om ock långsamt. 

PLÅGAD, l ) och 2) Oftast symptom 
af blodbrist, men undersökning natur-
turligtvis önskvärd. 3) Nyttiga; nå
gon tillsats behöfves ej. 

ASTRID. 1) Det beror naturligtvis 
t, hudens beskaffenhet; är denna ab

normt torr, kan det ju vara nyttigt, 
eljes e j . 2) I regeln .kallt lämpligast, 
men äfven här vid lag naturligtvis olika 
i olika fall. 3) Naturligtvis mycket, -l) 
Obehöfligt och sannolikt utan gagn. 

PLÅGAD 1S-ÅRING. Ni bör genom 
behandling hos underlifsläkare söka bli 
kvitt dessa plågor. 

JULIA. Sannolikt vore väl i så fall 
Strömstad lämpligt för eder. 

ELSA v. S. l ) Troligen intet att görn. 
Möjligen vore dock massa*., för
söka. 2) Om ej tillräcklig viljekraft 

Tandläkare 

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

tandläkare §jöquist 
6 Sturegatan 6. Riks 4591. Allm. 5463. 

Rådfrågning 2—3. 

T A N D L Ä K A R E G . W . W I D F O N D , 
Drottninggatan 74 . 

Artific. tänder frän 2 kr. st., plombering 
m. m. Rikstel. 2754. Brunkeb. 2190. 

ELLEN W E S T E R B E R G , BARNMORSKA, 
Jakobsg . 22 a, 2 tr. Tel. Brunkeb. 13 89. 

Reser äfven till landet. 

D O K T O R J . Ä R V E D S O N S K U R S 
I S J U K G Y M N A S T I K , M A S S A G E O C H 

P E D A G O G I S K G Y M N A S T I K . 
medför enligt kongl. maj.-ts medgifvande 
samma kompetens och rättigheter, som en 
kurs vid Gymnastiska Gentral-Institutet. 

Kursen 2-årig, börjar den 15 sept. 
Prospekt på begäran genom D:r J. Ar

vedson, adr. Strömsborg, Stockholm. 

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

behandlas med inre smärtfri massage (med 
instrument) af 

P R O F E S S O R G . C E D E R S E H I Ö L D . 
Träffas hvardagar 2—4. Engelbrektsg. 5. 

Min nästa (ettåriga kurs för damer 
Massage och Sjukgymnastik börjar 

1 Okt. (N:o 29 Regeringsgatan), Närmare 
genom prospekt. 

Ständig adress Saltsjöbaden. 
Dr. Emil Kleen 

DOKTOR 0. WIDES KURS 
I MASSAGE, S J U K - & FRLSTT-GYMNASLLL 
motsvarande Gymn. Centralinstitutets kurs 
för kvinnliga elever. Upplysningar och pro
spekt genom Doktor O. Wide , Stockholm. 

K V I 7 R P P B A D E N 
A * XLF X ST MT Vattenbad m.m. 

Elek. ljusb. Hetluftsb. (fr. iO0°C). Sandbad. 

Salubrin. 
För att öfvertyga sig, att fil. d:r P. 

Håkanssons Salubrin är ett preparat, 
som icke bör saknas i något hem, be
höfver man endast försöka det för något 
eller friågra af de ändamål, för hvilka det 
rekommenderas, t. ex. brännskador ; kyl
knölar, sår e tc , och använda det på sätt, 
som i den hvarje flaska Salubrin åtföljande 
beskrifningen angifves. 

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

skulle icke kunna undanrödjas, om alla 
som äro sjuka, oförtöfvadt följde uppma
ningen skrif strax till Leonard Ruckman 
& C:o, Karlbergsvägen 24, 3 tr., Stockholm, 
och uppgif (eller beskrif) eder sjukdom, 
namnet på denna tidning samt eder full
ständiga bostads- och postadress, så er
håller ni kostnadsfritt alla erforderliga 
upplysningar om, huru ni kan uppnå bot 

-ÅRETS PRISKURANT 
å 

alla slags 

F I S K R E D S K A P E R 
sändes gratis och franco på begäran. 

I . B . L E I D E S D O R F L S K A 

F I S K R E D S K A P S F A B R I K E N . 

Stora Nygatan 12, 1 tr., STOCKHOLM 
Allm. t. 28 48. Riks t. 22 26. 

T O I L E T T P A P P E R , 
af bästa kvalitet, sändes mot efterkraf i pa
ket ä 2 eller 5 kr. fraktfritt pr järnväg från 

B ä c k h a m m a r s Nya Akt iebolag, 
adr. Värml. Björneborg. 

Linon med atlas 95 ÖRE 
till kr. 9: 70 pr meter, porto- och tullfritt! Profver omgående, likaså af svart" hvitt 
och kulört »Henneberg-Siden^ från 85 öre till kr. 20: 85 pr meter. 

G , H E N N E B E R G , S I D E N - F A B R I K A N T ( K . 0 . K . H O F L . ) Z U P I C H 

fiaw 

ERÖFRADE PÅ GRUND AF SIN ÖFVERLÄGSNA KVALITÉ LEVERANSEN TILL SVENSKA ARMÉN. 
36 IN- OCH UTLÄNDSKA FABRIKAT TÄFLADE OCH PRÖFVADES UNDER 3 MÅNADERS TID. 

Mångdubblad tillverkning, — Ytterligare nedsatta priser. 
V E L O C I P E D D E L A R , ALLA SLAG, TILLVERKAS P Å BESTÄLLNING. 
V E L O C I P E D T I L U B E H Ö P I VÄLSORTERADT LAGER. 
R E P A R A T I O N E R AF ALLA SLAGS VELOCIPEDER. 

UTSTÄLLNING & MINUTFÖRSÄLJNING: 8 & 9 N O R R B R O . 
KONTOR & F A B R I K : 2 4 S : T E R I K S G A T A N , S T O C K H O L M . 

F R O M S V E L O C I P E D E R 
OBS.! ä r o u t m ä r k t a och af alla, som an-

Priserna nedsatta, vända dem, mycket omtyckta för deras 
Begär priskurant, stora hållbarhet o. stadiga, lätta g mig. 

PER FROMS Velocipedfabriks Aktiebolag 
(Kongl. Hofleverantör). 

S T O C K H O L M , M a s t e r - S a m u e l s g a t a n 3 4 . 

Stockholms 
Dagblad 

Morgon- och Aftontidning. 
O B S E R V E R A S T O C K H O L M S D A G 

B L A D S R I K H A L T I G A , LÄTTLÄSTA, 
I L L U S T R E R A D E 

Söndagsnummer. 

Goda Dam-Velocipeder 
billigast i 

A. OBELINS VELOCIPEDAFFÄR, 
19 & 21 Vasagatan 19 & 21 . 

O B S . ! LÄRARINNOR OCH SKOLUNG
DOM ERHÅLLA S O P R - O G . Å PRISKU-
RANTENS PRISER. BEGÄR PRISKURANT. 

B R U N N S - O C H B A D A N S T A L T E N 

Pyds Sanatorium. 
Säsong 1 juni—15 sept. Sveriges äldsta Kneippkuranstalfc. Alla brukliga former 

af varmbad. Servering af mineralvatten. God restauration. Billiga priser. Prospekt 
frän Kamrerarekohtoret, adr. Ryd. 

BAIBERG SANATORIUM. 
— Hvilo- & rekreationsanstalt. — 

G U D B R A N D S D A L E N , N O R G E . 
Ovanligt vackert läge, utmärkt luft, bil

liga priser, kristlig anda. Prospekt i Fo
sterlandsstiftelsens bokhandel, Stockholm, 
Wettergren & Kerber, Södra Hamngatan 21, 
Göteborg, samt hos inspektör H. Jesper-
sen, Hamar, Norge, som motfager an
mälningar och besvarar förfrågningar. 

OBS.! Lungsiktiga mottagas ej . 

Fourché's Matolja 
V Ä R L D S B E R Ö M D . 

HOS HERRAR SPECERIHANDLAUDE. 
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Hos hvem 
köpas 

Visitkort, 
Stämplar, 

Korta va
ror m. m 
bäst? Hos 
John FRÖ-

— - ~J - ^ — : berg, Fin-
spong. II-

lustr, priskur."' gratis, ej franko. 
En villa om 2 rum och kök, 
fri grund, bortgifyes bland 600 
presenter vid gisstäfian 1902. 

förefinnes, så återstår knappast annat 
än att taga hypnotisk behandling till 
hjälp. 

SVENSKA I BERLIN, l ) Se svar 
till I. D. 2) i n:r 5. 2) Tyvärr Känna 
vi ej något dylikt medel. 

EXI . Gif henne dagligen 3—4 punsch
glas Carlsbadervatten (enbart eller i 
mjölk). 

OLIVIA. Vi kunna ej lämna före
skrifter utan undersökning. Sannolikast 
är väl dock, att detta beror på en 
kronisk mag- och tarmkatarr, och i 
så fall kräfves naturligtvis mycket lång 
och noggrann diet för att ni skall bli 
bättre. 

NORMA. Eder gulsot fordrar nog än
nu åtskilliga veckors carlsbadsrkur o. 
noggrann diet för att försvinna, och först 
då blir ni också kvitt klädan. Som 
tillfälligt lindrande kan ni försöka tvätt
ningar med lika delar brännvin och bly
vatten två eller flere gånger dagligen. 

VERA. I så fall vore väl korta 
(2—3 minuterl ljumma (28—30 grad.) 
halfbad lämpligast. 

NICKER. De dietiska förskrifterna 
finner ni i svaret till Maj 2) i n:r 
9. Promenader är nyttiga. 

D:r —d. 

F R Å G O R 

N:r 175. Huru skall en yngTe lä
rarinna på landet kunna skaffa sig nå

gon extra inkomst? Tillfälle gifves EJ 
till privatlektioner. Och huru skall man 
kunna fördrifva den starka känsla af 
öfvergifvenhet och ensamhet, som tid
tals kommer öfver en? Något treflig! 
umgänge finnes ej på orten. 

Lisette. 
N :r 176. Pinnes det något medel att 

borttaga eller förekomma fräknar? 
R. 

N:r 177. Ville bedja någon säga mig 
till hvem jag bör vända mig för att 
få reda på, huru mycket vissa böckei 
från 16- och 1700-talet äro värda. Har 
bland andra en, som heter: »De Chi-
rurgie inde Opera van alle de wercken 
1 van M. Ambrosius Paré» och är tryckt 
i Rotterdam 1636. Den är på 1,000 
sidor och innehåller hundratals träsnitt 
öfver dåtida läkareverktyg, operationer 
m. m. 

Jag har varit erbjuden 100 kr. föi 
den, men vore det ej fördel att sälja 
den i Holland? Till hvem där skulle 
man vända sig för att därstädes få 
den såld. 

Mångårig prenumerant. 
N:r 17S. Har hört att i Göteborg 

lär finnas en af staten understödd han
delsskola. Hur lyder dess fullständiga 
namn? Hvad fordras för att där vinna 
inträde ? Mottagas frielever, och i så 
fall på hvad villkor? Huru länge varai 

kurs, och hvad kostar den? Ä r 
Holmqvists institut i samma stad aMÅförmåga besvara insända frågor. Svaren 
föredraga, eller anses det mera rekom- insändas till redaktionen, och angifves all 

den farms. Blott rubriken och begyn
nelseorden. 

Elin. 
N:r 182. Hur tillagar man »framkall

ning» för plåtar ? 
Amatör fo tograf. 

S V Ä R 

JjjNHVÄR af Iduns läsarinnor uppmanas 
• "* att till inbördes nytta i mån aj 

menderande att ha genomgått det först
nämnda? Por utförligt svar å dessa 
frågor vore undertecknad särdeles tack
sam. 

K. T. K. R. 
N:r 179. Undertecknad vore tacksam 

för ett verkligt godt och belysande svai 
frågan: »kan en medelklassfamilj med 

fördel sända sina barn till folkskolan, 
eller är det en risk eller nödfalls
åtgärd att så göra? 

Suilito. 
Nar 180. Hur skall man få kragarna 

på mörka bomullsklädningar styfva,utan 
att stärka dem? 

Petrus. 

N :r ISO. Kan någon gifva mig upp
lysning om, hvar en stämningsfull dikt 
med rubriken »Döm ej» och som börjar 
med strofen: »Ej af granna färger liljan 
prålar» finns att köpa ? Minns ej för
fattaren, ej heller i hvilken diktsamling 

tid tydligt nummer å den fråga de gälla. 
M de tre af våra läsarinnor, som under 
årets lopp tillfyllestgörande besvarat det stör
sta antal frågor, komma vi som en upp 
muntran alt vid dess slut utdela tre pris, 
fivartdera bestående af 25 kronor. Förden 
skull bör en hvar, som insänder svar, alltid 
underteckna med samma signatur. 

N:r 75. Är ni af förläggaren anmo
dad ;att göra en öfversättning af ett 
visst arbete, tillhör det denne att först 
skaffa sig författarens tillåtelse. Om 
ni däremot på eget bevåg företager en 
öfversättning, utan sådant aftal med 
förläggaren, bör ni naturligtvis begära 
författarens tillåtelse därtill. Det se
nare är vanligast. 

Olga. 
N:r 76. Om ni lider af en sådan sjuk

dom, bör ni gif ve t vända er till en 
skicklig läkare. Dieten är af mycken 
vikt, och i synnerhet alla stärkelse- och 
sockerhaltiga ämnen äro förbjudna. Se 

svaren å frågan S32 i n :r 8 och 695 
i n:r 3 af Idun, den senare innehåller 
d :r Seegens recept å mandelbröd för 
sockersjuka. 

Olga. 
— Hvem har underrättat er om att 

ni - eller den ni frågar för — lider 
af sockersjuka? Er läkare? Tror ni 
ej, att han då också är kompetent att 
föreskrifva den behandlingsmetod som 
är lämpligast? Tror ni det ej, så 
rådfråga annan skicklig läkare, för hvil
ken ni har förtroende. Numer lägges 
största vikten på följandet af dietikens 
fordringar o. ett naturenligt o. måttligt 
lefnadssätt. Carlsbaderkur! Portar kött, 
ägg, fisk i alla former. Undvik po
tatis, mjöl och mjolkhaltiga maträtter 
— gröt. Ät gärna sallad, gurkor, lök 
m. m. Drick mjölk — kokt som alltid 
annars — vichy- och Carlsbadervatten, 
rödvin, — undvik maltdrycker, punsch 
o. d. Använd sacharin i st. f. socker. 
Ja, där har ni några råd — om ej 
några »medel» — ni har för resten 
säkert redan fått dem af er läkare. 
— D:r Claus, Stockholm, om somrame 
Ramlösa, behandlar spec. sockersjuka. 

De. 
— Blåbärsris med kart och blom in

samlas, torkas i solen och nu-
kas te, som sedan får kallna och då 
är ganska läskande. Bären insamlas 
och torkas, och af dem kokas sedan 
gelé, som skall vara särdeles välgörande. 
Det är emellertid ej så godt att åstad
komma detta, ty bären få annan till
sats än litet vatten och däraf skall 
nu gelén kokas hop. Pör att lättare 
uppnå detta resultat kan man möjligen 
tillsätta litet vinbär, som ju lättare 
bilda gelé. Saft af vatten och blåbär 
är äfven en lämplig dryck. Torkade 
bär skola emellertid, så egendomligt det 
än låter, vara fördelaktigare att koka 
af än friska. Kärnmjölk är en myc
ket omtyckt och hälsosam dryck för 
dem som lida af nämnda sjukdom. 
Grädde är äfven tillåten, äfvenså sur 
mjölk, som får förtäras i stor mängd. 
Vanlig mjölk är däremot förbjuden. 

Pra Carola. 
N:r 77. Jag har med ypperligt resul

tat användt en tvål, benämnd Oxidtvål 
(fabriken Carl, Malmö), som på sam
ma gång den är välgörande för huden 
borttager från händerna all lukt af 
sill, fotogen, lök etc. Har äfven hört, 

H7/L 

familj e-7vål 
BILLIG — VARAKTIG. 

FÖRSÄLJES I -̂KILO-PAKET Å KR. 1: 25, 
INNEHÅLLANDE 5 STORA ELLER 8 MINDRE 
A? ALAR I OLIKA FÄRGER OCH LUKTER. 

att några droppar saltsyra i vatten skall 
hafva samma verkan, men detta är ju 
mera riskabelt att använda. 

Rita. 
— Ett godt medel att få bort »köks

lukt» från händerna är att afgnida dem 
med tidningspapper innan man tvättar 
sig. Därefter grundlig tvåltvättning och 
borstning i varmt vatten (borstningen 
gör bästa effekten), och så efter tork
ningen en lätt gnidning med vanlig 
eau-de-cologne — sedan ansvarar jag 
för att inte ens »slaktlukt» skall kunna 
kännas. 

Pra Brita. 
N :r 78. Försök att komma in som 

elev vid sällskapet »Barnavårds» anstalt 
för undervisning i rationell och hygie
nisk barnskötsel. Den 15:de i hvar må
nad mottagas 2 nya elever. Kursen är 
4 månader, undervisningen är fri, men 
för måltiderna betalas 30 kr. i månaden. 
Vidare upplysningar lämnas å »Barna
navårds» lokal, Folkungagatan 93, n. 
b. af anstaltens föreståndarinna, frö
ken Anna Törnquist. När ni så varit 
som elev där och handskats med barn i 
4 månader, kanske ni ej vidare har 
lust for saken — för barnskötsel for
dras en särskildt stor fond af tåla
mod och spänstighet i sinnet. 

Fru Brita. 
— Skulle det ej vara lämpligt för 

er att genomgå en kurs i en Kinder-
garten; sådana finnas i de flesta stä
der i Sverige. Ännu bättre torde vara, 
om ni har tillfälle gå igenom en dy
lik i Berlin, som har en mycket fram
stående sådan. 

Celia, 

Profva Wasa-Bryggeriets Filsnerdricka. Riks 1073. 

Fiskebäckskil 
Hafsbad: 

klimatisk kur-
och 

rekreationsort, 
Vesikusten. 

Alla tidsenliga badformer och kurmedel. Billiga priser. 
Rum anskaffas och prospekt sändas af Kamreraren. 

Ständig ångbätsförbindelse med Lysekil. 
Badläkare: D:r S ö d e r h o l m , adress Fiskebäckskil. 

Säsong: 

15 Juni till 
bårjan af 

September. 

Utmärkt restauration. 

Såfsjö Privata Lungsots-Sanatorium 
öppnas omkring den 20. april detta år. Sanatoriet, som är beläget strax invid Säfsjö 
järnvägsstation i präktig barrskog, 775 fot öfver hafvet, kan för närvarande mot
taga 25 patienter och blir såväl sommar- som vinterkurort. Behandlingen hlifver i 
hufvudsak öfverensstämmande med den vid de s. k. Folksanatorierna, med tillgodo
görande af de nyaste erfarenhetsrön från den utländska privat-sanatorie-verksamheten. 
Sanatoriets bostäder äro, efter de omfattande restaureringar, de undergått, hygie
niskt mönstergilla. Kosten förstklassig. Läkarevården bestrides af f. d. un
derläkaren vid Hessleby Sanatorium Med. Lic. Elof Nilsson, adress Säfsjö, som äfven 
mottager anmälningar och lämnar närmare upplysningar. Priserna äro: för helin-
ackorderingar med enskildt rum, medicin och läkarevård kr. 4: 50, för halfenskildt 
rum (2 personer) 3 kr. pr dag. 

Säfsjö den 30 mars 1902. S . A S P L U N D . 

TROSA bad- oeh sommarvistelseort, 
som genom sitt natursköna läge, sin rena och stärkande luft, sina utmärkta varm- och 
saltsjöbad, kan rekommenderas som synnerligen angenäm, börjar sin säsong 1 juni. 
Daglig ångbätsförbindelse med Stockholm. Två läkare på platsen. Nybyggdt societets 
hus och utmärkt restauration. Förfrågningar besvaras af Badkamreraren. 

öppen: 
15 juni—15 Ange Brunns- och Badanstalt Läkare; 

D:r Wistrand 
augusti. OFFERDAL, JÄMTLAND. Nälden. 
Friskt läge vid Näldsjön, 1,000 fot Öfver hafvet. Nytt kallbadhus; varmbadhuset 

ombyggdt; alla vanliga badformcr. Sjukgymnastik. Massage. Järnvattenkälla. Intet 
socieLctstvång, men ett stärkande, enkelt landtlif med tillfälle till fiske samt utflykter 
i de härliga Offerdalsfjällen. Förfrågningar besvaras af D:r Wistrand, adr. Nälden. 
Prospekt m. m. genom Badkamrern C. Nord, Offerdal. 

Are Turist- och Rekreationsort. 
H o t e l l Å r e s k u t a n , Å r e , öppnas den 20 maj. God restauration, utmärkta 

rum och härlig utsikt. Beställning af rum mottagas af Fröken Kristina Hansson, 
adr. lill den 20 maj Stora Hotellet, Ytterån, därefter Are. Prospekt från Hotellet 
ytterån, Svenska Turistföreningen och Stockholms resebyrå, Stockholm. 

SYBEHÖR, 

MODEVAROR 
och 

Garneringsartiklar 
för Damsömnad. 

Order fr landsorlen expo. 
mot efterkraf franko, då 

beloppet upp
går till 20 kr. 

Eda Sanatorium och Järnkälla. 
Säsong 10 juni—1 sept. 

7 km. fr. Charlottenherg, Värmland. Na
turskönt läge. God restauration. Förträff
lig järnkälla. Utmärkta gyttjebad och an
dra vanliga bad servera^. Priset pr vecka 
för mat och rum frän 24: 50 till 38 50. Pro
spekt pä begäran från doktor Grill, adress 
till 1 juni Falun, sedan Eda Sanatorium, 
Charlottenberg. 

R ä t t v i k s 
Badansta l t 

öppnas den 12 juni. 
Frisk sjö och barrskogsluft. 
Härlig natur. 
Prospekt från C. F. Carlsson, Mäster-

samuelsgatan 57, Stockholm. 

STOMATOLTANDBORSTEN 
är böjd efter 

käkbågen. 
BORSTA TÄNDERNA I 

DERAS LÄNGDRIKTNING. 
Stomatoltandborsten. En vanlig tandborste. 

Afstånden mellan de längre borsten äro afpassade efter tändernas bredd, hvarför 
S t o m a t o l t a n d b o r s t e n också äger förmåga att intränga mellan och rengöra tän
dernas beröringsytor, hvilka som bekant lättast angripas af tandröta. 

Som skaftet är af celluloid tål detsamma ej hett vatten. 

Epokgörande NyhetI 
Tvättapparaten Favorit. 

Praktisk! 
Rentvättar kläderna 

hastigt utan att 

nöta eller förclärf-

va dem. 

K O P P A R - ELLER 

Z I N K C Y L I N D E R ! 

Brunns- o. Badinrättning-en 

Alsbäck. 
Härligt läge vid Gullmarsfjorden, 1 mil 

från Lysekil. Varma och kalla bad. Fiske, 
segling, lawntennis. Vidsträckt vacker park. 
Utmärkt kök. Rum med goda sängar. Bil
liga priser. Rikstelefon. Vidare genom 
Olga Dahl, Lysekil. 

Akten Eder för värde
lösa efterapningar. 

Skoglund & Olson 
GÄFLE. 

Rikstelefon 36. 

Filial: STOCKHOLM. 

Klarabergsgatan 54. 

Allm. Tel. 44 24. 

Rikstelefon 56 55. 

Begär prisknrant! Jämför pris och kvalilet! Återförsäljare antagas. 

Canfield Armlappar. 
UTAN SÖMMAR. UTAN LUKT. 

VATTENTÄTA. 
OÖFVERTRÄÖTADT SKYDDSMEDEL FÖR HVARJE 

KLÄDNING 

C A N F I E L D R U B B E R C O . , 
HAMBURG, GROSSE BLEICHEN 16, 

Finnas'i Stockh. hos Herm. Meeths och 
J. F. Holtz, i Göteborg hos Herm. Meeths. 

JJMT~ ENDAST ÄKTA MED VÅRT SKYDDSMÄRKE 
»CANFIELD». ~ M 

Garantibevis meslföljer hvarje armlfvo^ 
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Örebro 
H a l f - ö r e s K e x 

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

dem så, att bara borsten kommer ner 
i vattnet. Sköljas i rent ljumt vatten, 
torkas och fä borstarne eftertorka pä 
varmt ställe, en kakelugnsnisch eller 
dylikt, med borsten nedåt. Kammar 
få ej ligga på varmt ställe, då bli de 
sköra. 

Fru Brita. 
— Ingenting är enklare. Upplös en 

bit soda och något såpa i varmt vatten 
och tvätta häri borstar och kammar. 
Med hjälp af en kam rensas föst bor
starne rena från hår och damm, in
nan de tvättas, hvarefter de läggas 
på ett galler i en kakelugns ni sch eller 
upphängas med ett snöre på annan 
varm plats. Få en krok, ett dörr
lås eller dylikt fästes en mångdubbel 
tråd, och denna föres genom kammen, 
tills den synes ren. Därefter tvättas 
den och. torkas med en handduk. 

OLja. 
N:r 81. Med »plättbakelser» menar ni 

förmodligen sockerbröd, hvarpå här gär
na lämnas ett par recepter: l ) 3 fri
ska ägg vispas 15 minuter, därefter 
iröres 180 gram (14 lod) fint socker, 
hvarefter åter vispas 15 minuter. Här
till blandas 180 gram hvetemjöl. På en 
plåt eller plättpanna lägges af smeten 
små plättar i ugnen ,som bör ha sam-

N:r 79. Fröken Ruth Strömberg, som 
under många år förestått skolköket i 
Lund. Har som lärarinna i facket er
hållit de bästa vitsord. Vänd er till 
henne, så får ni prospekt öfver hennes 
kurs. 

Elna. 
— Dels vid Upsala Fackskola för 

huslig ekonomi, hvars föreståndarinna 
är fröken Ida Norrby, dels vid Stock
holms Högre Lärarinneseminarium, som 
anordnar årliga kurser för lärarinnor i 
huslig ekonomi. Här varar en kurs,ma värme som till hvetebröd, 
8 månader och villkoren äro: att ha'| 2) 529 gram (22 lod) väl urvattnadt 
fyllt eller under kalenderåret fylla 20 och rördt smör, lika mycket mjöl, 129 
år, att ha genomgått ett statens se- gr. (10 1.) socker, 6 ägg — ett 
minarium eller en högre flickskola el- sänder. Röres under en half timme åt 
ler kunna styrka sig äga motsvarande, en led. Lägges små plättar på smorda 
kunskaper. Bland icke seminariebildade papper på plåt. Ej för varm ugn, 
gifves företräde åt dem, som utöfvat 3) 4 ägg, somma vikt socker och 
väl vitsordad lärarinneverksamhet. Un- mjöl. Gulor och socker vispas för sig, 
dervisningen afgiftsfri, men erläggerelev hvitorna till skum, hvarefter allt blan-
75 kronor, motsvarande värdet af hen-jdas, sist mjölet. Lägges i små klim-
nes måltider under tjänstgöringsdagarne par på smöradt papper och öfverströs 

A l b i n L e n h a r d t s s o n s 

Den bästa för 

ändernas, munnens o. hudens vård 

H. Maj:t Konungens 
Hofleverantöp. 

kursen. Begär prospekt från begge. 
Olga. 

N:r 80. Kammar, hår- och klädes 
borstar rengöras bäst och enklast ge 
nom att tvätta i varmt såpvatten, t i l l 
satt med en liten bit soda. Kammame 

med socker (s. k. glanssocker) 
Olga. 

N :r 81. 4 ägg, lika mycket socker, 
smör och mjöl, så mycket äggen väga. 
Äggen och sockret vispas, smöret rö-
res- till skum och inblandas, sist mjö-

borstas med en liten nagelborste (10-;let. Gräddas på plättlagrg i ugnen. Så 
öres rotborste )och rensas med en grof fort de äro iärdiggräddade, innan de 
tråd eller en finstålknappnål. Borstar-:hårdna, klyfvas de, något gelé eller 
ne borstas likaledes med nagelborsten'marmelad påstrykes, hvarefter de läg-
och urkammas med en gammal grof gas ihop igen. Om man. vill, kan man 

'kam, som särskildt används för detta'glasera den med ägghvita eller socker
ändamål. Är det fina skaft på bor-glasyr, smaksätt med vanilj, citron el-
starne, bör man så mycket som möj-jlikt. Hackad, mandel strös då öfver. 
ligt akta dem att bli våta och hålla! Era Brita. 

N:r 82. Vid domkyrkan i Göteborg 
finnes kvinnlig organist, fröken Alfrida 
André. Vänd er till henne, och hon 
skall säkert gifva er nödiga råd och 
upplysningar. 

Elna. 
— Kvinnliga organister finnas. Huru 

lång tid erfordras för att taga examen 
Det beror "naturligtvis på huru pass 
stor er utbildning i musiken är. Exa
men kan ni aflägga, dels vid konser-
vatoriet i Stockholm, dels inför Direc-
tor Musices i de olika stiften, exem
pelvis Ivar Widéen i Skara, Elfrida 
André i Göteborg m. fl. Huru stor lön? 
Från mindre än ett hundratal kronor 
till mer än ett tusental, beroende på 
de resp. församlingarnes storlek och 
rikedom. I de flesta landsförsamlingar 
är organist befattningen förenad med 
klockare- och skolläraresysslan. I få 
fall ger den så stor lön, att man kan 
lefva endast däraf — detta naturligtvis 
med undantag af en del stadsförsam 
lingar — särskildt i Skåne. Men till 
dessa befattningar får ni vänta, er myo 
ket väl meriterade medsökande. 

D. 
N:r 83. Bäst att ni skrifver direkt till 

föreståndaren för nämnda seminarium. 
Eordringarne äro eljes: god och läsbar 
handstil, god innanläsning och förmåga 
att uppfatta det lästa, att felfritt kun
na skrifva efter diktamen, färdighet i 
räkning — hela tal och bråk — Sve
riges historia och geografi, kort natur
lära., någon sångförmåga. Där alla mu
sikaliska anlag saknas, fordras större 
anlag för studier eller lärarekallet. Kur
sen ar 4årig. Inträdesexamen hålles 

i slutet af augusti månad, undanta' 
gandes vid seminarierna i Karlstad, Kal 
mar och Växiö. 

Olga. 

N :r 84. Huruvida någon skola fin
nes, som uteslutande meddelar under 
visning i matlagning och slöjd, kän
ner jag ej . Har ni ej tänkt på cn 
kurs i Fackskolan för huslig ekonomi. 
Upsala, föreståndarinna fröken Norrby 
Begär prospekt I I Stockholm har ni 
t. ex. Östermalms matlagnings skola, Lin
négatan 19, 3 mån. kurs. Prospekt! 
Många tillfällen til undervisning i slöjd 
finner ni i Stockholm. Hvad säger ni 
om en kurs hos »Handarbetets vänner»? 

D. 

— Vinslöfs kvinnliga slöjd- och hus
hållsskola! Skrif till föreståndaren och 
begär prospekt. Adress Vinslöf, Skåne. 

K—a R—e. 

— Flere utmärkta sådana skolor fin
nas. Här må nämnas Björnanäs hus
hållsskola, adr. Nobynäs, Småland, fö
reståndarinna är doktorinnan H. Hag
lund; i Askersund finnes hushållssko
lan La Fleurie; Hårstorp vid Motala, 
föreståndarinna f öken Lotten Nordgren: 
i Krislianstadtrakten ha vi Broby hus
hållsskola, hvars föreståndarinna är m a 
jorskan Gadd. Alla dessa ha mycket 
beröm om sig. Mycket godt anseende 
har äfven Drottning Josefinas hushålls
skola i Malmö. I Sköfde finnas ej 
mindre än två hushållsskolor, hvaraf 
en förestås af fru Evelina Oarlberi 
den andra af fru Ellen Möller. I 
Hudiksvall finnes fru Stina Rodenstams 
välkända hushållsskola, se därom i n :r 
29 af Idun för 1901. 

Olga, 

N:r 87. Han afled den 18 juni 1901 
i en ålder af 70 år. Är det något sär
skildt ni önskar veta, kan ni ju korre
spondera med hans son fabriksombudet 
Ivar Leufsledt, Kommendörs gatan 20 B. 
Stockholm. 

!! I 

N:r 88. Såsom svar på frågan, om 
Röntgen strålarnes inverkan på hårväxt 
meddelas, att denna behandling är den 
enda, som verkligt botar, men tar rätt 
lång tid. Hos d:r Stenbeck, 17 Strand
vägen 17, Stockholm, finnes dylik an
stalt. »Plågad» torde hänvända sig dit 

det är ej förgäfves. 
Th. S—n. 

Fallande räntor 
beröra ej 

L i f r ä n t e t a g a r e . 

De hafva en fast inkomst för lifstiden. 

LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET MUTUAL LIFE 
lämnar högsta möjliga lifränta pä 
inbetalat kapital, ända till 21 % och erbju
der största möjliga soliditet genom 

sina fonder pä • -
.1,316 m i l l i o n e r k r o n o r . 

Öfver 63/4 millioner utbetalas ärligen till 
6,285 lifräntetagare. 

Tariffer tillhandahållas och upplysningar 
lämnas beredvilligast ä bolagets kontor, 

Strömsborg, Stockholm. 

T I D S F O R D R I F 

LOGOGRYF. 
Om oss det mycket talats, tänkts och skrif-

« vits 

Och vår mission ju mången högt bestred, 

Men visst var tanken stor, som fram oss 

födde, 

Och ädelt sinne skref den tanken ned. 

Att sträfva uppåt, närmas idealet, 

Att gagna människan, ge jorden fred, 

Det ville han, som var den tankens fader, 

Och länkade oss in i tingens ked. 

Af småord finnes lätt en skara, 

Som gifvas här att gissa på. 

Nämn en skald i nordiskt land. 

Och hvad blåser friskt vid strand. 

Sä ett namn, som påfven bär. 

Och hvem Stina haller kär. 

Land, förtryckt och söndradt nu. 

Och hvad heter Wilhelms fru? 

Hvad tog far ur dosan nyss. 

Flod som värms af solens kyss. 

Hvad på jorden blott finns tvä. 

Hvad pä ett man ej kan gå. 

Hvad att binda med är bra. 

Hvad är godt i skåpet ha. 

Tvenne floder som du vet. 

Och en känd celebritet. 

Af gudomligheter* två 

Persborgs Pensionat 
R ä t t v i k 

öppnas åter den 1 juni. Naturkönt läge vid Siljan. Härlig luft 

Prospekt lämnas på begäran. 

LIEBIQs 
K Ö T T = E X T R A K T 

E n d a s t ä k t a Q r ^ ^ ^ ^ L 
när hvarje burk bär namnteckning 

Drygast, därför billigast. i blått ti-ycb. 

En gros endast hos bolagets korrespondenter för Sverige 

Ä . - B . O T T O D A H L S T R Ö M & Co., S t o c k h o l m . 

S t o r t l a g e r a f 

Barnkläder 
för alla åldrar, från 1 till 14 år 
Goda tyger. Nya modeller. Billiga priser 

2 St Vattugatan2 
10 Norrbro-

Basaren 10 
H. Nyström, 

För Husmödrar 
o 

B 

B 
o 

m 

:© 
Un 

B ä s t , e l e g a n t a s t , m o d e r n a s t 

ar 

Iduns Modetidning. 
Prenumerera genast 

i närmaste postkontor eller bokhandel för 2:dra 
kvartalet om Ni vill erhålla vårt lands innehålls
rikaste modetidning. 

Prenumerationspriset är för kvartal å plansch
upplagan endas t k* . 1.50, å den andra 
upplagan e n d a s t 1 k r o n a . 

O : 

c / } 

O : 3 3 
-t 
73 

PC 
O 

" t 

I För Husmödrar 

S u n d s v a l l s 

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

2 A Kungsträdgårdsgatan 2 A. 

Sparkasseränta 4 p r o c . 

På Ekenäs gård, 
c:a 12 kilom. från Hornsö station, uthyres 
välbelägen bostad med eller utan möbler. 
Tillgång till bad och fiske. Vackert belä
get med hälsosam skogsluft. Närmare med
delar mot porto Brogärdens egendom, Tre
kanten. 

LJvarje häfte af »Moster Emmas Vfif-
1 1 bok» kastar 1 krona 35 öre. Första 
häftet mattor. Andra häftet gardiner, pro
menad- och bruddräkter m. m. Erh. mot 
postf. från utg., adress Kuddby. 

L a r s M o n t é n s 
Neutrala Kärntvål till ylletvätt och 

Oleintvål till linnetvätt användes lämp 
ligast sålunda: 

»Vi kg. tvål kokas i 2 liter vatten; när tvålen är upplöst, tillsättes änder 
omröring 20 ä 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 specerihandlare samt i mina butiker 
N:r 19 Stora Nygatan. — N:r 29 S:t Paulsgatan. 

Silfvermedalj i Köpenhamn 1888. Guldmedalj i Stockholm 1897. 

L I N N E ! 
Handväfda duktyger, servietter, hand

dukar och lakanslärft. 
Begär prof. 

Linneväfveriet, Borås. 

MetallfaBriksaktiebolaget 

C . C . S P O R R O N G & C : 0 

23 Regeringsgatan 23 

STOCKHOLM 

Utför: förgyllning;, försllfrlng, förnlckllng 

tamt renovering af 

antika och moderna motallarbeten 

P r e n u m e r e r a 

på 

KAMRATEN 
För möblering 

af matsalar, herrum, salonger, sofrum, re-
stauranter, kontor, villor etcl, torde illustr. 
prisk. begäras från 

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

Adr. Wirserum. 
40 år sedan affären grundades. Solidt och 

prydligt arbefe, snabb expedition och mode
rata priser. Specialitet: Ekmöbler. 

Försäljningsaffärer: 
Stockholm : Birgerjarlsgatan 22, 
Göteborg: Grönsakstorget 2. 



I D U N 1 9 0 2 — 310 — 

(Utdrag.) 

UNDERTECKNAD har sedan maj 1901 
i praktiken användt 3 från Henrikssons 

Tekniska Fabrik i Örebro utgångna diete
tiska preparater, benämnda Dynamol, Ste-
fanos samt Kraft- och Närsaltchokolad. Det 
förra, Dynamol, afsedt för barn under 9 
månader, visade sig särdeles välgörande vid 
oordningar i matsmältningsverktygen. Så
väl vid förstoppning, så vanlig hos barn, 
som af en eller annan anledning icke äro 
i tillfälle att få den naturligaste födan, mo
dersmjölken, som äfven vid de, mest som
martid uppträdande diareerna, visade sig 
Dynamol fort- återställa tarmens normala 
verksamhet och gifva vackra, jämna och 
lagom ofta återkommande afföringar. 

Skellefteå den 10 januari 1902. 
H. Wilh Sjögren, Praktiserande läkare. 

Fortsättning följer i nästa n:r. 
Dynamol till salu å alla apotek. 

Fastän nog de äro små. 
Hvad till skrift nödvändigt är. 
Ok som hästen tåligt bär. 
Titel på högt uppsatt man. 
Grannens son, hvad hette han? 
Hvad ej fattas får i rim. 
Fisk, som ofta går i stim. 
Hvad går illa utan tur? 
Hvarpå fågeln ta'r sin lur. 
Hvad från skogen mor kan få. 
Hvad bär vackra blommor blå. 
Men nu bäst att göra slut 
Innan jag dig tröttat ut. 

BEATA. 

O M K A S T N I N G S G Å T A . 

Stemati = ädelsten, 

ylar = musikinstrument, 
gyrfat = flyter på vattnet, 
frah = åkerbruksredskap, 
slogid = Ennes pa järnvägsstationer, 
yrgoflog = något att gissa på, 
soekkädp = Kilans förtjusning, 
natrode = räkneord, 
drarjgart - växer i skogen, 
herndorj = finns i Lappland, 
rokere = kilar i träden, 
malgan = vacker gammal titel, 
isavol = fruntimmersnam. 
Äro de nya orden rätt funna, bilda begyn

na lsebokstäfverna namnet på en svensk 
författarinna. 

KLlNE. 

K O R S A R I T M O G R Y F . 

1 2 3 2 4 5 

6 7 8 9 10 11 

3 8 7 10 5 4 

2 9 10 11 7 6 

12 3 5 7 2 4 

13 5 4 6 5 7 

Siffrorna utbytas mot bokstäfver, hvilka 
gifva följande beteckningar: 1) fruntimmers
namn, 2) beklädnadsaitikel, 3) vårens här
old, 4) följe, 5) ur killeleken, 6) för frusna 
fingrar. 

Äro orden rätt funna, så bilda de bokstäf
ver, som infalla i korsets hvarandra mot
svarande våg- och lodräta rader, samma 
ord. 

KATINKA. 

A R I T M O R E M . 

3, 5, S, 9, 2 = mansnamn, 
10, 9, 8, 5 = fruntimmersnamn, 
4, 6, 6, 10 = d o 
2, 6, 7, 1 = mansnamn, 
1, 7, 9, 5 = land, 

1, 10, 8, 9, 5 = kärl, 
6, 2, 8 = djur, 
4, 1, 7, 8, 9 = öfverdrag, 
4, 1, 10, 6, 10 = stad, 
1, 5, 3, 10 = fågel, 
10, 9, 1, 5, 6, 2 = kärl, 

3, 2, 8. 10 = stad, 
1, 6, 10, 8, 4 = prydnad, 
4, 7, G, 2, 9 = sångerska, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = högt upp 

satt person. 

VIVIKA. 

B O K S T A F S G Å T O R . 

Med a ett djur, med i en svamp. 
Med n ett instrument, med t en yrkes-

man. 

FIX. 

GADUS' 
Torskkonserv 
består af rent (skinn- & benfritt) okryd-
dadt och osaltadt torskkött Och kan lik
som den Tårska fisken tillagas på olika sätt, 
allt efter smak. 

Se för öfrigt »Iduns Hjälpreda» för maj 
1901! (4) 

M O T S A T S E R . 

Mitt första är en motsats till mitt andra, 
Mitt andra till mitt första motsats är. 
Uti hvarandras spår i följd de vandra. 
Och här i tiden ej de skiljas lär. 
Uppå mitt förstas stig vi rastlöst ila, 
Mitt andra ämnad är till ro och hvila. 

KLINE. 

L Ä N K G Å T A . 

l:sta länken. 
Ett maningsord till den som framför en 

vacker solnedgång står passiv vid din sida 

2:dra länken. 
Hvad en gammal guttaperkagalosch borde 

vara, men icke är.' 

3:dje länken. 
Något som jämt är i närhet af vatten, 

men sällan tvättas rent. 

4;de länken. 
Hvad det var Vestalernas lifsgärning alt 

vakta. 

5:te länken. 
Ett förtroligt tilltalsord. 

6;te länken. 
Får ej saknas pä gästabudsbordet. 

Hela kedjan. 
Någonting för vindarne att pröfva sina 

krafter på. 

ONKEL SET. 

S I F F E R G A T A . 

1 

LL 
2 3 2 5 4 

2 8 9 4 10 11 7 r 
3 12 1 13 10 8 

4 8 12 10 4 6 

5 9 6 12 12 5 4 15 

6 8 1 13 8 9 22 11 

7 9 1 4 

Ii" 
16 17 8 

8 8 1 15 15 6 4 7 6 21 

114 18 

19 16 17 11 7 4 6 2 20 4 | 6 

Siffrorna i vidstående figur utbytas m o i j b r ä c k l f £ byggnad, 8) del af äret, 9) räkne 

bokstäfver, hvilka, om de äro rätt funna, 
gifva följande teckningar: 1) hvad en kri 
gare bör vara, 2) Öfverrede på en vagn, 3) 
ordningsman, 4) kungligt emblem, 5) del af 
ett klädesplagg, 6) tillhör sommaren, 7) 

ord. 
Midtelradens bokstäfver, lästa uppifrån 

och nedåt, bilda namnet på en stad i 
Sverige. 

HILDA. 

F Y R T O R N E T S 
4 K O N S E R V E R 
SSXj GULDMEDALJ iGEFLE 1901 

DELIKATESSER FOR 
SMÖRGÅSBORDET: 

• ti intitnjFYRTORNETS ioslron. 
ALUU VIOiMDHES hushills. 
KAVIAR, RÖKT LAX 
HUMMERPASTEJ ° 
RÖKTA SARDINER 
RÖKT MAKRILL ° o 
RÖKT SILL o o o o 
m. fl. utmärkta inläggningar 
REKOMMENDERAS! 

L Ö S N I N G A R 

TILL TIDSFÖRDRIFVET I N:R 1 8 . 

CHARADEN: Sko-smör-ja. 
A R I T M O R E M E T : Sully-Prudhomme 

1) slup, 2) Ulm 3) lord, 4) Peru, 5) Som 
me, 6) Emmy, 7) syre, 8) Romulus, 9) ull, 
10) puder, 11) hummer, 12) humle. 

FYRKANTEN: åsen, såga, Eger, narr. 
BOKSTAFSFÖRÄNDRINGSGÅTAN: 

t) simpa, limpa, 2) kappa, koppa, 3 • sparf, 
slarf. 

GÅTAN: Prosaspråket. 

B R E F L Ä D Ä 

REDAKTIONENS BREFLÅDA: 

Observatoria. Den lilla uppsatsen säger i 
negativ form precis detsamma, som i Idun 
redan positivt uttalats, och vi anse därför 
obehöfligt upptaga utrymme med densamma, 
så mycket mer, som den af många helt visst 
skulle missuppfattas. 

K. P. T. 1 0 0 . Vi känna alltjämt ut
märkt väl igen er — på öronen! Men där
för behöfver ni alls inte genera er för att 
fortfarande, när helst ni så önskar, komma 
igen, ty er komiska lilla gallblåsa roar oss 
och papperskorgen lämnar obegränsad gäst
frihet 

Lilly B. Vi ha redan så mycket på la
ger af både »poemstycken» och »små be
rättelser» och måste sofra efter så pass 
sträng litterär måttstock, att edra fantasi-
barn kanske ha det allra tryggast, om de 
få förbli i — skrifbordslådan. 

O. a. O, nej! 

^ ^ y ^ y yTV= r S ^ T y T ^ T ^ T Z ^ T ^ f y ^ i y ^ ^ ^ y Ä T ^ ^ ^ ^ V ' ^ v - ^ v - ^ > f c . - ^ k . * ^ t e u ' " V v ' 

G C\ q4- de vackraste vybrefkort frän 
Värmland, hvaribland John 

Ericssonsmonumentet, E. G. Geijers födelse
hem, Tegnérrummet i Ramen m. fl. för 
tillsammans 3 kronor, mot förut insändlikvid 

Priskurant å vykortsalbum tillhandahäl 
les på begäran. 

Vybrefkort besvaras frankerade mot 15 
öre i frimärken. 

Bronellska Bokhandeln, Filipstad 

A N G . H O T T M A N N 
Kungl. Horleverantör. 

P I A U O F A B R L L S . 
18 Lästmakaregatan 18. 

Obs. Instrumenter uthyras. 

F ^ - S Y\ J l ^ r 0 Rapid - och Bromsilf-
1 I 1 » S I verpostkorten. Agenter 

sökas. Priskurant och prof franko då 
tioöres frimärken insändas. 

Adress Josef Sjöberg, Tranås. 

I Rättvik 
uppnäs den 15 instundande maj ett mindre 
privathotell med centralt läge nära järn
vägsstationen. Nyinredda, komfortabla rum 
för resande. Moderata priser, lätt till
gång på bad m. fl. bekvämligheter. När
mare meddelar 1 

FRÖKEN ELLEN L E V I N , RÄTTVIK. 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 O G N E - V I N E R . 

Billiga priser. 

Fru Örns Åtelier, 
S T O C K H O L M , 

19 TUNNELGATAN 19 . 
8pecialité: Kappor, 

Promenadkostymer, Brud-
utstyrslar. 

Londoner-, Pariser-, Wie 
ner-mode. 

Konfirmationskamrat. 
För en ung flicka, som skall konfirmeras 

under sommaren af prästman boende i Ros
lagen, sökes kamrat. Närmare upplysnin
gar Kungsgatan 31, 3 tr. upp, Stockholm. 
Rikstel. 78. (S. T. A. 104115) 
N Ä R V Å R B R U K E T I T R Ä D G Å R D E N 
börjar, är Trädgårds-Tidningen, Sveriges 
i facket enda veckotidning, utmärkt att ha 
(ill hands. Det är en ypperlig hjälpreda. 

Trädgårds-Tidningen kostar pä poslen 
för helt år (52 n:r) endast 2 kr. Alla n:r 
från årets hörjan erhållas. Prenumerera ge
nast! (G. 23092) 

R E S S Ä L L S K A P S Ö K E S . 
En 30-årig dam, som från 1 juli önskar 

tillbringa 5 veckor i fjälluft i Norge söker 
härmed ressällskap. Referenser lämnas och 
önskas. Svar till »E. L.» , p. r. Marstrand 

G O D Å R S I N K O M S T 
kunna damer i alla samhällsställningar fur-
skaffa sig genom att hänvända sig till Nor
diska Magasinet, Smålandsgalan 24, Sthlm. 

H U R U M Y C K E N S J U K D O M 
skulle icke kunna undanrödjas, om alla, som 
äro sjuka, oförtöfvadt följde uppmaningen 
s*kr4f strax till Leonard Ruckman & C:o 
Karlbergsvägcn 24, 3 tr., Stockholm, och 
uppgif (eller beskrif) Eder sjukdom, namnet 
pa denna tidning samt Eder fullständiga bo 
stads- och postadress, så erhåller Ni kost 
nadsfritt alla erforderliga upplysningar om 
huru Ni kan uppnå bot. 

Handväfdt Damkläde 
af så kalladt Iudustrigarn, som i hållbarhet 
och utseende kan jämföras med fabriksklä
de och garanteras absolut rent ylle, ej blan-
dadt med sämre ull eller bomull samt i äkta 
färger, erhålles till pris ä kr. 2: 50 pr me
ter och 70 ä 80 em. bredd. Profver sändas 
franko. Efter beställning och insändt prof 
kan hvilken färg som hälst erhållas. 

Äfven finnes cheviot af samma kvalité & 
bredd till ki\ 1: 85 å 1: 50 pr meter. 

K A R L K N I B E R G , 
Färgare, Hörby. 

PENSIONAT WARFSHOLM, GOTLAND. 
Invid Ktintehrnnns hajs- och varmbadhvs. 

Angenämt hem för badgäster, turister. Bästa 
läge for utflykter till lands och vatten (Karls-
Öar). Daglig järnväg, post och telegr. 

L Ä S O C H M Ä R K I 
Af alla ekmöbler fås de bästa från 

Ekmöbelfabriken i Nyköping. 
Begär priskurant. 

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

V Ä R D I N N A . 
Troende, snäll, musikalisk flicka, som 

ensam kan föreslå lärarehem på landet får 
plats. Svar med uppg. å ref., löneanspråk, 
ålder och hälst äfven fotografi, sändes före 
d. 15 maj till *G. H.», Iduns exp. 

L7n bildad flicka af god familj tar mot fritt 
~ vivre plats under sommarmånaderna i 
skärgården som sällskap och hjälp med 
barn. Svar till »F. R .» , Iduns exp. 

T^ör en lärarinna, som genomgått semina-
*• rium, finnes plats nästa höst i familj 
på landet för att undervisa en 8 årig flicka. 
Svar »Officersfamilj», Ulfstorp. 
T ärarinna med undervisningsskicklighet i 

vanliga svenska ämnen, språk, musik 
och handarbeten, får plats 1 sept. å järn
bruk i Närike för att läsa med 2 flickor om 
9 och 11 år. Svar till »Signe och Greta», 
Iduns exp. 

T ärarinnor, Värdinnor, Sällskaps-, Affärs-
~ och Hushållsbilräden, Barnfröknar er
hålla platser genom Norra lnackord.-Byråm 
Mäster Samuelsg. 62, Stockholm. 

Dildade flickor kun. i matlag., söm m. m. 
få goda platser å Nya Inackorderings-

byrån, Brunkebergsgatan 3 B. Etab. 1887. 
Stockholm. 
förläggare söker en fullt kompetent per-
*• son till redigerande af ny upplaga af en 
välkänd kokbok. Svar till »Förläggare», 
adress Seelig & C:o, Stockholm. 

T V Ä N N E LÄRARINNEBEFATTNINGAR 
vid Filipstads elementarskola för flickor, 
den ena hufvudsakligast i tyska och en
gelska {lön 1,000 kr.), den andra hufvud
sakligast i kristendom, modersmålet och 
historia (lön 900 ä 1,000), äro lediga till 
ansökan hos skolans styrelse. K. O. Tel-
lander, styrelsens ordf. 

V I D Å M Å L S ELEMENTARLÄROVERK 
FÖR FLICKOR 

är för nästa läsår en vikarierande lärarinne
plats ledig med undervisningsskyldighet i 
historia och geografi samt litteraturhistoria. 
Lön 900 kr. Kompetensvillkor: genomgång 
af högre lärarinneseminarium eller därmed 
jämförlig utbildning. Ansökningar, ställda 
till styrelsen, böra vara inlämnade före d. 
15 Maj. Kan den sökande åtaga sig gym
nastikundervisningen, åtnjuter hon härför 
årligen 150 kr. 

A egendom i Värmland finnes till hösten 
god plats för undervisningsvan lärarinna. 

Stockholms Nya Förmedlingsbyrå, Kam-
makaregat. 48. 

T familj på landet önskas en enkel anspråks-
* lös flicka, som mot fritt vivre under som
marferierna vill undervisa två barn i första 
grunderna uti musik samt handarbeLe. Om 

önskas, kan hon på lediga stunder fä 
dellaga i hushållet. Skriftligt svar till »L 
N.», Nerikes Allehandas kontor, Örebro. 

Barnjungfru till Frankrike 
för två små barn hos svensk officersfamUj, 
som den l:a oktober för ett är reser till 
större stad därstädes. Utmärkta rekommen
dationer erfordras. Svar märkt »Barnjungfru 
till Frankrike» under adr. S. GumEelii An
nonsbyrå, Stockholm. 

| 7 n anspråkslös flicka, verkligt barnkär, 
• L ' snäll och ordentlig, erhåller nu i vår 
plats i familj, som barnskutcrska. Lön 100 
kr. pr år. Ansökan, betyg och fotografi 
sändes till Fru Anna Linden, Hanvik, Se
gerstad, Värmland. 

H U S F Ö R E S T A N D A R I I M E P L A T S . 
För ett mindre och tyst och stilla landt-

hushåll i naturskön trakt af bergslagen, sö
kes en allvarlig och verkligt godbjärlad 
kvinna, med fast föresals att blifva i mo
ders ställe för en medelålders änkemans 4 
barn i ålder mellan 6—12 år. Platsen får 
tillträdas nu genast eller längre fram. Svar 
med löneanspråk till »L. S.», Gusselby p. r. 

Lärarinneplats 
vid Arboga elementarskola för flickor med 
undervisningsskyldighet hufvudsakligast i hi
storia och tyska språket blir ledig att till
träda vid nästa läsårs början. — Kompetens: 
examen från högre lärarinneseminariet 
eller därmed jämförlig utbildning. Lönen 
lägst 1,000 kr. och stadgad pensionsavgift. 
Ansökningshandlingar insändas före 25 maj 
1902 till styrelsen för Arboga Elementar
skola för flickor. 

En i 
OCH GLANSSTRYKNING KUNNIG TVÄTTERSKA, 
ERHÅLLER PLATS DEN 1 NÄSTA J U N I SÅ
SOM TVÄTTFÖRESTÅNDERSKA Å W E X I Ö 
HOSPITAL MOT 3 0 0 KRONORS ÅRLIG LÖN 
OCH FRIA NATURAFÖRMÅNER. BETYG MED 
FOTOGRAFI INSÄNDAS TILL W E X I Ö HOSPI
TALS KONTOR, W E X I Ö . 
V I D E B B A L U N D B E R G S HÖGRE LÄRO

VERK FÖR FLICKOR. H E L S I N G B O R G 
finnes fr. nästa läsårs början plats för lära
rinna, utexam. fr. högre lärarinnesem. eller 
fil. kand. med undcrvisningsskyldighet i mo
dersmålet, historia, franska o. eng. inom 
läroverkets högre klasser- Lön 1,100 kr. 
Ansökningar åtföljda af betyg insändas före 
20 maj till läroverkets föreståndarinna. 

Ledig plats. 
Platsen såsom examinerad sjuksköterska 

vid epidemisjukhuset i Visby sökes hos 
Hälsovårdsnämnden inom den 14:de näst
kommande maj. 

Årlig lön kronor 600 jämte fri bostad, 
bränsle och lyse, samt dessutom kronor 300 
till lön och kosthåll åt en tjänstepiga. 

Platsen tillsättes med tre månaders ömse
sidig uppsägning. 

Vid ansökan skola fogas: 
prästbetyg, läkareintyg att sökanden är frisk, 
samt bestyrkt afskrift af afgångsbetyg öfver 
genomgängen teoretisk och praktisk kurs 
I vid större sjukvårdsinrättning. 

Visby den 11 april 1902. 
I Hälsovårdsnämnden. 
C o m kokerska erhåller en äldre, allvarlig 
^ och anspråkslös flicka, kunnig i matlag
ning och bakning god plats på landet till 
den 24 oktober. — Be ty gsafskrift samt foto
grafi torde tillsändas fru Ida Hellberg Lille
skog, som lämnar vidare upplysningar. 

P L A T S S Ö K A N D E . 

"pör min 19 åriga dotter ^önskar jag p?ats i 
*• ett godt hem, hälst på landet. Hon har 
genomgått 7 klasser i elementarskola och 
senast en bokhållerikurs. Det är min lif-
liga önskan att hon nu måtte fä, mot fritt 
vivre under en allvarlig och förståndig hus
moders ledning, deltaga i alla inomhus före
fallande göromål. Reflekterande torde hän
vända sig till Fru Frida Wijkström, Oskars
hamn. 

S J U K G Y M N A S T 
önskar anställning under sommaren i familj. 
Många rekommendationer kunna erhållas. 
Svar till »Sällsknp^, Iduns exp. 

T7n.anspråkslus Hicka önskar plats i familj. 
Ar kunnig i enklare matlagning och bak

ning. Svar till =E. E.», Lerbäck. 
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T7N UNG, BILDAD FLICKA, SOM, EFTER ATT HA 
GENOMGÅTT 8-KLASSIGT LÄROVERK, UNDERVI

SAT I PRIVAT SKOLA, ÖNSKAR TILL HÖSTEN PLATS 
ATT LÄSA NÅGRA TIMMAR DAGLIGEN MED MINDER
ÅRIGA BARN. LÖN FORDRAS EJ. BETYG OCH RE
FERENSER FINNAS. SVAR FÖRE 1 MAJ TILL »AN
GENÄMT FAMILJELIF», IDUNS EXP., STOCKHOLM. 

A/f USIKLÄRARINNA, ELEV AF HR RICHARD AN-
I V A DERSSON ÖNSKAR I SOMMAR PLATS PÅ LAN
DET ATT UNDERVISA I PIANO. SVAR »FRITT VIVRE 
1902», IDUNS EXP. 

I D a l a r n e 

NÄRA SILJAN, ÖNSKA 2 UNGA DAMER TREFLIG IN
ACKORDERING. SVAR MED PRISUPPGIFT TILL »E. 
H.», IDUNS EXP. 

ANNONSER INFÖRDA GENOM 

SVENSKA KURORTSFÖRENINGEN 

T7N UNG, BILDAD FLICKA, SOM, EFTER ATT HA 
GENOMGÅTT 8-KLASSIGT LÄROVERK, UNDERVI

SAT I PRIVAT SKOLA, ÖNSKAR TILL HÖSTEN PLATS 
ATT LÄSA NÅGRA TIMMAR DAGLIGEN MED MINDER
ÅRIGA BARN. LÖN FORDRAS EJ. BETYG OCH RE
FERENSER FINNAS. SVAR FÖRE 1 MAJ TILL »AN
GENÄMT FAMILJELIF», IDUNS EXP., STOCKHOLM. 

JV/TUSIKALISK UNDERVISNINGSVAN FLICKA SOM 
1 Y J - GENOMGÅTT ELEMENTARLÄROVERK, SÖKER NU 
ELLER TILL SOMMAREN PLATS I BÄTTRE FAMILJ, HELST 
I STOCKHOLM ELLER DESS OMGIFNING. ÄFVEN 
KUNNIG I ALLT SOM RÖR ETT HUSHÅLL, ÄFVEN I 
KLÄD- OCH LINNESÖMNAD. SVAR TILL »M—G», 
P. R. GÖTEBORG. 

I D a l a r n e 

NÄRA SILJAN, ÖNSKA 2 UNGA DAMER TREFLIG IN
ACKORDERING. SVAR MED PRISUPPGIFT TILL »E. 
H.», IDUNS EXP. 

ANNONSER INFÖRDA GENOM 

SVENSKA KURORTSFÖRENINGEN 

T7N UNG, BILDAD FLICKA, SOM, EFTER ATT HA 
GENOMGÅTT 8-KLASSIGT LÄROVERK, UNDERVI

SAT I PRIVAT SKOLA, ÖNSKAR TILL HÖSTEN PLATS 
ATT LÄSA NÅGRA TIMMAR DAGLIGEN MED MINDER
ÅRIGA BARN. LÖN FORDRAS EJ. BETYG OCH RE
FERENSER FINNAS. SVAR FÖRE 1 MAJ TILL »AN
GENÄMT FAMILJELIF», IDUNS EXP., STOCKHOLM. 

JV/TUSIKALISK UNDERVISNINGSVAN FLICKA SOM 
1 Y J - GENOMGÅTT ELEMENTARLÄROVERK, SÖKER NU 
ELLER TILL SOMMAREN PLATS I BÄTTRE FAMILJ, HELST 
I STOCKHOLM ELLER DESS OMGIFNING. ÄFVEN 
KUNNIG I ALLT SOM RÖR ETT HUSHÅLL, ÄFVEN I 
KLÄD- OCH LINNESÖMNAD. SVAR TILL »M—G», 
P. R. GÖTEBORG. 

Sommarnöje. 
VID MOTALA STRÖM PÅ TREFLIGT LANDTSTÄLLE, 

20 MINUTERS VÄG FRÅN NORRKÖPING KUNNA 2 
UNGA FLICKOR ELLER 2 ÄLDRE PERSONER TÅ HE] 
INACKORDERING UNDER SOMMARMÅNADERNA HOS 
UNG FAMILJ. MODERAT PRIS. SVAR TILL »TJÄN
STEMAN», NORRKÖPING P. R. 

ANNONSER INFÖRDA GENOM 

SVENSKA KURORTSFÖRENINGEN 
Under sommaren 

ÖNSKAR KVINNLIG STUDENT ANSTÄLLNING I FA
MILJ Å LANDET FÖR MEDDELANDE AF UNDERVIS
NING. PÅ LÖN FÄSTES MINDRE AFSEENDE. SVAR 
TILL »H. E.», ADRESS SVENSKA TELEGRAMBYRÅNS 
ANNONSAFD., STOCKHOLM. (S. T. A. 104165) 

JV/TUSIKALISK UNDERVISNINGSVAN FLICKA SOM 
1 Y J - GENOMGÅTT ELEMENTARLÄROVERK, SÖKER NU 
ELLER TILL SOMMAREN PLATS I BÄTTRE FAMILJ, HELST 
I STOCKHOLM ELLER DESS OMGIFNING. ÄFVEN 
KUNNIG I ALLT SOM RÖR ETT HUSHÅLL, ÄFVEN I 
KLÄD- OCH LINNESÖMNAD. SVAR TILL »M—G», 
P. R. GÖTEBORG. 

Sommarnöje. 
VID MOTALA STRÖM PÅ TREFLIGT LANDTSTÄLLE, 

20 MINUTERS VÄG FRÅN NORRKÖPING KUNNA 2 
UNGA FLICKOR ELLER 2 ÄLDRE PERSONER TÅ HE] 
INACKORDERING UNDER SOMMARMÅNADERNA HOS 
UNG FAMILJ. MODERAT PRIS. SVAR TILL »TJÄN
STEMAN», NORRKÖPING P. R. 

ANNONSER INFÖRDA GENOM 

SVENSKA KURORTSFÖRENINGEN 
Under sommaren 

ÖNSKAR KVINNLIG STUDENT ANSTÄLLNING I FA
MILJ Å LANDET FÖR MEDDELANDE AF UNDERVIS
NING. PÅ LÖN FÄSTES MINDRE AFSEENDE. SVAR 
TILL »H. E.», ADRESS SVENSKA TELEGRAMBYRÅNS 
ANNONSAFD., STOCKHOLM. (S. T. A. 104165) 

JV/TUSIKALISK UNDERVISNINGSVAN FLICKA SOM 
1 Y J - GENOMGÅTT ELEMENTARLÄROVERK, SÖKER NU 
ELLER TILL SOMMAREN PLATS I BÄTTRE FAMILJ, HELST 
I STOCKHOLM ELLER DESS OMGIFNING. ÄFVEN 
KUNNIG I ALLT SOM RÖR ETT HUSHÅLL, ÄFVEN I 
KLÄD- OCH LINNESÖMNAD. SVAR TILL »M—G», 
P. R. GÖTEBORG. 

Sommarnöje. 
VID MOTALA STRÖM PÅ TREFLIGT LANDTSTÄLLE, 

20 MINUTERS VÄG FRÅN NORRKÖPING KUNNA 2 
UNGA FLICKOR ELLER 2 ÄLDRE PERSONER TÅ HE] 
INACKORDERING UNDER SOMMARMÅNADERNA HOS 
UNG FAMILJ. MODERAT PRIS. SVAR TILL »TJÄN
STEMAN», NORRKÖPING P. R. DALAHÖ. 

O m t y c k t bad- och s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d Saltsjön. 
VARMBADHUS FÖR ALLA BRUKLIGA BADFORMER, SPEC. GYLTJEMASSAGE OCH TALLBARRSBAD. 

ÖPPET FRÅN DEN 10 JUNI. SJUKGYMNASTIK OCH MASSAGE, ELEKTRICITET, VATTERKUR. 
MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF D:R J. Ehinger, ADR. DALARÖ UPPLYSNIN

GAR OM RUM OCH PROSPEKT GENOM FRÖKEN I. WESTENIUS BOKHANDEL, DALARÖ. RIKSTEL. 11, 
HVARDAGAR 11—1. 

Under sommaren 
ÖNSKAR KVINNLIG STUDENT ANSTÄLLNING I FA
MILJ Å LANDET FÖR MEDDELANDE AF UNDERVIS
NING. PÅ LÖN FÄSTES MINDRE AFSEENDE. SVAR 
TILL »H. E.», ADRESS SVENSKA TELEGRAMBYRÅNS 
ANNONSAFD., STOCKHOLM. (S. T. A. 104165) 

OILDAD, HUSLIG, 
NIG I MATL , 

M. SÖKER PLATS, 
F. V. B. 

ENKEL, ORDENTLIG FLICKA, KUN-
3 a k , SÖMNAD, HANDARB. M. 
SVAR »IDOG», IDUNS EXP. 

Sommarnöje. 
VID MOTALA STRÖM PÅ TREFLIGT LANDTSTÄLLE, 

20 MINUTERS VÄG FRÅN NORRKÖPING KUNNA 2 
UNGA FLICKOR ELLER 2 ÄLDRE PERSONER TÅ HE] 
INACKORDERING UNDER SOMMARMÅNADERNA HOS 
UNG FAMILJ. MODERAT PRIS. SVAR TILL »TJÄN
STEMAN», NORRKÖPING P. R. DALAHÖ. 

O m t y c k t bad- och s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d Saltsjön. 
VARMBADHUS FÖR ALLA BRUKLIGA BADFORMER, SPEC. GYLTJEMASSAGE OCH TALLBARRSBAD. 

ÖPPET FRÅN DEN 10 JUNI. SJUKGYMNASTIK OCH MASSAGE, ELEKTRICITET, VATTERKUR. 
MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF D:R J. Ehinger, ADR. DALARÖ UPPLYSNIN

GAR OM RUM OCH PROSPEKT GENOM FRÖKEN I. WESTENIUS BOKHANDEL, DALARÖ. RIKSTEL. 11, 
HVARDAGAR 11—1. 

Under sommaren 
ÖNSKAR KVINNLIG STUDENT ANSTÄLLNING I FA
MILJ Å LANDET FÖR MEDDELANDE AF UNDERVIS
NING. PÅ LÖN FÄSTES MINDRE AFSEENDE. SVAR 
TILL »H. E.», ADRESS SVENSKA TELEGRAMBYRÅNS 
ANNONSAFD., STOCKHOLM. (S. T. A. 104165) 

OILDAD, HUSLIG, 
NIG I MATL , 

M. SÖKER PLATS, 
F. V. B. 

ENKEL, ORDENTLIG FLICKA, KUN-
3 a k , SÖMNAD, HANDARB. M. 
SVAR »IDOG», IDUNS EXP. Commartfäster. GOD OCH ANGENÄM IN-

^ * ACKORDERING ERBJUDES I NATURSKÖN TRAKT 
I STOCKHOLMS NÄRHET. VARMA OCH KALLA BAD 
KUNNA ERHÅLLAS. ÄFVEN FAMILJER EMOTTAGAS. 
SVAR TILL »ANGENÄM SOMMAR-, VALLINGATAN 
22, 1 TR. 

DALAHÖ. 
O m t y c k t bad- och s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d Saltsjön. 

VARMBADHUS FÖR ALLA BRUKLIGA BADFORMER, SPEC. GYLTJEMASSAGE OCH TALLBARRSBAD. 
ÖPPET FRÅN DEN 10 JUNI. SJUKGYMNASTIK OCH MASSAGE, ELEKTRICITET, VATTERKUR. 

MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF D:R J. Ehinger, ADR. DALARÖ UPPLYSNIN
GAR OM RUM OCH PROSPEKT GENOM FRÖKEN I. WESTENIUS BOKHANDEL, DALARÖ. RIKSTEL. 11, 
HVARDAGAR 11—1. 

T̂ N UNG, BÄTTRE FLICKA, ÖNSKAR PLATS I GODT 
*- J HEM SOM HJÄLP OCH SÄLLSKAP. HEMMA
STADD I HUSHÅLLSGÖROMÅL M. M. SVAR TIL] 
»HURTIG SMÅLÄNDSKA», IDUNS EXP. 

T̂ÖRLOFVAD SJUKSKÖTERSKA ÖNSKAR UNDER ETT 
A PAR MÅNADER KOMMA I ETT TREFLIGT HEM, 
DÄR UMGÄNGE FINNES FÖR ATT UNDER EN SKICK
LIG HUSMODERS LEDNING LÄRA HUSHÅLL SAMT ETT 
HEMS ORDNANDE. SVAR MED PRISUPPGIFT ÖN
SKAS FÖRE D. 20 MAJ TILL »S.» MALMSLÄTT. 

Commartfäster. GOD OCH ANGENÄM IN-
^ * ACKORDERING ERBJUDES I NATURSKÖN TRAKT 
I STOCKHOLMS NÄRHET. VARMA OCH KALLA BAD 
KUNNA ERHÅLLAS. ÄFVEN FAMILJER EMOTTAGAS. 
SVAR TILL »ANGENÄM SOMMAR-, VALLINGATAN 
22, 1 TR. 

DALAHÖ. 
O m t y c k t bad- och s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d Saltsjön. 

VARMBADHUS FÖR ALLA BRUKLIGA BADFORMER, SPEC. GYLTJEMASSAGE OCH TALLBARRSBAD. 
ÖPPET FRÅN DEN 10 JUNI. SJUKGYMNASTIK OCH MASSAGE, ELEKTRICITET, VATTERKUR. 

MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF D:R J. Ehinger, ADR. DALARÖ UPPLYSNIN
GAR OM RUM OCH PROSPEKT GENOM FRÖKEN I. WESTENIUS BOKHANDEL, DALARÖ. RIKSTEL. 11, 
HVARDAGAR 11—1. AF AN MUSIKLÄRARINNA, SOM ÖNSKAR VISTAS PÅ 

* LANDET UNDER SOMMAREN, GIFVER MUSIK
LEKTIONER MOT ERHÅLLANDE AF FRITT VIVRE OCH 
RESOR. SVAR TILL "A. L.», KRISTINEHAMN P. R. 

T̂ÖRLOFVAD SJUKSKÖTERSKA ÖNSKAR UNDER ETT 
A PAR MÅNADER KOMMA I ETT TREFLIGT HEM, 
DÄR UMGÄNGE FINNES FÖR ATT UNDER EN SKICK
LIG HUSMODERS LEDNING LÄRA HUSHÅLL SAMT ETT 
HEMS ORDNANDE. SVAR MED PRISUPPGIFT ÖN
SKAS FÖRE D. 20 MAJ TILL »S.» MALMSLÄTT. 

Fru Georgina Svenssons 
Pensionat Å BADORTEN Fiskebäckskil RE 
KOMMENDERAS. 

DALAHÖ. 
O m t y c k t bad- och s o m m a r v i s t e l s e o r t v i d Saltsjön. 

VARMBADHUS FÖR ALLA BRUKLIGA BADFORMER, SPEC. GYLTJEMASSAGE OCH TALLBARRSBAD. 
ÖPPET FRÅN DEN 10 JUNI. SJUKGYMNASTIK OCH MASSAGE, ELEKTRICITET, VATTERKUR. 

MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF D:R J. Ehinger, ADR. DALARÖ UPPLYSNIN
GAR OM RUM OCH PROSPEKT GENOM FRÖKEN I. WESTENIUS BOKHANDEL, DALARÖ. RIKSTEL. 11, 
HVARDAGAR 11—1. AF AN MUSIKLÄRARINNA, SOM ÖNSKAR VISTAS PÅ 

* LANDET UNDER SOMMAREN, GIFVER MUSIK
LEKTIONER MOT ERHÅLLANDE AF FRITT VIVRE OCH 
RESOR. SVAR TILL "A. L.», KRISTINEHAMN P. R. I7VINNLIG SJUKGYMNAST ÖNSKAR UN-

DER SOMMARMÅNADERNA PLATS I FAMILJ PÄ 
LANDET. SVAR TILL »N. G. N.», IDUNS EXP. Fru Georgina Svenssons 

Pensionat Å BADORTEN Fiskebäckskil RE 
KOMMENDERAS. 

INTENDENT D:R A. Afzelius, NMMA « N NATURSKÖNT OCH SUNDT LÄGE i 
STHLM. FÖR MASSAGE O. GYMNA- | L J | B I »GULDKROKEN. VID VETTERN. VIL-
STIK: D:R N. Wennström, STHLM. H"T| • I H M LABOSTÄDER. ALLA VANLIGA BAD-

PROSPEKT GENOM KAMRERARE- a r a J S a FORMER; GYTTJEBAD, TALLBARR-
KNNTORET, HJO, OCH PÄ TURIST- BAD, NAUHEIMERBAD DIETKU-
FÖRENINGENS BYRÅ, NORRLANDS- KURANSTALT. R E R - MUSIK AF UTMÄRKT KAPELL 
GATAN 2 & i, STHLM. j j„ni—1 september. 2 0 JUNI-20 AUG. 

TING, BILDAD HICKA ÖNSKAR KOMMA I ETT FINT 
V! OCH GODT HEM PÅ LANDET SÅSOM SÄLLSKAP 
OCH HJÄLP. ÄR MUSIKALISK, KUNNIG I SÖMNAD, 
MÅLNING OCH ÖFRIGA HANDARBETEN, SAMT VAN 
VID ETT HEMS SKÖTANDE. SVAR TILL »EL», ICLUNS 
EXP., STOCKHOLM. 

I7VINNLIG SJUKGYMNAST ÖNSKAR UN-
DER SOMMARMÅNADERNA PLATS I FAMILJ PÄ 

LANDET. SVAR TILL »N. G. N.», IDUNS EXP. T NATURSKÖN, HÄLSOSAM TRAKT I SMÅLAND ER-
1 BJUDES INACKORDERING I ETT STILLA, AKTADT 
HEM. Pris 60 KR. PR MÅNAD. SVAR ADRES
SERAS TILL fru H. FRIES, CARLSIO, RYSSBY. 

INTENDENT D:R A. Afzelius, NMMA « N NATURSKÖNT OCH SUNDT LÄGE i 
STHLM. FÖR MASSAGE O. GYMNA- | L J | B I »GULDKROKEN. VID VETTERN. VIL-
STIK: D:R N. Wennström, STHLM. H"T| • I H M LABOSTÄDER. ALLA VANLIGA BAD-

PROSPEKT GENOM KAMRERARE- a r a J S a FORMER; GYTTJEBAD, TALLBARR-
KNNTORET, HJO, OCH PÄ TURIST- BAD, NAUHEIMERBAD DIETKU-
FÖRENINGENS BYRÅ, NORRLANDS- KURANSTALT. R E R - MUSIK AF UTMÄRKT KAPELL 
GATAN 2 & i, STHLM. j j„ni—1 september. 2 0 JUNI-20 AUG. 

TING, BILDAD HICKA ÖNSKAR KOMMA I ETT FINT 
V! OCH GODT HEM PÅ LANDET SÅSOM SÄLLSKAP 
OCH HJÄLP. ÄR MUSIKALISK, KUNNIG I SÖMNAD, 
MÅLNING OCH ÖFRIGA HANDARBETEN, SAMT VAN 
VID ETT HEMS SKÖTANDE. SVAR TILL »EL», ICLUNS 
EXP., STOCKHOLM. 

LTUSHÄLLSVAN, BILDAD FLICKA SÖKER PLATS, FULLT 
I J - HEMMA I ALLA HUSL. BESTYR. FLITIG, SPAR
SAM. SVAR »SAMVETSGRANN» ADR. S. GUMSE-
LII ANNONSBYRÅ, STHLM. 

T NATURSKÖN, HÄLSOSAM TRAKT I SMÅLAND ER-
1 BJUDES INACKORDERING I ETT STILLA, AKTADT 
HEM. Pris 60 KR. PR MÅNAD. SVAR ADRES
SERAS TILL fru H. FRIES, CARLSIO, RYSSBY. 

INTENDENT D:R A. Afzelius, NMMA « N NATURSKÖNT OCH SUNDT LÄGE i 
STHLM. FÖR MASSAGE O. GYMNA- | L J | B I »GULDKROKEN. VID VETTERN. VIL-
STIK: D:R N. Wennström, STHLM. H"T| • I H M LABOSTÄDER. ALLA VANLIGA BAD-

PROSPEKT GENOM KAMRERARE- a r a J S a FORMER; GYTTJEBAD, TALLBARR-
KNNTORET, HJO, OCH PÄ TURIST- BAD, NAUHEIMERBAD DIETKU-
FÖRENINGENS BYRÅ, NORRLANDS- KURANSTALT. R E R - MUSIK AF UTMÄRKT KAPELL 
GATAN 2 & i, STHLM. j j„ni—1 september. 2 0 JUNI-20 AUG. 

TING, BILDAD HICKA ÖNSKAR KOMMA I ETT FINT 
V! OCH GODT HEM PÅ LANDET SÅSOM SÄLLSKAP 
OCH HJÄLP. ÄR MUSIKALISK, KUNNIG I SÖMNAD, 
MÅLNING OCH ÖFRIGA HANDARBETEN, SAMT VAN 
VID ETT HEMS SKÖTANDE. SVAR TILL »EL», ICLUNS 
EXP., STOCKHOLM. 

LTUSHÄLLSVAN, BILDAD FLICKA SÖKER PLATS, FULLT 
I J - HEMMA I ALLA HUSL. BESTYR. FLITIG, SPAR
SAM. SVAR »SAMVETSGRANN» ADR. S. GUMSE-
LII ANNONSBYRÅ, STHLM. 

God inackordering 
I BILDAD FAMILJ Å EGENDOM VID ANEBY JÄRN
VÄGSSTATION SAMT VID SJÖ OCH Å I NATURSKÖN 
TRAKT. ANEBY GÅRD, ANEBY. 

INTENDENT D:R A. Afzelius, NMMA « N NATURSKÖNT OCH SUNDT LÄGE i 
STHLM. FÖR MASSAGE O. GYMNA- | L J | B I »GULDKROKEN. VID VETTERN. VIL-
STIK: D:R N. Wennström, STHLM. H"T| • I H M LABOSTÄDER. ALLA VANLIGA BAD-

PROSPEKT GENOM KAMRERARE- a r a J S a FORMER; GYTTJEBAD, TALLBARR-
KNNTORET, HJO, OCH PÄ TURIST- BAD, NAUHEIMERBAD DIETKU-
FÖRENINGENS BYRÅ, NORRLANDS- KURANSTALT. R E R - MUSIK AF UTMÄRKT KAPELL 
GATAN 2 & i, STHLM. j j„ni—1 september. 2 0 JUNI-20 AUG. 

TTNG FLICKA AF GOD FAMILJ, KUNN. I MATL., 
VÄFN., SÖMN. ETC., ÖNSK. PLATS, HÄLST I 

NORRLAND, ATT FÖRESTÅ HUSH. ELL. SOM HJÄLP 
ÅT HUSM. REK. FINNAS. SVAR TILL »DUGLIG 
X.», IDUNS EXP. 

Sjuksköterska, 
MED STOR PRAKTIK INOM ALL SJUKVÅRD, SKICK
LIG I MASSAGEBEHANDLING, SÖKER LÄMPLIG PLATS 
VID SJUKHUS, PRIVATVÅRD ELLER MEDFÖLJA NÅ
GON SJUK TILL BADORT HÄR ELLER UTLANDET. FI
NASTE REFERENSER. PÅ LÖN FÄSTES EJ ATSEENDE. 
SVAR TORDE GODHETSFULLT SÄNDAS MÄAT »TREF-
1IG 28 ÅR», UNDER ADRESS S. GUMSELII ANNONS
BYRÅ, STOCKHOLM, F. V. B. 

God inackordering 
I BILDAD FAMILJ Å EGENDOM VID ANEBY JÄRN
VÄGSSTATION SAMT VID SJÖ OCH Å I NATURSKÖN 
TRAKT. ANEBY GÅRD, ANEBY. 

Marstrands hafskuranstalt. 
I juni —1 oktober. LÄKARE: INTENDENTEN D:r Bauman. D:r G. Falk: mas

SAGE OCH SJUKGYMNASTIK, D:r O. Sandberg (EFTER MIDSOMM-IR): MAG- OCH TARMSJUK
DOMAR. KAMRER: V. Fröblom. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. GYTTJEMASSAGEBAD, 
NAUHEIMER- OCH KREUZNACHERBAD M. M. 

TTNG FLICKA AF GOD FAMILJ, KUNN. I MATL., 
VÄFN., SÖMN. ETC., ÖNSK. PLATS, HÄLST I 

NORRLAND, ATT FÖRESTÅ HUSH. ELL. SOM HJÄLP 
ÅT HUSM. REK. FINNAS. SVAR TILL »DUGLIG 
X.», IDUNS EXP. 

Sjuksköterska, 
MED STOR PRAKTIK INOM ALL SJUKVÅRD, SKICK
LIG I MASSAGEBEHANDLING, SÖKER LÄMPLIG PLATS 
VID SJUKHUS, PRIVATVÅRD ELLER MEDFÖLJA NÅ
GON SJUK TILL BADORT HÄR ELLER UTLANDET. FI
NASTE REFERENSER. PÅ LÖN FÄSTES EJ ATSEENDE. 
SVAR TORDE GODHETSFULLT SÄNDAS MÄAT »TREF-
1IG 28 ÅR», UNDER ADRESS S. GUMSELII ANNONS
BYRÅ, STOCKHOLM, F. V. B. 

INACKORDERING. 2 Å 3 PERSONER MOT
TAGAS TILL INACKORDERING I SOMMAR Å NA

TURSKÖN EGENDOM I VERMLAND. GODA KOM
MUNIKATIONER, HÄRLIGA PROMENADER, FISKRIK 
SJÖ. VIDARE GEN. HÄRADSHÖFDING CARLBERG, 
TELEGRAFSTYRELSEN, STOCKHOLM. 

Marstrands hafskuranstalt. 
I juni —1 oktober. LÄKARE: INTENDENTEN D:r Bauman. D:r G. Falk: mas

SAGE OCH SJUKGYMNASTIK, D:r O. Sandberg (EFTER MIDSOMM-IR): MAG- OCH TARMSJUK
DOMAR. KAMRER: V. Fröblom. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. GYTTJEMASSAGEBAD, 
NAUHEIMER- OCH KREUZNACHERBAD M. M. 

T GOD FAMILJ ÖNSKAR EN UNG FLICKA, SOM 
A GENOMGÅTT Tekniska^ skolan, PLATS ATT 
UNDERVISA I TECKNING, MÅLNING, ÄFVEN HAND
ARBETE OCH MUSIK. (TORDE SÄRSKILDT BEAKTAS 
AF DEM SOM SKOLA GENOMGÅ TEKNISKA SKO
LAN). LÖN BEGÄRES EJ. SVAR TILL »INTRESSE
RAD 18 ÅR», IDUNS EXP. 

Sjuksköterska, 
MED STOR PRAKTIK INOM ALL SJUKVÅRD, SKICK
LIG I MASSAGEBEHANDLING, SÖKER LÄMPLIG PLATS 
VID SJUKHUS, PRIVATVÅRD ELLER MEDFÖLJA NÅ
GON SJUK TILL BADORT HÄR ELLER UTLANDET. FI
NASTE REFERENSER. PÅ LÖN FÄSTES EJ ATSEENDE. 
SVAR TORDE GODHETSFULLT SÄNDAS MÄAT »TREF-
1IG 28 ÅR», UNDER ADRESS S. GUMSELII ANNONS
BYRÅ, STOCKHOLM, F. V. B. 

INACKORDERING. 2 Å 3 PERSONER MOT
TAGAS TILL INACKORDERING I SOMMAR Å NA

TURSKÖN EGENDOM I VERMLAND. GODA KOM
MUNIKATIONER, HÄRLIGA PROMENADER, FISKRIK 
SJÖ. VIDARE GEN. HÄRADSHÖFDING CARLBERG, 
TELEGRAFSTYRELSEN, STOCKHOLM. 

Marstrands hafskuranstalt. 
I juni —1 oktober. LÄKARE: INTENDENTEN D:r Bauman. D:r G. Falk: mas

SAGE OCH SJUKGYMNASTIK, D:r O. Sandberg (EFTER MIDSOMM-IR): MAG- OCH TARMSJUK
DOMAR. KAMRER: V. Fröblom. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. GYTTJEMASSAGEBAD, 
NAUHEIMER- OCH KREUZNACHERBAD M. M. 

T GOD FAMILJ ÖNSKAR EN UNG FLICKA, SOM 
A GENOMGÅTT Tekniska^ skolan, PLATS ATT 
UNDERVISA I TECKNING, MÅLNING, ÄFVEN HAND
ARBETE OCH MUSIK. (TORDE SÄRSKILDT BEAKTAS 
AF DEM SOM SKOLA GENOMGÅ TEKNISKA SKO
LAN). LÖN BEGÄRES EJ. SVAR TILL »INTRESSE
RAD 18 ÅR», IDUNS EXP. 

Sjuksköterska, 
MED STOR PRAKTIK INOM ALL SJUKVÅRD, SKICK
LIG I MASSAGEBEHANDLING, SÖKER LÄMPLIG PLATS 
VID SJUKHUS, PRIVATVÅRD ELLER MEDFÖLJA NÅ
GON SJUK TILL BADORT HÄR ELLER UTLANDET. FI
NASTE REFERENSER. PÅ LÖN FÄSTES EJ ATSEENDE. 
SVAR TORDE GODHETSFULLT SÄNDAS MÄAT »TREF-
1IG 28 ÅR», UNDER ADRESS S. GUMSELII ANNONS
BYRÅ, STOCKHOLM, F. V. B. 

INACKORDERING. 2 Å 3 PERSONER MOT
TAGAS TILL INACKORDERING I SOMMAR Å NA

TURSKÖN EGENDOM I VERMLAND. GODA KOM
MUNIKATIONER, HÄRLIGA PROMENADER, FISKRIK 
SJÖ. VIDARE GEN. HÄRADSHÖFDING CARLBERG, 
TELEGRAFSTYRELSEN, STOCKHOLM. 

öppet 24 m a j - Nauheimerbad med flytande kolsyra. B e g U r 
12 september. J f " # , < p r o s p e k t 

D:r Fr. Odenius, 1VI 0 SSJf I I P 1 V Kamrerkontoret, 
STOCKHOLM. l I X V / K J U v V V / 1 W Falköping-Ranten. 

1,100 f o t ö f v e r h a f v e t , D. Ä. LIKA HÖGT SOM JÄMTLÄNDSKA KURORTEN MÖRSIL. 

T GOD FAMILJ ÖNSKAR EN UNG FLICKA, SOM 
A GENOMGÅTT Tekniska^ skolan, PLATS ATT 
UNDERVISA I TECKNING, MÅLNING, ÄFVEN HAND
ARBETE OCH MUSIK. (TORDE SÄRSKILDT BEAKTAS 
AF DEM SOM SKOLA GENOMGÅ TEKNISKA SKO
LAN). LÖN BEGÄRES EJ. SVAR TILL »INTRESSE
RAD 18 ÅR», IDUNS EXP. 

p"XAM. LÄRARINNA MED 5-ÅRIG PRAKTIK ÖNSKAR 
SOMMARPLATS MOT FRITT VIVRE. SVAR TILL 

»29 SINGÖ» SINGÖ (STHLM). 

/'LODA HEM PÅ LANDET, SOM ÖNSKA INACKOR-
" DENTER TORDE SKYNDSAMT ANMÄLA SIG, NYA 
INACKORDERINGSBYRÅN, BRUNKEBERGSGAT. 3 B, 
STOCKHOLM. 

öppet 24 m a j - Nauheimerbad med flytande kolsyra. B e g U r 
12 september. J f " # , < p r o s p e k t 

D:r Fr. Odenius, 1VI 0 SSJf I I P 1 V Kamrerkontoret, 
STOCKHOLM. l I X V / K J U v V V / 1 W Falköping-Ranten. 

1,100 f o t ö f v e r h a f v e t , D. Ä. LIKA HÖGT SOM JÄMTLÄNDSKA KURORTEN MÖRSIL. 

"OLATS I FAMILJ PÅ LANDET, ELLER ATT MEDF. TILL 
BADORT, SÅSOM LEKTRIS, ÄFVENSOM ATT BI

TRÄDA MED I HEMMET FÖREKOM, GÖROMÅL, ÖN
SKAS AF UNG, BILDAD FLICKA. SVAR TILL »GODT 
LYNNE» UNDER ADR. S. GUM&III ANNONSBYRÅ, 
STHLM. (G. 2602) 

TTNG FLICKA, som GENOMGÅTT EN HUSMODERS-
*-J KURS I FACKSKOLAN FÖR HUSLIG EKONOMI, 
UPSALA, OCH DESSUTOM HAR GOD PRAKTISK ÖF-
NING ÖNSKAR PLATS. SVAR TILL »Maj 1902», 
UPSALA P. r. 

/'LODA HEM PÅ LANDET, SOM ÖNSKA INACKOR-
" DENTER TORDE SKYNDSAMT ANMÄLA SIG, NYA 
INACKORDERINGSBYRÅN, BRUNKEBERGSGAT. 3 B, 
STOCKHOLM. 

öppet 24 m a j - Nauheimerbad med flytande kolsyra. B e g U r 
12 september. J f " # , < p r o s p e k t 

D:r Fr. Odenius, 1VI 0 SSJf I I P 1 V Kamrerkontoret, 
STOCKHOLM. l I X V / K J U v V V / 1 W Falköping-Ranten. 

1,100 f o t ö f v e r h a f v e t , D. Ä. LIKA HÖGT SOM JÄMTLÄNDSKA KURORTEN MÖRSIL. 

"OLATS I FAMILJ PÅ LANDET, ELLER ATT MEDF. TILL 
BADORT, SÅSOM LEKTRIS, ÄFVENSOM ATT BI

TRÄDA MED I HEMMET FÖREKOM, GÖROMÅL, ÖN
SKAS AF UNG, BILDAD FLICKA. SVAR TILL »GODT 
LYNNE» UNDER ADR. S. GUM&III ANNONSBYRÅ, 
STHLM. (G. 2602) 

TTNG FLICKA, som GENOMGÅTT EN HUSMODERS-
*-J KURS I FACKSKOLAN FÖR HUSLIG EKONOMI, 
UPSALA, OCH DESSUTOM HAR GOD PRAKTISK ÖF-
NING ÖNSKAR PLATS. SVAR TILL »Maj 1902», 
UPSALA P. r. Konfirmationsundervisning 

OCH INACKORDERING ERHÅLLA 2:NE FLICKOR, SOM 
VILJA DELA RUM, MOT PRIS AF 100 KR. FÖR HVAR
DERA UNDER 6 VECKOR FRÅN BÖRJAN AF JUNI 
SVAR TILL GÖKHEMS PROSTGÅRD, ADR. GÖKHEM. 

öppet 24 m a j - Nauheimerbad med flytande kolsyra. B e g U r 
12 september. J f " # , < p r o s p e k t 

D:r Fr. Odenius, 1VI 0 SSJf I I P 1 V Kamrerkontoret, 
STOCKHOLM. l I X V / K J U v V V / 1 W Falköping-Ranten. 

1,100 f o t ö f v e r h a f v e t , D. Ä. LIKA HÖGT SOM JÄMTLÄNDSKA KURORTEN MÖRSIL. 

BILDAD FLICKA, 
INTRESSERAD AF SJUKVÅRD, ÖNSKAR PLATS SÅ
SOM SÄLLSKAP HOS ENSAM DAM. SVAR INOM 
8 DAGAR TILL »N. N. 1902», LUND P. R. 

personer, SOM ÖNSKA massage, sjukgym-
r nastik (ÄFVEN SNEDBEHANDLING) ELLER res
SÄLLSKAP, ERHÅLLA VÄL UTBILDADE OCH TRÄNADE 
KVINL. ELLER MANI. GYMNASTER GEN. D:r 0. 
Wide, Stockholm. 

Konfirmationsundervisning 
OCH INACKORDERING ERHÅLLA 2:NE FLICKOR, SOM 
VILJA DELA RUM, MOT PRIS AF 100 KR. FÖR HVAR
DERA UNDER 6 VECKOR FRÅN BÖRJAN AF JUNI 
SVAR TILL GÖKHEMS PROSTGÅRD, ADR. GÖKHEM. 

B f O B B T E L J E H A M R A » A K T S T A 1 . T 

Saison 1 0 juni—1 september. 

Vldtberömda Gyttjemassage- och Tallbarrsbad JÄMTE ÖFRIGA BRUKLIGA BADFORMER. SYN
NERLIGEN VACKRA RESULTAT VID BEHANDLING AF R h e u m a t i s m . — VACKER NATUR MED 
VIDSTRÄCKTA PROMENADER. SUNDA BOSTÄDER MED LANDTLIGT LAGE. GOD RESTAURATION; BILLIGA 
LEFNADSOMKOSTNADER. ELITKAPELLET. TILLBYGGNAD TILL SOCIETETSHUSET. LAWN-TENNISPLAN. 
— ANSÖKNINGAR TILL FRIA BAD INSÄNDAS FÖRE 15 MAJ. 

LÄKAREVÅRDEN BESTRIDES AF DOKTOR A. Brandt. KAMRER Th. Ohlson EXPEDIERAR BESTÄLL
NINGAR Å RUM OCH BADTIMMAR SAMT ÖFVERSÄNDER PROSPEKT, SOM ÄFVEN ERHÅLLAS å TURIST
FÖRENINGENS BYRÅ i STOCKHOLM. 

BILDAD FLICKA, 
INTRESSERAD AF SJUKVÅRD, ÖNSKAR PLATS SÅ
SOM SÄLLSKAP HOS ENSAM DAM. SVAR INOM 
8 DAGAR TILL »N. N. 1902», LUND P. R. 

personer, SOM ÖNSKA massage, sjukgym-
r nastik (ÄFVEN SNEDBEHANDLING) ELLER res
SÄLLSKAP, ERHÅLLA VÄL UTBILDADE OCH TRÄNADE 
KVINL. ELLER MANI. GYMNASTER GEN. D:r 0. 
Wide, Stockholm. 

CTOCKHOLM. INACKORDERING FÖR LÄNGRE 
^ ELLER KORTARE TID ERHÅLLES HOS FRU CARL 
HUTTLING (NÉE GAUDARD) 8 CARLAPLAN. 

B f O B B T E L J E H A M R A » A K T S T A 1 . T 

Saison 1 0 juni—1 september. 

Vldtberömda Gyttjemassage- och Tallbarrsbad JÄMTE ÖFRIGA BRUKLIGA BADFORMER. SYN
NERLIGEN VACKRA RESULTAT VID BEHANDLING AF R h e u m a t i s m . — VACKER NATUR MED 
VIDSTRÄCKTA PROMENADER. SUNDA BOSTÄDER MED LANDTLIGT LAGE. GOD RESTAURATION; BILLIGA 
LEFNADSOMKOSTNADER. ELITKAPELLET. TILLBYGGNAD TILL SOCIETETSHUSET. LAWN-TENNISPLAN. 
— ANSÖKNINGAR TILL FRIA BAD INSÄNDAS FÖRE 15 MAJ. 

LÄKAREVÅRDEN BESTRIDES AF DOKTOR A. Brandt. KAMRER Th. Ohlson EXPEDIERAR BESTÄLL
NINGAR Å RUM OCH BADTIMMAR SAMT ÖFVERSÄNDER PROSPEKT, SOM ÄFVEN ERHÅLLAS å TURIST
FÖRENINGENS BYRÅ i STOCKHOLM. 

CMÄSKOLELÄRARINNA I STAD, SOM GENOMGÅTT 
^ 6 KLASSER ELEMENTARSKOLA, ÖNSKAR UNDER 
SOMMAREN PLATS I FAMILJ, ATT LÄSA MED BARN 
ELLER SOM SÄLLSKAP OCH HJÄLP. SVAR TILL 
»VÄRMLÄNDSKA 23 ÄR», KARLSTAD P. R. 

U n g b i l d a d T y s k a , 

som GENOMGÅTT 8-KLASSIGT LÄROVERK, ÄGNAR SIFR 
ÅT LÄRARINNEKALLET, ÖNSKAR MEDTÖLJA FAMILJ 
TILL LANDET FÖR ATT LÄSA MED BARN ELLER vara 
BEHJÄLPLIG I HUSHÅLLET. BÄSTA REK. SVAR TILL 
• NÅGOT MUSIKALISK», TDUNS EXP. ELLER A. TEL. 
MARIA 1312. 

INST. SOMMAR I VACKER, HÄLSOSAM TRAKT AF 
SÖDRA DALARNE. SV. T. »DALÄLFVEN», TDUNS EXP. 

B f O B B T E L J E H A M R A » A K T S T A 1 . T 

Saison 1 0 juni—1 september. 

Vldtberömda Gyttjemassage- och Tallbarrsbad JÄMTE ÖFRIGA BRUKLIGA BADFORMER. SYN
NERLIGEN VACKRA RESULTAT VID BEHANDLING AF R h e u m a t i s m . — VACKER NATUR MED 
VIDSTRÄCKTA PROMENADER. SUNDA BOSTÄDER MED LANDTLIGT LAGE. GOD RESTAURATION; BILLIGA 
LEFNADSOMKOSTNADER. ELITKAPELLET. TILLBYGGNAD TILL SOCIETETSHUSET. LAWN-TENNISPLAN. 
— ANSÖKNINGAR TILL FRIA BAD INSÄNDAS FÖRE 15 MAJ. 

LÄKAREVÅRDEN BESTRIDES AF DOKTOR A. Brandt. KAMRER Th. Ohlson EXPEDIERAR BESTÄLL
NINGAR Å RUM OCH BADTIMMAR SAMT ÖFVERSÄNDER PROSPEKT, SOM ÄFVEN ERHÅLLAS å TURIST
FÖRENINGENS BYRÅ i STOCKHOLM. 

UN UNG, MUSIKALISK LÄRARINNA, VAN ATT UN-
*^ DERVISA I SVENSKA ÄMNEN TYSKA OCH EN
GELSKA SPRÅKEN, ÖNSKAR UNDER SOMMAREN 
PLATS ATT MOT FRIA RESOR OCH VIVRE LÄSA FERIE
KURSERNA MED MINDRE BARN, ELLER ATT SOM 
HJÄLP OCH SÄLLSKAP FÅ MEDFÖLJA EN FAMILJ TILL 
NÅGON BADORT. SVAR SÄNDES TILL »GERD», 
SKARA P. R. 

U n g b i l d a d T y s k a , 

som GENOMGÅTT 8-KLASSIGT LÄROVERK, ÄGNAR SIFR 
ÅT LÄRARINNEKALLET, ÖNSKAR MEDTÖLJA FAMILJ 
TILL LANDET FÖR ATT LÄSA MED BARN ELLER vara 
BEHJÄLPLIG I HUSHÅLLET. BÄSTA REK. SVAR TILL 
• NÅGOT MUSIKALISK», TDUNS EXP. ELLER A. TEL. 
MARIA 1312. Utmärkt för konfirmander, 

I EN VAKKERT, INVID SALTSJÖN BELÄGEN PRÄST
GÅRD, MED ENKELT OCH HJÄRTLIGT HEMLIF, EMOT-
TAGES 3:NE KONFIRMANDER AF GOD FAMILJ. REN 
OCH STÄRKANDE HAFSLUFT, SALTA BAD OCH GOD 
MAT. DE BÄSTA REFERENSER FINNAS. SVAR TILL 
»2 MÅNADER», UNDER ADRESS S. GUNUELII AN
NONSBYRÅ, STOCKHOLM 

B f O B B T E L J E H A M R A » A K T S T A 1 . T 

Saison 1 0 juni—1 september. 

Vldtberömda Gyttjemassage- och Tallbarrsbad JÄMTE ÖFRIGA BRUKLIGA BADFORMER. SYN
NERLIGEN VACKRA RESULTAT VID BEHANDLING AF R h e u m a t i s m . — VACKER NATUR MED 
VIDSTRÄCKTA PROMENADER. SUNDA BOSTÄDER MED LANDTLIGT LAGE. GOD RESTAURATION; BILLIGA 
LEFNADSOMKOSTNADER. ELITKAPELLET. TILLBYGGNAD TILL SOCIETETSHUSET. LAWN-TENNISPLAN. 
— ANSÖKNINGAR TILL FRIA BAD INSÄNDAS FÖRE 15 MAJ. 

LÄKAREVÅRDEN BESTRIDES AF DOKTOR A. Brandt. KAMRER Th. Ohlson EXPEDIERAR BESTÄLL
NINGAR Å RUM OCH BADTIMMAR SAMT ÖFVERSÄNDER PROSPEKT, SOM ÄFVEN ERHÅLLAS å TURIST
FÖRENINGENS BYRÅ i STOCKHOLM. 

UN UNG, MUSIKALISK LÄRARINNA, VAN ATT UN-
*^ DERVISA I SVENSKA ÄMNEN TYSKA OCH EN
GELSKA SPRÅKEN, ÖNSKAR UNDER SOMMAREN 
PLATS ATT MOT FRIA RESOR OCH VIVRE LÄSA FERIE
KURSERNA MED MINDRE BARN, ELLER ATT SOM 
HJÄLP OCH SÄLLSKAP FÅ MEDFÖLJA EN FAMILJ TILL 
NÅGON BADORT. SVAR SÄNDES TILL »GERD», 
SKARA P. R. 

|7N UNG FLICKA som GENOMGÅTT 7-KLASSIG 
*-J FLICKSKOLA, ÖNSKAR KOMMA I ETT GODT HEM 
HÄLST PRÄSTGÅRD, FÖR ATT GÄ FRUN TILLHANDA 
OCH SÄTTA SIG IN I HUSHÅLLSGÖROMÅL. Hon 
ÄR VILLIG ATT MEDDELA BARN UNDERVISNING. 
SVAR TILL »SOFIA», TIDNINGEN HALLAND, HALM
STAD. 

Utmärkt för konfirmander, 
I EN VAKKERT, INVID SALTSJÖN BELÄGEN PRÄST

GÅRD, MED ENKELT OCH HJÄRTLIGT HEMLIF, EMOT-
TAGES 3:NE KONFIRMANDER AF GOD FAMILJ. REN 
OCH STÄRKANDE HAFSLUFT, SALTA BAD OCH GOD 
MAT. DE BÄSTA REFERENSER FINNAS. SVAR TILL 
»2 MÅNADER», UNDER ADRESS S. GUNUELII AN
NONSBYRÅ, STOCKHOLM 

fiVB̂ O BäDAfSlSTfl LT. 
Säsong 1 juni—15 september. 

VID JÄRNVÄGSSTATION 3 MIL FRÅN KALMAR. KALLVATTENKURANSTALT, FULLSTÄNDIG INRED
NING FÖR VARMA BAD, GYTLJEBAD ENL. LOKA-METODEN. VACKER BARRSKOGSTRAKT, GRUSGRUND, 
TORRT SKOGSKLIMAT, MÅNGA AF BOSTÄDERNA INBÄDDADE I SKOG. God restauration, INNE-
HAFVES I ÅR AF FRK. RYBERG FRÅN NORRKÖPING. LÄKARE : DOKTOR Axel Hellstenius FRÅN 
STOCKHOLM; SPEC: MAGSJUKDOMAR. PROSPEKT FRÅN KAMRERAREKONTORET. 

A TT VARA SOM HJÄLP OCH SÄLLSKAP ÅT ÄLDRE 
•F* DAM ELLER FAMILJ, SOM SKALL BESÖKA BAD
ORT, ÖNSKAR UNG, BÄTTRE FLICKA. FRITT VIVRE 
OCH FRIA RESOR ÖNSKAS. SVAR FÖRE DEN 15 
MAJ TILL »E—TH», LINDESBERG P. R* 

|7N UNG FLICKA som GENOMGÅTT 7-KLASSIG 
*-J FLICKSKOLA, ÖNSKAR KOMMA I ETT GODT HEM 
HÄLST PRÄSTGÅRD, FÖR ATT GÄ FRUN TILLHANDA 
OCH SÄTTA SIG IN I HUSHÅLLSGÖROMÅL. Hon 
ÄR VILLIG ATT MEDDELA BARN UNDERVISNING. 
SVAR TILL »SOFIA», TIDNINGEN HALLAND, HALM
STAD. 

Utmärkt för konfirmander, 
I EN VAKKERT, INVID SALTSJÖN BELÄGEN PRÄST

GÅRD, MED ENKELT OCH HJÄRTLIGT HEMLIF, EMOT-
TAGES 3:NE KONFIRMANDER AF GOD FAMILJ. REN 
OCH STÄRKANDE HAFSLUFT, SALTA BAD OCH GOD 
MAT. DE BÄSTA REFERENSER FINNAS. SVAR TILL 
»2 MÅNADER», UNDER ADRESS S. GUNUELII AN
NONSBYRÅ, STOCKHOLM 

fiVB̂ O BäDAfSlSTfl LT. 
Säsong 1 juni—15 september. 

VID JÄRNVÄGSSTATION 3 MIL FRÅN KALMAR. KALLVATTENKURANSTALT, FULLSTÄNDIG INRED
NING FÖR VARMA BAD, GYTLJEBAD ENL. LOKA-METODEN. VACKER BARRSKOGSTRAKT, GRUSGRUND, 
TORRT SKOGSKLIMAT, MÅNGA AF BOSTÄDERNA INBÄDDADE I SKOG. God restauration, INNE-
HAFVES I ÅR AF FRK. RYBERG FRÅN NORRKÖPING. LÄKARE : DOKTOR Axel Hellstenius FRÅN 
STOCKHOLM; SPEC: MAGSJUKDOMAR. PROSPEKT FRÅN KAMRERAREKONTORET. 

A TT VARA SOM HJÄLP OCH SÄLLSKAP ÅT ÄLDRE 
•F* DAM ELLER FAMILJ, SOM SKALL BESÖKA BAD
ORT, ÖNSKAR UNG, BÄTTRE FLICKA. FRITT VIVRE 
OCH FRIA RESOR ÖNSKAS. SVAR FÖRE DEN 15 
MAJ TILL »E—TH», LINDESBERG P. R* 

"V/AN HANDARBETSLÄRARINNA ÖNSKAR UNDER 
* SOMMAREN MOT FRITT VIVRE OCH FRIA RESOR 

PLATS PÅ LANDET, ATT UNDERVISN I EN ELLER 
FLERA FAMILJER. SVAR TILL »GODA BETYG», ADR. 
S. GUMAELII ANNONSBYRÅ, STOCKHOLM. 

På VACKER OCH NATURSKÖN 

E G E N D O M 
I SMÅLAND MED HÖG OCH" HÄLSOSAM LUFT IN
TILL SKOG OCH SJÖ, KAN GOD INACKORDERING ER
HÅLLAS UNDER SOMMARMÅNADERNA FÖR SÅVÄL 
DAMER SOM HERRAR. LUNGSIKTIGA EMOTTAGAS 
ICKE. SVAR TILL »LANDTEGENDOM», FRINNA-
RYD P. R. 

fiVB̂ O BäDAfSlSTfl LT. 
Säsong 1 juni—15 september. 

VID JÄRNVÄGSSTATION 3 MIL FRÅN KALMAR. KALLVATTENKURANSTALT, FULLSTÄNDIG INRED
NING FÖR VARMA BAD, GYTLJEBAD ENL. LOKA-METODEN. VACKER BARRSKOGSTRAKT, GRUSGRUND, 
TORRT SKOGSKLIMAT, MÅNGA AF BOSTÄDERNA INBÄDDADE I SKOG. God restauration, INNE-
HAFVES I ÅR AF FRK. RYBERG FRÅN NORRKÖPING. LÄKARE : DOKTOR Axel Hellstenius FRÅN 
STOCKHOLM; SPEC: MAGSJUKDOMAR. PROSPEKT FRÅN KAMRERAREKONTORET. 

T>ILDAD, HUSLIG FLICKA, AF GOD FAMILJ, MED 
M GLADT LYNNE OCH FÖRMÅGA ATT ORDNA ETT 
HEM, ÖNSKAR PLATS SOM VÄRDINNA I BÄTTRE 
ÄNKLINGS ELLER UNGHERRES HEM. SVAR MÄRKT 
»Y. V. L. 27», HALMSTAD P. R. 

"V/AN HANDARBETSLÄRARINNA ÖNSKAR UNDER 
* SOMMAREN MOT FRITT VIVRE OCH FRIA RESOR 

PLATS PÅ LANDET, ATT UNDERVISN I EN ELLER 
FLERA FAMILJER. SVAR TILL »GODA BETYG», ADR. 
S. GUMAELII ANNONSBYRÅ, STOCKHOLM. 

På VACKER OCH NATURSKÖN 

E G E N D O M 
I SMÅLAND MED HÖG OCH" HÄLSOSAM LUFT IN
TILL SKOG OCH SJÖ, KAN GOD INACKORDERING ER
HÅLLAS UNDER SOMMARMÅNADERNA FÖR SÅVÄL 
DAMER SOM HERRAR. LUNGSIKTIGA EMOTTAGAS 
ICKE. SVAR TILL »LANDTEGENDOM», FRINNA-
RYD P. R. 

ÖPPEN * j r v 1 LÄKARE: 
16 juni—23 augusti. B l Q / f i l f l i\ Q Prof. D:r C. Sundberg, 

POSTADR.: Hammarstrand, FL FL U 1 I 9 1 1 (i Vestmannagatan 4, 
TELEGRAFADR : Ragunda. X L U . Q L L L L V L . I T STOCKHOLM. 

V A T T E N K U R A N S T A L T O C H HÄLSOKÄLLA. 

1 SYDÖSTRA JÄMTLAND, 7 KM. FRÅN RAGUNDA JÄRNVÄGSSTATION, VID INDALSÄLFVEN. PRO
SPEKT GENOM BADKAMRERAREN K. 0 . ERIKSSON, Hammarstrand. 

T>ILDAD, HUSLIG FLICKA, AF GOD FAMILJ, MED 
M GLADT LYNNE OCH FÖRMÅGA ATT ORDNA ETT 
HEM, ÖNSKAR PLATS SOM VÄRDINNA I BÄTTRE 
ÄNKLINGS ELLER UNGHERRES HEM. SVAR MÄRKT 
»Y. V. L. 27», HALMSTAD P. R. 2me anspråkslösa 

Lärarinnor 
FÅ FÖR SOMMARMÅNADERNA BILLIG INACKORDE
RING I GODT HEM PÅ LANDET, OM DE HVARDERA 
ÅTAGA SIG 2 TIM. DAGL. UNDERVISN. I MUSIK 
OCH SKOLÄMNEN. SVAR TILL »H. H. 25», BOK
TRYCKERIBODEN, NYKÖPING. (G. 23094) 

På VACKER OCH NATURSKÖN 

E G E N D O M 
I SMÅLAND MED HÖG OCH" HÄLSOSAM LUFT IN
TILL SKOG OCH SJÖ, KAN GOD INACKORDERING ER
HÅLLAS UNDER SOMMARMÅNADERNA FÖR SÅVÄL 
DAMER SOM HERRAR. LUNGSIKTIGA EMOTTAGAS 
ICKE. SVAR TILL »LANDTEGENDOM», FRINNA-
RYD P. R. 

ÖPPEN * j r v 1 LÄKARE: 
16 juni—23 augusti. B l Q / f i l f l i\ Q Prof. D:r C. Sundberg, 

POSTADR.: Hammarstrand, FL FL U 1 I 9 1 1 (i Vestmannagatan 4, 
TELEGRAFADR : Ragunda. X L U . Q L L L L V L . I T STOCKHOLM. 

V A T T E N K U R A N S T A L T O C H HÄLSOKÄLLA. 

1 SYDÖSTRA JÄMTLAND, 7 KM. FRÅN RAGUNDA JÄRNVÄGSSTATION, VID INDALSÄLFVEN. PRO
SPEKT GENOM BADKAMRERAREN K. 0 . ERIKSSON, Hammarstrand. 

TTNG, MUSIKALISK LÄRARINNA, ÖNSKAR UNDER 
^ FERIERNA 15 JUNI—15 AUG. OMBYTE PÅ 
VISTELSEORT OCH SYSSELSÄTTNING, HÄLST PÅ LAN
DET OCH DÄR UNGDOM FINNES. ÄR VILLIG ATT 
MOT FRITT VIVRE OCH DITO RESOR BITRÄDA I HUS
HÅLL, OCH OM SÅ ÖNSKAS, SPELA MED NYBÖR
JARE. SVAR EMOTSES TACKSAMT AF »ANNA», 
LIT, P. R. JÄMTLAND. 

2me anspråkslösa 
Lärarinnor 

FÅ FÖR SOMMARMÅNADERNA BILLIG INACKORDE
RING I GODT HEM PÅ LANDET, OM DE HVARDERA 
ÅTAGA SIG 2 TIM. DAGL. UNDERVISN. I MUSIK 
OCH SKOLÄMNEN. SVAR TILL »H. H. 25», BOK
TRYCKERIBODEN, NYKÖPING. (G. 23094) 

"INACKORDERING PÅ LANDET ÖNSKAS AF FÖRLOF-
' VAD LANDSFLICKA FÖR ATT LÄRA SIG HUSHÅLL, 
NÅGON VANA.DÄRVID FINNES FÖRUT. SVAR MOT
SES MÄRKT »OM VÅRD», UNDER ADRESS S. GU-
MAÄLII ANNONSBYRÅ, STHLM. 

ÖPPEN * j r v 1 LÄKARE: 
16 juni—23 augusti. B l Q / f i l f l i\ Q Prof. D:r C. Sundberg, 

POSTADR.: Hammarstrand, FL FL U 1 I 9 1 1 (i Vestmannagatan 4, 
TELEGRAFADR : Ragunda. X L U . Q L L L L V L . I T STOCKHOLM. 

V A T T E N K U R A N S T A L T O C H HÄLSOKÄLLA. 

1 SYDÖSTRA JÄMTLAND, 7 KM. FRÅN RAGUNDA JÄRNVÄGSSTATION, VID INDALSÄLFVEN. PRO
SPEKT GENOM BADKAMRERAREN K. 0 . ERIKSSON, Hammarstrand. 

TTNG, MUSIKALISK LÄRARINNA, ÖNSKAR UNDER 
^ FERIERNA 15 JUNI—15 AUG. OMBYTE PÅ 
VISTELSEORT OCH SYSSELSÄTTNING, HÄLST PÅ LAN
DET OCH DÄR UNGDOM FINNES. ÄR VILLIG ATT 
MOT FRITT VIVRE OCH DITO RESOR BITRÄDA I HUS
HÅLL, OCH OM SÅ ÖNSKAS, SPELA MED NYBÖR
JARE. SVAR EMOTSES TACKSAMT AF »ANNA», 
LIT, P. R. JÄMTLAND. 

2me anspråkslösa 
Lärarinnor 

FÅ FÖR SOMMARMÅNADERNA BILLIG INACKORDE
RING I GODT HEM PÅ LANDET, OM DE HVARDERA 
ÅTAGA SIG 2 TIM. DAGL. UNDERVISN. I MUSIK 
OCH SKOLÄMNEN. SVAR TILL »H. H. 25», BOK
TRYCKERIBODEN, NYKÖPING. (G. 23094) 

Sommarnöje! 
TILLFÄLLE TILL INACKORDERING FINNES Å EGEN

DOM I NATURSKÖN TRAKT, 3 KILOMETER TILL HJO 
BADINRÄTTNING, 1 DITO FRÅN WETTERN. PRIS 60 
KR. PR MÅNAD. SVAR TILL »G.», P. R. HJO. 

— -;• N STARKASTE JÄRNKÄLLOR. 
S T M J g <».4fflfc Mum^ roBMH GYTTJEMASSAGEBAD Stålbad, HAFS-

RBI v V v H B a S t W B ^ ^ N F \ / DIETISK KUR FÖR SOCKERSJUKA M.M. 
J NYTT TIDSENLIGT PENSIONAT. 

Saison I juni—31 aug. ™^ 
ÖFVERIÄK.: DOCENTEN D:R John SJÖQVIST, STHLM. l ^ M I B • f l f t 

NÄRA ÖSTERSJÖN. I H B V L M W B B H I Q H e 1 

FULLSTÄNDIGA PROSPEKT GRATIS OCH FRANKO 
GENOM B r u n n s k o n t o r e t . 

T ÄRARINNA, SOM GENOMGÅTT HÖGRE LÄROVERK 
•H OCH SMÅSKOLESEM., SÖKER TILL HÖSTEN PLATS 
I BILDAD FAMILJ., PÅ LANDET, FÖR ATT LÄSA MED 
MINDRE BARN. ÄGER 4-ÅRIG UNDERVISNINSVANA. 
MUSIKUNDERVISNING MEDDELAS OM SÅ ERFORD
RAS. KORRESPONDENS KAN INLEDAS MED »24-
ÅRIG», NORDISKA ANNONSBYRÅN, GÖTEBORG. 

2me anspråkslösa 
Lärarinnor 

FÅ FÖR SOMMARMÅNADERNA BILLIG INACKORDE
RING I GODT HEM PÅ LANDET, OM DE HVARDERA 
ÅTAGA SIG 2 TIM. DAGL. UNDERVISN. I MUSIK 
OCH SKOLÄMNEN. SVAR TILL »H. H. 25», BOK
TRYCKERIBODEN, NYKÖPING. (G. 23094) 

Sommarnöje! 
TILLFÄLLE TILL INACKORDERING FINNES Å EGEN

DOM I NATURSKÖN TRAKT, 3 KILOMETER TILL HJO 
BADINRÄTTNING, 1 DITO FRÅN WETTERN. PRIS 60 
KR. PR MÅNAD. SVAR TILL »G.», P. R. HJO. 

— -;• N STARKASTE JÄRNKÄLLOR. 
S T M J g <».4fflfc Mum^ roBMH GYTTJEMASSAGEBAD Stålbad, HAFS-

RBI v V v H B a S t W B ^ ^ N F \ / DIETISK KUR FÖR SOCKERSJUKA M.M. 
J NYTT TIDSENLIGT PENSIONAT. 

Saison I juni—31 aug. ™^ 
ÖFVERIÄK.: DOCENTEN D:R John SJÖQVIST, STHLM. l ^ M I B • f l f t 

NÄRA ÖSTERSJÖN. I H B V L M W B B H I Q H e 1 

FULLSTÄNDIGA PROSPEKT GRATIS OCH FRANKO 
GENOM B r u n n s k o n t o r e t . 

T ÄRARINNA, SOM GENOMGÅTT HÖGRE LÄROVERK 
•H OCH SMÅSKOLESEM., SÖKER TILL HÖSTEN PLATS 
I BILDAD FAMILJ., PÅ LANDET, FÖR ATT LÄSA MED 
MINDRE BARN. ÄGER 4-ÅRIG UNDERVISNINSVANA. 
MUSIKUNDERVISNING MEDDELAS OM SÅ ERFORD
RAS. KORRESPONDENS KAN INLEDAS MED »24-
ÅRIG», NORDISKA ANNONSBYRÅN, GÖTEBORG. 

HEL INACKORDERING 
ÖNSKAR EN FAMILĴ  BESTÅENDE AF sex PERSONER 
UNDER SOMMARMÅNADERNA Å EN EGENDOM, BE
LÄGEN I VACKER SKOGSTRAKT NÄRA SJÖ. SVAR MED 
PRISUPPGIFT TILL »E. H.» TORDE INLÄMNAS I GU
MAELII ANNONSBYRÅ, GÖTEBORG. (G. G. 5132) 

Sommarnöje! 
TILLFÄLLE TILL INACKORDERING FINNES Å EGEN

DOM I NATURSKÖN TRAKT, 3 KILOMETER TILL HJO 
BADINRÄTTNING, 1 DITO FRÅN WETTERN. PRIS 60 
KR. PR MÅNAD. SVAR TILL »G.», P. R. HJO. 

— -;• N STARKASTE JÄRNKÄLLOR. 
S T M J g <».4fflfc Mum^ roBMH GYTTJEMASSAGEBAD Stålbad, HAFS-

RBI v V v H B a S t W B ^ ^ N F \ / DIETISK KUR FÖR SOCKERSJUKA M.M. 
J NYTT TIDSENLIGT PENSIONAT. 

Saison I juni—31 aug. ™^ 
ÖFVERIÄK.: DOCENTEN D:R John SJÖQVIST, STHLM. l ^ M I B • f l f t 

NÄRA ÖSTERSJÖN. I H B V L M W B B H I Q H e 1 

FULLSTÄNDIGA PROSPEKT GRATIS OCH FRANKO 
GENOM B r u n n s k o n t o r e t . 

T ÄRARINNA, SOM GENOMGÅTT HÖGRE LÄROVERK 
•H OCH SMÅSKOLESEM., SÖKER TILL HÖSTEN PLATS 
I BILDAD FAMILJ., PÅ LANDET, FÖR ATT LÄSA MED 
MINDRE BARN. ÄGER 4-ÅRIG UNDERVISNINSVANA. 
MUSIKUNDERVISNING MEDDELAS OM SÅ ERFORD
RAS. KORRESPONDENS KAN INLEDAS MED »24-
ÅRIG», NORDISKA ANNONSBYRÅN, GÖTEBORG. 

HEL INACKORDERING 
ÖNSKAR EN FAMILĴ  BESTÅENDE AF sex PERSONER 
UNDER SOMMARMÅNADERNA Å EN EGENDOM, BE
LÄGEN I VACKER SKOGSTRAKT NÄRA SJÖ. SVAR MED 
PRISUPPGIFT TILL »E. H.» TORDE INLÄMNAS I GU
MAELII ANNONSBYRÅ, GÖTEBORG. (G. G. 5132) 

Pensionat för unga flickor. 
Hannover. 

SUNDT LPGE I NÄRHETEN AF SKOGSPARKEN EILEN-
RIEDE. ÖMMASTE VÄRD, UTBILDNING I TYSKA, 
ENGELSKA OCH FRANSKA, ÄFVENSOM MUSIK, 
MÅLNING, HANDARBETEN M. M. SAMT OM SÅ 

— -;• N STARKASTE JÄRNKÄLLOR. 
S T M J g <».4fflfc Mum^ roBMH GYTTJEMASSAGEBAD Stålbad, HAFS-

RBI v V v H B a S t W B ^ ^ N F \ / DIETISK KUR FÖR SOCKERSJUKA M.M. 
J NYTT TIDSENLIGT PENSIONAT. 

Saison I juni—31 aug. ™^ 
ÖFVERIÄK.: DOCENTEN D:R John SJÖQVIST, STHLM. l ^ M I B • f l f t 

NÄRA ÖSTERSJÖN. I H B V L M W B B H I Q H e 1 

FULLSTÄNDIGA PROSPEKT GRATIS OCH FRANKO 
GENOM B r u n n s k o n t o r e t . 

"DLATS MOT L̂ÖN SÖKER 19-ÅRIJ PRÄSTDOTTER, 
* SOM EFT ÅR VARIT HJÄLPREDA I FRÄMMANDE 
HEM. FRISK, SNÄLL, MED BRA KARAKTER KUN
NIG I VANLIGA HUSHÅLLSGÖROMÅL. SVAR TILL 
»MATILDA», IDUNS EXP. 

HEL INACKORDERING 
ÖNSKAR EN FAMILĴ  BESTÅENDE AF sex PERSONER 
UNDER SOMMARMÅNADERNA Å EN EGENDOM, BE
LÄGEN I VACKER SKOGSTRAKT NÄRA SJÖ. SVAR MED 
PRISUPPGIFT TILL »E. H.» TORDE INLÄMNAS I GU
MAELII ANNONSBYRÅ, GÖTEBORG. (G. G. 5132) 

Pensionat för unga flickor. 
Hannover. 

SUNDT LPGE I NÄRHETEN AF SKOGSPARKEN EILEN-
RIEDE. ÖMMASTE VÄRD, UTBILDNING I TYSKA, 
ENGELSKA OCH FRANSKA, ÄFVENSOM MUSIK, 
MÅLNING, HANDARBETEN M. M. SAMT OM SÅ 

— -;• N STARKASTE JÄRNKÄLLOR. 
S T M J g <».4fflfc Mum^ roBMH GYTTJEMASSAGEBAD Stålbad, HAFS-

RBI v V v H B a S t W B ^ ^ N F \ / DIETISK KUR FÖR SOCKERSJUKA M.M. 
J NYTT TIDSENLIGT PENSIONAT. 

Saison I juni—31 aug. ™^ 
ÖFVERIÄK.: DOCENTEN D:R John SJÖQVIST, STHLM. l ^ M I B • f l f t 

NÄRA ÖSTERSJÖN. I H B V L M W B B H I Q H e 1 

FULLSTÄNDIGA PROSPEKT GRATIS OCH FRANKO 
GENOM B r u n n s k o n t o r e t . 

"DLATS MOT L̂ÖN SÖKER 19-ÅRIJ PRÄSTDOTTER, 
* SOM EFT ÅR VARIT HJÄLPREDA I FRÄMMANDE 
HEM. FRISK, SNÄLL, MED BRA KARAKTER KUN
NIG I VANLIGA HUSHÅLLSGÖROMÅL. SVAR TILL 
»MATILDA», IDUNS EXP. 

INACKORDERING 
ÖNSKAS AF UNG FLICKA „I GOD FAMILJ PÅ LAN
DET, HÄLST PRÄSTGÅRD. ÖNSKAR DELTAGA I HUS
HÅLLET. SVAR TILL »E. A.», SYDSV. DAGBL. 
EXP., LUND. 

Pensionat för unga flickor. 
Hannover. 

SUNDT LPGE I NÄRHETEN AF SKOGSPARKEN EILEN-
RIEDE. ÖMMASTE VÄRD, UTBILDNING I TYSKA, 
ENGELSKA OCH FRANSKA, ÄFVENSOM MUSIK, 
MÅLNING, HANDARBETEN M. M. SAMT OM SÅ 

— -;• N STARKASTE JÄRNKÄLLOR. 
S T M J g <».4fflfc Mum^ roBMH GYTTJEMASSAGEBAD Stålbad, HAFS-

RBI v V v H B a S t W B ^ ^ N F \ / DIETISK KUR FÖR SOCKERSJUKA M.M. 
J NYTT TIDSENLIGT PENSIONAT. 

Saison I juni—31 aug. ™^ 
ÖFVERIÄK.: DOCENTEN D:R John SJÖQVIST, STHLM. l ^ M I B • f l f t 

NÄRA ÖSTERSJÖN. I H B V L M W B B H I Q H e 1 

FULLSTÄNDIGA PROSPEKT GRATIS OCH FRANKO 
GENOM B r u n n s k o n t o r e t . 

"DLATS MOT L̂ÖN SÖKER 19-ÅRIJ PRÄSTDOTTER, 
* SOM EFT ÅR VARIT HJÄLPREDA I FRÄMMANDE 
HEM. FRISK, SNÄLL, MED BRA KARAKTER KUN
NIG I VANLIGA HUSHÅLLSGÖROMÅL. SVAR TILL 
»MATILDA», IDUNS EXP. 

INACKORDERING 
ÖNSKAS AF UNG FLICKA „I GOD FAMILJ PÅ LAN
DET, HÄLST PRÄSTGÅRD. ÖNSKAR DELTAGA I HUS
HÅLLET. SVAR TILL »E. A.», SYDSV. DAGBL. 
EXP., LUND. 

ÖNSKAS ÄFVEN I HUSHÅLLET. PENSIONÄRERNAS 
ANTAL BPGRÄNSADT. BÄSTA REFERENSER I SVE
RIGE. VIDARE EENOM KORRESPONDENS. 

FRU H. Boley, FRIESENSTR. 23 A. 
Hannovor. Strömstads Hafskuranstalt. TTNG, BÄTTRE FLICKA, ÖNSKAR ATT MOT MINDRE 

^ LÖN FÅ PLATS SOM BITRÄDE I HUSHÅLL OCH 
VID TILLSYN AF BARN. ÄR FRISK, SNÄLL, VILLIG 
OCH RÄTT KUNNIG I HUSHÅLL OCH SÖMNAD. SVAR 
TILL "GRETA», IDUNS EXP. 

INACKORDERING 
ÖNSKAS AF UNG FLICKA „I GOD FAMILJ PÅ LAN
DET, HÄLST PRÄSTGÅRD. ÖNSKAR DELTAGA I HUS
HÅLLET. SVAR TILL »E. A.», SYDSV. DAGBL. 
EXP., LUND. 

ÖNSKAS ÄFVEN I HUSHÅLLET. PENSIONÄRERNAS 
ANTAL BPGRÄNSADT. BÄSTA REFERENSER I SVE
RIGE. VIDARE EENOM KORRESPONDENS. 

FRU H. Boley, FRIESENSTR. 23 A. 
Hannovor. Strömstads Hafskuranstalt. TTNG, BÄTTRE FLICKA, ÖNSKAR ATT MOT MINDRE 

^ LÖN FÅ PLATS SOM BITRÄDE I HUSHÅLL OCH 
VID TILLSYN AF BARN. ÄR FRISK, SNÄLL, VILLIG 
OCH RÄTT KUNNIG I HUSHÅLL OCH SÖMNAD. SVAR 
TILL "GRETA», IDUNS EXP. I Jämtland. 

A LANDTEGENDOM, BELÄGEN VID EN AF STOR
SJÖNS VACKRASTE STRÄNDER, KAN BILLIG INACK
ORDERING PRHÅLLAS, OM SNAR ANMÄLAN SKER 
HOS FRU EVA MAGNUSSON, HOFVERMO, Köfra. 

ÖNSKAS ÄFVEN I HUSHÅLLET. PENSIONÄRERNAS 
ANTAL BPGRÄNSADT. BÄSTA REFERENSER I SVE
RIGE. VIDARE EENOM KORRESPONDENS. 

FRU H. Boley, FRIESENSTR. 23 A. 
Hannovor. Strömstads Hafskuranstalt. 

Olats I FAMILJ ELLER SOM HUSFÖRESTÅNDA-
* RINNA, SÖKES AF BÄTTRE FLICKA, KUNNIG I 
MATLAGNING OCH ALLA INOM ETT HEM FÖREKOM
MANDE GÖROMÅL; ÄR NÅGOT MUSIKALISK SAMT 
HEMMA I FINA HANDARBETEN. SVAR MED LÖNE
FÖRMÅNER EMOTSES TACKSAMT AF »24 ÅR», 
VI SK A FORS. 

I Jämtland. 
A LANDTEGENDOM, BELÄGEN VID EN AF STOR

SJÖNS VACKRASTE STRÄNDER, KAN BILLIG INACK
ORDERING PRHÅLLAS, OM SNAR ANMÄLAN SKER 
HOS FRU EVA MAGNUSSON, HOFVERMO, Köfra. 

Sommarpensionat. 
I NATURSKÖN OCH SKOGRIK TRAKT NÄRA JÄRN
VÄGSSTATION ERBJUDES HEL INACKORDERING TILL 
PRIS AF 60 KR. I MÅNADEN. LÄMPLIG REKREA
TIONSORT VID SEMESTER FÖR STADSPERSONER MED 
KONTORS- ELLER STILLASITTANDE SYSSELSÄTTNIAG. 
VIDARE GENOM KORRESPONDENS MED fröken 
Augusta Danielsson, Holmen, Mariane-
tund. 

Säsong 1 1 juni—15 september . 
Angenämaste hafskurort. SEDAN GAMMALT berömd för sina goda gyttje

massagebad. Strömstadsgyttja FÅS endast här. Nauheimer, Kreuznacher 
ICH ANDRA BRUKLIGA BAD ALLA ANDRA LÄMP'IGA behandlingsmetoder. FLERA LÄK>RE. 
BÄSTA LÄGENHET TID fiske OCH segling. Goda, BILLIGA bostäder OCH restaurationer. 
Laholmens restaurant ombygd OCH UTVIDGAD; FLERA STORA MATSA'AR KAFÉ SMÅ
RUM OCH STORA VER INDOR. Billiga lefnadsvillkor. Goda kommunikationer. SOCIE
TETSHUSET ÄR NYRESTAURERADT, DE GAMLA VEIANDOMA UTVIDGADE OCH TVÅ ÖFRE NYBYGGDA. 
GOD MUSIK 3 GÅNGER DAGLIGEN. ACETYLENBELYSNING. ANPBÅTS'ÖRHINDE'SE DAG'IGEN MED 
Göteborg OCH Kristiania; 2 GÅNTEER DAGLIGEN M̂ D Fredrikshald; (IV2 tim. inom
skärs). FRÅN PRAESTEBAKKE STATION 2J/2 MIL GOD LANDSVÄG. Badintendenten D:r A. 
Berghel, ADRESS STOCKHOLM, GREF-THUREGATAN 34 A TILL DEN 15 MAI. SEDAN T̂RÖMSFAD, 
•ESVARAR MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR. KUMFORHYRNING, UPPLYSNINENR prospekter, jämte 

vyer kostnadsfritt GENOM D I R E K T I O N E N . 

Olats I FAMILJ ELLER SOM HUSFÖRESTÅNDA-
* RINNA, SÖKES AF BÄTTRE FLICKA, KUNNIG I 
MATLAGNING OCH ALLA INOM ETT HEM FÖREKOM
MANDE GÖROMÅL; ÄR NÅGOT MUSIKALISK SAMT 
HEMMA I FINA HANDARBETEN. SVAR MED LÖNE
FÖRMÅNER EMOTSES TACKSAMT AF »24 ÅR», 
VI SK A FORS. 

D a l a r n e . 

INACKORDERING KAN ERHÅLLAS I PENSIONATET 
MARIELUND, HÄRLIGT BELÄGET VID DALELFVEN, 
NÄRA LEKSAND. PRIS PR MANAD 60 KRONOR. 
ADRESS FRÖKEN N. ULANDER, GAGNEF. 

Sommarpensionat. 
I NATURSKÖN OCH SKOGRIK TRAKT NÄRA JÄRN
VÄGSSTATION ERBJUDES HEL INACKORDERING TILL 
PRIS AF 60 KR. I MÅNADEN. LÄMPLIG REKREA
TIONSORT VID SEMESTER FÖR STADSPERSONER MED 
KONTORS- ELLER STILLASITTANDE SYSSELSÄTTNIAG. 
VIDARE GENOM KORRESPONDENS MED fröken 
Augusta Danielsson, Holmen, Mariane-
tund. 

Säsong 1 1 juni—15 september . 
Angenämaste hafskurort. SEDAN GAMMALT berömd för sina goda gyttje

massagebad. Strömstadsgyttja FÅS endast här. Nauheimer, Kreuznacher 
ICH ANDRA BRUKLIGA BAD ALLA ANDRA LÄMP'IGA behandlingsmetoder. FLERA LÄK>RE. 
BÄSTA LÄGENHET TID fiske OCH segling. Goda, BILLIGA bostäder OCH restaurationer. 
Laholmens restaurant ombygd OCH UTVIDGAD; FLERA STORA MATSA'AR KAFÉ SMÅ
RUM OCH STORA VER INDOR. Billiga lefnadsvillkor. Goda kommunikationer. SOCIE
TETSHUSET ÄR NYRESTAURERADT, DE GAMLA VEIANDOMA UTVIDGADE OCH TVÅ ÖFRE NYBYGGDA. 
GOD MUSIK 3 GÅNGER DAGLIGEN. ACETYLENBELYSNING. ANPBÅTS'ÖRHINDE'SE DAG'IGEN MED 
Göteborg OCH Kristiania; 2 GÅNTEER DAGLIGEN M̂ D Fredrikshald; (IV2 tim. inom
skärs). FRÅN PRAESTEBAKKE STATION 2J/2 MIL GOD LANDSVÄG. Badintendenten D:r A. 
Berghel, ADRESS STOCKHOLM, GREF-THUREGATAN 34 A TILL DEN 15 MAI. SEDAN T̂RÖMSFAD, 
•ESVARAR MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR. KUMFORHYRNING, UPPLYSNINENR prospekter, jämte 

vyer kostnadsfritt GENOM D I R E K T I O N E N . 

UN 20-ÅRIG LÄRARINNA ÖNSKAR PLATS UNDER 
SOMMARMÅNADERNA I BÄTTRE FAMILJ, ATT 

UNDERVISA EN ELLER TVÅ ELEVER I VANLIGA SKOL
ÄMNEN. KUNNIG I FINARE HANDARBETEN OCH 
TRÄSNIDERI. SVAR TORDE SÄNDAS FÖRE DEN 20 
MAI TILL »E. B.», IDUNS EXP., STOCKHOLM, 
F. V. B. 

D a l a r n e . 

INACKORDERING KAN ERHÅLLAS I PENSIONATET 
MARIELUND, HÄRLIGT BELÄGET VID DALELFVEN, 
NÄRA LEKSAND. PRIS PR MANAD 60 KRONOR. 
ADRESS FRÖKEN N. ULANDER, GAGNEF. 

Sommarpensionat. 
I NATURSKÖN OCH SKOGRIK TRAKT NÄRA JÄRN
VÄGSSTATION ERBJUDES HEL INACKORDERING TILL 
PRIS AF 60 KR. I MÅNADEN. LÄMPLIG REKREA
TIONSORT VID SEMESTER FÖR STADSPERSONER MED 
KONTORS- ELLER STILLASITTANDE SYSSELSÄTTNIAG. 
VIDARE GENOM KORRESPONDENS MED fröken 
Augusta Danielsson, Holmen, Mariane-
tund. 

Säsong 1 1 juni—15 september . 
Angenämaste hafskurort. SEDAN GAMMALT berömd för sina goda gyttje

massagebad. Strömstadsgyttja FÅS endast här. Nauheimer, Kreuznacher 
ICH ANDRA BRUKLIGA BAD ALLA ANDRA LÄMP'IGA behandlingsmetoder. FLERA LÄK>RE. 
BÄSTA LÄGENHET TID fiske OCH segling. Goda, BILLIGA bostäder OCH restaurationer. 
Laholmens restaurant ombygd OCH UTVIDGAD; FLERA STORA MATSA'AR KAFÉ SMÅ
RUM OCH STORA VER INDOR. Billiga lefnadsvillkor. Goda kommunikationer. SOCIE
TETSHUSET ÄR NYRESTAURERADT, DE GAMLA VEIANDOMA UTVIDGADE OCH TVÅ ÖFRE NYBYGGDA. 
GOD MUSIK 3 GÅNGER DAGLIGEN. ACETYLENBELYSNING. ANPBÅTS'ÖRHINDE'SE DAG'IGEN MED 
Göteborg OCH Kristiania; 2 GÅNTEER DAGLIGEN M̂ D Fredrikshald; (IV2 tim. inom
skärs). FRÅN PRAESTEBAKKE STATION 2J/2 MIL GOD LANDSVÄG. Badintendenten D:r A. 
Berghel, ADRESS STOCKHOLM, GREF-THUREGATAN 34 A TILL DEN 15 MAI. SEDAN T̂RÖMSFAD, 
•ESVARAR MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR. KUMFORHYRNING, UPPLYSNINENR prospekter, jämte 

vyer kostnadsfritt GENOM D I R E K T I O N E N . 

UN 20-ÅRIG LÄRARINNA ÖNSKAR PLATS UNDER 
SOMMARMÅNADERNA I BÄTTRE FAMILJ, ATT 

UNDERVISA EN ELLER TVÅ ELEVER I VANLIGA SKOL
ÄMNEN. KUNNIG I FINARE HANDARBETEN OCH 
TRÄSNIDERI. SVAR TORDE SÄNDAS FÖRE DEN 20 
MAI TILL »E. B.», IDUNS EXP., STOCKHOLM, 
F. V. B. 

Konfirmander 
MOTTAGAS UNDER SOMMAREN I PRÄSTGÅRD I 
NORRA TJUST. NÄRA ÅNGBÅTSKOMMUNIKATIO
NER. RPF. I STOCKHOLM: DOKTOR S. A. FRIES. 
SVAR TILL »PRÄSTGÅRD*, SV. TELEGRAMB. AN-
NONSAFDELNING. 

H u s h å l l . 

I VACKER OCH SUND TRAKT AF SÖDERMAN 
LAND GIFVES. TILLFÄLLE FÖR TVÄNNE FLICKOR ATT 
UNDER GOD LEDNING I ETT STÖRRE HUSHÅLL LÄRA 
HVAD SOM HÖR TILL SKÖTANDET AF ETT HEM. 
SPORT, BAD OCH GYMNASTIK. VIDARE UPPLYS
NINGAR GENOM FRÖKEN E. LEVIN, BRUNKE-
BERGSG. 3 A, STOCKHOLM. 

Säsong 1 1 juni—15 september . 
Angenämaste hafskurort. SEDAN GAMMALT berömd för sina goda gyttje

massagebad. Strömstadsgyttja FÅS endast här. Nauheimer, Kreuznacher 
ICH ANDRA BRUKLIGA BAD ALLA ANDRA LÄMP'IGA behandlingsmetoder. FLERA LÄK>RE. 
BÄSTA LÄGENHET TID fiske OCH segling. Goda, BILLIGA bostäder OCH restaurationer. 
Laholmens restaurant ombygd OCH UTVIDGAD; FLERA STORA MATSA'AR KAFÉ SMÅ
RUM OCH STORA VER INDOR. Billiga lefnadsvillkor. Goda kommunikationer. SOCIE
TETSHUSET ÄR NYRESTAURERADT, DE GAMLA VEIANDOMA UTVIDGADE OCH TVÅ ÖFRE NYBYGGDA. 
GOD MUSIK 3 GÅNGER DAGLIGEN. ACETYLENBELYSNING. ANPBÅTS'ÖRHINDE'SE DAG'IGEN MED 
Göteborg OCH Kristiania; 2 GÅNTEER DAGLIGEN M̂ D Fredrikshald; (IV2 tim. inom
skärs). FRÅN PRAESTEBAKKE STATION 2J/2 MIL GOD LANDSVÄG. Badintendenten D:r A. 
Berghel, ADRESS STOCKHOLM, GREF-THUREGATAN 34 A TILL DEN 15 MAI. SEDAN T̂RÖMSFAD, 
•ESVARAR MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR. KUMFORHYRNING, UPPLYSNINENR prospekter, jämte 

vyer kostnadsfritt GENOM D I R E K T I O N E N . 
T^N NORSK DAME ÖNSKER AT KOMME I HUSET 

TIL EN SVENSK FAMILIE, FÖR AT GAA HUSMO
DEREN TILHAANDE, HGEGYLDIGT I BY ELLER PAA 
LANDET. BILLET MRK. »SNAREST 560», BEDES 
UNDER ADRESS S. GUMASLII ANNONSBYRÅ, STOCK
HOLM. 

Konfirmander 
MOTTAGAS UNDER SOMMAREN I PRÄSTGÅRD I 
NORRA TJUST. NÄRA ÅNGBÅTSKOMMUNIKATIO
NER. RPF. I STOCKHOLM: DOKTOR S. A. FRIES. 
SVAR TILL »PRÄSTGÅRD*, SV. TELEGRAMB. AN-
NONSAFDELNING. 

H u s h å l l . 

I VACKER OCH SUND TRAKT AF SÖDERMAN 
LAND GIFVES. TILLFÄLLE FÖR TVÄNNE FLICKOR ATT 
UNDER GOD LEDNING I ETT STÖRRE HUSHÅLL LÄRA 
HVAD SOM HÖR TILL SKÖTANDET AF ETT HEM. 
SPORT, BAD OCH GYMNASTIK. VIDARE UPPLYS
NINGAR GENOM FRÖKEN E. LEVIN, BRUNKE-
BERGSG. 3 A, STOCKHOLM. 

Säsong 1 1 juni—15 september . 
Angenämaste hafskurort. SEDAN GAMMALT berömd för sina goda gyttje

massagebad. Strömstadsgyttja FÅS endast här. Nauheimer, Kreuznacher 
ICH ANDRA BRUKLIGA BAD ALLA ANDRA LÄMP'IGA behandlingsmetoder. FLERA LÄK>RE. 
BÄSTA LÄGENHET TID fiske OCH segling. Goda, BILLIGA bostäder OCH restaurationer. 
Laholmens restaurant ombygd OCH UTVIDGAD; FLERA STORA MATSA'AR KAFÉ SMÅ
RUM OCH STORA VER INDOR. Billiga lefnadsvillkor. Goda kommunikationer. SOCIE
TETSHUSET ÄR NYRESTAURERADT, DE GAMLA VEIANDOMA UTVIDGADE OCH TVÅ ÖFRE NYBYGGDA. 
GOD MUSIK 3 GÅNGER DAGLIGEN. ACETYLENBELYSNING. ANPBÅTS'ÖRHINDE'SE DAG'IGEN MED 
Göteborg OCH Kristiania; 2 GÅNTEER DAGLIGEN M̂ D Fredrikshald; (IV2 tim. inom
skärs). FRÅN PRAESTEBAKKE STATION 2J/2 MIL GOD LANDSVÄG. Badintendenten D:r A. 
Berghel, ADRESS STOCKHOLM, GREF-THUREGATAN 34 A TILL DEN 15 MAI. SEDAN T̂RÖMSFAD, 
•ESVARAR MEDICINSKA FÖRFRÅGNINGAR. KUMFORHYRNING, UPPLYSNINENR prospekter, jämte 

vyer kostnadsfritt GENOM D I R E K T I O N E N . 
T^N NORSK DAME ÖNSKER AT KOMME I HUSET 

TIL EN SVENSK FAMILIE, FÖR AT GAA HUSMO
DEREN TILHAANDE, HGEGYLDIGT I BY ELLER PAA 
LANDET. BILLET MRK. »SNAREST 560», BEDES 
UNDER ADRESS S. GUMASLII ANNONSBYRÅ, STOCK
HOLM. 

Inackordering 
— HVAREST INGA ANDRA INACKORDERINGAR EMOT-
TAGAS — SÖKES FRÅN SEPTEMBER FÖR 3 SYSTRAR 
UR BRUMMERSKA SKOLAN UTI ANSEDT HEM PÅ 
ÖSTERMALM. REFERENSER FORDRAS. SVAR TILL 
»G. R.», HERSTABERG, PR NORRKÖPING. 

H u s h å l l . 

I VACKER OCH SUND TRAKT AF SÖDERMAN 
LAND GIFVES. TILLFÄLLE FÖR TVÄNNE FLICKOR ATT 
UNDER GOD LEDNING I ETT STÖRRE HUSHÅLL LÄRA 
HVAD SOM HÖR TILL SKÖTANDET AF ETT HEM. 
SPORT, BAD OCH GYMNASTIK. VIDARE UPPLYS
NINGAR GENOM FRÖKEN E. LEVIN, BRUNKE-
BERGSG. 3 A, STOCKHOLM. Söderköpings Brunn o. Bad. 

1 juni—1 september. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. NAUT>EIMERBAD. ELEK
TRICITETSBEHANDLING. Sjukgymnastik OCH massage. BARRSKOGSLUFT. NYA BOSTADSVILLOR 
INOM BRUNNSOMRÅDET MED FULLT LIDSENLIG INREDNING GOD RESTAURATION. 

INTENDENT Doktor Sven Wallgren. Rum OCH PROSPEKT GENOM Brunnskontoret. 

T^N NORSK DAME ÖNSKER AT KOMME I HUSET 
TIL EN SVENSK FAMILIE, FÖR AT GAA HUSMO

DEREN TILHAANDE, HGEGYLDIGT I BY ELLER PAA 
LANDET. BILLET MRK. »SNAREST 560», BEDES 
UNDER ADRESS S. GUMASLII ANNONSBYRÅ, STOCK
HOLM. 

Inackordering 
— HVAREST INGA ANDRA INACKORDERINGAR EMOT-
TAGAS — SÖKES FRÅN SEPTEMBER FÖR 3 SYSTRAR 
UR BRUMMERSKA SKOLAN UTI ANSEDT HEM PÅ 
ÖSTERMALM. REFERENSER FORDRAS. SVAR TILL 
»G. R.», HERSTABERG, PR NORRKÖPING. Inackordering i Värmland. 

SÅSOM KAMRATER ÄT EGNA DÖTTRAR, 11 ÅR 
(3 KLASS), 9 ÅR (1 KLASS), ÖNSKAS TILL INSTUN
DANDE HÖSTTERMIN 2:NE FLICKOR. SKICKLIG LÄRA
RINNA. MUSIK. MODERLIG OMVÅRDNAD. HÄLSO
SAM SKOGSTRAKT. SVAR »INGENIÖR», IDUNS 
EXP. 

Söderköpings Brunn o. Bad. 
1 juni—1 september. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. NAUT>EIMERBAD. ELEK

TRICITETSBEHANDLING. Sjukgymnastik OCH massage. BARRSKOGSLUFT. NYA BOSTADSVILLOR 
INOM BRUNNSOMRÅDET MED FULLT LIDSENLIG INREDNING GOD RESTAURATION. 

INTENDENT Doktor Sven Wallgren. Rum OCH PROSPEKT GENOM Brunnskontoret. 

U n g l ä r a r i n n a 

ÖNSKAR TILLBRINGA FERIEN HOS FAMILJ PÅ LANDET 
FÖR ATT, MOT FRITT VIVRE, LÄSA MED MINDRE 
BARN. SVAR EMOTSER »LÄRARINNA», KALMAR P.R. 

Inackordering 
— HVAREST INGA ANDRA INACKORDERINGAR EMOT-
TAGAS — SÖKES FRÅN SEPTEMBER FÖR 3 SYSTRAR 
UR BRUMMERSKA SKOLAN UTI ANSEDT HEM PÅ 
ÖSTERMALM. REFERENSER FORDRAS. SVAR TILL 
»G. R.», HERSTABERG, PR NORRKÖPING. Inackordering i Värmland. 

SÅSOM KAMRATER ÄT EGNA DÖTTRAR, 11 ÅR 
(3 KLASS), 9 ÅR (1 KLASS), ÖNSKAS TILL INSTUN
DANDE HÖSTTERMIN 2:NE FLICKOR. SKICKLIG LÄRA
RINNA. MUSIK. MODERLIG OMVÅRDNAD. HÄLSO
SAM SKOGSTRAKT. SVAR »INGENIÖR», IDUNS 
EXP. 

Söderköpings Brunn o. Bad. 
1 juni—1 september. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. NAUT>EIMERBAD. ELEK

TRICITETSBEHANDLING. Sjukgymnastik OCH massage. BARRSKOGSLUFT. NYA BOSTADSVILLOR 
INOM BRUNNSOMRÅDET MED FULLT LIDSENLIG INREDNING GOD RESTAURATION. 

INTENDENT Doktor Sven Wallgren. Rum OCH PROSPEKT GENOM Brunnskontoret. 

U n g l ä r a r i n n a 

ÖNSKAR TILLBRINGA FERIEN HOS FAMILJ PÅ LANDET 
FÖR ATT, MOT FRITT VIVRE, LÄSA MED MINDRE 
BARN. SVAR EMOTSER »LÄRARINNA», KALMAR P.R. 

"DOARD-RESIDENCE IN AN ENGLISH FAMILY. 
MODERATE TERMS. SWEDISH AND ENGLISH 

REFERENCES. . ADDRESS MRS BELL, 54 GRANVILLE 
PARK, LEWISBAM, LONDON S. E. 

Inackordering i Värmland. 
SÅSOM KAMRATER ÄT EGNA DÖTTRAR, 11 ÅR 

(3 KLASS), 9 ÅR (1 KLASS), ÖNSKAS TILL INSTUN
DANDE HÖSTTERMIN 2:NE FLICKOR. SKICKLIG LÄRA
RINNA. MUSIK. MODERLIG OMVÅRDNAD. HÄLSO
SAM SKOGSTRAKT. SVAR »INGENIÖR», IDUNS 
EXP. 

Söderköpings Brunn o. Bad. 
1 juni—1 september. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. NAUT>EIMERBAD. ELEK

TRICITETSBEHANDLING. Sjukgymnastik OCH massage. BARRSKOGSLUFT. NYA BOSTADSVILLOR 
INOM BRUNNSOMRÅDET MED FULLT LIDSENLIG INREDNING GOD RESTAURATION. 

INTENDENT Doktor Sven Wallgren. Rum OCH PROSPEKT GENOM Brunnskontoret. 
Jfc nspråkslös BÄTTRE MEDELÅLDERS FLICKA, 

SOM UNDER CIRKA 19 ÅR FÖRESTÅTT HUS
HÅLL PÅ LANDET OM CIRKA 14 PERSONER, SÖKER 
TILL FÖLJD AF INDRAGNING AF NÄMNDA HUSHALL, 
NY PLATS SOM HUSFÖRESTÅNDARINNA ELLER DYLIKT 
HOS ÄLDRE DAM ELLER HERRE. SAMVETSGRANN-
HET OCH PUNKTLIGHET UTLOFVAS. SVAR UTBEDES 
UNDER ADRESS »ELLA 1864», NORRKÖPING, MED 
ERBJUDANDE AF LÖNEVILLKOR M. M. 

"DOARD-RESIDENCE IN AN ENGLISH FAMILY. 
MODERATE TERMS. SWEDISH AND ENGLISH 

REFERENCES. . ADDRESS MRS BELL, 54 GRANVILLE 
PARK, LEWISBAM, LONDON S. E. 

Inackordering i Värmland. 
SÅSOM KAMRATER ÄT EGNA DÖTTRAR, 11 ÅR 

(3 KLASS), 9 ÅR (1 KLASS), ÖNSKAS TILL INSTUN
DANDE HÖSTTERMIN 2:NE FLICKOR. SKICKLIG LÄRA
RINNA. MUSIK. MODERLIG OMVÅRDNAD. HÄLSO
SAM SKOGSTRAKT. SVAR »INGENIÖR», IDUNS 
EXP. 

Söderköpings Brunn o. Bad. 
1 juni—1 september. FULLSTÄNDIG BRUNNS- OCH BADKUR. NAUT>EIMERBAD. ELEK

TRICITETSBEHANDLING. Sjukgymnastik OCH massage. BARRSKOGSLUFT. NYA BOSTADSVILLOR 
INOM BRUNNSOMRÅDET MED FULLT LIDSENLIG INREDNING GOD RESTAURATION. 

INTENDENT Doktor Sven Wallgren. Rum OCH PROSPEKT GENOM Brunnskontoret. 
Jfc nspråkslös BÄTTRE MEDELÅLDERS FLICKA, 

SOM UNDER CIRKA 19 ÅR FÖRESTÅTT HUS
HÅLL PÅ LANDET OM CIRKA 14 PERSONER, SÖKER 
TILL FÖLJD AF INDRAGNING AF NÄMNDA HUSHALL, 
NY PLATS SOM HUSFÖRESTÅNDARINNA ELLER DYLIKT 
HOS ÄLDRE DAM ELLER HERRE. SAMVETSGRANN-
HET OCH PUNKTLIGHET UTLOFVAS. SVAR UTBEDES 
UNDER ADRESS »ELLA 1864», NORRKÖPING, MED 
ERBJUDANDE AF LÖNEVILLKOR M. M. 

"DOARD-RESIDENCE IN AN ENGLISH FAMILY. 
MODERATE TERMS. SWEDISH AND ENGLISH 

REFERENCES. . ADDRESS MRS BELL, 54 GRANVILLE 
PARK, LEWISBAM, LONDON S. E. 

Inackordering i Värmland. 
SÅSOM KAMRATER ÄT EGNA DÖTTRAR, 11 ÅR 

(3 KLASS), 9 ÅR (1 KLASS), ÖNSKAS TILL INSTUN
DANDE HÖSTTERMIN 2:NE FLICKOR. SKICKLIG LÄRA
RINNA. MUSIK. MODERLIG OMVÅRDNAD. HÄLSO
SAM SKOGSTRAKT. SVAR »INGENIÖR», IDUNS 
EXP. 

P e n s i o n a t H e d m a n . 

Holland. Jämtland. 
ÖPPNAS DEN 1 JUNI. 

GOD HELINACKORDERING FÖR TRE KR. DAGEN. 
LUNGSIKTIGA EMOTTAGAS EJ, LÄKAREINTYG for
DRAS. RIKSLELEFON. VIDARE UPPLYSNINGAR 
LÄMNAR Karin Hedman, HÅLLAND. 

|7ÖR en 20-ÅRIG YNGLING, som TIDVIS LIDER af 
* EPILEPSI, men DESSEMELLAN ÄR FRISK OCH 
STARK, SÖKES billig inackordering I ETT 
GODT HEM PÅ LANDET, HOS ENKEL, ALLVAILIG 
FAMILJ, DÄR HAN KAN FÅ DELTAGA I TRÄDGÅRDS
SKÖTSEL ELLER LANDTBRUKSARBETE. VIDARE GE
nom BREFVÄXLING MED »Fru B. S.», KARLS
KRONA P. R. 

Jfc nspråkslös BÄTTRE MEDELÅLDERS FLICKA, 
SOM UNDER CIRKA 19 ÅR FÖRESTÅTT HUS

HÅLL PÅ LANDET OM CIRKA 14 PERSONER, SÖKER 
TILL FÖLJD AF INDRAGNING AF NÄMNDA HUSHALL, 
NY PLATS SOM HUSFÖRESTÅNDARINNA ELLER DYLIKT 
HOS ÄLDRE DAM ELLER HERRE. SAMVETSGRANN-
HET OCH PUNKTLIGHET UTLOFVAS. SVAR UTBEDES 
UNDER ADRESS »ELLA 1864», NORRKÖPING, MED 
ERBJUDANDE AF LÖNEVILLKOR M. M. 

# H o d inackordering VID DET NATURSKÖNT 
^ * BELÄGNA BARKARBY VID DROTTNINGHOLM. 
HÖG OCH HÄLSOSAM LUFT. GÅRDEN OMGIFV̂ N 
AF BARRSKOG OCH STOR TRÄDGÅRD. LÄTTA KOM
MUNIKATIONER. EMOFTAGAS FRÅN DEN 1 APRIL 
BÄTTRE HERRAR O*'H DAMER SAMT FAMILJER. 

ALLMÄNNA TELEFON DROTTNINGHOLM 17. 

Dresden: Giintzplatz 2. 
P e n s i o n a t F r a u A . W i n c k l e r u . T ö c h t e r 

GEBILDETES NORDDEUTSCHES HEIM FUR JUNGE 
DAMEN. BESTE EMPFELUNGEN IN DEUTSCH-
LAND U. SCHWEDEN. PROSPECTE. 

P e n s i o n a t H e d m a n . 

Holland. Jämtland. 
ÖPPNAS DEN 1 JUNI. 

GOD HELINACKORDERING FÖR TRE KR. DAGEN. 
LUNGSIKTIGA EMOTTAGAS EJ, LÄKAREINTYG for
DRAS. RIKSLELEFON. VIDARE UPPLYSNINGAR 
LÄMNAR Karin Hedman, HÅLLAND. 

|7ÖR en 20-ÅRIG YNGLING, som TIDVIS LIDER af 
* EPILEPSI, men DESSEMELLAN ÄR FRISK OCH 
STARK, SÖKES billig inackordering I ETT 
GODT HEM PÅ LANDET, HOS ENKEL, ALLVAILIG 
FAMILJ, DÄR HAN KAN FÅ DELTAGA I TRÄDGÅRDS
SKÖTSEL ELLER LANDTBRUKSARBETE. VIDARE GE
nom BREFVÄXLING MED »Fru B. S.», KARLS
KRONA P. R. 
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Pellerin's Margarin 

är -bästl 

pOULARD-SlDEN 

¥ J ^ ~ F R E K V I R E R A profver! 

från 70 öre till kr. 4: 50 pr meter, äfvensom alla slags 
svarta, hvita och kulörta sidentyger till brud-, sällskaps-
& promenadtoiletter, franko och tullfritt hem. 

E. Spinner & C:o, Z M c h 

(förr J. ZUrrer's sidenfabriker, grundl. 1825). 

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. 

TIDAHOLMS FANTASIMÖBLER, 
rikhalt. urval i fora 
nord. stil. Fullst 
rumsmöblemang ut' 
föras i alla olika 
variationer efter or 
der. Mod. mönster 
för glödbränn. o. 

kollorering uppläggas, glödbränning 
verkställes. Begär prisuppgifter frän 
Tidaholms Biiiks Aktiebolag, Tidaholm 
(Försäljningsmag. Beridarebansg. 27, Sthlm.) 

DORSIN, 
ett enastående polermedel för renove 
rande af alla slag polerade och lackerade 
föremål, där glansen genom ålder och nöt
ning gått förlorad. Lämnar verklig, var 
aktig polityrglans, utan fettbeläggning. 
Ej att förväxla med hittills utbjudna s. k 
polermedel. Erhälles hos färg- och mate-
rialhandlare samt i parti hos fabrikanterna 

DORCB, BÄCKSIN & C:OS AKTIEBOLAG, 
Göteric rg och Stockholm. 

Profflaskor til! landsorten mot 1 kr i fri 
märken. 

Markiser 
Persienner 

T ä l t . Flaggor 
Presenningar 
Segelduk 

Hästtäcken 
Mattor 

P.ERICSSON&CQ 
HUFVUDKONTOR: GÖTEBORG 
FILIALKONTOR: STOCKHOLM 

B R A I B I L L I G T ! 
Promenaddräkter (Jaquett och Kjol 

efter beställning af utm. goda varma tyger 
från 35 kr. i ett för allt. 

. FRU ÖRNS ATELIER, 
19 Tunnelgatan. 

Ob$..f Bal- och Supédräkter. Välkänd 
eleg. stil. 

Af alla Munvatten är 

S : T E R I K ' S 
Extra koncentrerade 

A S E P T O L 
det starkaste Antisepticum; med ange
näm, kylande smak. 

Pris 2 Kr. fl. Begär alltid 
Extra koncentrerad Aseptol. 

S:t Eriks Tekn. Fabrik, Stockholm. 

EDISO 
FLÄKT-MOTORER 
BATTERIER 
FONOGRAFER OCH 
PROJECTOSCOPE. 
Fullst. katalog n:o 14 på 

begäran. 
Gem Phonograph Kr. 38.— 

• ny modell. 
Standard • 76.— 
Home . 114.— 
Spring Motor » 190.— 
M Electric » 228.— 
Concert » 285.— 
Edison Records... 
Edison Blänks... 

fl Concert Records 
Concert shaved 

Blänks. 
Projectoscope 

(rörliga bilder) 
ny modell » 342. 

Edisons kombine
rade projecto
scope och ste-
reopticon (ny 
modell) » 437. 

Original films till projectoscope för 
hvar 50 fot längd » 28.50 

Rekvirera fullst. katalog n:r 14 öfver alla 
apparater tillverkade vid the Edison Labo-
ratory och adressera alla order å äkta Edi-
son-apparater till 
National Phonograph Co , Foreign Department 
C. E. STEVENS, Manager, 15 Cedar St., 

New-York, U. S. A. 
Telegrafadress: »Zymotic. New York». 
Codex: A. B. C. A. 1 Lieber's och Com 

mercial. 

1.90 
—.76 
3.80 

3.25 

B O L I N D E R S 
N Y A S P I S A R 

PATENT- OCH MÖNSTERSKYDD. 
Härmed vilja vi fästa allmänhetens 

uppmärksamhet vid att vi nu utsläppt 
i marknaden en serie spisar, tillverkade 
efter helt och hållet nya modeller och 
med ny utstyrsel. 

Dessa våra nya spisar erbjuda många 

väsentliga fördelar och rekommenderas 

till alla, som sätta värde på en praktisk, prydlig och väl funktionerande spis. 
Spisarne kanna eldas med ved, kol eller torf. 

1% C . GR. BOLINAERS MEK. VERKST. A.-B., STOCKHOLM. 

S M A K A A L D R I G K A F F E 
som är oblandadt, ty det kan 
vara ett gift, utan se alltid till 
att Ni får Edert kaffe blandadt 
med Stockholms Kaffe-Ak 
tiebolagrs berömda Inttibi-
kaffe (märkt ARLA) , som af 
de mest framstående professo
rer och läkare intygas att göra 
kaffet godt, hälsosamt, väl
smakande, ytterst drygt och 
billigt samt förhindra kaffe 
förgiftning. 

Paketer ä 25 och 10 öre i 
alla speceri- och diverseaffärer. 
OBS. att firmans namn, Stock
holms Kaffe Aktiebolag, 
samt ordet A R L A i rödt är 
tryckt å alla paket, ty endast 
dessa äro verkligt äkta och 
garanterade att innehålla den 
bästa kaffetillsättning 

C A P S U L O I D S 
frambringa en rikedom på nytt friskt blod; 

hvarî enom de förmå att bota anemi, blek
sot, dålig matsmältning och förstoppning ocb 
alla andra sjukdomar, som härröra sig från 
en försvagad blodkonsistens. 

Till Capsuloid Comp. » / u 1901. 
Jag har intagit 4ll2 ask Capsuloids och 

rinner nu att del ständiga springandet upp 
och ned i trappan icke längre tröttar mig 
det minsta, ehuru jag såsom hotelluppas
sare är strängt upplagen från kl. 7 på mor
gonen till midnatt ocb sällan får vistas i 
friska luften. Då Capsuloids så betydligt 
stärkt mina krafter, skall jag fortfara atl 
bruka dem, till dess jag återvunnit en full
komligt frisk ansiktsfärg 

Hotel Rydberg, Stockholm 
WILHELM HENCK. 

IXL N N E - U T S T Y R S L A R , 

IKARLH. N Y M A N S I 
JiVITVARU, TRLKÂVUNUOSAFFILLQ' 

17 NRMnGHTHn 17 

STORT URVM «r soimis 1 vu[niA0«m6sr<6i« _ 
-PniSximUTneR ociifoorvtRbAiiOAbfMiiu 

AKTIEBOLAGET 

STOCKHOLMS DISKONTOBANK, 
Hufvudkontor: Regeringsgat. 8, 

Afdelningskontor: Hötorget 8. 

Högsta depositionsränta .. . 4V2 % 
Sparkasseränta 4 » 
Checkräkningsränta 2 > 
Kreditivränta 5 > 

Utländskt mynt köpes och säljes. 
Eesekreditiv utfärdas. Notariat-

afdelning. Förvaringsfack. 

Nyheter 
i finare 

och enklare Barnkläder FÖR GOSSAR 
OCH FLICKOR 

i aiia åldrar. B i l l i g a bestämda, p r i s e r . 

D R O T T N I N G G . 7 6 , 
ingång från Kungsgatan. P a u l U . B e r g s t r ö m , 

Allm. telefon: 
8 68 , 47 33 , 

47 38. 

Rikstelefon 
1 79 . 

6 6 1 0 . 

etableradt i Stockholm 1880. 

l:a Anthracit. 
H U S H Å L L S K O L . C O K E S . B R I K E T T E N 

UUSQVARNA 
" * VELOCIPEDER 

stå främst ifråga om 

S T Y R K A , L Ä T T G Å E N D E & E L E G A N S . 
BEGÄR PRISKURAML 

Försäljning genom Husqvarna Depoter och öfriga återförsäljare 
i Stockholm och landsorten. 

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

S P ^ K A S S E R Ä K N I N G — K A S S A F A C K 
från 15 kronor för år. 

Värdehandlingar mottagas till förvaring och förvaltning af Not»ri»t»FD©lnIngen 

Extra fina rökta Skinkor 
( Y O R K S A L T N I N G ) 

hos 

S L A K T E R I A K T I E B O L A G E T N O R R M A L M , 
Kungsgatan 10, Karlavägen 22, Kungstensgatan 25. 

FÖRTENNINGAR 
med rent engelskt tenn verkställas alla da
gar till billigaste pris. 

C . W . D A H L S T E D T & S V E N S S O N , 
25 Norrlandsgatan 25 . 

Rikstel. 2138. Allm. tel. 53 46. 

HYGIENSSKA BARNSKODON. 
Största lager pä platsen af hygieniska 

barnskor, egen tillverkning. 
OBS. I Använd endast skodon af naturlig 

form för Edra barn.̂  på det att icke deras 
fötter under uppväxtåren må bli förstörda. 

& Jiiblio teles yatan f>. 
A.T-117B3. K, FRYKLTJND. A. T. 11763. 

Gustaf Piebls Bryggeri-JI.-B. 
: S T O C F T B O L M 6 6 G Ö T G A T A » 6 6 S T O C F T B O L M | | 

^ refiommenoerar Bina ffffoerfintnsar of: Lwt-Ol N A G E R = D R I C K A ^ ^ 

^ P I L S N E R - Ö L , T $ R Ä L F A R = D T I C R A 
eamt såsom Bpectaftfef: • 

P I L S N E R - D R I C K A •MNRFI i 

s 

8»' 

CO C 

Allm. telef. 365<l. Bikstél. 18. 

Sydsvenska 

KREDIT-AKTIE-BOLAGET, 
Stockholm, 17 Fredsgatan 17. 

Afdelningskontor Q5TG. 31. 
(Wonö.erXr-é,565,000) 
Deposition 4 % 
Kapitalräkning 4 % 
Sparkasseräkning 4 % 
Upp- & Äfskrifning . . . 2 % 

Kassafack å 15, 20 och 25 kr. 
Subskriptionslistor å hemspar

bössor å bankens kontor. 

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. 

Hnshållsräkning 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 PROC. 

INTECKNINGSBOLAGET. 
Högsta depositionsränta 4 % 
Kapitalräkningsränta 4 % 
Sparkasseränta (vid afdelnings-

kontoret) 4 % 

Pallas Hotell 
37 K L A R A B E R G S G A T A N 3 7 

Rikstel. 44 83 . Allm. Tel. 60 41 . 
Rekommenderar 30 väl möblerade rum, 

elektrisk belysning och nutidens alla be
kvämligheter. Betjening möter vid alla tåg. 

Knut Fagerström 

iMALMÖ % 
S B E S T W 

i t P A T E N T ^ 

^ T O R A Y ^ 0 

FÄS — TILL HUSHÅLLSBRUK — ÄFVEN I 5 
KG. ORIGINAIPÅSAR MED BRUKSANVISNING. 

E N D A S T 8 5 Ö R E ! 1 0 0 moder
na visitkort erhållas omgående mot 
insändande af 85 öre till JOHN FRÖ
BERG, FINSPONG. Exp. icke mot post
förskott. 

Capsuloids erhållas å alla apotek ä kr 
2,50 pr ask. Enda fabrik CapsulirH rpm-
pany, 31 Snow Hill, r nnlori, 


