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EFTERFÖLJANDE RADER göra ej an
språk på att innefatta någon djup
sinnig konstfilosofi eller några kritiska 
utläggningar öfver färgskalor, luft

toner, teckning och annat mera, som den 
korade konstdomaren genast måste inlåta sig 
på, då han af plikt ställes framför en taiia 
för att tjänstgöra som publikens guide. 

Nej, det här är bara några ord för att 
påpeka tillvaron af en i dagarna öppnad ut
ställning af konstnärerna prins Eugens och 
Anders Zorns tafior — en utställning, som 
har sitt särskilda rogifvande behag till följd 
af den starka begränsningen af dukarnas nu
merär och emedan endast tvänne konstnärs-
individualiteter träda en till mötes i stället för 
de stora expositionernas tröttande mångfald. 

Ro . och dröm känneteckna prins Eugens 
landskap, en lustfylld hvila, ur hvilken talar en 
stark lyrisk känsla. Han älskar att måla 
tystnaden i naturen, då julinattens ljusdunkel 
binder suset i trädkronorna, fejar insjöns yta 
spegelblänk, lägger ett nästan oskönjbart dim-
flor öfver ängsvreten, där hövålmarna stå som 
små ättehögar och ånga sin sötmafyllda doft 
mot glidande nattskyar, medan skuggan växer 
fram ur skogen och hälft plånar ut strandlinjen. 

Eller den stämningsrika stillheten kring 
det röda kyrktornet, som tecknar sig så tryggt 
mot den blåa kvällshimlen, sedan klockorna 
innanför de hvälfda gluggarne ringt dagen till 
ro och fåglarna till sömn i harpixd of tände snår. 

Äfven storstaden stämmer ned sitt brutala 
buller inför hans artistiska känsla, och dess 
bisarra virrvarr af prakt och fulhet, af yster 
fest och pinande möda antar idyllens sme
kande karaktär, när han i ett alldeles nytt ma
ner, som han benämner kolteckning med akva
rellfärg, målar Stockholm från Valdemarsuddes 
af gammal herrgårdsstämning omgifna veran
dor en ljum sommarkväll med vindstilla i luf
ten. Där nedanför i halfdunklet svallar Salt
sjön, plöjd i alla riktningar af kolpråmar, sku
tor, ångare och färjor, och längre bort arran
gera Söders invånare en stjärnkarta af alla 
sina gaslyktor och arbetslampor — en förtju
sande clair-obscnr, som i en lyckligt funnen 
stämning tolkar stadens egenartade poesi. 

Några andra dukar, äfven i samma maner, 
visa Djurgårdens parkvägar i höststämning 
med ypperligt modellerade träd och förträff
ligt gifven ljus verkan. 

Den furstlige konstnären har ånyo med 
denna utställning gifvit vittnesbörd om, hvil
ken nobel och allvarsfull skildrare af svensk 
natur han är, hur hängifvet han älskar den, 
och med hvilken djup förståelse han söker 
ge den konstnärlig gestaltning. 



IDUN 1903 — 182 — 

Han upptäcker poesien i skenbart enkla 
motiv och allt i naturen gläder honom med 
sitt form- och färgspråk, hvari han kärleks
fullt aflyssnar tingen deras själiska tungo
mål, d. v. s. den afspegling de ge af allt 
det, som tillsammans bildar det karaktäri
stiska i svensk natur. 

Richard Bergh, denne glödande nitälskare 
för nationell egenart i konsten, skref en gång, 
vill jag minnas, dessa ord: »Må vi i läng
tan och kärlek bryta vår egen stenmark — 
och den skall få l i f !» 

Denna längtan och kärlek till den egna 
torfvan framträder, synes det mig, utan all 
ostentation och dock med den målmedvetnes 
orubbliga allvar och styrka i prins Eugens konst. 

Anders Zorns dukar skimra nästan alla af 
den brio, som utstrålar från hans trollpensel. 
Lekfullt handskas han med de tekniska svå
righeterna, än en spirituell färgkåsör, än en 
känslig lifsskildrare, än sensualistiskt raffine
rad, alltid frisk, aldrig tråkig. 

När man står inför resultaten af hans må-
largeni — jag tänker nu närmast på hans 
genreartade alster — känns det ungefär som 
att vandra i en af varm sommarsol belyst 
ungbjörkskog, i hvilken alla den nordiska 
faunans befjädrade sångare sjunga, medan 
marken skimrar af blommor och klara bäckar 
ila förbi mellan gräs och ormbunkar. 

Han har bland annat en sådan junifager 
tafla på utställningen, och man behöfver bara 
se på den för att genast erfara, att den är 
en äkta »Zorn». 

Den unga kvinnan har nyss kommit ur 
badet i det svala vattnet, som man mera 
anar än ser därborta under solstrålarnas fall. 
Hon har gått in bland träden och stöder sig 
nu mot en björkstam, medan hon omedvetet 
graciöst torkar bort vattenpärlorna från det 
fina hullet. Solen, som silar sitt gula skim
mer mellan stammarne, sätter dallrande ljus
fläckar på den ungdomliga karnationen, hvil
ken smälter intimt samman med luften och 
dagrarna. 

Duken, hvilken vi under namnet »Sommar» 
reproducerat i dagsnumret, är en hymn till 
lifsungdom och sund stark lifsnjutning, och 
konstnärsglädjen, med hvilken den är skapad, 
lyser ur hvarje penseldrag. 

De båda taflorna »Mor» och »Morakulla 
från 1850-talet», hälft genre och hälft por
trätt, få ej heller förgätas, i synnerhet den 
förstnämnda, där det själfullt modellerade 
hufvudet med sin drömmande blick är af en 
fascinerande verkan. 

Det kan tyckas långsökt att komma med 
jämförelser mellan färgdikt och ord-dikt, i 
stället för att låta detta vara detta, helst när 
det gäller en så frisk och ursprunglig målare 
som Zorn. Men å andra sidan är det just 
originaliteten i hans sätt att tolka, den glu
pande förtjusningen att i konstnärlig form 
få omsätta lifssensationerna och göra det utan 
spår af teoretiserande, utan tanke på problem 
eller dylikt, som han i mångt och mycket 
påminner om en af den moderna diktens 
mästare, nämligen fransmannen Maupassant, 
hvilken var utrustad med vildens instinkter 
och förmåga af naturförtjusning och därjämte 
hade den nutida kulturmänniskans öfverför-
finade sätt att uppfatta. 

Sådan utställningen af de bägge konstnä
rernas penselalster nu ter sig i Konstför
eningens expositionssal, ger den en intressant 
öfverblick af ett par till anläggningen vidt 
skilda artistkaraktärer, som utgöra två starkt 
bärande krafter i modern svensk målarkonst. 

ERNST HÖGMAN. 

DET ALLRA SENAST TAGNA PORTRATTET AF » L E A » . 

A. BLOMBERG FOTO. 

L E A . N Å G R A M I N N E S O R D A F S I G 

R I D E L M R L A D . 

DÅ MAN en längre tid har följt med den 
modärna skönlitteraturens analyser, där 

själsnerver ligga blottade till dissektion och 
stämningar gripas, söndersmulas och stegras, 
stundom ända till hysteri, är det som att 
plötsligt från öfvermått af mörker eller ljus 
komma in i en mild välgörande dager, där 
verkligheten klart varsnas utan ansträngning 
för synen, om man råkar få i sin hand någon 
af Leas humoristiska, på kornet träffande och 
dock så känsliga hvardagsskildringar ur lifvet. 

Det är sant, man råkar icke så ofta nu 
mera att få en sådan skildring i sin hand; 
allt har sin tid och Lea likaväl som August 
Blanche, Emilie Carlén, Elias Sehlstedt, ja 
själf väste Esaias Tegnér hör till de skrifställare, 
som man oftare ser på bokhyllan i ett hem 
än mellan händerna på dess medlemmar. Men 
tag ned en af Leas böcker från hyllan, och 
ni skall på dess slitna pärmar finna, att den 
en gång hört till husets käraste vänner, att 
den varit en af de böcker, som man icke läst. 
en, utan många gånger, som man tagit fram 
vid lampans sken och föreläst ur i förtroliga 
vänkretsar, då man velat ha en angenäm stund. 

Ack, hvad var icke Lea för ungdomen vid 
slutet af sjuttiotalet, ja, ännu vid början af 
det åttiotal, som sedan bröt så nya och djärfva 
vägar på litteraturens vildmark. 

Jag tror icke det fanns en sjuttonåring den 
tiden, som icke önskade sig Leas berättelser 
i julklapp. Men äfven de äldre ryckte hon 
med sig, ty hon hade någonting i sin stil 
som verkade nytt, någonting som Blanche i 
all sin genialitet ej kom på långt när så in 
på lifvet i det enkla och natursanna i skild
ringssättet. Mellan Fredrika Bremer och Lea 
ligger ett skede af svnlstighet och romanesk 
sentimentalitet, som nu mera verkar absolut 
skrattretande. Läs till exempel följande fras 

ur en af Emelie Carléns romaner, jag vill 
påminna mig ur »Ett år» : 

»Hennes leende var en ängels själ, sväfvan-
de vid randen af en daggig rosenkalk.» 

Lea var kanske ännu mera människa än 
skriftställarinna, och det är det mänskliga i 
hennes författarskap, som gjorde henne till 
en af sin tids helst och mest lästa författa
rinnor, ja, kanske den populäraste af dem alla. 

»Kära du,» sade hon mig en gång med 
sin vanliga anspråkslöshet. »Jag har haft en 
smula humor, och det har hjälpt mig, annars 
är det då rakt ingenting med det.» 

Lea hade orätt i detta påstående, mer än 
en af hennes berättelser ha haft en succés, 
som stått närmare tårar än skratt, som till 
exempel den innerligt fina skildringen af »Calle 
Fjant», idiotbarnet, som just genom sin hjälp
löshet ger en redan på afvägar kommen far 
kraft att bli människa igen, och som anings
löst ånyo inför solsken i ett förmörkadt hem, 
eller den vemodiga beskrifningen på »Klari-
nett-Adonis», offret -iför kärlekens frestelser, 
som strödde ut sin känsla i småsmulor åt 
alla håll för att slutligen dö i nöd och elände, 
vanvårdad och plågad af en simpel varelse, 
tillhörande samma kön, åt hvilken han ägnat 
hela sitt lif. 

A andra sidan är det visst sannt, att hon 
hade en ovärderlig humor. Lea log åt mänsk
lighetens svaga sidor och många dårskaper, 
men det var ett oändligt varmt och godhjär-
tadt leende, ty hon älskade det goda i män
niskorna och trodde på det med en idealists 
optimistiska åskådning. Det låg ju i smak
riktningen hos hennes samtid en gifven fordran 
på tendens, och hos Lea framträder tendensen 
som en blid orubblig öfvertygelse om det 
godas^ slutliga seger i allt, trohetens, ärlig
hetens, flitens, förnöjsamhetens seger öfver 
skenets förvillelser i växlande former af få
fänga, ytlighet, njutningslystnad och penning
begär. Det är i synnerhet ett som hon fram
för allt älskar: förmögenhet i det lilla, glädje 
utan höghet och guld; hon predikar en 
mycket gammalmodig socialism, ty hennes upp
maning lyder ständigt: skomakare blif vid 
din läst, och hellre förlåter hon honom den 
lilla svagheten att titta för djupt i flaskan 
än att vilja klifva för högt på samhällets 
pinnstege, utan lämpliga förutsättningar därtill. 

Enkel och flärdfri, sann och god som Lea 
var, beundrar hon äfven dessa egenskaper 
hos sina diktade personligheter, hon beundrar 
»fantasten», som har mod att gifta sig på 
1200 kronors inkomst och sätta bo utan lyxen 
af förmaksmöbel, salsmöbel och tjänare. Hon 
beundrar likaledes den fattiga läraränkan, som 
har mod att sätta upp lumpbod för att vinna 
medel till sonens uppfostran, och hon beundrar 
denne son, som har mod att ställa till sitt 
förlofningskalas i den till klädstånd upphöjda 
lumpboden, hvars innehåll hjälpt honom fram 
i lifvet till en bildad mans aktade ställning. 

Det var detta, att personligheten låg bakom 

Ett verksamt skönhetsmedel är 
det nya toilettpreparatet »Azymolvinaigre» genom 
dess inverkan på hudåkommor, ekzem, reformar, 
finnar, hudrodnader, pormaskar, skäggsvamp m. m. 
Mot hufvudvärk och dåsighet är »Azymolvinaigre> 
ytterst uppfriskande och behagligt. I tvättvattnet 
och vid bad är »Azymolvinaigre» för muskel- och 
närvsystemet samt för huden utomordentligt väl
görande. Tillverkas under läkarekontroll vid F. 
Pauli's fabrik, Stockholm. 

Den friskaste och angenämaste är F. 
Pauli's ELECTA-Eau de Cologne. Prisbelönt Lon
don, Wien, Paris, Köpenhamn, Chicago, Stockholm 
m. fl. har F. Pauli's Electa-Eau de Cologne till
vunnit sig kännares odelade bifall. 

MELONS FOOD 
af Läkarekåren erkändt bästa näringsmedel för barn och sjuka. 

Finnes på Apoteken samt bos Specerihandlarne. 
- P R O F g r a t i s o « n f r a n t o frän Axel Lennstrand, GEFLE.^ 
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ordet, som gör Leas minne så rikt och dyr
bart för dem, som haft den glädjen att komma 
henne nära, och dessa voro ej få, ty hennes 
öppna människoälskande natur omgaf sig icke 
med förskansningar, och hon räckte till för 
mera och flere, än de rleste i lifvet ha in
tresse, kärlek och tålamod till. 

Vare sig att man kom upp till Lea en fre
dag, hennes mottagningsdag — långfredagarna 
som en skämtare nämnde dem — ellernågon 
annan af veckans dagar, man kunde nästan 
vara viss om att vid sidan af hennes illustra 
och i socialt hänseende mer eller mindre lyck
ligt lottade vänner och beundrare finna något 
nödens barn, som kom till henne med be
kymmer och gick därifrån med dem lättade. 
Ända till brottets värld räckte hennes goda 
hjärta, jag minns särskildt, att jag ett par 
gånger i hennes enkelt hemtrefliga förmak 
sammanträffade med en f. d. straffånge, som 
för någon för mig okänd förseelse under tre 
år spritat fjäder på Långholmen och som Leas 
välvilja sökte att ånyo förskaffa en hederlig 
ställning i samhället. 

Därför blef hon också under sitt lif, trots 
popularitet och produktivitet, aldrig rik på 
guld, hennes hand var för gifmild, hennes 
hjärta för vekt, hennes hem behöll år efter 
år sin hvardagsenkla prägel, och hon kände 
sig stolt, då hon kunde framvisa en möbel, 
som hennes egen hand klädt om med billigt 
tyg, ty Lea var huslig och praktisk som få — 
icke skrifvande damer. August Blanche, som 
en gång vid ett besök fann henne i färd med 
att sopa golf, blef så häpen öfver denna syn, 
att han sade sig vilja ihågkomma henne i sitt 
testamente med en så pass stor summa, att 
hon aldrig skulle komma i frestelse att fatta 
om sopborsten i ställat för pennan. August 
Blanche glömde visserligen detta löfte, men 
äfven om han hållit det, hade sopborsten 
säkerligen mången gång kunnat blifva en fre
stelse för hennes enkla praktiska sinne, som 
fann det mindre omständligt att själf aflägsna 
några öfverflödiga dammtussar än att åkalla 
andras hjälp därtill. 

Jag sade, att Leas personlighet fullt och 
sannt träder läsaren till möte ur hennes för
fattarskap, och likväl utgjorde mitt första 
sammanträffande med henne för mig en stor 
öfverraskning. Jag var femton år den tiden 
och hade med min ålders ytlighet läst hennes 
arbeten med en tämligen ensidig uppfattning 
af de komiska elementen däri. För min in
billning stod hennes bild som någonting frynt
ligt småmysande med kvicka kisande ögon, 
någonting godmodigt trindt, rödlätt och blondt. 
Jag trodde fullt och fast den tiden, att jag 
kunde skrifva vers, och fick för mig, att denna 
min inbillade Lea vore den enda person, som 
jag utan fruktan skulle våga läsa upp mina 
alster för. Så tog jag en dag en dryg binge 
pekoralier med mig och uppsökte henne i hennes 
dåvarande bostad vid en liten landtlig gata å 
Söder. 

Infattningen, ja den stämde nog, de hem-
väfda gångmattorna, bomullsöfverdragen på 
möblerna, blommorna i- fönstret, sykorgen, 
glasögonsfodralet — men Lea själf! 

Emot mig kom en högrest, imponerande 
gestalt, mörklagd med ädla, nästan stränga 
drag och ett par stora, allvarliga, underbart 
forskande ögon, som tycktes rannsaka hjärtan 
och njurar. 

Jag tror aldrig, att jag sett någon männi
ska med en så stor blick som Lea. 

Hon tog emot mitt digra häfte till genom
läsning, och det kom därvid någonting med
lidsamt i hennes uttryck, som om hon af er
farenhet anat och beklagat, att hon skulle be-
höfva spela rollen af skarprättare på ny räkning. 

Nästa gång jag lämnade hennes hem, trodde 
jag ej längre, att jag kunde skrifva vers, jag 
visste däremot att jag ej ens kunde skrifva 
svenska. 

Men Lea förstod, som få, den stora konsten 
att säga människor sanningen, utan att såra 
eller nedslå dem. Jag tålde icke grammatik 
då för tiden, och jag gör det inte än, men 
jag lämnade henne med en brinnande före
sats att sätta i mig svensk språklära, som en 
häst äter hafre. 

Gud välsigne henne äfven för detta kär
leksverk och för all den godhet, som hon se
dan slösade på mig, som andra! Allt oftare 
drefvos mina steg af längtan till detta hem, 
där en gammal så varmt och fullt förstod 
den unga, där det var så lätt att förtroende
fullt öppna sitt hjärta, oeh där man alltid 
vann så mycket i utbyte, att man gick däri
från gladare, om man kommit glad dit, mindre 
sorgsen, om man kommit dit med tungt sinne. 

Lea förstod de unga, hon hörde till dem 
med det innersta af sitt väsen, men hon för
stod icke alltid den moderna riktningen i lit
teraturen. Jag minns särskildt en gång, som 
jag hade tagit med mig ett dikthäfte med 
så kallade stämningsdikter af en modern 
skald, som jag själf beundrade, och i hopp 
om sympati läste upp för Lea. 

Hon lyssnade, de allvarliga ögonen stodo 
frågande på helspänn, då jag slutat, satt hon 
ett ögonblick tyst, som för att samla sina 
intryck, därpå sade hon plötsligt bestämdt: 

»Vet du, det där tycker jag, med respekt 
sagdt, är som att sticka ut tungan genom 
fönstret och dra in den igen.» 

En gång har jag sorgsen lämnat Leas hem, 
det var ungefär tre veckor sedan, sista gången 
jag hörde hennes klangfulla, nu likväl af 
svaghet dämpade altstämma, sista gången 
jag såg dessa underbara ögon, i hvilkas allvar 
redan låg det resignerade vemod, som lämnat 
lifvet bakom sig. 

O, hvad sådana stunder äro tunga, då man 
söker att tala gladt och le under kamp med 
tårar, dem man ej vill visa, då man känner 
hvarje ord, hvarje blick, hvarje åtbörd som 
ett afsked, under bemödande att dölja af-
skedets bitterhet! 

Och ändå var den bleka, tärda skuggan 
med de afmagrade händerna, så sorgligt för
ändrad af lidandet, ännu Lea, ännu glimmade 
löjet ibland upp i de stora ögonen, ännu 
kommo skämtord öfver de trötta läpparna, 
och en liten historia så karaktäristisk för hen
nes anspråkslösa, från all sentimentalitet fria 
väsen kunde hon ännu berätta mig. 

»Har du hört hur dumt jag svarade Tope-
lius?» frågade hon, och de stora ögonen blefvo 
ännu större. 

»Nej tant?» 
»Då skall du få höra» — och så berättade 

hon följande. 

Det var vid en fest för Topelius: han hade 
utsett Lea till sin bordsdam. Midt under 
glammet försjönk emellertid den blide skalden 
i kontemplativa funderingar. Stilla vände 
han sig till Lea och frågade djupt allvarligt: 

»Har Lea någonsin varit ensam i ödemarken 
med sin Gud?» 

»Nej,» svarade Lea hurtigt, »jag är född 
uti en småstad, jag.» 

Hur humoristiskt och på samma gång öd
mjukt är ej detta svar. Ringa har Lea all
tid skattat sitt eget värde, och till de ringa 
i samhället har kanske därför hennes sympa
tier omedvetet närmast vändt sig. Det har 
hon visat i skrift som lefnad, och det visade 
hon ännu i döden, då hon utbad sig att 
blomsterskörden på hennes kista måtte förvand
las i en skärf åt pastor Hedbergs fattiga barn. 

Kungl. H of boktryckeriet | 

Iduns Tryckeri Aktiebolag! 
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AFFÄRCTRUPLF S&30M AKTIER, OBLIGATIONER, PRIS-
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FÖRSTKLASSIGT ARBETE / 

BILLIGA PRISER I 

Hvem af dem som hållit henne kär ville 
väl undandraga sig sin andel af detta hen
nes testamente? 

Så bar den enkla, osmyckade kistan ännu 
vittne om hennes sista goda gärning. 

Men det växer blommor på en älskad män
niskas graf. 

S T O C K H O L M S V Å R . 

SKJUT OCH DUNDRA, du röda kasteli, 

in seglar den första skutan, 

vid rodret, bakom kaj.utan, 

står skepparn, röd som marssol om kväll. 

Han skiner och ler. Nu är det vår — 

det skimrar i hvita, ulliga skyar, 

och lifvet vaknar i röda byar, 

när lärkan i skyn reveljen slår. 

Där ute smälter isen vid strand, 

och fjärdarnas sång mot stenarna klingar, 

och lyflande bruna sjöfågelsvingar 

komma susande in från hafvets rand. 

Det är vår där ute på glimmande haf, 

som silfver isflak i solen blänka, 

och gröna sjöarna kring dem stänka, 

tills de spårlöst sjunka och gå i kvaf. 

Den första skutan, som seglar in — 

det är våren själf, som vid rodret sitter, 

och öfver skuldrornas bländhvita skinn 

faller ett regn af solskensglitter. 

Det är våren, blåögd och blond och yr 

och med nacken trotsigt tillbakakastad, 

som in med rosenröd vimpel styr, 

och med sång och solsken är skutan lastad. 

Se, hela riggen af fåglar är full, 

och däcket af blomsnö står öfversålladt, 

och relingen lyser af vifvors gull — 

det är vårens drakskepp, förtrolladt. 

Ge fyr, kanoniär! Och kunglig salut! 

Den fagraste drottning nalkas, 

och i hennes kölvatten nästa minut 

nymfer och fjärilar skalkas. 

Och när hon på Logårdstrappan har satt 

sin fot, den högvrislade, fina, 

så kasta i luften din nötta hatt: 

Vivat vårens Regina! 

DANIEL FALLSTRÖM. 
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Paris». Just här om dagen t. ex. mötte jag 
en »piff», ett praktfullt exemplar, och i går 

jag en präktig »truffe» på plattformen 
af en spårvagn. Ja, jag påträffar ibland 
fysionomier så underliga, att jag måste stanna 
och gapa eller åtminstone vända mig om och 
titta, och det har förvånat mig att inte andra 
gjort detsamma. 

Men det är ej blott ovanliga ansikten, det 
är äfven ovanliga figurer och kostymer man 
stundom möter i Stockholms folkvimmel. Ja, 
det finns väl knappt en fason på kroppen så 
sällsam, ett sätt att gå så underligt, en sjuk
lig missbildning så vidunderlig, att man ej 
någon gång möter dem på hufvudstadens 
gator. Och hvad kostymer beträffar, så får 
man här ibland se sådana öfverdrifter i mode-
väg, att man rent af häpnar, liksom man ock 
å andra sidan kan påträffa ett sådant full
ständigt oberoende af modets fordringar, att 
förvåningen blir lika stor. 

Summan af saken är den att folkvimlet på 

TRE TAFLOR AF PRINS EUGEN FRÅN DEN PÅGÅENDE UTSTÄLLNINGEN. 1. FRÅN VALDEMARSUDDE 2. I FRIESENS PARK. 3. BELLMANS-BYSTEN. 

ST O C K H O L M S B I L D E R , T E C K N A D E 
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I D U N A F N . P. Ö D M A N . 

II. 

FRÅN GATOR OCH SPÅRVAGNAR. 

NÅ R EN LANDSORTSBO här går ut och 
promenerar på gatorna, märker han ge

nast på mångt och mycket att han befinner 
sig i en storstad, men jag vill nu endast 
fästa mig vid ett af de många tecknen, ett 
som måhända är mindre beaktadt, och det är 
detta, att han här finner ett vida rikare urval 
af ansiktstyper och figurer än i landsorten. Ja, 
Stockholm är i det afseendet »väl sorteradt», 
såsom det ägnar och anstår rikets hufvudstad. 

Flertalet människor ser visserligen ut som 
folk på andra orter, d. v. s. som »folket mest», 
men Stockholm har därjämte ständigt på 
lager en mängd typer och figurer', som man 
ej påträffar annorstädes i Sverige. Om det 
är sant, att man i Stockholm möter bildskö-
nare ansikten än någonstädes annars i landet, 
så är det också sant, att man här möter 
fulare, vidrigare och vidunderligare än annor
städes. Och det är just de senare sorterna 
som väckt min särskilda uppmärksamhet. 
Hvilka underliga näsor t. ex. kan man icke 
här ibland möta i folkvimlet — sådana som 
endast förekomma i storstäderna. Ja, det 
synes som om samma variationer, som folk
humorn i Paris gifvit sina särskilda beteck
nande namn, såsom »betterave», »truffe», »piff», 
»pied de marmite», »il pleut dedans», * m. fl.., 
alla vore representerade äfven i »Nordens 

Stockholms gator är intressant att studera. En 
särskildt typ i detta folkvimmel är »koling
arnes» — sorglig att skåda — men den skola 
vi spara till en annan gång. 

Nåväl, om någon af här antydda ovanligare 
ansikten, figurer eller kostymer skulle en vac
ker dag dyka upp i en landsortsstad, så skulle 
där hvarenda människa vända sig om på 
gatan och titta och undra. Men här i Stock
holm väcka de inte alls något uppseende. 
Stockholmare af äkta sorten gå förbi dem 
utan en blick åt sidan. - Man säger i lands
orten, att stockholmarne äro nyfikna, men det 
är endast sant med modifikation. Deras ny
fikenhet sträcker sig icke till underliga figu
rer och fysionomier på gatorna, sådant är för 
dem allt för alldagligt — nej, den är af en 

»beta» (hvitbeta, rödbeta etc), 
>grytfot», och »det regnar in». 

* På svenska: 
•tryffel», »snabel», 
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mera speciell art. Ställ er framför ett 
butikfönster och betrakta med intresse 
något föremål, och ni skall snart få se 
prof på den — det slår nämligen inte 
fel att ni i blinken har en stockholmare 
på hvardera sidan om er och en bakom 
er, alla nyfiket sökande utforska hvad 
ni tittar på; och håller ni i er ihärdigt, 
har ni snart en folkskockning som till 
slut måste skingras af polis. Samma 
resultat kan ock åstadkommas — så
som af gammalt är kändt — genom att 
från ett broräcke titta ihärdigt ned i ström
men eller i kanalen vid slussen — men 
för företeelserna på gatan för öfrigt har 
stockholmaren ingen nyfikenhet, såvida 
det ej är fråga om ett verkligt uppträde. 

Men det är ej blott ovanliga typer af 
ansikten och figurer, som för en ny
inflyttad uppenbara sig i Stockholms 
folkvimmel, han står där ock ofta an
sikte mot ansikte med uppenbarelser af 
annan art och af större intresse, och äf
ven dessa mycket sällsynta i hans egen 
landsortsstad — jag menar gamla ung
doms- och barndomsvänner. Den som skrif-
ver detta kan försäkra, att han under 
de få månader han nu varit bosatt i 
Stockholm, här påträffat på gator och i 
spårvagnar flera »urgamla» vänner än 
under de 24 år han varit bosatt i sin 
landsortsstad. Nästan hvarje gång han 
gått ut, har han gjort sådana möten, och 
nästan oftast ha de förekommit i spår
vagnar, så att han rent af börjat betrakta 
dessa som en »institution för återfin
nande af gamla ungdomsvänner». 

Där sitter jag- i allsköns ro i hörnet 
af en spårvagn, så ringer det, vagnen 
stannar, och in träder med möda en gam-

TRE TAFLOR AF ANDERS ZORN FRAN DEN PÅGÅENDE 

UTSTÄLLNINGEN. 

1. »MOR». 2. MORAKULLA FRÅN 1850-TALET. 

3. SOMMAR. 

mal herre hvars drag genast på ett dun
kelt sätt väcka minnen från flydda tider. 
Hvar och när har jag sett honom förut? 
Hans blick möter vid inträdet min, men 
kallt och främmande. Så sätter han sig 
ner och hans profil blir synlig — och då 
slår det mig med ens, att det är gamle 
X. , som jag inte sett sedan Uppsalatiden. 
På profilen känner man alltid igen gubbar -
ne, om de inte mist sina tänder. Ah så 
gammal han har blifvit! Då var han 
ung och kraftig, nu är han hopfallen och 
grå. Han sitter tämligen nära mig, det 
är bara ett par gamla fruntimmer emel
lan oss. Jag säger högt hans namn, han 
vänder sig mot mig med en förvånad 
blick, stirrar på mig ett ögonblick, un
der det jag ler och nickar bekant — 
och så ropar han högt mitt namn och 
vi skaka hand tvärs öfver gummornas 
knän, hvarpå jag höfligt anhåller om 
att få byta plats med den som sitter 
honom närmast, och nu slå vi upp språk
lådan och berätta för hvarandra våra 
skiftande öden, sen vi sågo hvarandra 
sist i »ungdomens vår». 

Eller ock är det undertecknad som 
stiger in i spårvagnen och blir igenkänd 
af en annan sådan där gammal ung
domsvän som sitter där förut, och som 
genast säger mitt namn och sedan låter 
mig fundera en stund på hans. Men 
det är icke alltid igenkännandet möter 
svårigheter å någondera sidan, det van
liga är, att det är ögonblickligt'på båda 
hållen. Att nu sådana öfverraskande 
möten med gamla vänner oftare före
komma i Stockholm än annorstädes, ja, 
rent af äro karaktäristiska för hufvud-
staden, är ju för resten mycket natur
ligt, då till denna landets hjärtpunkt 
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ständigt strömmar folk från alla håll i riket 
för att göra längre eller kortare besök. Ja, en 
mängd komma ju ock hit och bosätta sig — 
och äro redan gamla stockholmsbor, då de 
påträffas på det sätt som skildrats. 

Men det är icke blott manliga gamla vänner 
man i Stockholm återser. Också täcka ung
domsflammor från studenttiden återfinner man 
här som gamla hederliga matronor, och jag 
skyndar att tillägga, att de kunna vara lika 
älskvärda för det, ja långt mer än förr; de 
kunna i lifvets skola ha nått en inre hjärtats 
utveckling, som jag omsider lärt mig att vär
dera långt högre än den blotta yttre fägringen. 

* 

Nåväl, på ofvan beskrifna sätt har jag i 
detta underbara Stockholm »stött på» den 
ena ungdomsvännen efter den andra — ja, 
på en har jag till och med fallit omkull, och 
hur det gick till, kan jag ju till sist som en 
liten afslutning på denna artikel få berätta. 

Vid inträdet i en spårvagn vid Slussen en 
dag i sistlidne oktober månad fann jag där 
före mig, sittande i den bortersta vrån, en 
korpulent gammal ungdomsvän och akademi
kamrat, som jag ej personligen sammanträffat 
med på många år. Han märkte emellertid 
icke mig, och på grund af afståndet och den 
fullproppade vagnen, brydde jag mig ej heller 
om att ge mig tillkänna, utan tänkte »det 
blir väl tid, när han stiger ur.» Då ville jag 
äfven passa på och hjälpa honom, ty jag 
visste att han sen flera år var lam och hade 
svårt att gå. Vid Stureplan ändtligen såg 
jag honom krafla sig opp, så fort vagnen 
stannade, och som också jag skulle ur här, 
var tillfället ju särdeles lämpligt att gå fram 
och hjälpa honom. Just som han stultade 
ut genom dörren, fick jag fatt i armen på 
honom, men han lät hvarken hejda sig af 
detta grepp eller af mitt glada »goddag bror 
X » , utan fortsatte oroligt och nervöst sin mödo
samma gång ut, utan att ens vända sig om. 
Först när han lyckligt kommit ned på sten
läggningen, vände han sig om i korta stultän
de tempon för att se, hvem det var som för
följde honom — men hvad hände? Jo midt i 
denna rörelse förlorade han balansen och ram
lade baklänges i gatan, och jag, som i sista 
stund fått fatt i hans hand, drogs med i fallet 
och tumlade öfver magen på honom och därifrån 
ned i gatsmutsen på andra sidan. Och där lågo 
nu de båda ungdomsvännerna och sprattlade 
i smörjan, den ena på ryggen, den andra på 
magen, nyfiket beskådade af passagerarne i 
spårvagnen och af folk som skyndat till. När 
vi så med några närståendes hjälp kommit 
på benen igen och funno oss — hvar för sig, 
fullkomligt oskadade, räckte vi hvarandra ändt
ligen handen och tackade hvarandra för gamla 
tider, utan att dock, det måste erkännas, ut
trycka någon särskildt glädje öfver samman
träffandet igen. 

Jag var alldeles höljd framtill med smuts 

VERKSAMMASTE OCH MEST STYRKANDE NÄRINGSMEDEL 
FÖR VUXNA OCH BARN. MED GLÄNSANDE RESULTAT FÖR-
ORDADT AF LÄKARE-AUKTORITETER. STÄRKER NERVERNA 
OCH FÖRHÖJER KROPPSBYGGNADENS ALLA DELAR. 

från fotabjället till hjässan — bokstafligen 
till hjässan, ända upp i håret; och han var 
likadan på ryggen, men det såg han inte. 

»Så du ser uti» sade han och drog på 
munnen. »Än du då på ryggen!» svarade 
jag. Och så skildes vi åt och han förflytta
de sig försiktigt genom ringen af åskådare 
bort till lyktstolpen för att invänta den nya 
Ostermalmsvagnen i stället för den han gått 
miste om. Jag skulle egentligen också med 
samma vagn, ty jag var bjuden på fin 
middag i det fina Östermalm, men i denna 
kostym var det ej vidare att tänka på något 
sådant. Jag såg upp för att rekognoscera 
terrängen och märkte nu, att alla kuskarne 
vid Stnreplanens droskstation saluterade mig 
på ett menande sätt med sina piskor, hvar-
på jag gaf en vink åt den närmaste, och 
så åkte jag hem till Söder igen, gömd för 
nyfikna blickar under uppspänd sufflett. 

Ja, detta var mitt sammanträffande med 
ungdomsvännen X . , och nästa gång jag träffar 
honom i spårvagn, skall jag låta honom 
sköta sig själf. 

E N L Ö N E P E T I T I O N F R Å N S M Å S K O L 

L Ä R A R I N N O R N A . 

I DAGARNE kommer att till regeringen in
lämnas en af nära 3,000 småskollärarin

nor undertecknad petition med begäran om 
förbättring i deras tryckta ekonomiska ställ
ning. Det är första gången, som denna i 
mångt och mycket förbisedda kår tagit mod 
till sig och till regeringen framställt några 
önskemål. Väl vore, om deras ganska billiga 
anhållan behjärtades, ty som förhållandet nu 
på många ställen är, blir deras ställning sämre 
år efter år. 

Under det att på nästan alla öfriga arbets
områden dyrtidstillägg beviljats, ha småskol
lärarinnorna ännu i dag samma lön under de 
första tio åren, som de hade för tjugufem år 
sedan. Hvar och en kan häraf förstå, att 
den lön, som då ansågs tillräcklig för dem 
att lefva på, 300 kr., i våra dagar, då lef-
nadskostnaderna så märkbart stigit, skall vara 
alldeles otillräcklig. Och är den omöjlig att 
få att räcka till under hälsans dagar, så måste 
den naturligtvis vara ännu otillräckligare un
der sjukdomens tider. De lokaler, som mången
städes på landsbygden bestås sraåskollärarin* 
norna, äro af den beskaffenhet, att mången 
lärarinna i dem ådragit sig sjukdomar. En 
inblick i våra småskollärarinnors lefnadsför-
hållanden skulle tillfyllest bekräfta detta. 

Det har mången gång slagit mig med för
våning, huru fort det »går utför», bara en 
småskollärarinna blifvit angripen af någon 
sjukdom. Förklaringen är dock enkel nog — 
hon sparar af den otillräckliga lönen för att 
få till medicin och läkare, och födan blir allt 
knappare och knappare. 

Härtill kommer, att deras rättsliga ställ
ning är sådan, att cle när som helst utan 
föregående varning af skolrådet kunna afske-
das. Är lärarinnan ung och har endast några 
få tjänsteår, kan hon lätt nog få en ny plats, 
men värre blir det, om hon är olycklig nog 
att hafva t. ex. 9 å 10 tjänsteår. Hvad som 
är en merit inom andra arbetsområden, är 
ett hinder och ett fel inom hennes. Härmed 
förhåller sig så, att småskollärarinnorna efter 
10 tjänsteår äro berättigade till 50 kr. för* 
höjning i sin lön. Efter 15 års tjänstgöring 
få de ett andra ålderstillägg af 50 kr., så att 
en småskollärarinnas högsta lagliga lön efter 
15 år utgör 400 kr. Men sådan som deras 
rättsliga ställning för närvarande är, finns 

det ingenting, som hindrar en församling att 
uppsäga sin småskollärarinna, när hon har 
t. ex. 9 tjänsteår och antaga en nyexamine
rad. Reflektionerna göra sig själfva. 

För den stora massan af småskollärarinnor 
utgör dock för närvarande lönen 300 kr. Här
för skola de betala seminarieskuld, hålla sig 
pedagogisk litteratur, besöka skolmöten, kläda 
och föda sig samt anskaffa sig möbler och 
husgeråd. Jag öfverlämnar till en skickligare 
räknemästare än jag att kunna lösa det pro
blemet, hur 300 kr. i våra dagar skall kunna 
räcka till allt detta. 

I den petition, hvilken som sagts i dagarna 
skall framlämnas till regeringen, anhålla de 
om en förhöjning af grundlönen till 400 kr. 
samt ålderstilläggens å 50 kr. framflyttande, 
så att de utbekommas efter 5 och 10 tjän
steår. 

Med intresse följes frågans lösning af många 
tusen småskollärarinnor landet rundt. Under
skrifterna å petitionen äro från de finsktalan
de lärarinnorna i nordligaste Sverige till dem, 
som tjänstgöra i Skånes allra sydligaste skolor. 
Deras väl och ve är ju så nära förbundet 
med den begäran de framkommit med, att 
de icke likgiltigt kunna invänta svaret. 

Måtte hvar och en, som i regeringen, riks
dagen eller kommunen kan göra något för den 
behj ärtans värda saken, bidraga till att små
skollärarinnornas rättsliga och ekonomiska 
ställning blir en annan än den är. 

ANNA M. HAMMARDAHL. 

» K A R N E V A L » , S K I S S F Ö R I D U N A F 

» S A N S E S P R I T » . 

FORTS. O. SLUT FR. FÖREG. N:R. 

HUN V A R meget bleg, og öinene lyste feber-
agtigt. Hun bevseget sig rastlöst, og haen-

derne plukket febrilsk med de fine kniplinger. 
Hun kunde kun tsenke en eneste tanke, og 
brsendende skamrödme for op i hendes ansigt 
derved. Aa hvor hun skammet sig! Skam
men og sorgen pinte hende som en stffirk le-
gemlig smerte, hvorunder hun undertiden vaan-
det sig höit. 

Saa kom hendes pige og begyndte at stelle 
hendes efter sygdommen kortklippede haar. 
Da rettet hun sig hastig op, og hendes stolt
hed gav hende mod at vsere naturlig. 

Saa blev hun ifört den elegante hvide og 
röde narredragt med dens tallöse smaa sölv-
bjselder, som udsendte den lystigste musik 
ved. den mindste bevaagelse og gjorde hendes 
hjerte end tyngre. De spidse sko, löbende ud 
i en snabel, og den höie narrehffitte var sorte. 
En sort kniplingsbesat maske daekket ansigtet. 

»Kan nogen kjende mig, Karen?» 
»Nei ingen, fröken. Hsetten dsekker alde-

les haaret. Men hvor kan frökenen vove at 
gaa paa karneval, syg som De er? Og hvad 
vil kapteinen sige?» 

»Intet.» 

»End doktoren?» 
»Ja det bliver vaerre. Idag har han jo 

vasret her, og imorgen, imorgen!» 
Stemmen brödes i graad. 

Hun vaklet, alt svömmet i et for hendes 
öine, da hun klokken halv ti kom fra garde
roben ind i operasalonen. Blodröde og sorte 
skygger blaendet hendes öine, saa hun svim-
lende maatte holde sig fast. Aa al denne 
larm og gjögl, som drog förbi hende, hvor 
stod den ikke i skrigende modsa3tning til hen
des tunge sorg! Hvor skulde hun faa kraft 
fra til at före sit foretagende til ende? Men 
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hun maatte, hun maatte! Og den voldsom-
me spaending, ångsten, vreden, skammen og 
sorgen gav hende nsesten övernaturlige krsefter. 
Disse to, som vilde bedrage hende, hvor 
var de ikke elendige! Hendes barndomsven-
inde og den, som endnu i navnet var hendes 
forlovede! Og dog var det ikke hevn som 
fyldte hendes sjasl, ikke jalousi, nei den var-
meste kjaerlighed og medlidenhed, som höit 
over al den grusomme uret, hun havde lidt, 
talte disse menneskers sag og lod hende glem-
me sig selv for deres skyld. Hun vilde redde 
Ella og derved kanske ogsaa ham. Ved den 
tredie söile til höire for scenen stod en höi, 
slank herre i höiröd domino. Det var ham. 
Med lette skridt og lystig svingen af sin brix 
danset hun til orkestrets brusende musik og 
til sölvbjseldernes klang hen til ham. 

»Saa stille og saa alene! Venter du 
nogen?» 

»Ja söde, lille nar: en fortryllende dame, 
som har sat mig staevne her. Men som det 
lar til, gjör hun nok nar af mig.» 

»Ja saa er verdens gang, trolöshed er den 
herskende egenskab överalt. Kanske er det 
lön som forskyldt!» 

iHm, ja hvem kan vide?» 
»Du har ret, hvem kan vide.» 
»Ved du hvad: du er fortryllende. Jeg 

liker dig. Om vi slog os sammen?» 
»Du bör ssette trolösheden som maerke paa 

dit skjold, det passer. Men lad gaa, vi er j o 
alle narre her, og lidt mere eller lidt mindre 
bedrag kan vel komme ud paa et. Du kan 
ikke Isenges svaert efter din donna?» 

»Nei sandt at si er den ene mig ligesaa 
god som den anden her!» 

»Her? Ikke andetsteds?» 
»Andetsteds ja — men skal vi saa gaa, 

lille, söde nar?» 

Cyril gjös, da han trak hendes haand ind 
under sin arm. Han var j o vserre endda, end 
hun kunde tsenke sig mulig, ingen trolöshed 
var ham for lav. Og denne mand med sin 
overlegne ringeagt for alt almenmenneskeligt 
havde hun elsket, elsket over alt i verden! 
Alt inden i hende frös tilbunds ved den for-
fserdelige lare, han gav hende. Ganske blind 
af sindsbevsegelse lod hun ham lede sig frem-
over til scenen, som var hsevet et trin over 
det for anledningen over tilskuerpladsen lagte 
dansegulv. I dette snublet hun og vilde ha 
faldt, hvis han ikke havde löftet hende op i 
sine arme. 

»Let som en fjer og yndig som en liden 
fugl! Hvor skal vi ikke ha' det deiligt, vi to!» 

Han la' sit ansigt tast ind til hendes bryst, 
mens han holdt hende i sine arme, og hun 
maatte opbyde hele sin viljestyrke for at la' 
vsere at slaa til ham med sin brix, at skrige 
höit om hjselp. Men hendes kraft var ud-
tömt, og hun blev et öieblik tung i hans 
arme. 

»Stakkars liden, er du saa bange? Jeg 
skal ikke gjöre dig noget ondt, det er jo 
bare deiligt at bli elsket. Hvor hjertet ban
ker vildt! Hedt blod, hvad?» 

»Slip mig, slip mig!» bad hun nsesten uhör-
ligt af skrask og vrede. 

»Nei ved du hvad! Först lokker du mig 
fra et stevnemöde, og saa vil du, jeg skal la 
dig gaa, inden jeg har faaet vederlag! Det 
kalder jeg skammeligt.» 

De var nu kommet ud i den til restaurant 
omdannede skuespillerfoyer. Her gav han en 
opvarter ordre. Öieblikket efter var de to 
alene i et hyggeligt kabinet, paa hvis dör den 
geskjseftige opvarter med et smil fsestet et 
skilt med ordet »optaget» paa. Cyril sank 
halvt bevidstlös sammen i en sofa. Blodet 
bruste for hendes öine, som skulde hendes 

hode sprsenges, og inden i hende var der et 
kaos af grufulde tanker og fölelser, som gjorde 
hende afsindig. Kun et stod klart for hende: 
efter dette kunde hun ikke leve. Hjertet ban-
ket, som vilde -det sprsenge brystet, og hver 
nerve skalv og dirret, saa taenderne klapret. 
De smaa haender aabnet og lukket sig kramp-
agtig, brixen faldt fra hende, tid og rum var 
forsvuudet, hun var kun til i den store smerte, 
som havde ödelagt hendes liv. 

Sammenkröben sad hun i sofahjörnet, da 
opvarteren kom tilbage med champagne og 
glas. Det havde kun varet sekunder, for hen
de syntes det en evighed af kvaler. Domi-
noen stod föran hende med korslagte arme og 
nöd synet af den yndige skikkelse uden at 
begribe andet, end at hun bar tilskue lidt al-
mindelig godtkjöbs undseelse. 

»Nu demaskerer vi os.» 
Han lod handlingen fölge paa ordet. Cyril 

saa op. Et vanvittigt haab om, at det dog 
maatte vssre en anden flöi som et lyn gjen-
nem hende. Men nei! Lennart Halleras blon
de ansigt kom tilsyne, da masken faldt. Skjael-
vende rettet hun sig op, den hele forfserdelige 
situation vokste i et nu over hendes hode. 
Hvad vilde nu ske? 

»Nu lille, söde due, skjaslv ikke saa, du 
er da ingen snerpe, ved jeg?» 

Masken faldt fra Cyrils dödblege, smerte-
fortrukne ansigt. Han tumlet tilbage, dette 
var formeget selv for hans haerdede nerver. 

»Cyril, dette kunde du nedla dig til?» 
Tonens skjserende haan gav hende styrke, 

hun reiste sig op. 

»Naar De en anden gang gaar ud paa 
denne slags bedrag, kaptein Hollern, saa glem 
ikke Deres billetter paa gulvet hos den kvinde, 
De endnu kalder Deres forlovede!» 

Hun rakte ham Elias billet, som han mod-
tog med et grinende smil, der gav hans an
sigt et ondt udtryk. 

Cyril stöttet sig krampeagtigt til bordet 
for ikke at falde om. Da hun igjen talte, 
var hendes röst som en döendes. 

»For Herbert v. Malverns og Elias skyld 
gik jeg herhen, ikke for Deres. De staar ikke 
til at redde lsenger, De er fortabt. Herbert 
er en god mand, derfor maatte jeg ta' dette 
paa mig. Jeg telegraferte til Ella, at et tele
gram havde forandret Deres afreise til kl. 8 
iaften, derfor mödte ikke hun ved söilen. 
Husk, at endnu har jeg ret til at fordre hen-
syn, og jeg taaler ikke indskriden paa mit 
omraade, naar jeg kan hindre det. Nu er vi 
kvit. Lev nu Deres liv, som De vi l !» 

Hun trak den glatte guldring af sin finger 

og rakte ham den. Uasndset faldt den paa 

gulvet. 

Men saa var det ogsaa förbi med hende. 
Hun greb vildt for sig efter stötte og faldt 
tungt til gulvet uden en lyd. Da hun kom 
til sig selv igjen laa hun i sofaen. Det suste 
og bruste i hendes hode, og alt gynget op og 
ned for hende. Det var som sank hun ustan-
selig ned i en bundlös afgrund af smerte og 
raadsel. 

Hun vidste af intet, inden hun saa hans 
dödblege ansigt böiet over sig. Da kom alt 
tilbage med martrende styrke. 

»Er du bedre, Cyril?» 
»Ja tak! Giv mig et glas champagne og 

lad mig gaa!» 
»Du kan ikke gaa.» 
»Jeg kan, hvad jeg vil, det ved du. Saa 

lyd !» 
Bleg og skjselvende adlöd han hendes be-

faling. Den fyrige vin gjöd ild i hendes blod, 
styrke til den sidste kraftanstrengelse. Hun 
böiet sig ned og tog sin maske paa. Brixen 
glemte hun. Han tog den op, ved siden af 
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laa hendes forlovelsesring og funklet. Ogsaa 
den tog han op. Ingen maatte jo se den her. 

»Tag din maske paa og fölg mig til gar
deroben. Min vogn venter udenfor.» 

Hun maatte stötte sig til ham, gulvet gyn
get under hendes födder, hun skalv som et 
espelöv. Men hun gik med löftet hode og 
rank, skjönt hun var en eneste smerte fra 
hode til fod, og hvert skridt voldte hende 
pine. 

»Farvel, Lennart, nu skilles vore veie,» 
sa hun brudt, da han havde hjulpet hende i 
vognen. 

»Skal jeg ikke fölge dig h jem?» 
»Nei du er jo reist tilbage til tjenesten, 

ingen maa se os sammen. Alt er förbi, vi 
ses ikke mere.» 

Han böiet sig frem og tog hendes mod-
standslöse legeme op i sine arme, glödende 
af had og den gamle lidenskab for hende. 
Voldsomt trykket han hende til sig, kysset 
han hendes mund, glemmende alt andet, end 
at hun havde vaeret hans, og at hun havde 
beskjasmmet ham. Han vidste, hvor hun led 
under hans brutalitet, og han nöd denne fö-
lelse. 

Träet til döden la' Cyril sit hode til puden 
den aften med en befriende fölelse af, at al 
hendes nöd var tilende. Da Karen nseste 
morgen kom ind til hende, fandt hun hende 
död, fredeligt smilende som et barn, der har 
fundet hvile. 

E N H J Ä L T I N N A . A F J A N E G E R -

N A N D T - C L A I N E . 

TROTS tamarindernas och mango-trädens 
eviga grönska — här ute i Birma märker 

man knappt, när de byta om löf — var det 
riktig »vinter» den morgon vi åkte till fader 
Wehingers stora asyl utanför den dröm ur 
Tusen och en natt, som är staden Mandalay, 
men så skref man också den 23 december, 
och luften var så kall, att jag såg en birman 
vandra omkring i ett vadderadt sängtäcke, 
då vi stego ned från tåget i gryningen. 

Så fort solen runnit upp på himmelen, märkte 
man likväl genast att man befann sig i tro
pikerna, och de personer vi mötte på vägen 
till asylen gingo inte längre klädda i täcken 
eller filtar. Voro de vuxna, hade de en liten 
hvit tröja öfver axlarna och ett skinande siden
stycke virad t kring sina höfter, men barnen 
hade i de flesta fall nätt och jämt ingenting. 
Det ruinerar ingen människa, att ha stor fa
milj här i landet. 

Emellertid blåste en frisk vind öfver slätt
landskapet, som har en viss likhet med Skåne, 
det är bara det att det växer ris på åkrarna 
i stället för hvete och att tamarinderna, som 
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kanta dikena, nå en jättelik höjd. Hvart man 
ser gnistrar det af sol och folket förefaller 
hjärtans belåtet, men vid en krökning af vägen 
far man förbi ett litet hus, där man läser 
orden BAPTISTMISSIONENS ASYL skrifna i stora bok-
stäfver på ett plakat vid grinden, och ett 
stycke längre bort reser sig ett nybyggdt palats, 
omgifvet af en 10—15 mindre längor, där 
inemot 400 spetälska ha tak öfver hufvudet 
och åtnjuta en vård, som var fullständigt 
okänd härute tills för en 12—-13 år sedan, 
då en ung katolsk präst — en österrikare 
af förnäm och rik familj — vigde sitt lif till 
det människokärlekens verk, som han brunnit 
af längtan att få utföra, ända sedan han var 
en yngling och hörde berättas om fader Da-
mien. 

Det var i en mycket anspråkslös omgifning 
af ett hälft dussin bristfälliga små trähus, 
som den unge fader "Wehinger först begynte 
sin lifsgärning. De sjuka han kunde taga 
emot voro lätt räknade, under det att hundra
tals olyckliga fortforo att lefva i skötet af 
sin familj. I det vackra landet öster om 
Indien, där folklynnet är idel värme och ljus 
och godhet, skulle ingen nännas behandla dem 
så som de hehandlas bland hinduerna, hvilka 
sky deras blotta åsyn, och den unge prästen 
förstod att hans egna medel blott voro som 
en droppe i haf-
vet inför all 

denna nöd. Det D E N 

fordrades helt /MKtik. 'NUVA-

andra summor, W^^^^-' RANDE 

men han visste SPET-

hvad något så
dant som ihär

dighet betyder och företog en rundresa genom 
Europa och erhöll ansenliga bidrag från de flesta 
bland västerlandets monarker. Då han åter
vände till Birma, var det endast ETT som fattades 
honom. Väl fanns det missionärer, som vår
dade spetälska af sitt eget kön, men kvinnorna 
voro utan tillsyn, till dess en fransyska, en 
M:lle Anna Jégu, som nyss förlorat sina gamla 
föräldrar och stod ensam med en liten för
mögenhet, hvilken tillät henne att vara full
komligt oberoende, fick höra talas om asylen 
och gjorde den långa resan till en främmande 
världsdel och uppsökte fader Wehinger. 

Naturligtvis blef hon genast anställd som 
sköterska i den kvinnliga afdelningen, där hon 
var ensam om att utföra allt arbete under 
fyra års tid. På hösten 1898 anlände emeller
tid ett hälft dussin medlemmar af en ny, 
kvinnlig orden, hvars stiftarinna är en högt-
ställd dam ifrån Bretagne, och deras ankomst 
lyfte en börda, som KRAFT nästan mer än 
mänskliga krafter, från lekmannnasysterns 
skuldror, men hon bad att få stanna i asylen 
och sköta de mest motbjudande fallen. 

Hvad detta betyder anar man icke, innan 
man vandrat igenom anstalten och knappast 
ens då, ty m:lle Jégus sjuka vistas i sär
skilda hus, som en främling väl sällan eller 
aldrig har mod att beträda, men så mycket 
djupare måste man böja sig för deras vårda-

NAGRA AF M:LLE JEGUS SPETALSKSJUKA. 

andra bli så bleka, är man bara förundrad att 
möta så mycket ljust lifsmod inom dessa mu
rar, men i detta höga, luftiga palats tyckas alla 
människor vara lyckliga, icke minst modern 
föreståndarinnan och systrarna. Nu finns det 

MILLE JEGU I KRETSEN AF SYSTRAR OCH GÄSTER EFTER MEDALJOFVERLAMNANDET.' 

rinna, och det var för att öfverlämna en 
hedersmedalj från Republiken till en af hem
landets mest förtjänta döttrar — säkert den 
som visar den största moraliska styrkan — 
som Frankrikes representant härute i Birma 

kommit till Mandalay. 
• ' När man ser asylens 

slottslika byggnad, ser 
trädgårdens ståtliga 

palmgrupper och den 
sol som tindrar öfver 
allt detta, tänker man 
icke på den smygande 
sjukdomens ödeläggel-
ser, och då man hälsar 
på fader Wehinger, en 
man på ett par och tret
tio år, med en ansikts
färg så frisk som om 
han andades västerlan
dets luft härute, där 

inemot ett tjugotal, hvaraf de allra flesta 
komma från Frankrike, och som vi sutto och 
sprakade i det stora, vackra samlingsrummet, 
syntes en liten svartklädd dam, som varit 
ute i trädgården och som dock icke bar kask, 
endast en tät stråhatt, stiga in i rummet. 

Det var lekmannasystern. Hon såg sig om 

ASYLEN I BÖRJAN AF 1890-TALET. 
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OCH BERGSTRÖM SOM FRENOLOGEN TWEEDLEPUNCH OCH GILFAIN, ÄGARE AF PARFYMFABRIKEN PÅ ÖN 

FLORODORA. 3. FRU MEISSNER OCH HR SVENSSON SOM ANGELA GTLFAIN 

OCH KAPTEN DONEGAL. 4 . BALLET MYSTERIEUX, DANSAD AF 

JETTA KUHN OCH 8 DAMER UR BALETTKÅREN. 

»Ni är ett helgon,» sade jag bara, men det 
tyckte hon inte Om1; hon ville strax visa, hur 
orätt jag hade. 

»Tro aldrig, att de inte inge mig fasa,» 
sade hon. »Jag vet bäst själf, hur det bär 
mig emot, och hur svag jag är många gånger,-
men jag tycker att det är så innerligt synd' 
om dem, och jag gråter, när jag ser dem gråta'. 
Ja, det vill jag aldrig visa för dem, det är 
bara, när jag kommer in till mig. Hos mina 
sjuka vill jag vara modig, men om någon är 
stoisk, är det dessa arma kvinnor. De ha 
mera mod än jag.» 

M:lle Jégu har ett eget litet hus i asylen. 
Där ligger hennes fars gevär och moders mäss
bok och där syr hon sina egna kläder. De 
ha ett snitt, som är oändligt rörande, oför
änderligt detsamma sedan åtta års tid, men 
till den stora dagen, då medaljen skulle öfver-
lämnas, hade modern-föreståndarinnan och 
systrarna, hvilka alla hysa den djupaste vörd
nad för henne och finna henne »admirable 
et inimitable» som de säga, gifvit henne en 
helt ny dräkt och en hatt, som var en riktig 
blomsterrabatt. 

Ceremonien ägde rum före kl. 8 på mor
gonen, då solen kunde tillåta Mandalays fina 
damer att visa sig utan kask, och allt hvad 
staden äger mest framstående ville ju se m:lle 
Anna på hennes hedersdag. Hvad som gjorde 
det ojämförligt största intryck — och det var 
ögonblick, hvilka aldrig gå ur ens minne — 
var hvarken tonerna af Marseillaisen, som 
hälsade denna enkla kvinna, då hon tog emot 
sitt hederstecken, eller talet för festföremålet 
och den rörelse, som bemäktigade sig henne 
själf och alla som hörde det. 

Det mest gripande var att följa henne till 
de sjuka, hvilka naturligtvis icke synts till 
under ceremonien och som sutto och väntade 
på att hon skulle komma och visa sin medalj. 
Då de fingo se sitt helgon — som ett sådant 
tror jag att de dyrka henne, fast de äro budd-
hister — störtade tårarna ur deras ögon och 
dock var det österländskor. — En österländ
ska visar icke gärna hvad hon känner, när 
hon blir rörd ens, här ute i det vackra landet 
öster om Indien. Birmanskan äger bedårande 
uttryck för glädjen, men det skall gå mycket, 
mycket långt, innan någonting får henne att 
gråta inför främlingar — som nu. 

och hade tydligen allrahelst sprungit på dörren. 
För att det hela icke skulle komma alltför 
öfverraskande hade man förberedt henne på 
besöket, men ända in i detta ögonblick hade 
hon svårt att fatta, att så många människor 
skulle sitta där och vänta på en så ytterligt 
obetydlig person som m:lle Jégu. Ty — det 
har hon sedan nere gånger sökt få mig att 
begripa — hvad hon gjort var bara den natur
ligaste sak i världen. Hon hade helt nyligen 
mist sina kära gamla, då hon en vacker dag 
— alldeles tillfälligt — hörde talas om dessa 
stackars spetälska kvinnor i yttersta östern, 
som ingen tycktes bry sig om att sköta, och 
det föll ju af sig själft, att hon strax 
beställde om sitt hus, ordnade sina små 
affärer och gick ombord på en ångbåt, som 
for till Birma, fast hon alltid varit dödligt 
rädd för sjön. Hon var en riktig stackare, 
under resan mådde hon illa hela tiden. Om 
hon inte haft den underbara tanken, att hon 
nu fick uppoffra sig för människor, som lik
som sutto och väntade på henne, skulle hon 
kanske vändt om på halfva vägen, så feg 

var hon. Detta — 
att få offra sig — hade 
hon alltid törstat efter. 
Hon hade drömt om 
att få hjälpa någon, 
som var riktigt olyck
lig, eller att bli mis
sionär, från det hon 
inte var högre än en 
stöfvel, men så länge 
hon ännu ägde för
äldrarna i lifvet, var 
det naturligtvis inte 
fråga om att tänka på 
det. Så fort hon blef 
ensam i världen och 
fick veta, hvar de allra 

beklagansvärdaste 
bland mänskliga va
relser stodo att finna, 
kom hon hit ut för 
att se om dem. Kunde 
någonting vara enk
lare? HERR OCH FRU EMIL POULSEN UPPLÄSA. 



IDUN 1903 — 190 — 

E 

R. VON KRiEMER. 

U R D A G S K R Ö N I K A N . 

TT KONSTNÄRSPAR. Vi meddela i dag en 
porträttgrupp af det celebra dramatiska konst

närsparet herr och fru Emil Poulsen, som nu 
gästar hufvudstaden. Med sin själfulla talang och 
sitt mjuka talorgan sekunderar fru Poulsen sin 
make i hans med rätta så omtyckta uppläsningar 
af dramatiska diktverk. Och hon täflar med sin 
make om publikens sympati. 

T) OBERT VON KRSEMER. f. För några dagar 
sedan afled bäraren af detta namn i sitt hem 

i hufvudstaden, 78 år gammal. 
Med hofmarskalken friherre Anders Robert 

von Kroemer bortgick en af veteranerna från de 
gamla ståndsriksdagarna och för öfrig*t en under 
mer än ett hälft århundrade verksam kraft i vårt 

parlamentariska lif. Ar 
1850 inträdde han för
sta gången på riddar-
huset, år 1897 omvaldes 
han sista gången till 
den plats i första kam
maren, som han ännu 
innehade vid ,sin död. 
Den betydelsefullaste 
delen af v. Krasmers re
presentantverksamhet 

infaller dock på 80-talet 
under landtmannapar-
tiets kampdagar, då han 
hade att inom det mot 
grundskatteafskrif nin

gen så fientligt stämda 
öfverhuset försvara den 
svåra positionen som 
landtmännens vän och 

bundsförvant, anhängaren af deras reformkraf. 

Från friherre von Krsemers riksdagsverksam
het kan dessutom erinras om hans inlägg för det 
norrländska järnvägsbyggandet, hvars framtida 
betydelse han klart insåg'. 

»Nordens natur» hette ett skaldestycke som år 
1850 af v. Krsemer inlämnades till Svenska aka
demien och belönades med dess andra pris. Mång
sidigheten i hans begåfning dref honom nämligen 
att äfven försöka sig som litterär skriftställare. 
På detta område har han gjort sig bekant genom 
reseskildringar på vers och prosa, »Sydfrukler», 
»Diamanter i stenkol», »En vinter i Orienten» m. m. 
Mest uppmärksammade torde dock hans språk
undersökningar vara, däribland det år 1874 på
började arbetet »Svensk metrik», hvars andra 
häfte dock ej utkom förrän nära tjugu år senare. 
Originalitet har varit utmärkande för hans språk
liga forskningar likasom för hela hans personlig
het, som redan på denna grund icke kunde 
undgå att kvarlämna ett starkt intryck hos dem 
som med honom kommo i beröring. 

Son till landshöfding Robert v. Krsemer, föddes 
den nu bortgångne i Stockholm, 1824. Efter af-
lagd kansliexamen gick han in på den militära 
banan, som han lämnade med majors afsked 1865, 
hvarefter han, förutom sin omfattande offentliga 
verksamhet, ägnade sig åt skötseln af sin vackra 
egendom Stenhammar i Sörmland. 

Han var gift med Johanna Henriette Amalia 
von Holst, men hade inga barn. Med honom ut
går friherrliga ätten von Krsemer på svärdssidan. 

* 

HYLLAD LÄRARINNA. En vacker fest firades 
för ej längesedan i Forshems östra skola i 

Västergötland med anledning af att lärarinnan 
därstädes, fröken Sofia Warolén, då fyllde 50 år 
och samtidigt kunde begå sitt 25-årsjubileum som 
lärarinna i nämnda skola. Såsom bevis på tack

samhet och erkännande 
öfverlämnades till frö
ken W. vid detta till-

•*éfåSk \ fälle en minnesgåfva 
\ bestående af två dyr-

X,,.. \ bara fåtöljer. 
} \ Sofia Warolén föddes 

\ i Brandstorps skola, be-
' lägen i grannskapet af 

Hjo. Fadern var en ni
tisk skollärare i Brands
torps socken. I det 
stilla och goda föräldra
hemmet uppfostrades 
Sofia tillsammans med 
6 syskon, till dess hon 
vid 17 års ålder intogs 
i folkskoleseminarium i 
Skara 1870. 

Utexaminerad där
ifrån tre år senare, antogs hon omedelbart till vi
karierande lärarinna i sin fars skola, hvarefter hon, 

när ytterligare 5 år förflutit, eller 1878, antogs till 
ordinarie folkskollärarinna i Forshems östra skola. 

Outtröttligt och med glödande intresse för sitt 
kall, ett intresse, som ej aftagit, trots de många 
tjänsteåren, ägnar hon sig alltjämt åt ungdomens 
intellektuella fostran, och föräldrar som barn känna, 
att de i sin lärarinna hafva en god, förstående 
vän, till hvilken de kunna förtro sig såväl i sorg 
som glädje. 

Hennes stora popularitet i det samhälle, där 
hon verkar, är därför väl förtjänt, ty hon har för
visso fattat uppfostrarinnans allvarliga lifskall just 
så som det skall fattas. 

* 
M E D FLORETT OCH SABEL. Den ståtliga be-

bådade fäktsoarén på Grand Hotel en afton 
i slutet af förra veckan gick af stapeln med all 
den precision och tapperhet man kunde begära. 
Klingorna parerade hvarandra snabbt och smidigt 
och där gåfvos stötar och kontrastötar med en 
verve och en kallblodighet, som om lifvet gällde 
intet och döden vore en lek. 

Särskild uppmärksamhet påkallade en florett-
fäktning mellan en ung dam, fröken Wiel-Hansen, 
och den franske fäktmästaren monsieur Fillol samt 
mellan kapten Drakenberg och den sistnämnde. 
Äfven d:r Sjöberg, ehuru ej militär, visade sig 
situationen vuxen i sin florettstrid med löjtnant 
Setterberg. 

Den lilla pjesen, »En duell på 1600-talet», hvari 
skulptören Christian Eriksons förtjusande hustru 
spelade zigenerska, blef med sitt illusoriska slags 
mål på dolk och värja, hvarvid monsieur Fillol 
fick bita i gräset, till en högst spännande slut
effekt. En högtidsklädd och fulltalig publik be
vistade föreställningen, från hvilken vi meddela 
ett par bilder i dagsnumret. 

H V L I f l S 
V i o l t v å l 6 1 2 

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

DEN LILLA VAR mycket ifrig. Hon visste, 
att hennes pappa hade namnsdag dagen 
därpå. Och hon ville grufligt gärna ge ho

nom något — men hvad, det var frågan. 
»Mamma, vill du inte säga mig, hvad jag skall 

ge pappa i morgon? Någonting som han tycker 
riktigt om.» 

H Y L I N S 
| L i l j e k o m / a l j e d o ¥ t ] 

»Får man ett brefkort för 1 öre då, tror du, 
mamma?» 

»Ja-a, det tror jag väl knappast ändå. — Jaså, 
har du inte mera?» 

Modern förstod, att det var lillans rama allvar, 
att hon, hon ensam skulle köpa något åt pappa 
för sitt ettöre — hon hade visst inte alls tänkt på 
att mammas pengar skulle skaffa lillan en present, 
som lillan sedan skulle ge sin pappa. 

»Jaså, du har bara ett öre; ja, då få vi allt 
fundera riktigt för att hitta på något bra.» 

Mamma funderade, och lillan funderade, och så 
sade mamma helt plötsligt: 

»Vet lillan, nu har jag hittat på hvad lillan 
skall ge pappa, som han skall bli riktigt, riktigt 
glad åt: lillan skall ge honom just sin ettöring! 
Är det inte bra, det?» 

Lillan tittade först en stund fundersamt på sin 
mamma — men så yttrade hon sin belåtenhet med 
förslaget. Och så var det då afgjordt, att hon 
skulle ge sin pappa sitt lilla ettöre i namnsdags
present — 

Tidigt nästa morgon var lillan uppe och hjälpte 
till att duka frukostbordet för att få det riktigt 
fint åt pappa på hans namnsdag-. Rundt kring-
pappas tallrik lade hon en krans af gröna blad 
och små vackra blommor. Och ofvanför den, längre 
iipp på bordet, lade hon ännu en vacker krans, en 

mindre, och midt i den 
kransen lade hon sin 
present, ettöringen. När 
allt var färdigt och fint 
och mamma gick för 
att hämta pappa, sprang 
lillan och gömde sig 
bakom dörren. Där ville 
hon se, hur glad och för
vånad pappa blef öfver 
sin lilla flickas present. 

Och så kom pappa 
— och mamma hade 
hviskat i hans öra nå
got om att han särskildt 
skulle lägga märke till 
den present, som han 
skulle få af lillan. Men 
inte behöfde mamma 
be honom att bli glad 
åt den. Ty det blef 
pappa ändå, så riktigt 
af hjärtat glad och rörd, 
att när lilian till slut ej 
kunde hålla sig stilla 
längre bakom dörren, 

SOFIA WAROLÉN. 

FAKTSOAREN PA GRAND 

HOTEL. A. BLOMBERG 

FOTO. 1. FLORETTFÄKT

NING MELLAN M. FILLOL 

OCH FRÖKEN WIEL-HAN

SEN. 2. »EN DUELL 

PÅ 1600-TALET». 

»Ja, hvad skola vi 
hitta på? Ett par man
schettknappar — hvad 
säger du om det?» 

»Jo-o, men ser du — 
äro inte ett par man
schettknappar mycket 
dyra?» 

»Det äro de nog, 
om de äro vackra. Vi 
få väl hitta på något 
annat då. Ett brefkort 
kanske?» 
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utan kom fram och, röd af förtjusning', kastade sig 
om pappas hals, så hade pappa riktiga tårar i ögo
nen. Och så sade pappa det, att det var då en så 
kär present, att han aldrig fått en kärare än lillans 
ettöring. Och pappa tog genast och lindade in 
slanten i ett litet papper och lade den i en ficka 
i sin plånbok. 

»Där skall jag alltid gömma lillans present.» 
sade han, »hennes egen, egen ettöring, som hon 
ville ge sin pappa — —» 

Man kan nog tänka sig, att lillan då strålade 
ännu mera! URD. 

ETT TACK FRAN K0RPIL0MB0L0. 

T?ÖR DE till mig ankomna rikliga gåfvor af klä-
-*- der och tyger samt medel till de behöfvande 
inom Korpilombolo socken får jag, sedan gåf-
vorna blifvit utdelade till de nödlidande efter 
hvars och ens mera och mindre behof däraf, här
med uttala gåfvomottagarnas och mitt varma och 
innerliga tack till alla de goda och barmhärtiga 
gifvarne för deras ömmande för nöden härstädes. 

Korpilombolo den 10 mars 1903. 
AMANDA BERGSTRÖM. 

\"ASATEATERN. Vi bjuda i dagsnumret några 
' bilder från denna scens nyaste program, ope

retten »Florodora», hvars premiär skulle ha ägt 
rum i söndags, men till följd af sjukdomsfall då 
blef uppskjuten. 

Som emellertid Iduns fotograf var närvarande 
vid den redan för en vecka sedan afhållna gene
ralrepetitionen, äro vi i tillfälle att i detta nummer, 
ungefär samtidigt med premiären, meddela några 
bilder ur denna i England födda balett-operett, 
hvilken låtit mycket tala om sig på de engelska 
och franska scener, där den uppförts. Baletten 
spelar nämligen en mycket dominerande roll i 
»Florodora», som jämväl inrymmer den moderna 
amerikanska sällskapsdansen »cake-walk». Af dessa 
koreografiska lockelser att döma torde operetten 
ha utsikt att bli populär också i Stockholm. 

R V L Y M P I A T E A T E R N , som nu en tid bortåt lefvat 
>f ett lyckligt lif på »Hattmakarens bal», försöker 
sedan några aftnar med ett annat gammalt skratt
stycke »Sabinskornas bortröfvande» uppehålla sitt 
efterhand tillkämpade renommé som lustspelets 
teater. 

Hr Strömberg spelar teaterdirektör Striese, men 
är näppeligen lyckad, ehuru en välvillig premiär
publik — eller var det claque? — försökte med 
kraftiga applåder öfvertyga den klentrogne att hr 
Strömbergs komik i denna roll bär förträfflighetens 
stämpel. 

I öfrigt gafs stycket på premiärkvällen i allt
för släpigt tempo, men det har kanske tagit upp 
sig- nu. Vi skola hoppas det för teaterns bästa. 

T ADY HALLÉS OCH LEONARD BORWICKS 
andra och sista konsert på Musikaliska akade

mien präglades af den underbara andaktsstäm
ning, som endast den högsta konst förmår gifva. 
Klarast strålade de geniala artisternas utmärkta 
tolkning i de stora ensemblenumren, Brahms so
nat och Schuberts rondo, men äfven hvar för sig 
framträdde de i harmonisk fullhet, lady Hallé 
bland annat i Ries' djuptoniga suite f-dur och 
Borwick synnerligast i Bach-Händel-Scarlattis 
kristallklara klassicism. Den fulltaliga publikens 
hänförelse var lika äkta och skälfvande varm som 
tonerna ur Vilma Nerudas instrument. 

KONSERTFÖRENINGENS tredje folkkonsert, 
denna gång i Östermalms kyrka, hade lockat 

en så talrik publik som det väldiga templet kunde 
rymma. Af programmets sju nummer gjorde sig 

IDA EKMAN. D. NYBLIN FOTO. 

bäst Beethovens »Guds lof i naturen» och Schu
berts »Allmakt», båda mönstergillt föredragna af 
hr Lundqvist, och hade ej lokalens helgd lagt 
hämsko på alla bifallsyttringar, skulle förvisso en 
stark applådstorm varit publikens tacksamma svar 
på den sistnämnda sången. De instrumentala 
numren gjorde sig äfven godt gällande, hvadan 
föreningens syfte med dessa billighetskonserter: 
att bjuda hufvudstadsbefolkningens breda lager 
god klassisk och modern musik i ett fullgiltigt 
utförande förtjänar allt erkännande. 

— I dag lördag ger samma liffullt arbetande 
förening sin femte abonnementskonsert i Musika
liska akademien med ett program, som upptager 
c-dursymfoni af Frans Schubert, »Tomten», dikt 
för baryton och orkester af Knut Bäck, två dan
ser ur operan »Der Dämon» af Anton Rubinstein, 
en klarinettkonsert af Spohr samt slutscenen ur 
Richard Wagners »Valkyrian». Hr John Forsell 
medverkar. 

LfRANZ NA V AL afslutade på söndag afton sin 
" serie af romansaftnar inför en ganska talrik 
och lifligt erkänsam publik. Högst nådde sånga
ren, enligt vår mening, denna kväll i Schuberts 
»Der Doppelgänger», där han fann verkligt starka 
accenter för spökstämningen i Heines dikt. An
nars låg där väl mycken jämnbredd sötma öfver 
föredraget af de många kärleksvisorna, som i 
längden ej kunde undgå att verka en smula fadt. 
Men den stora publiken vill så ha det, och det 
lät den också tydligt förstå genom sina bifalls
yttringar. Och hr Navål, som visserligen är en 
förträfflig sångare, är äfven en mycket tillmötes
gående artist — frågan är, om icke ofta för till
mötesgående! 

pREFVINNAN AINA MANNERHEIMS andra 
" konsert i slutet af förra veckan blef en ny 
seger för den utmärkta sångerskan: fullt hus och 
ett varmt bifall från den förtjusta publiken. Som 
romanssångerska är grefvinnan Mannerheim ovill
korligen en af de mest intresserande som på 
mången god dag låtit höra sig i stockholmska 
konsertsalonger. Det är ej nog med att hon för
fogar öfver en vacker och upparbetad röst, hon 

F1 

har därtill ett djupt poetiskt temperament och 
hela den yttre apparitionens resurser, som verk
samt stödja föredraget. Och när inspirationen 
helt får makt med henne, blir hon lika mycket 
skald som de diktare, hvilkas ord och toner hon 
lefvandegör i sång. — Hr Stenhammar utfyllde, 
konstnärligt som alltid, programmet med några 
pianonummer. 

PRU MAIKKI JÄRNEFELT gaf i måndags kon
sert i Vetenskapsakademien inför en mycket 

talrik publik, som genast från början kom i den 
allra bästa stämning. Sångerskan visade sig ock 
vara en synnerligt intressant bekantskap. Hennes 
omfångsrika sopranstämma är förträffligt utbildad 
och af en särdeles vacker klangfärg, hennes 
föredrag dramatiskt liffullt och rikt på nyanser, 
hvarjämte tonen är ren och fast. Alltså finnas, 
om man därtill lägger ett intelligent utseende och 
ett säkert uppträdande, de yppersta förutsättningar 
för att slå igenom äfven hos en mycket nogräk
nad publik. Framgången blef ock obestridd. Bi
fallet växte med hvarje nummer. 

Programmet inleddes med hälsningen till sångar-
salen ur »Tannhäuser», hvars glansfulla utförande 
alldeles osökt framkallade en önskan att få höra 
fra J. utföra Elisabeths parti å vår k. teater. Följde 
så tvänne -förträffliga sånger af Liszt, den ena 
mera dramatisk, den andra lyrisk, Tschaikowskis 
stegringsfulla »Warum», som bisserades, ett par 
sånger af Wolf samt Strauss' briljanta »Heimliche 
Aufforderung», som erhöll ett glänsande utförande 
och framkallade ett extranummer. Programmets 
senare afdelning upptog uteslutande finska roman
ser af Sibelius, Merikanto och Järnefelt, sånger
skans make, alla synnerligen anslående, Jävnefelts 
icke minst, särskildt de båda med finsk text. Piano-
akompanjemanget sköttes hela tiden förträffligt af 
hr Järnefelt. En andra konsert gifves fredagen 
den 20 dennes. 

TpRU IDA EKMAN, den finska romanssångerskan, 
*•• konserterar nästkommande måndag i Veten
skapsakademien med biträde af hr Wilhelm Sten-
hammar. Fru E. har i Köpenhamn, där hon se
nast uppträdt, skördat det mest oförbehållsamma 
bifall af såväl kritik som publik. »Hon är en be
undransvärd sångerska,» säger musikkritikern Ch. 
Kjerulf; »hvad hon än sjunger, alltid träffar hon 
det fulländadt konstnärliga återgifvandet midt i 
hjärtat.» 

Hennes program omfattar de mest olikartade 
sånger: de gamla italienarne, Brahms, nya finska 
komponister — alla komma till sin rätt. 

Som fröken Morduch blef fru E. elev af kon-
servatoriet i Helsingfors, men den som egentligen 
utvecklade den unga finska sångerskans stora 
talang blef ingen mindre än Wieneroperans mång
åriga, uppburna och bedårande primadonna, Pau-
line Lucca, som under de senare åren, sedan hon 
dragit sig tillbaka från scenen, sysselsatt sig med 
att utbilda några unga sångerskor af sällsynt be-
gåfning. 

Den skandinaviska turné, fru E. nu företager, 
har allestädes blifvit till segrar för konstnärinnan. 
I april skall hon medverka på en konsert, som 
Edvard Grieg har för afsikt att gifva i Warschau. 

FÖRESTÅENDE KONSERTER. Leipsiger filhar-
*• moniska orkestern under anförande af Hans 
Winderstein gifver instundande söndag, måndag 
och tisdag trenne konserter i Musikaliska akade
mien härstädes. Som solister medfölja fröken 
Charlotta Huhn, sopran från hofoperan i Dresden, 
samt hrr Télémaque Lombrino, pianist, Soma Pich-
Steiner, violinist, och Vilh. Willecke, violoncellist. 
Programmen upptaga idel berömda namn sådana 
som Beethoven, Liszt, Wagner, Berlioz, Brahms, 
Weber, Schubert, R. Strauss och Goldmark. 

GLÖM EJ 
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S ö n d a g : Klar buljong med vindböjt-

lar; gröna bönor med rördt smör; rost

biff med portug. lök och potatis; citron

kräm med bisquits. 

M a n d a g: Kalops med potatis; äppel-

soppa. 

T i s d a g : Pansradfc fläsk med stufvade 

turska bönor; semlor med mjölk. 

O n s d a g (Maria beb.-dag): Nässel

kål med förlorade ägg; chafceaubriand 

med brynt potatis; gräddvåf Clor med 

sylt. 

T o r s d a g : Pudding af kött med ost; 

sviskonsoppa. 

F r e d a g : Kall rostbiff med potatis-

salad; gräddkaka med sylt. 

L ö r d a g : Selleripuré; s tekt hvitling 

med potatis. 

RECEPT. 

R o s t b i f f (f. 12 pers.). 3—4 kg. 

rostbiff ell. högref, 1 msk. salt 2 msk. 

smör (40 gr.), kokande vatten. — 2 stora 

portugisiska lökar, 4 msk. smör (80 gr.). 

B e r e d n i n g : Rostbiffen tvättas med 

en duk doppad i hett vatten, bultas 

lätt och saltas. Smöret upphettas i en 

långpanna, köttet ilägges och insattes 

i varm ugn. Efter 10 min. tillsättes litet 

kokande vatten och värmen i ugnen 

stegras. Rostbiffen öfveröses hvar tionde 

minut med sin sås, som emellanåt spädes 

med kokande vatten. — Till stekningen 

beräknas 25 min. på hvarje kg. kött. 

Rstbiffen skares i tunna skifvor och gar

neras med löken, förvälld, skuren i 

skifvor och kokad i smöret. 

Såsen silas och skummas, samt ser

veras som jus. — 

C i t r o n k r ä m : (f. 6 pers.). Skalen 

och saftet af 2 citroner och 1 apelsin, 

4 äggulor, 110 gr. socker, V2 lit. grädde, 

6 blad gelatin, 2 msk. vatten. 

T i l l g a r n e r i n g : 1 apelsin, bis

quits. 

B e r e d n i n g : Citronerna och apel

sinen tvättas väl och torkas, hvarefter 

skalen afdfvas mot sockret, som där

efter stötes. Äggulorna vispas väl till

sammans med sockret och den silade 

saften tillsättes jämte den till hårdt 

skum slagna grädden. Sist nedröres det 

med kallt vatten spolade och i 2 msk. 

ljumt vatten upplösta gelatinet. Krämen 

'.'är sta på is att stelna och garreras med 

apelsinklyftor och bisquits. 

P a n e r a d t f l ä s k (f. 6 pars.) 1 kg., 

magert lättsaltadt sidfläsk, 1 ägg, 1 

kkp. stötta skorpor, 2 msk. smör ell. 

flottyr. 

B e r e d n i n g : Fläsket skares i skif

vor, svalen borttages ach fläskskifvoraa 

bultas väl på båda sidor samt doppas 

i det uppvispade ägget och vändas i 

de stötta skorporna. En tackjärnspanna 

upphettas långsamt, smöret ell. flottyren 

upphettas däri och fläsket nedlägges 

samt får steka vackert gulbrunt på 

båda sidor. Det upplägges på varmt 

serveringsfat och serveras med stufvade 

grönsaker. 

P u d d i n g a f k ö t t m e d o s t (f. 6 

pers.). 1 kg. kokt ell. stekt kött, 1 msk. 

smör, 2 msk. mjöl, 4 del. buljong ell. 

steksås, salt, 3 msk. ost (helst par-

mesan-), 2 msk. stötta skorpor. 

T i l l f o r m e n : V2 msk. smör, 2 

msk. _ stötta skorpor. 

B e r e d n i n g : Köttet skares i vackra 

skifvor. En pajform smörjes med smöret 

och beströs med stötta skorpor, köttet 

nedlägges däri, hvarftals med den rifna 

osten. Smör och mjöl sammanfräsas, 

buljongen ell. steksåsen tillsättes litet 

1 sender, och massan får ett godt uppkok 

hvarefter den hålles öfver köttet. Pud

dingen öfverströs med fint stötta skorpor 

och insattes i ugnen att få en vacker 

gulbrun färg. 

G r ä d d k a k a (f. 6 pers.). 4 söt- och 

2 bittermandlar, tyjj Ht. tjock, söt eller 

sur grädde, 4 ägg, V2 hg. socker, 1V2 del. 

tort hvetemjöl. 

T i l l f o r m e n : 1 msk. (20 gr..) smör, 

2 msk. stötta, skorpor. 

B e r e d n i n g : Mandeln skållas och 

drifves genom mandelkvarn. Grädden 

slås till hårdt skum, äggulorna röras med 

sockret Y4 tirn. och tillsättas jämte det 

siktade mjölet under jämn rörning, hvar

efter äggsmeten blandas med grädden 

och mandeln. Sist nedskäras de till 

hårdt skum slagna ägghvitorna. Massan 

slås i en väl smord och brödbes trodd 

form och insattes att grädda i ordinär 

ugnsvärme omkr. VA tim. 

S t e k t h v i t l i n g . IV2—2 kg. hvit

ling, 2 tsk. ättika, 2 msk. salt 3 msk. 

(60 gr.) smör, 6 msk. finhackad persilja. 

T i l l s t e k n i n g : 3 msk. (60 gr.) 

smör, 1 kkp. stötta skorpor, i/A lit. fisk-

spat. 

B e r e d n i n g : Fisken öppnas i ryg

gen, inälfvorna och ryggben borttagas, 

hvarefter fisken sköljes mycket väl och 

ingnides med ättikan samt IV2 msk. af 

saltet. Smöret blandas med den fin

hackade persiljan och härmed fyllas hvit-

lingarna. De stötta skorparna och V2 

msk. salt blandas tillsammans och häri 

vändes fisken. I en långpanna upphettas 

hälften af smöret och hvitlingarna ned

läggas med det öfriga smöret i flockar 

ofvanpå fisken. Pannan insattes i ugn, 

och när fisken är brynt påspädes fisk

spadet (kokt på hufvud och ben). Fi

sken får steka omkr. 15 min. då den 

upplägges på varmt serveringsfat och 

såsen hälles öfver. 

LÄKARERÅD 

JjjNBVAR af Iduns läsarinnor äger att 

å denna a/delning erhålla fria läkarråd. 

Förfrågningar insändas till redaktionen med 

påskrift: »Till Iduns läkare». 

FRU JULIA. Se svar i til 32-åring i 
n:r 7. 

VIVI. Vänd er till kirurg. 
ROSE. Något dylikt »säkert» medel 

finnes ej. Jämför svaren till 28-årig fru 
3) in:r 3 och till Prenumeratn af Idun 
i n:r 9. 

BEDRÖFVAD. Rådfråga kirurg. 
OLYCKLIG FRU. Ja, i somliga fall, 

i andra ej. Med medicin botas det icke. 
Lämpligast är väl behandling vid kall-
vattenkar. 

CURT. Det hjälper ej att vara till
fälligt »utan sprit i blodet», hvilket ju 
i så fäll vore lätt att åstadkomma på 
några dagar. Följderna kvarstå näm
ligen i form af sjukliga förändringar 
i inre organ, speciellt hjärtat, och just 
detta sistnämndas tillstånd är bestäm
mande för tedöfnings lämplighet eller 

LILLI. Se svar till Asvah 1) och 2) 
i n:r 5. 

OROLIG. Beror oftast på blodbrist. 
23-ÄRING. Nej, om ej möjligen till

fälligt genom 2 gram b r o m n a t r i u m 
till vatten. 

KAJSA. Se svar till Maja i n:r 11. 
74-ARING. Se svar till Beda 2) i 

n:r 7. Eventuellt två teåskedar sam
m a n s a t t l a k r i t s p u l v e r till vat
ten. 

37-ÅRING. Se svar till 22 år i n:r 8. 
UNG MODER. Lägg 2—3 teskedar (pr 

dag) m j ö l k s o c k e r i mjölken. Möj
ligen är dock en lätt operation behöflig. 

KARL. Hypnotisk behandling, om ni 
eljest ej kan bli det kvitt. 

MARGARETA E:RG. 1) och 2) Just 
intet att göra. 3) Ett spetsglas c h i n a -

v i n kort före måltiderna. 4) Se svar till 
74-åring i detta nummer. 

M—A. Se svar till Prenumerant af 
Idun i n:r 9. 

L. P. l) Om orsaken är rent lokal, 
behöfves en tids behandling hemma hos 
läkare. Är d äremot orsaken blodbrist, 
som nästan oftast är fallet, så hänvisa 
vi eder, liksom för 2) och 3) till svaret 
till 22 år i n:r 8. 

SORGSEN MODER. Allvarliga tillsä
gelser och aga. 

FRU P. Ni bör ej alls gifva dylikt 
vid denna ålder. Hon bör ännu ett por 
månader ej hafva annat än mjölk, och 
sedan bör hon få nyttigare saker än 
denna »välling» (såsom ägg o. d.). 

ZETA. Enligt vår mening jämngoda, 
jämför svaret till 22 år i n:r 8. 

43-ÅRIG FRU H. Kan i så fall natur
ligtvis inträffa när som helst, redan 
några månader efter. 

H. L. A. Sannolikt nervöst. Utan un
dersökning kan man dock naturligtvis 
icke yttra sig om saken. 

FRU MATHILDA. Ingen bestämd re
gel därvidlag. Det förbjuder sig ju 
dock själft mot slutet. 

E. Omöjligt att bedöma saken utan 
att se patienten. Vänd er till närmaste 
lasarettläkare. 

D:r-^1. 

FRÅGOR 

JjjNHVAR af Iduns läsarinnor äger att å 

denna afdelning framställa förfrågnin

gar rörande husliga eller andra angelägen

heter till besvarande af läsekretsen. Äro frå

gorna af den art, att de rätteligen höra 

hemma i annonsafdelningen, intagas de 

dock icke. 

N:r 84. Ber om anvisning på några 
lättfattliga och bra arbeten i ästetik. 

Svara. 
N :r 85. Hvad fordras för att kom

ma in i 3:djei klassen vid »Högre lära
rinneseminariet» i Stockholm? — Hur 
dyr är i allmänhet god helinackorde
ring, pr månad ? 

Svara. 
N:r 86. Finnes någon som känner 

recept å någon dekokt för magkatarr. 
»Magpatient 20.» 

A G U L D / 
^ H H MEDALJER 1 

K O I M G L H O F -
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.3? .3? .3? t3f.3S«3f.3? 
.3* .3? 
.3? .3? 
.3? di 
.3* 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
»3? 
,3? 
.3? 
.3? 
.3* 
.3? 
.3* 
.3? 
,3? 
«3? 
.3* 
.3* 
.3? 
.3? 

.3? 

Cextilafdelningen 
— T H Y R A G R A F S T R Ö M — 

F ä r d i g a o c h p å b ö r j a d e 

^ = B R O D E R I E R — 

p å s i d e n , k l ä d e , lärft o c h y l l e s t r a m a l j . 

M ö n s t e r u t h y r a s . R e k v i s i t i o n e r f rån l a n d s 

o r t e n o m b e s ö r j a s pr o m g å e n d e . 

N o r d i s k a k o m p a n i e t 

5 — 7 R e g e r i n g s g a t a n • S t o c k h o l m 

.3? .3? .3? t3?.3f«3? .3? .3?.3? .3? »3? .3S.3? .3? .3? .3? «3? .3? .35.35.3? 

.3* 

.3? 

.58 

.3? 
»3? 
.3? 
»3? 
.35 
e * 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.3? 
.35 
.3ff 
.3? 
.3? 
.3? 

Sjukhem 
för nerv- och lugna sinnessjuka, naturskönt beläget vid 
skog och sjö, nära 800 fot öfver hafvet, mellan Tenhult 
station och Jönköping. Referenser: Prof. Lennmalm, 
Stockholm, Dr. E. Hellberg, Jönköping. 
Kristina Djurson, f. Johansson, Exam. sjuksköterska. 

Post- o. telegraiadress: Västansjö, Tenhult. 
Rikstel. Jönköping 753. 

P r e n u m e r e r a p å I d u n ä & a & a ^ 

De Damer 
som mot hög provision äro hågade blifva 
agenter för en engrosfirma, som direkt till 
privata personer försäljer redan vä! inarbe
tade theer, ångrostade säväl som råkaffe i alla 
prislägen m. m. torde benäget före 1 april 
insända sina ansökningar jämte uppgift om 
referenser under märke »Kommissionslager», 
Göteborg p. r. 

U n d e r v i s n i n g i — 

— - = L i n n e s ö m n a d 
meddelas. Äfven för tillklippning och söm
nad af blusar, bomullsklädningar och barn-
bomullskläder. Hvarje kurs (pris 20 kr.) 
omfattar en mån. 2 tim. dagl., V2 mån. 4 
tim. dagl. eller 2 mån. hvarannan dag. Half 
kurs pris 12 kr. Extra lektioner k 1: 50 
kunna erhållas. 

KARIN EGNÉR 
Styrmansgatan 21, 2 tr. Rikstel. 35 30. 

är det enda absolut säkra me
del att snabbt och utan obehag bort
taga fräknar, lefverfläckar och 
solbränna samt göra den fulaste 
hy hvit och vacker. 
OFELBAR VERKAN GARANTERAS. 

Fräkenpomadan innehåller inga 
för hyn skadliga beståndsdelar. 

Många intyg och tacksamhetsbref 
från hela Skandinavien. 
Pris 3 kr. pr burk. Expedieras emot 
postförskott eller efterkraf. 

Obs! Att den verkligt äkta Frä
kenpomadan är försedd med vårt 
firmamärke. 

A.-B. Tekniska General Depöten 
STOCKHOLM 

15 Riddaregatan 15 

T E , 
flera sorter hos 

Biddaregat. 11 A., Sthlm. 

Iduns Modetidning. 
N i r 6 

nu utkommet och innehåller bland annat: 

3 st. S ä l l s k a p s d r ä k t e r . 
2 st. V å r k o s t y m e r . 
3 st. P r o m e n a d d r ä k t e r . 
2 st. R e f o r m d r ä k t e r . 
8 st. B a r n d r ä k t e r . 
5 st. B l u s l i f . 
Diverse V å r k a p p o r och c a p e s , 

m. m. m. m. 

Lösnummer 10 öre hos alla Iduns kommis-sionärer. 
Prenumerationspris 1: 20 för holft år. 
Fullständiga och korrekta mönster från ett af Stock

holms förnämsta damskrädderier tillhandahålles såväl prenu
meranter som lösnummer-köpare af Iduns Modetidning till 
mycket billiga priser. 

Iduns 
utkommer år 1903 två gånger i månaden som en själfständig 
mönstertidning och kostar för helt år kr. 2 : 2 0 för hälft år 
kr. 1: 2 0 , lösnummer 10 ö r e . För detta billiga pris erhål
les sålunda 2 gånger i månaden ett nummer med originalmön
ster till handarbeten af alla slag b r o d e r i e r , l ä d e r p l a 
s t ik , t r ä s n i d e r i e r , g l ö d r i t n i n g m. m. komponerade 
af tvänne framstående kvinnliga konstnärer på detta område. 

Hytt! Nytt! 
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IDUNS KUNGL. HOFBOKTRYGKERI 
REKOMMENDERAR SIN 

LITOGRAFISKA ANSTALT 
'CH ROMOPLANSCH ER ° 

•AKVARELLTRYCK o o o  

SKYLTAR, PORTRÄTT O O  

KARTOR OCH VETENSKAP 

LIGA ARBETEN O O O O  

BREFKORT 1 FÄRGTRYCK  

SAMT ALLA SLAGS VÄRDEPAP 

PER OCH AFFÄRSTRYCK O 

F Ö R S T K L A S S I G T 
N:r 87. Kan någon gifva mig upplys

ning om, huruvida alla epedemisjuk-
sköterskor äga rätt att fara pä, half 
biljett pa statens järnvägar? Eller skall 
man tillhöra någon riksförening, och 
i så fall, till hvem skall man vända 
sig? 

Iniz. 
K:r 88. Ar det nödvändigt att vara 

utbildad sjuksköterska för att erhålla 
plats på »Kronprinsessan Lovisas vård
anstalt för sjuka barn»? Mottagas elever 
där ? Är det ej tillräckligt att hafva 
genomgått en kurs vid sällskapet »Barna
vård ?» 

»Anna.» 
N:r 89. Hur rengöras lättast kam 

imar, hår- och tandborstar ? 
X. 

N:r 90. När har en person rättighet 
att antaga titeln arkitekt 1 Skall sär
skild examen afläggasi härför, och hvar? 
Kan kvinna blifva arkitekt? 

Vetgirig. 
N:r 91. Vill någon gifva mig anvis

ning på några vackra, men ej för svåra 
musikstycken för piano? 

Kajsa. 
N:r 92. Hvar kan man erhålla mönster 

till nationaldräkter ? 
Kajsa. 

N:r 93. Skall i nästa månad besöka 
Paris. Vill någon gifva mig anvisning 
på ett bra hotell eller pensionat där
städes ? 

Katy. 
N :r ,94. Kan någon säga mig ett osvik

ligt medel motl s. k. lefverfläckar ? Har 

sådana i pannan och har försökt många 
medel, men alltid utan resultat. 

L. J. 
N x 95. Skulle någon vilja upplysa 

mig om, huruvida jag genom själf-
studium kan inhämta den nödiga för
kunskapen för att erhålla inträde vid 
Högre konstindustriella skolans 4 :e fack-
afdelning vid tekniska skolan i Stock
holm. Om så är, hvar kan man få köpa 
erforderliga läroböcker och materialer? 

WILLE. 
N:r 96. Har någon i Sverige anlitat 

L. MÖrks (Newyork, Aural Clinic) s. k. 
örontrummor och med hvilket resultat? 
Äro de till någon nytta eller blott — 
humbug? Bortaga de öronsusning? 

Döf syster i Finland. 
N :r 97. Vore mycket tacksam for 

recept å doktor Aronsons i Vingåker 
laxativmedicin. 

Svenskamerikanska. 
N:r 98. Huru skall man kunna få 

bort det blanka på en mörk kamgarns
kostym? 

Nedda. 

N:r 99. Har sedan i somras lidit af 
reumatism i armar och ben. Fingrarne 
svullna, och jag är ibland oförmögen 
att lyfta minsta sak. Har härför begag
nat isalicylsyra, men utan att det hjälper. 
Undrar om jag med samma nytta kunde 
hemtaga gyttja och bada hemma, i stäl
let för att fara till någon badort? 

Sara. 

N:r 100. I Idun n:r 23 för år 1897 stöd 
i svarafdelningen, att en person, som 
lidit af astma, blifvit fullt återställd 
och kunde lämna upplysningar om be
handlingen. Adressen var E. A. p. r. 
Jönköping. Om samma person nu vore 
tillfinnandes och ville svara mig, vore 
jag af hjärtat tacksam. Adress Bethy. 
S—z., Matfors, p. r. 

N:r 101. Hvad skall man använda mot 
mjäll i hufvudet? Har användt ricin
olja, konjak, tvål och vatten, men utan 
resultat. 

Sara. 

N:r 102. Kan någon säga mig hur 
fotogenfiäckar som kommit på en duk 
borttagas 1 

Tacksam. 

N:r 103. Vill någon, som känner till 
saken, vara god och lämna svar på föl
jande. Hvilket försäkringsbolag i Sve
rige lämnar största utdelning, där lif-

ränta tages ? Hur stor ränta blir det 
årligen pa ett kapital af 5,000 kr., in
satt af kvinna vid 40 års ålder? Hur 
stort kapital fordras för att kvinna vid 
fyllda 55 år skall få 500 kr. årligen? 
Blir 'det större ränta, då läkarebetyg 
kan lämnas på att lifsfarlig sjukdom 
finnes ? 

Två Iduns vänner. 
N:r 104. Pluru beredas engelska fru-

kostkakes? Undert. har i en engelsk 
familj ätit dylika, de voro stora, tämli
gen hårda (ej porösaj samt salta. 

Fennia. 

N:r 105. Kan någon gifva mig recept 
på hemmagjord märgpomada till håret? 
Undert. har för flere år sedan af en 
svensk husmoder fått en muntlig be-
skrifning, men glömt den. 

Fennia, 

N:r 106. Finnes något enkelt sätt att 
i hemmet kemiskt tvätta ljust kläde, 
siden m. m. ? 

Fennia. 

N:r 107. Ärfver mannen hustrun, då 
det finnes boskillnadsdom och barnen 
lefva? 

Prenumerant. 
N:r 108. Är det någon viss ålder före-

skrifven för att blifva antagen som 
elev i Kungl. Postverket? 

GERTRUD. 

N:r 109. Hvar kan man köpa tvinnadt 
hampgarn i olika färger, lämpligt till 
mattvarp? 

J. K. 

N:r 110. Vore tacksam få veta någon 
s. k. »huskur» för gasbildningar. 

»Plågad.» 
N:r. 111. Var god gif mig ett säkert 

recept på syltade apelsinskal. 
Ny prenumerant. 

SVÄR 

JjjNHVAR af Idun» läsarinnor uppmanas-

lifligt att tiU inbördes nytta i mån aj 

förmåga besvara insända frågor. Svarat 

insändas till redaktionen, ock angifves all 

tid tydligt nummer å den fråga de gälla 

Åt de tre af våra läsarinnor, som unda 

årets lopp tillfyllestgörande besvarat det stör 

sta antal frågor, komma vi som en upp 

muntran att vid dess slut utdela tre prist 

hvartdera bestående af 25 kronor. Färden 

skull bör en hvar, som insänder svar, alltid 

underteckna med samma signatur. 

N:r 14. För inträde i kursen i konst
sömnad fordras:" skicklighet i vänlig 
slätsöm och förmåga att med korsstygn 
återgifva ett enkelt mönster på rut-
botten. För inträde i »kursen i gammal
svensk konstväfnad» fordras någon vana 
vid enkel väfnad och insikt i konsten att 
uppsätta en väf. 

Haidar. 
N:r 15. För att kunna blifva elev vid 

Sofiahemmet fordras: att for sjuksköter
skekallet äga en allvarlig håg; att till
höra protestantisk trosbekännelse; att 
hafva god hälsa och nöjaktiga kropps
krafter ; att vara ogift eller barnlös 
änka; att hafva åtnjutit nöjaktig skol
undervisning, samt att hafva fyllt 21 
år, men icke vara öfver 35 år. Sköterska 
så väl som elev bo i Hemmet. Begär 
prospekt från Sofiahemmet och skaffa 
er tt :r Wretlinds »Handbok för sjuk
skötsel i hemmet» hvari meddelas vill
koren för att antagas som elev m. m. 

Haidar. 
N:r 16. Nääs slöjdlärariimeseminariura, 

adr. Flöda station, eller fröken Lundins 
slöjdskola, Stockholm. 

Pelle. 
N :r 17. Alla slags hem väf nåder be

talas numera mycket lågt. Väfning är 
därför en föga inkomstbringande affär. 

Welleda. 
— Vackra kons t väf nåder, helst portie

rer, gardiner och dukar, bör ni kunna få 
afyttra, om ni kan träffa aftal med nå-

I 

Svarta 
KLÄDNINGS-TYGER 

I SIDEN Sc YLLE. 
Största urval. Dilligaste priser. 

AUG. CARLSONS EFTR. 
Axel Lewin. 

50 VESTERLÅNGGATAN 50. 
STOCKHOLM. 

Profver gratis. Order öfverstigande 
25 kronor frakifritt. 

gon firma, som tillhandahåller dylika 
artiklar, eller hos någon tapetserare 
och möbeln andlare. 

Olga. 
— På »Arbetsmyran» eller »Bikupan» 

i Stockholm mottagas arbeten i och för 
försäljning, men de böra vara omsorgs
fullt gjorda. 

Haidar. 
N:r 19. Man gnider fläcken lätt med 

sandpapper och därefter med en bom
ullslapp hvarpå man häller några drop
par schelack-fernissa, utspädt med ter
pentin. 

Haidar. 

N:r 20. En praktisk, »tidsenlig» kok
bok är u Sigrid Nordenfalks »Godt 
bord». 

Weleda. 

— En tidsenlig och verklig praktisk 
kokbok fimmer »Frem» i doktor Ch. Em. 
Hagdals kokbok. Två andra, äfven myc
ket • andvändbara och praktiska kok
böcker är A. M. Zetterstrands och Ma
thilda Langlets. Jag rekommenderar 
dock doktor Hagdahls på det varmaste. 

I. Å—n. 

N:r 22. Ni kan ju göra ett försök. 
Vänd er med begäran om upplysningar 
till föreståndarinnan vid Sabbatsbergs 
sjukhus, fröken Ida Geijer (rikstel. 5 46). 

Welleda. 

— Vid Sofiahemmet i Stockholm kan 
ni få bli elev. Begär prospekt och 
nödiga upplysningar därifrån! 

Haidar. 
N :r 23. Annonsera i t. ex. »Blå bandet» 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Sundsvalls 
EnskildaBank 

2 2 FREDSGATAN 2 2 . 

SPARKASSERÄNTA — 4 PROC. 

Uthyr KassafacK, 
drshyra från 15 &R. 

TANDLÄKARE 
John V. Lindh-Hygrell, 

17 KARLAVÄGEN 17. 
Hörnet af Sturegatan och Karlavägen. 

Allm. Tel. 130 57. 

tandläkare <Sjöquist 
6 STUREGATAN 6. Riks 45 91. ALLM. 54 63. 

Rådfrägningar 2—3. 

T a n d l å k . E l i a s W i d f o n d 
25 REGERINGSGATAN 25. 

TRÄFFAS KL. 10—2 OCH V s 5 — E . M. 
PLOMB, OCH INSÄTTNING AF ARTIFICIELLA TÄNDER. 

Doktor J. Årvedsons Kurs 
I SJUKGYMNASTIK, MASSAGE OCH 

PEDAGOGISK GYMNASTIK, 
medför enligt kongl. majtts medgifvande 
samma kompetens och rättigheter, som en 
kurs vid Gymnastiska Central-Institutet. 

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

VEDSON, adr. Strömsborg, Stockholm. Damhårarbeten. 
PERUKOP, BENOR, FLÄTOR, L I N -

LTICUR M. M. I TUSENTAL. INSÄND HÄRPROF SÅ 
ERHÅLLAS FLERA ARBETEN ATT VÄLJA PÅ. OBS. VI 
SIGNERA EJ POSTPAKET MED 'HÅ*'. HERR OCH 
FRU E. MALMBERG, 58 KLARABERGSGAT. 58. 

Alltid elegant, hållbart, modernt är 
Damkläde. 

Helylle Damkläde, svart, blått, grått, 
beige, meleradt, af välkändt Norrköpings
fabrikat, som eljest kostar 5 å 6 kr. pr 
mtr, säljes af oss direkt till det billiga pri
set af kr. 4: 50 pr mtr, bredd 130 cm. 
Fraktfritt. Profver mot 20 öre I frimärken. 
Full belåtenhet garanteras. 
Norrköpings XUeväfnadsaffär, Norrköp. 

Brudsiden ss O R E 

till 20: 85 pr met. porto-och tullfritt! Profver omgående; likaså af svart, hvitt och kulört 
"EENNEBERG-SIDEN" från 85 öre till kr. 20:85 pr meter. 

G. H E N N E B E R G , SIDENFABRIKANT (K. O. K. HOFL.) ZÖRICH. 

Barngarderoben 
ALLA MÖDRARS OVÄRDERLIGA SKATT OCH HJÄLPREDA, UT-
GIFVES ÄFVEN I ÅR EFTER SAMMA BEPRÖFVADE PLAN SOM HIT
TILLS. MED SITT EN GÅNG I MÅNADEN UTKOMMANDE 8-SIDIGA 
NUMMER, INNEHÅLLANDE ett å t t i o t a l i l l u s t r a t i o n e r ÖFVER 
ALLT, SOM HÖR TILL VÅRA BARNS DRÄKT FRÅN DE SPÄDASTE ÅREN 
TILL VUXEN ÅLDER, OCH ÅTFÖLJDT AF en stor dubbelsidig mön

s t e r b i l a g a , ERSÄTTER TIDNINGEN MÅNGFALDT DEN RINGA PRENU-
MERATIONSAFGIFTEN AF 3 kronor PR ÅR GENOM DEN NYTTA OCH 
DEN BESPARING, DESS PRAKTISKA INNEHÅLL BEREDA HVARJE HEM. 

HVARJE HUSMODER, SOM SJÄLF OMBESTYR SINA BARNKLÄ
DERS FÖRFÄRDIGANDE I HEMMET, BÖR EJ FÖRSUMMA ATT PRENU
MERERA PÅ PROF, ETT HÄLFT ÅR KR. I: 6O. 

JOH. LUNDSTRÖM & C:o. j 

Varumärke 

RIKSTELEFON 

4 27 
22 20 
2012 

S t e n k o l • C o k e s 

Anthracit 
C a r r é - B r i k e t t e r 

KONTOR: 

22 Skeppsbron 22 
5 Strandvägen 5 

1 Parmätaregatan 1 

Varumärke 

ALLM. TELEF. 

22 88 
6019 
6198 

Dagblad 
Daglig Morgontidning. 

OBSERVERA STOCKHOLMS DAG
BLADS RIKHALTIGA, LÄTTLÄSTA, 

ILLUSTRERADE Sondt agsnummer. 

\ KVINNANS 

T^ÅDGI/VARE! 
EN KORTFATTAD, OUMBÄRLIG HANDBOK 

I POPULÄR HÄLSOVÅRD 
för 

Flickor, hustrur och mödrar, 
Af O. S . D . 

VARMTLFÖRORDAD AF MED. DR ANTON 
NYSTRÖM. 

Med ett särskildt kapitel om 

SPÄDA BARNS VÅRD. 
Enda billiga och dock fullständiga 

arbete på området! 
En nätt volym på Öfver 200 täta sidor 

för endast K?: 1: 78 i hvarje bok
handel, eller mot ins. af beloppet per 
postanvisning eller i frimärken till 
A.-li. Varias lloktryckeri, Stock
holm. 

EN BOK, SOM 
I N G E N K V I N N A 

KAN UNDVARA! 

NÄSDUKAR 
utmärkt vackra, fina hvita hellinne, storlek 
45/45 cm. till kr. 3 pr duss. mot efterkraf. 
6 duss. sändas fraktfritt. 

LLNNEVMFVERLET, BORÅS. 

gusmödrar! 

I Amerikanska Gummiaffären, 
Birger Jarls Passage, 

FINNAS EN HEL DEL PRAKTISKA ARTIK
LAR FÖR EDRA 

— H u s a p o t e k — 

SÅSOM: VARMVAFTENPÅSAR, 
SKÖLJAPPARATER, SPRUTOR, LAVEMANGAPPARATER, 

ISBLÅSOR, FINGERTUTOR, BRÖSTPUMPAR. 
VIDARE FINNAS DINAPPAR, BARNTRÖSTAR M. IN. 

Allt af gummi och högsta 
kvalité. 

Kejsar-
Borax 

DET UTMÄFKTASTE TOALETTMEDEL 
(ISYNNERHET FOR HUDENS FÖRSKÖNENDE) 
DESSUTOM ETT MYCKET, ANVÄNDBART 

Rengöringsmedel i Hushållet. 
UTFÖRLIG BESKRIFNING I HV&RJE ASK. 

FINNES ATT TILLGÅ ÖNERALLT. ENDAST IIKIA 
I RÖDA ASKAR Å 10, 20 & 50 &RE. 

KSPEDALILATBS FABRIKEN HEINR. MACK. 

Engros-Nederlag • 

Wilh. Becker, Hammarsten & C:o. 

Representant Rudolf Kolmodin. 

Bra för Håret, sa väl i normalt 
som abnormt till
stånd, är Ziwertz* 

Eactrait>aVcgetal. Rekommenderadt af man-
galläkare. Oftast hulpit, aldrig skadat. 50 
års erfarenhet. Försälj es af frisörer och i 
parfymbodar samt hos Kongl. Hofleverantör 
J. Ä. Ziwertz i Göteborg. 

Återförsäljare rabatt. 

OFIP Agenter!!! sökas för försäljning 
af ELEKTRISKA BÄLTEN. Prof, cirkulär och 
intyg sändes GRATIS och FRANKO. GRATISBÄITE 
jämte hög proc. beviljas säljare. Skrif där
för genast. Adr. JEAN THONÉRFELTH, 
BURSERYD. 
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Bästa. 
Toalettmedel. 

För att öfvertyga sig, att Fil. 
D:r P. Håkanssons Salubrin är ett 
det bästa toalettmedel, behöts en
dast försöka det. I Salubrin liar 
man därjämte ett utmärkt medel 
mot yttre skador och ett giftfritt, 
kraftigt antiseptiskt medel, om det 
användes på ett ändamålsenligt sätt. 

Salubrin tillhandahålles i Par
fym-, Speceri- och Färgaffärer. Par
tilager hos Qeijer & Co., Stockholm. 

efter inackordering i lämpligt privat-
lieni föreslår 

Olga. 
— Insänd adress ooh porbo till Iduns 

redaktion. 
— Se svaret n :r 572 i Idun n ;r 51 

för 1902. 
Andersson. 

N:r 24. Flossa kan väfvas i väfstol. 
Ett väfdt prof torde jag kunna skaffa 
er. Vålnaden går långsamt. 

Moster Emma. 
— Flossa kan väfvas i vanlig väfstol. 

Köp »Konstväfnad i allmogestil» af Ma
ria Collin i Lund eu bra väfbok med 
tydliga beskrifningar och talrika mönste: 
i färgtryck. Kostar 1.25. Fortast går 
det dock med ilossaapparat, med hvilken 
man kan förfärdiga en matta på ett par 
dagar. 

Tj. 

T I D S F Ö R D R I F 

LÄNKGÅTA. 

Ur hufvudordet (vårt hela) uttages de här 
nedan betecknade orden, så att man, utan 
att omflytta boksläfverna, låter länkarne 
gripa in i hvarandra. Dessa äro: 

Länk 1. 
Måhända alt det ginge an, 
Om man en härlig lustgärd fann, 

Där solen alltid blänkte, 
Och där man ogenerad var, 
Att gå vårt första alla da'r 
Dä ingen därpå tänkte. 

Länk 2 och 3. 
Där skulle man nog också få 
Bland sköna Örter ständigt gå 
Och af dess andra njuta. 
Och se'n; när solen tog godnatt, 
Där man inunder träden satt, 
Till tredje ögat sluta 

Länk 4. 
Kanhända också någon gång, 
Då dagen blefve alltför lång, 
Man lät sin tanke fara 
Boit till en stad, vårt fjärde just," 
Och att man fick för stunden lust 
Att där en timme vara. 

Länk 5. 
Ifall man kunde. Men det är 
Ibland förenadt med besvär 
Att uppfylld få sin vädjan, 
Och därför får man ofta nog 
Begagna ordet, som vi tog 
Som femte länk i kedjan. 

Länk 6. 
Och ville ni nu mäta opp 
Den väg vi följa, i clet hopp 
Att den till Eden förer, 
Så bli vi varse, först som sist, 
Att många, många — helt förvisst 
Af sjätte den utgörer. 

Länk 7 och hufvudordet. 
Men hvad gör det. Vi knoga på, 
Ty om vi blott vår lustgård nå, 
Vi fritt få respirera 
Uti dess sjunde, himmelsblå, 
Och knappt behöfva vi också 
Vårt hela där studera. 

O N K E L S E T . 

ARITMOREM. 

5, 7, 6, 8, 2 = ämne som ingår i män
niskokroppen, 

5, 6, 4, 1, 9 = har grisen, 

8, 9, 2, 4, 10 = historiskt namn, 
I, 3, 7 = är k rusbärs karten, 
5, 3, 4, 2 = kärl, 

4, 3, 9, 10, 7 = finnes i kortleken, 
II, 6, 4, 7 = väderstreck, 
9, 7, 6, 8, 1 = hör en krigshär till, 
1, 2, 3, 4 , 8, 9, 10, 11 = poleringsmedel, 
1, 2, 3, 4, o, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = en gni-

dare. 

INITIALFORANDRINGS-

GÅTA. 

Ystad, 
tapp, 
Riga, 
tråd, 

Glommen, • 
breda, 

lagg, 
hund, 
flak. 

I ofvanstående tio ord utbytes den första 
bokstafven mot en annan sådan, och äro 
de nya ord, som därigenom uppstå, de rik
tiga, så bilda deras initiaier benämningen 
på en insekt. 

V A L L E . 

DIAMANTGATA. 

1 a 

2 a a a 

3 b b e e e 

1 6 e e f k k _| 
5 1 1 n n r 

~~6 t t å 

7 å 

Bokstäfverna skola ordnas så, att orden 
i de hvarandra motsvarande våg- och lod
räta raderna blifva lika. 

1) bokstaf, 2) äro förgät-mig-ej, 3) adjek
tiv, 4) djur, 5) yrkesman, 6) mansnamn, 7) 
bokstaf. 

H J Ä L T E . 

CHARAD. 

Mitt första öfver hufvud sträckes, 
Så långt man har behof däraf; 
Mitt andra känns den hand, som räckes 
At den man ej sin aktning gaf; 
Mitt tredje förr i höghvälfd sal, 
Med konstens välljudsgåfvor lyste 
I mången vekstämd pastoral; 
Mitt hela nu för tiden kastar 
Sitt varma skimmer i vårt tjälL 
Och bidrar till att tiden hastar 
Mer angenämt i vinterns kväll. 

S I B Y L L A . . 

PARAGRAM. 

Om nedanstående ord, såsom stafvelser 
betraktade, utbytas mot andra ord af när-
slaktad eller motsatt betydelse, så erhållas 
åtta nya ord, hvilkas begynnelsebokstäfver 
bilda namnet på en ungdomstidning. 

Vill-han-dansa, 
ek-o-fiber-min, 
plank-naglar, 
långsam-tupp, 
o-föda-gryn, 
kaffe-såll, 
sju-enfaldig-kall, 
udde.skynke. 

S I R I . 

LÖSNINGAR 
T I L L T L D S F Ö R D R I F V E T I N : R 11. 

GEOGRAFISKA UPPGIFTEN: Mar
strand — Darmstadt: Madrid, Arvika, Rati-
bor, Siarn, Tammerfors, Ruhrort, Alvastra, 
Nystad, Delft. 

PROKOPEN : Fröken, röken, öken, Ken, 
en. 

ORD FÖRVANDLINGSUPPGIFTEN: 
Som en nordisk flickas öga. 

CHARADEN: Fen-ris-ulf. 
ARITMOGRYFEN: Maskinist — skoma

kare : 1) madrass, 2) Adalrik, 3) stålsko, 4 ) 

S v a r t S i d e n 
af förstklassigt fabrikat med garanti 
för god hållbarhet, liksom äfven siden
tyger af alla slag i ouppnådt urval 
och modernaste mönster till billigaste 
engros-priser meter- och klädningsvis, 
porto- och tullfritt till privatpersoner. 
Profver franko. Brefporto 20 Öre. 

Seidenstoff-Fabrik-Union 

Adolf Grieder&C:ie 
Kgl. Hofleverantör. 

Zi ir i ch S 5 2 
( S c h w e i z ) .  

kakform, 5) Illråda, 6) New-york, 7) isblåsa, 
8) slantar, 9) tattare. 

B R E F L Å D A 

REDAKTIONENS BREFLÅDA: 

—ng— Det vore synd att påstå, att nå
got af »den fullmogna kvinnans öfverväldi-
gande intelligens" spåras i eder kria Sna
rare tycks den leda sitt ursprung från den 
andra parten i den omaka föreningen, »den 
unga medelmåttan, som behärskades af en 
enda idé: att sjufaldt älska», och som slu
tade så bedröfligt som »ett kallnadt lik med 
genomskjutet hufvud». Vi ha nu emeller
tid beredt dem båda en lugn fristad, och 
ni kan känna er öfvertygad att »edra idéer 
voro värda detta offer». 

Gunhild Gunnarsdotter. Ni kunde sak
löst ha inbesparat er portot! 

Anty. Likaledes. 
Rola. Ej lämpligt för oss. 
S. 20 år. Äro de där »verserna» också 

hoptråcklade »Pä syförening»? I så fall 
laga för all del, att den öf riga sömnaden 
blir bättre. 

Märta Sture. Af de sända bitarne synes 
oss egentligen endast den sista värd att räd
das undan glömskan genom en viss inner
lighet i tonen. Men äfven den tarfvar in
nan dess retouche. Ordet »knusade» t. ex. 
är danska och ej svenska. 

EXPEDITIONENS BREFLÅDA: 

»Anspråkslös», Hudiksvall. Annonsen ko
star 5,60 pr gäng och torde rest. belopp in
sändas. 

»Villig och glad». 1,80 pr gång. 

E t a b l e r a d ! 1 8 4 7 . 

A l l c o c k ä » 
P O R Ö S A P L Å S T E R 

ar ett osvikligt botemedel mot smärtor i ryggen (så ofta före
kommande hos kvinnor). Ögonblicklig lindring gifves, 

hvarhelst man har smärtor, om man blott på det 
sjuka stället lägger ett plåster. 

BRUKSANVISNING 

Vid smärtor i iijurregionen 
eller ryggen lägges plästrei 
säsom ofvan är anvisadt. 
Allcock's plaster lägges 
Öfverallt, dar smärtor äro 
t ii l finnandes. 

Klipp storlek och form af 
plåstret, lägg det på det an
gripna ställer, <.äsoin ofvan är 
anvisadt, och det hjulper sä
kert mor, reumatism, smältor 
i sku'drorna, armbagen och 
anm rstides, vid förs Täck
ning, siyfhet uch smärtor i 
fötteraa. 

Vid smärtor i halsen, vid 
hosta, bronchhis, svaga 
lungor och vid smär 
tände eller ömma delar 
i underlifvet lägges plå
stret säsom ofvan äj 
anvisadt. 

REUMATISM, FÖRKYLNING, HOSTA, 
SVAGT BRÖST, SVAG RYGG, LÄNDVÄRK, 

HÖFTVÄRK, o s v , o s . v 
|Allcock's plåster är bättre än alla andra plåster. Det har varit 

användt sedan 1847. 
AUcock's liktornplåster 

Undrar strax och botar pä kort 
tid genom att förhindra tryck och 
utdraga lik tor nen. 

Brandreths piller 
bota förstoppning, dålig matsmält
ning, lefver-, njurlidanden, hufvud-
värk med kväljningar, nedtryckt sin
nestämning, stammande från gallan. 

C y p r o l i n (f. d. Geolin) 
är det förnämsta puts-
ningsmedlet för koppar 
& mässing, gör ytan 
fullkomligt blank och 
ren utan att smutsa 
händer och trasor. C y 
p r o l i n är allmänt om
tyckt emedan det blän
kar fort och väl. C y 
p r o l i n kostar 25 öre pr 

burk och försäljes hos herrar minuthand
lande. I parti hos H o l s t & C : o Tekn. 
Fabrik, Dalagatan 42, Stockholm. 

O B S . ! Varnas för efterapningar. 

TIDAHOLMS 
FÅHTASIMÖBLER 

rikhalt. urval i 
'̂fornn. stil. Full

ast, rumsmöble 
f mang utföras i 
I alla olika varia-

tioner efter or
der. M o d . m ö n s t e r . Begär prisuppgifter frän 
Tidaholms Bruks Aktiebolag, Tidaholm. 
(Försäljningsmag. Beridarebansg. 27, Sthlm.) 

G a m l a b e l y s n i n g s r e d s k a p 

såsom stakar, armstakar, väggarmar och 
kronor för ljus eller gas, bords-, vägg-, tak-
och golflampor för olja eller fotogen, lampet 
ter, lyktor och lanternor, ljus- och lamp
skärmar, glas och kupor, skärm- och kup-
hållare, vaxstapel- och pörthållare, ljus
knektar och ljussläckare,o eldon och tänd-
stickshällare, tändstickslådor och askar, 
ljusmanschetter och kronglas samt 

g a m l a u p p v ä r m n i n g s r e d s k a p 

såsom fyrfat, trefötter, eldgafflar och tänger, 
kaffe- och tékokare, spritkök o. d. köpas för 

S t o c k h o l m s g a s v e r k s s a m l i n g a r . 

Meddelanden och beskrifningar eller 
ock profsändningar, hvilka, om de icke in
köpas, åtcrskickas portofritt, torde åtföljda 
af prisuppgift insändas under adress: 

S t o c k h o l m s g a s v e r k . 

det riktiga namnet. 

S k ö n h e t 
kan icke förvärfvas, 
men är man i besitt
ning af den, bör man 
äfven hafva känne
dom om att kunna 
bevaia den. För att 
uppnå detta resultat, 
bör man endast an
vända verkligt hygie
niska specialiteter så
som C r é m e , P u d e r 

och T v å l S i m o n . 

Varnas för efterap
ningar och rekvirera 

Säljes öfverallt. 

Eau d e c ^ 
Den är den äkta.starkaste, varak t igas te . 

mest uppfriskande och stärkande 

Begär alltid märket <MS3> och refuse
ra imitationer. 

försäljes hos välsorterade parfymhandlande 
Generalagent i Sverigefor Parfumerie 47/1 Köln Emil Boström. Stockholm. 

Kunskap ger lycka. Duglighet är bättre än guld. # 

JJI Karlskoga praktiska skola ^ | 
tf?" | • — t i d s e n l i g p r a k t i s k l ä r o a n s t a l t — 

T | f | * IV lf 1 II II l i l ^ öppnar sin l l : t e lärokurs nästa 15:de maj. 
Ämnen: h u s l i g e k o n o m i : matlagning, serve

ring, bakning, hushållslära, trädgårdsskötsel; s ö m n a d : fruntimmers- och barnkläder, 
linnesömnad; v ä f n a d : vanlig och konstväfnad; s l ö j d : stickning, ram-, broderi-, fiät-
nings-, tapisseri-, applikations- och gyllenläder-arbeten, målning m. m. ; g l a n s s t r y k 

n i n g ; b o k l i g a l ä r o ä m n e n : svenska och franska språken, bibelkunskap, skrif- och 
lräknekonst, enkelt och dubbelt bokhälleri m. fl. V a l f r i h e t , g o d t i l l s y n , b i l l i g a o m 

k o s t n a d e r , o v a n l l e t n a t u r s k ö n t l ä g e mellan skog och sjö. Undervisning af 1 4 

kompetenta lärarinnor och lärare. — Skolan för män öppnas 1 nov. Skolornas år-
iga e l e v a n t a l c:a 3 0 0 . S v a r och p r o g r a m mot dubbelt porto. — Rikstelefon. — 
Adress: K a r l s k o g a . Joh. Lindholm. 

Huru fördrifva tiden på bästa sätt 
då man vid ruskväder måste hålla sig 
inomhus? 

Svaret helt enkelt: Man skaffar sig en 
väluppfostrad papegoja från Chr. Hagen-
beck, Hamburg 4. Med vacker färgdräkt 
och melodiska flöjttoner är hon ett ange
nämt sällskap. 

De sändas i dubbla burar och behöfva 
ej betalas, om de ej framkomma oskadda. 

Prisuppgift och språkförteckning gratis och franco. 
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I F. D. FRU MARIA FALCKS PENSIONAT (IN-
NEHAFVARE FRU FANNY ÅSTRÖM), MÄSTER 
SAMUELSGATAN 69, STOCKHOLM. HEM-
TREFLIGA RUM PÅ LÄNGRE ELLER KORTARE 
TID TILL BILLIGA PRISER. 2 MIN. VÄG FRÅN 
CENTRALSTATIONEN (NÄRA SPÅRVÄG). : : 
ALLM. TEL. 163 80. : : : : : : : 

I v a c k e r s m å l a n d s t r a k t 

km. från järnvägsstation och kneippkur-
nstalt, finnes en möblerad våning, 4 rum 
2H kök jämte öfriga bekvämligheter (på 
edre botten), att hyra sommaren 1903. Vid. 
3nom korresp. med »E. A.» Ryd p. r. 

UNG FLICKA önskar läsa högt för äldre 
a m eller herre. Svar märkt »Läsning», in-
i m n a s till Iduns exp. 

Ivad skola småttingarna göra? 
Lämpliga arbeten erhållas från Kinder-

arten , Kommendörsgatan 25, Stockholm, 
ärskilda födelsedags- och påskpaket å 1, 2 
ch 3 kr. Porto bifogas. 

'ÖEHTER-PENSIONAT IN CELLE, HANNOV, 

M . C l a u d i . 
Prosp. & Referenz. auf Anfrage. 

EN DEN SVENSKA INDUSTRIENS TRIUMF 
ro de af hofleverantörsfirman A. Wilh. 
hetris Grynfabriks A - B . i Hvetlanda till-
erkade dietiska hafregrynen. I motsats 
ill dussinvaror kunna de ej säljas till hvad 
ris som hälst, men i förhållande till kvali-
eten äro de mycket billiga. Då de för fin-
makaren med förstörd matsmältning äro 
;en enda dietiska föda, som kan ersätta 
»ordets njutningar, och hvarje frisk person, 
om är mån om hälsans bevarande, med 
lädje använder en så läcker vaia till dag-
igt bruk, kan man lätt förstå, hvarför detta 
venska preparat, trots all konkurrens från 
n- och utlandet, kunnat bibehålla alla fin-
makares bevågenhet och vinna en så fram 
tående plats pa den svenska marknaden. 

Återförsäljare! Vybrefkort 
>"ch fantasikort i finaste utförande till lägsta 
)ris! Öfver 1,000 olika! — Påskkort I — 
^rofsändning af 100 OLIKA SVENSKA VYER 
•CH FANTASIKORT KR. 1:60 jämte prislista 
iån NORDISKA FÖRSTORINGSANSTALTEN, 
fakobsgatan 25, Stockholm. Rikstel. 72 04. 

VÄRLDSBERÖMDA! STARKA I PRISBILLIGA! 

DE TREFLIGASTE PÅSKKORTEN 
;kolor) erhållas från BOKFÖRLAGET SVIT-
HIOD, STOCKHOLM. Profsändning (10 olika) 
med prisförteckn. vid partiköp franko mot 
ins. af 40 öre i frim. Utmärkt vacker profs 
'.100 olika) kol och okol. Vy-, fantasi-, 
national-, humor- och päskkort franko mot 
ins. af 2:10 i postanvisning. 

Sommarbostad. 
Vid Rönninge järnvägsätaiion 

finnes att hyra en särdeles vac

kert och väl belägen möblerad 

väning om 3 rum, jungfrukam

mare ocb kök, skänkrum, skaf

feri ocb. källare, passande fur 

liten familj. Stor. Öppen ve

randa. Frisk luft ocb härlig 

natur. Mjölk, is ocb ved på 

stället. Bageri ocb handelsbod 

Z min., järnvägsstation och post 

4 min. Afloppsledning i köket. 

Allm. Tel. Rönninge n:r 10. 

Lektyr. 
ETT ANTAL ÄLDRE ÅRGÅNGAR REALISERAS TILL BE 

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

IDUN 1892 2: 25 
MUN 1893 (N:R 1 FELAS) _ 2: 25 
IDUN 1895 (JULNUMRET OBERÄKNADT) _._ 2: 50 
IDUN 1896 ( D:O D:O ) _ 2: 50 
IDUN 1897 ( D:O D:O ) 3: — 
IDUN 1899 (N:R 92 OCH JULNUMRET SLUT) 3: 
IDUN 1901 (MED JULNUMRET) _ I; — 
IDUN 1902 (MED JULNUMRET) 4: 50 
IDUNS JULNUMMER 1894 0: 20 
IDUNS JULNUMMER 1898 _ 0: 40 
IDUNS JULNUMMER 1901 0: 60 
IDUNS JULNUMMER 1902 0: 75 
BARNGARDEROBEN 1901 (12 N:RJ _ 1: 50 
BARNGARDEROBEN 1902 (9 N:R) 1- 50 
KAMRATEN 1894 (N:R 19 FELAS) . . 1: 25 
KAMRATEN 1897 ( » 18 . ) 1-25 
KAMRATEN 1901 2: — 

Exp. af Idun. 

RESSÄLLSKAP till Enas i börj -af maj 
önskar ung, tysktalande dam. Svar till 
»Ressällskap», Kalmar p. r. 

M i n i a t y r p o r t r ä t t e r 

på elfenben samt PASTELLMÅLNINGAR restau
reras af undertecknad, adr. Kammakaregat. 
29, 2 tr., telefon: Brunkeb. 557. 

FANNY HJELM. 
BREYMANN'S INSTITUT, Wolfenbuttel, 

Braunschweig. Kensionat för flickor från 
9—19 år. Friskt läge, omsorgsfull vård, 
vetenskaplig undervisning, äfven i kokkonst 
och hushållslära. Prospekt och ref. genom 
herr G. af Sandeberg, Göteborg. 

Unga Damer! 
Lämpligaste tiden för kurerande af blek

sot är vår och höst. Vårt hleksotpulver 
har hittills botat hvarje fall där det an-
vändts. Sändes mot 1:50 i postanv., spar-
märken eller postförskott. DÄREST ICKE 
FULLT TILLFRISKNANDE ELLER HÖGST AFSEVÄRD 
FÖRBÄTTRING INTRÄDER, ÅTERBETALAS BE
LOPPET. — Sammansättningen fullt veten
skaplig. Ingen humbugsmedicin! 

TEKNISKA FABR. STAREN, Kinnared. 

p A F R I nykygdt jämte mjölkma-
D M U U R I L gasin i framåtskridande 
samhälle vid järnvägsstation i Stockholms 
närhet uthyres frän 1 april. Sv. till »S.W.B.» 
und. adr. S. Gumaslii Annonsbyrå, Sthlm. 

SERVIETTER I SERVIETTER I 
2000 duss. co/co cm. prima hellinne dräll-

servietter till 4: 50 pr duss. 
1000 duss. G 0 / 6 0 cm. prima hellinne -Taquard-

servietter (blommiga mönst.)4:50 pr duss. 
Exp. pr efterkraf franco vid köp af minst 

5 dussin. 
NYA LINNEMAGASINET, BORÅS. 

En Iärarinnebefattning 
vid Vesterviks högre Flickskola, omfattande 
tyska i hela skolan och svenska språket i 
mellanklasserna sökes hos undertecknad före 
d. 15 instundande april. Lönen för den, som 
genomgått Högre Lärarinneseminariet eller 
äger därmed jämförlig utbildning är 1,100 
kronor med två ålderstillägg ä 100 kr. efter 
resp. 5 och 10 års tjänstgöring. Därtill 
kommer 30 kronors årligt bidrag till pen-
sionsafgift. Platsen, som tillträdes nästa 
hösttermin, är förbunden med 2i timmars 
undervisning i veckan. 

FR. WESTLING, 
Studierektor. 

DRIRLO UÄCNP Bepröfvadt bästa me-
KO n a n ä s o r . d e l ( o s k a d l j g t ) m o t a n . 
sigtsrodnad, kyla, torr ekzém m. m. är 
»Isis-Salva». Säljes hos Fru JBmma Rick-
mans Damfrisérsalong, Vesterlangg. 47, 
l tr., Sthlm., Fru O. Rickrnans Danifri-
sérsalortg. Drottninggatan 15, Norrköping. 

P R A K T I S K A C Y Å N G M A T T O R . 
Vid Krontorps gård, adr. Värmlands 

Björneborg, försäljas till 75 Öre pr meter 
vackra hållbara handväfda gångmattor, för
färdigade af starkaste cellulosafiber. Sändas 
mot efterkraf. Försök några meter på prof. 

LEDIGA PLATSER 

Lärarinnebefattning; 
VID KARLSTADS HÖGRE ELEMENTARLÄRO
VERK FÖR FLICKOR är ledig att tillträda vid 
nästa hösttermins början. Undervisnings
ämnen : hufvudsakligen FRANSKA och SVEN
SKA. Lön 1.200 kr. Ansökningar ställda 
till styrelsens ordförande, insändas före d. 
1 nästkommande april. 

v i d " € b » a L u n d b e r g s h ö g r e 

l ä r o v e r k f ö r f l i c k o r " 

i Helsingborg finnes 3:ne lärarinneplatser 
lediga att tillträda nästa hösttermin. Den 
ena med undervisningsskyldighet i matema
tik, naturkunnighet, franska och engelska 
språken ; den andra med undervisningsskyl-
digbet i modersmålet, historia och franska 
språket; den tredje med undervisningsskyl
dighet i kristendom, modersmålet, historia 
och geografi. Ombyte af läroämnen kan er
hållas. Lön 1.150 kr. Ansökningar insän
das före d̂ n 20 APRIL till föreståndarinnan. 

L ä t t s k ö t t p l a t s 

som hushållerska erhåller den 1 eller 24 
nästa oktober ett bildadt, hälst äldre frun
timmer, kunnigt i enklare matlagning och 
äfven bakning. hos en äldre tjänsteman i 
Småland. Reflekterande torde insända be
tyg å förut innebafd liknande befattning till 
»Tjänsteman J. L. T.», Eksjö p. r., före 
den 1 Maj. 

Barnfröken 
för mindre barn (det yngsta 9 månader) er 
håller anställning den l:sta april hos tjän 
stemannafamilj i Stockholm. Svar märkt 
»Ordentlig» torde inlämnas å Iduns exp. 

En BARNJUNGFRU önskas till den 24 april 
för större barn. Någon kunnighet i 

sömnad önskas. Goda rek. om karaktär 
och förut innehafd plats. Svar till fru 
Gunther, Djursholm. 
"Vfycket god barnfrökenplats i Stockholm 

d:o i Göteborg att söka genom Norra 
fnackord.-Byrån, Mäst. Samuelsg. 6 2 , Sthlm 

U NG, frisk, barnkär flicka får anställning 
som barnfröken, att sköta fem barn i 

ålder 4—11 år. Svar med fotografi och rek. 
utbedes till »L. P. N.», Järntorget p. r. 
Göteborg. 

p n verkligt barnkär flicka kunnig i söm 
nad och som helt och hållet' vill ägna 

sig åt barnens vård, önskas den 24:de april 
i familj där 4 barn finnas, hvaraf det äldsta 
är 7 och det yngsta 2 år. Den sökande 
måste för öfrigt biträda i de husliga göro 
mål som förekomma, emedan blott en jung
fru finnes Svar jämte betyg om föregående 
platser samt lönepretentioner torde insändas 
under adress •Barnkär», Motala-Postens 
annonskontor, Motala. 

För bildade hushållsbiträden och barnfrök
nar finnas genast verkligt goda platser 

att söka. Nya Inackorderingsbyrän, Brun-
kebergsgat. S B, Sthlm. Etab. 1 8 8 7 .  

VID NYA ELEMENTARSKOLAN 
FÖR FLICKOR 

i Örebro blifva till nästa läsår två lärarin
neplatser lediga. 

Hufvudämnen : matematik och naturkun
nighet för den ena samt för den andra hi
storia och geografi inom skolans högre klas
ser jämte modersmålet i mellanklasserna. 
Lönevilkor 1,200 kr. 

Sökande bör hafva genomgått Högre Lä
rarinneseminariet eller äga motsvarande 
kunskaper. 

Ansökningar ställda till LEKTOR HA
RALD BORG, ÖREBRO, torde insändas 
före den 25 april. 

V/ARDINNEPLATS hos tjänsteman finnes 
" 1 maj för dugligt fruntimmer, 22—35 år. 

Lön 3 å 400 kr. Lästmakaregat. 30, Sthlm. 
J. Larsson & Co. 
Dildad husförest, sökes till bättre ungkarls-
U hem, ensam person. Svar, med foto
grafi, adresseras »24—30 år», p. r. Engel-
holm, senast 15 april. 

Hushållerskeplatsen 
vid Lunds hospital och asyl 

blifver den 1 nästkommande maj ledig. Lön 
å 600 kronor jämte fria, vanliga förmå

ner. Sökande bör vara omkring 30 år, i 
besittning af g_od skolbildning, goda kun
skaper i bushallsfacket och förmåga att 
deltaga i samt leda och öfvervaka matlag
ning m. m. 

Upplysningar lämnas söckendagar kl. 10 
2 a Hospitalskontoret, dit ock ansöknin

gar jämte be ty gsafskrifter kunna insändas. 
Personlig inställelse önskvärd. 

Vid HJO SAMSKOLA (femklassig) blir till 
hösten plats ledig för en dugande lärarinna. 
Undervi^ningsskyldighet i svenska ämnen 
hufvudsakligen i klass I, II, III. Lönen 
1,000 kronor. Ansökningshandlingar sändas 
före den 1 april till 

STYRELSEN. 

V i d E s k i l s t u n a E l e m e n t a r 

l ä r o v e r k f ö r f l i c k o r 

blir fr. o. m. läsåret 1903—1904 en lära
rinneplats ledig. Lön, med 24 tim. ordin, 
veckotjänstgöring, 1200, eventuellt 1250 kr. 
med 2 ålderstiliägg på 100 kr. hvardera, 
h varjämte läroverket erlägger halfva årsaf-
giften till pensionakassan. 

Den sökande bör hafva afgångsbetyg 
från Högre Lärarinneseminariet och vara 
fullt kompetent att undervisa i KRISTEN-
DOM, SVENSKA och HISTORIA på mellan
stadiet. Ansökningar torde insändas till 
STYRELSEN FÖR ELEMENTARLÄROVERKET FÖR 
FLICKOR, Eskilstuna, före den 15 april 1903. 

H U S H Å L L E R S K A . 
En pålitlig och i matlagning skicklig 

hushållerska, van vid stort landthushåll, 
bakning, slakt m. m. önskas instundande 
2 4 april. Reflekterande torde skriftligen 
vända sig till Friherrinnan de Geer, född 
Cederström. Frötuna, Upsala 

Biträdande sköferske-

vid Växiö stads Epidemisjukhus ar ledig 
och sökes hos Hälsovårdsnämnden I Växiö 
SENAST DEN 21 MARS 1903. Lönen är 200 

kr. om året jämte allt fritt. Sköterskan är 
skyldig att efter tillsägelse af stadsläkaren 
och mot särskild ersättning biträda vid pri
vat sjukvård inom staden. 

Växiö i februari 1903. 

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN. 

E n s a m j u n g f r u , 

rask, proper och ordentlig, samt med ett 
jämnt och gladt lynne och som är skicklig 
i matlagning, bakning, syltning, städning 
och uppassning, erhåller förmånlig anställ
ning den nästk. 24 april hos barnlös familj 
i Malmö. Svar med betyg och fotografi till 
»Fullt pålitlig» insändes till Iduns exp. 

T)LATS såsom barnsköterska oför tvänne 
minderåriga barn är ledig från den 24:e 

april. Svar och betyg sändas till friherrin
nan M. Cederström, Strömsholm. 

PLATSSÖKANDE 

G u v e r n a n t s p l a t s 

sökes till hösten af utexaminerad småskole
lärarinna med elementarbildning och mu
sikalisk. 200 kr. i lön och eget rum Önskas. 
Svar till »W. M.>, Iduns exp 

C JUKGYMNAST önskar plats på badort 
^ eller i familj, är händig i handarbeten och 
hushållsgöromal. Svar afvaktas till »Kv. 
Massör», Iduns exp. 

DILDAD flicka, som i flera år studerat 
trädgårdsskötsel såväl i Sverige som i 

utlandet samt dessutom är kunnig i de flesta 
inom ett hem förekommande arbeten, Önskar 
anställning. Svar till »S. H », Iduns exp. 

D A T T R E huslig flicka, kunnig i matl. ön-
*-* skar t. v. plats som sällskap och hjälp 
i bättre familj, innehar dylik plats nu. Tack-
samtsvar ^Familjemedlem A.», Dals Ed p. r. 

Sjuksköterska 
som genomgått 1-årig kurs å större sjukhus, 
önskar plats nu genast som privat sköterska 
i familj eller hos ensam dam. Svar til] 
»SJUKSKÖTERSKA», Tduns exp. 
I FFNH FAMILI sökes plats af 
1 I J U U I C U I l l l J anspråkslös flick: 

ung, 
flicka, att 

deltaga i alla inom ett hem förefallande 
göromål. Villig att handleda och hjälpa 
barn vid läxläsning. Svar torde godhetsfullt 
sändas till »Kathrin 1903», Upsala p. r. 

V Ä R D I N N E P L A T S 
önskas af bildad, gladlynt flicka af god fa
milj med intresse och vana vid ett hems 
skötande. Svar märkt »Intresserad 27» 
Halmstad p. r. 

Som sällskap 
och hjälp i treflig familj eller hos ensam 
dam önskar bildad flicka plats. Svar till 

L. K.», Kristianstad p. r. 

Italienska under sommaren. 
Erfaren lärarinna, som studerat i tal. 

språket i Firenze, Önskar under sommaren 
undervisa däri hos familj boende på landet. 
Undsrvisn i engelska (som biämne) kan 
gifvas. Närmare meddelar fröken Ebba 
Atterbom, Göteborg. 
T TNG, förlofvad, bildad flicka önskar plats 
V* som sällskap och hjälp i familj eller 
hos äldre dam. Sv. märkt »M.», Iduns exp. 

O B S E R V E R A ! 
En verkligt duglig och arbetsam flicka 

önskar mot fritt vivre plats i god, större 
familj på landet eller småstad. Förestått 
hushall i tre år! Bästa ref. Svar märkt 
30 år», Iduns exp. 

T7N ung, anspråkslös flicka önskar plats 
~ att gå frun tillhanda. Van vid husliga 
göromål, handarbete samt barns vård. Svar 
till »22 år», Upsala p. r. 
TTNO enkel, anspråkslös flicka Önskar att 
- L ' få komma i god familj, hälst på landet, 
för att gä frun tillhanda. Fullkomligt kun
nig i klädsömnad och handarbeten. Med 
villkor att få bli ansedd som familjemedlem 
samt någon lön. Svar till »03», Iduns exp. 

I ä l ' < H * i l 1 1 1 « J önskar öfver sommaren plats 
L d i d l l U U d hos bildad familj i treflig 
trakt, hälst nära kusten, att undervisa 2 
timmar dagligen, företrädesvis i språk. När
mare meddelar Fröken L. Liedholm, Lund. 

Dättre flicka, kunnig i matlagning och inom 
ett hem förefallande göromål, något mu

sikalisk samt hemma i finare handarbeten, 
önskar platsombyte. Betyg och ref. finnas. 
Svar till »24 år», Sköldnora Kungsgård, 
Rotebro. 
T TNG, anspråkslös flicka, som längre tid 
\< ägnat sig ät sjukvård, önskar plats hos 
sjukling till hjälp och sällskap i hem eller 
på resor. Svar till »24 år», Iduns exp. 

€n musikalisk familj önskar plats 
uti aktadt änklings- eller ungkarlshem, hälst 
i Skåne. Intresserad af husl. görom. Honorar 
önskas icke. Sv. t. »M.», Falkenberg p. r. 
T7/N bildad flicka söker plats i familj, hälst 
*-J Hos äldre personer, för att vara behjälp
lig med husliga göromål. Lön och vivre 
önskas. Svar till »B.», Alfvesla p r. 

T7"^ TJ^F^ anspråkslös prästdotter 
LUL\ ( v a n vid sjukvård) önskar 
plats som sällskap och hjälp" åt äldre per
son, eller i familj att gå frun tillhanda. 
Svar emotses tacksamt märkt »Emilia», 
Ostmark p. r. (Värmland). 
OO-årig flicka önskar instundande april 

plats å större herregård att lära sig fi
nare matlagning. Har genomgått Praktiska 
hushållsskolan i Stockholm. Svar emotses 
tacksamt af »Medellös», Iduns exp. 
"Dildad, enkel flicka, villig vårda, tillse 

barn, önskar plats, kun.: söm., husl 
bestyr. Svar »Tålamod» under adr. S. Gu 
mselii Aunonsbyrå, Sthlm. 
Dildad flicka söker plats, kunnig i matlag., 

bakning, sömnad. Ordentlig, sparsam, 
glad, Svar »Villig, Duglig», under adr. S. 
Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm 
TZammarjungfru, stilla och ordentlig, skick 

lig i sömnad. Utmärkta rekommenda 
tioner, önskar plats till våren. Svar till 
Strandvägen 29, 4 tr., Stockholm. 
TZv. Gymnast önskar till sommaren anställ-

ning hos läkare vid bad eller hos familj 
på landet. Svar »Flerårig praktik» Iduns exp 

T^tt medelålders fruntimmer, vant att sköta 
ett hem med ordning och sparsamhet, 

önskar till hösten plats som värdinna i 
mindre hushåll. Hälst i stad. Svar till 
»Värdinna 1903», tidningen »Upsalas» kon
tor, Upsala. 
Dildad flicka, väl kunnig i matl., bakning, 
M sömnad, handarb. m. m. söker plats. 
Rask, omtänksam. Svar »Idog», Iduns exp. 
F. v b. 
TTärdinne- eller hushållerskeplats sökes i 
V litet fint hus i Sthlm eller dess närhet 

Svar till »Kompetent», Iduns exp.. Sthlm 
T TNG flicka, som genomgått högre flick-
M skola och äger undervisningsvsna, ön
skar plats som guvernant nu genast Svar 
t. »Guvernant», Gumselii Annonsb., Malmö. 

U N bättre anspråkslös flicka önskar \ 
^ nu genast i prästgård eller herrgård på 
landet, hälst i mellersta Sverige, att mot 
fritt vivre vara husmodern behjälplig med 
förekommande göromål. ..Något kunnig i 
matlagning och bakning. Önskar anses som 
familjemedlem. Svar till »K., 26 år», 
Bergby p. r 

EN 21-ÅRIG SKÅNSKA, af god familj^ 
söker plats som sällskap och hjälpreda I 
bättre hem, hälst uppåt landet. Den sö
kande har godt sätt och yttre, är kunnig I 
enklare matlagning, sömnad och alla öfriga 
husliga göromål. En mindre lön önskas. 
Referenser och närmare upplysningar er
hållas genom RYDOWS AGENTUR, Malmö. 
Rikstel. 1477. 

UNG flicka af god familj önskar till hösten 
plats i skola eller hem. Goda betyg i 

konstsömnad och träsnideri, samt med hög
sta betyg genomgått Fr. Hulda Lundins 
kurs i Sthlm. Något kunnig i klädsömnad 
Svar till »Villig», Nord. Annonsb., Göteborg. 

EN 26-årig enkel och gladlynt, bildad 
flicka, önskar plats nu till våren såsom 

sällskap och hjälp i ett godt och aktadt 
hem, HÄLST PÅ LANDET, där hon på allvar 
vill söka vara en verklig hjälp och trefnad. 
Van vid ett enkelt hems skötande. Lön 150 
kr. Svar till »Hemtrefnad», Borås. 

P N ordentlig och rask flicka önskar plats 
^ 24 april, som husjungfru i jin familj 
eller som ensam hos ungherre. Ar kunnig 
i matlagning. Goda betyg. Svar märkt »23», 
Mariestad p. r. 

UNG flicka, resvan, kunnig i franska, 
engelska och tyska önskar plats som 

ressällskap eller att tala språk 3 å 4 tim 
dagligen i hem på landet. Äfven villig alt 
underv. i målning. Svar till H. L—m , 
Vatlingatan 11, IV2 tr., Sthlm 

U n g s y d t y s k a 
af officersfam., någol hemmastadd i svenska 
förhållanden, söker anställning som sällskap 
eller för undervisning. Behärskar fullstän
digt franska språket, kan undervisa i första 
grunderna af engelska språket samt i piano-
spelning. Svar till »A. 23», Iduns exp. 

EXAM. KV. SJUKGYMNAST ÖNSKAR 
PLATS NU GENAST. SVAR TILL »CECILIA 
1903», IDUNS EXP. 

EN bildad 22-års flicka, som fullt behär
skar tyska språket och vistats ett år 

i Hannover, önskar till våren anställning 
såsom ressällskap och hjälp., vid utrikes 
resa. Svar märkt »N. N.». Östersund p. r. 

UNG flicka af god familj önskar plats i fa 
milj att gå frun tillhanda, något kunnig 

i matlagning och bakning. Lön önskas samt 
få anses som familjemedlem. Svar till »21 
år J. A.» Iduns exp. Stockholm, f. v. b. 

UÖRRLINNNNLOTO s ö k e s 3 1 e n medelålders 
VDLQINNCPLDLO dam, hälst i Stockholm. 
Van vid ett hems skötande, äfven van att 
handleda barn. Bästa referenser. Svar 
märkt »Plikttrogen H.», Iduns exp., Sthlm. 

U n c m n r l p r hålst i hem där barn (in-
n U o l l l U U C I , nas,önskar plats till våren af 
en praktisk och bildad dam af god familj. 
Utmärkta referenser. Svar märkt »Hem
trefnad», Iduns exp., Stockholm. 

PKF AFF hushåll önskar ung flicka 
RUI ULL 1 ( 1 1 Cl inackordering i bildad 
familj, med trefligt umgänge. Svar till 
»Mig», Kristianstad p. r. 

I DET natursköna Södertelje, hvilket, för 
sin hälsosamma luft, af läkare rekom

menderas såsom den lämpligaste rekrea
tionsort, finnes under instundande sommar 
tillfälle till inackordering för några damer 
eller mindre familj, i högt belägen villa, 
omgifven af barrskog, 10 min. till järnvägs
station. Lungsiktiga mottagas ej. Adress: 
Fru Cassel, SÖDERTELJE. 

I n a c k o r d e r i n g 
erhåller ung fröken i skånskt prästhem. 
Sund, vacker skogstrakt Tillfälle gifves 
att deltaga i hushållet. Svar till fru K. 
Andersson, Kristianstad p. r 

STOCKHOLMS NYA FÖRMEDTINGSBYRÅ 
(von Diederichs), Stjärngatan 3 A, 4 tr., 
Stockholm, förmedlar inackorderingar såväl 
inom hufvudstaden som landsorten. An
skaffar lärarinnor, värdinnor, sällskapsda
mer, affärs- och hushållsbiträden, hushåll
erskor m. m. Mottagningstid 11—3. Allm. 
tel 164 56. Rikstel. 7133. 
Tnackordering i god familj önskas af me-
* delålders bättre flicka från landet, mot 
300 kr. pr år. samt vara som sällskap och 
hjälp. Svar till »M. H.». Helsingborg p. r. 

GOD och billig hel inackordering finnes 
på landet i naturskön och hälsosam 

trakt. Vidare upplyser fru Amanda Vest- -
berg, Torsgatan 12 eller fröken Maria Torn
b e r g , Götabergsgafan 9, Göteborg. 

I n a c k o r d e r i n g . 

ÅT EN ÅTTA-ÅRIG FLICKA ÖNSKAS TILL 
HÖSTEN TVÅ JÄMNÅRIGA SKOLKAMRATER. 

BREF STÄLLAS TILL FRU OLGA HOLM, 
SVALÖFS PRÄSTGÅRD. 

TMLLIG inackordering erhålla, 2 å 3 unga 
flickori liflig vackertrakt af Östergötland. 

Svar till »Godt Hem», Kimstad p. r. 

Till Konfirmationsundervisning 
mottagas några flickor i ung prästfamilj fr. 
27 juni—2 aug. Härligt och friskt läge vid 
skog och sjö. Svar till »Konfirmation», 
Askersund. pöste re«tante. 

K o n f i r m a n d e r ! T f u r å s t t r » i a N s o r e r n 
skilda konfirmander: 15 juni—15 aug. Talr. 
ref. Närm. meddel. Otto Fagerlin, Tryserum 



IDUN 1903 — 196 — 

Pellerins Margarin 

är bäst! 

S p a r k a s s e r ä k n i n g 

4 p r o c . r ä n t a . 

N o r d i s k a K r e d i t b a n k e n 
1 D r o t t n i n g g a t a n 1 

Mynttorget 4, Drottninggatan 102 
Hornsgatan 52. 

GÖTEBORGS 
ENSKILDA BANK 

12 Brunkebergstorg 12. 

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

/FA B B NÄSMARKEN 
T i 

Bland alla munvat ten på hygie
niska utställningen i Paris 1 9 0 2 var j 

VADE3IECUM 
det enda, s o m erhöll högs t a pris, | 
Guldmedalj, i sin egenskap af »an
t iseptiskt munvatten». 

L E A 

O C H 

P E R R I N S ' 

W O R C E S T E R S H I R E 

S A S 

är den ursprungliga och äkta, och tillverkad 
efter dit ursprungliga receptet. Begär och 
mottag endast LEA & J ERRLNS' SÅS, hvilken 
är känd såsom den bästa för Fish, Kött, Såser, 
Vildt och Soppor. 

Undvik underhaltiga efterapningar. 

Till salu en gros hos egaren, Wcrcester; 
Crosse & Blackwell, Ltm;ted, London ; och 

export delikatess-handlare. 

J 
A B Y 

SVENSK DIFLASKAPPARAT 
rekommenderad af professor Medin 
Apparaten kostar komplett med 8 fla 

skor och kokkärl kr. 6: — 
Dito utan kokkärl » 3: 50 

Med hvarje apparat följer »Före 
skrifter för späda barns uppfödande 
med komjölk el
ler gräddbland-
ningar» af Pro
fessor O. Medin. 

I parti hos G. 
Abramscn & 

C:o» Stockholm Till salu i minut i Stockholm hos Kuntze & C:0, 
Alb. Stllle och Ch. O. Werner m. fl. Dessutom såväl i Stockholm 
som i landsorten på alla apotek, större bosättningsmagasin m. fl. ställen. 
Se ALLTID EFTER ATT FLASKORNA ÄRO FÖRSEDDA MED VIDSTÅENDE FABRIKSMÄRKE. 

Lundby Skönfärger i och Kem. Tvätt

anstalt , G ö t e b o r g , 

behandlar allt till Herr-, Dam- och Barn-garderoben 
hörande, samt andra i ett hem förekommande persedlar, 
såsom dukar, täcken, filtar, portierer, möbel- och andra 
tyger m. m. Herrkostymer lagas m. m om så önskas. 
Eget skrädderi. Insanden direkt eller till ombad edra 
plagg, som tvättas kemiskt, färgas m. m. fort, väl och 
billigt. Tidsenlig, ny metod. 

OBS. 1 Enda anstalt i Sverige, hvilken som speolalité 
utesluiande arbetar med kemisk tvätt och konstfärgning. 

T idafors Yl le fabr ik , fflolkom, Ä Ä l M f f i l ^ 
eller filtade yllelappar etc.) för tillverkning af genomväfda, på båda sidor 
användbara, Kiddermlnstermattor i stiltrogna, präktiga Jacguard-
mönster och varma rika färger. 

i JPrisbelönta fabrikat. 
Profver oeh prospekt sändas med nöje på begäran. 

S y d s v e n s k a 

K r e d i t - A k i i e - B o l a g e t 
STOCKHOLM o FREDSGATAN 17 

Afdelningskontor: GÖTGATAN 31 

— Fonder kr. 6.900.000. -

Deposition * % 
Sparkasseräkning 4 % 
Upp- & AfsKrlfning 2 % 

'Kassafack ä IS, 20 och 25 Jer. 

Hemsparbössor. 

Hernösands 
Enskilda Bank, 

Kungsträdgårdsgatan 16. 
Sparkasseräkning. 

Kassafack 15 kr. för år, 
Notariataf delning. 

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

Hufvudkontor: Regeringsgat. 8, 

Afdelningskontor: Hötorget 8. 

Högsta depositionsränta 4 1/, % 
Sparkasseränta 4 > 
Checkräkningsränta 2 » 
Kreditivränta 5 » 

UTLÄNDSKT MYNT KÖPES OCH SÄLJES. 

EESEKREDITIV UTFÄRDAS. NOTARIAT-

AFDELNING. FÖRVARINGSFACK. 

För 

Damerna 

att beakta! 

iamer, som ön
ska sig en svart 

klädning bra och 
billig, skola icke 
gå på hofvudga
torna, ty där mä ni, 

förutom att betala edra varor, betala 
de stora lokalernas svindlande hyror 
och eleganta montering. Gör edra upp
köp i Magasin Nolr, St. Vattugat. 
3 , 1 tr. upp, den största specialaffär 
i Skandinavien af svarta klädnings-
tyger, ty där är ni alltid säker på att 
finna de bästa svarfa varor i det stör
sta urval till de lägsta priser. Alla 
nyheter äro nu inkomna. Särskildt 
rekommenderas ett kolossalt urval af 
pro menad tyger, fantasitygcr, satin, 
kläde, voile och genombrutna tyger 
samt sidentyger frän enklaste till 
mest 

M a g a s i n N o i r 

3 Stora Yattugatan, 1 tr. upp. 

Bestämda priser! Öppet 10—4. 

^^^rofver^porWVitHiinanfcorten 

$ v e n $ K a C l f f ö r $ ä K r i n g $ b o I a g e t 

— Försäkr ingsägarnes eget bo lag . — 
S T O C K H O L M . 

Lif, Svenska Lif, Skandinaviens största ömsesidiga lifbolag, anta
ger såväl platsombud som resande inspektörer att arbeta uteslutande 
för lifförsäkring utan läkarundersökning till afdelningarna 

1. Alla: Försäkring af M i n d r e v ä r d a lif. 

2. Karens: K a r e n s f ö r s ä k r i n g . 

0 V • A K T I E B O L A G • K 

— Etableradt I Stockholm 1880 — 

L : a A n t h r a c i t 

H u s h å l l s k o l ^ C o k e s B r i k e t t e r 

Allm. telefon 8 68, 47 35, 47 36. Rikstelefon 179, 6610. 

Meddelande. 
Från och med denna säsong äro våra lokaler utvidgade och perso

nalen större, allt för kundernas tidsenliga betjänande. 

Lagret af PariSBF- och L o n d o n e r - M o d e l l e r 
är större än något föregående år. 

OBS.! .Modeller fr. »Wiener Moden CIub> i Wien. 
Profverska är engagerad från Kungl. Hoflev. Bendix, Köpenhamn. 

K a p p m a g a s i n e t I d u n a 
12 Kungsträdgårdsgatan 12. 

M e n t l i a n 
svenskt fabrikat, 

Menthol formaldehyd preparerad bomull. 
Antiseptiskt idealmedel,.mot snufva och 
katarr i Iuftkanaloraa. Öfverträffar i verk
samhet det i handeln förekommande ut
ländska Forman, men säljes billigare än 
detta. Kemiskt undersökt af stadskemisten 
doktor J. E. Alen. Tillverkas och försäljes 
af Fabriken Tomten. Till salu på alla apo
tek och i parli från Apoteket Enhörningens 
Drogaffär, Göteborg. 

H o t e l l R ä t t v i k , L d t e E a t -
(Innehafvare Fr. JSllen Jjevin) 

& R e k o m m e n d e r a s . 
Vackert läge, 2 min. väg fr. stationen. 

Jjjusa, trefliga rum. 
Servering af kaffe, te, bl och vin, 

i förening med mat. 
Helinackordering mottages. 

Vaktmästare möter. liiks 15, 

Veckans nummer af 

P U C K 

Pucks stora Cake-Walk. Stendahls 
italienska resa i ord och bild m. m. 

Ölandsdräkter 
utföras på beställning.' 

Obs. H. K. H. Kronprinsessans modell 
endast genom 

Hush. Sällsk. Slöidmagasin 
i Kalmar. 

Prislista mot enkelt porto. 
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O EJ X MT XT B o r „ ; Norrköplno 
Aret om fullständig kall- och varmvat-

tenkur. 

Delikat efterrätt 
fäs af Lagermans Gelé 
Pulver »Tomten:. Serveras 
ensamt, eller med grädde 
och kakor, eller som gar
nering till andra efterrätter. 
Se till att Ni får af Tom
tens, som är det enda 
svenska. Säljes hos alla 
välförsedda specerister. 
Fabr. TOMTEN, Göteborg, 

Ask , b u y and t ry 

T U S K E R 

S R A N D 

T E A 

which received 10 gold medals for purity 
and exelent taste. 

Sole importör for Scandinavia 

Nils Tjjindborg, Malmö. 

B a n y u l s T r i l i e s . 
Ett aptitgifvande, magstärkande vin, 
afsedt för konvalescenter och svaga 
personer i allmänhet. Rekommen-
deradt af mänga hrr läkare. 

Pris pr butelj kr. 3,50 hos 
HÖGSTEDT & C:o, 

Stockholm, 32 Regeringsgatan. 

Klara Expressbyrå 
11 Stora Vattugatan 11. 

Riks 66 67. Allm. 62 92. 
ABSOLUT NYKTER, VAN, OCH PÅLITLIG PERSONAL. 

NU KOSTA 100 ST. KR. 1:50! 

INSÄND BELOPPET TILL JOHN FRÖ

BERG, FINSPONG erhålles 100 

OLIKA vy- och genrebrefkort. 

1,000-tals olika finnas. 


