Annonser i tidningen IDUN mellan 1911 och 1919.
Många annonser är lika
eller snarlika, dessa
återges inte här.

EN bildad tyska, något kunnig i svenska språket, erhåller plats
som barnfröken för tvenne gossar, 3 och 4 år gamla, i
officersfamilj instundande höst. Kunnig i handarbete
önskvärd. Svar under adress Fru Anna Enblom, Dalarö.

Dalarö.
Omtyckt bad- och sommarvistelseort vid Saltsjön.
Varmbadhus för alla brukliga badformer, spec. gyttjemassage
och tallbarrsbad. Öppet från den 16 juni. Läkare D:r
J. Ehinger. Upplysningar om rum genom fröken I. Westenius
Bokhandel, Dalarö. Rikstel. 11, hvardagar 11-1.
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För en bildad flicka finns plats den 1 Februari att biträda med
husliga göromål och skötsel af små barn. Svar till Doktorinnan
Ehinger, Dalarö.

 Dalarö. ↖
Omtyckt bad- och sommarvistelseort vid Saltsjön.
Varmbadhus för alla brukliga badformer. Öppet från 10 juni.
Sjukgymnastik, elektricitet, vattenkur m.m. Läkare: D:r A. HILLER.
adr. till 10 juni Floragatan 10, därefter Dalarö. D:r B. AURELIUS,
adr. Dalarö. Upplysningar om rum och prospekt på begäran under
adr. Badhusstyrelsen, Dalarö.
(G. 80745)

För endast tvänne
herrar eller fruntimmer af god familj, erbjudes ett friskt och
naturskönt sommarhem i prästgård invid Saltsjön, omgifven av
barrskog. Egna rum. Ordentlig och riklig mat. Telefon i närheten.
Jaktmark och stort fiskvatten. Inackordering kan äfven erhållas för
helår. Pris för herre 75 kr., för dam 60 kr. i månaden. Svar till
>Skärgårdshem<, Dalarö p. r.
(G.98603)

Fler annonser finns på sidan 2 och 3.
Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2019.

VÄRDINNEPLATS i Stockholm sökes af bildadt, dugligt musikaliskt,
medelålders fruntimmer. Utmärkta betyg och referenser kunna
företes. Svar till >F. H.<, Dalarö p. r.
(S.-T.-A. 81053)
ENKEL, bildad flicka från bättre hem, kunnig i vanlig mat,
erhåller genast förmånlig plats på landet, nära Stockholm, i
tjänstefamilj (3 personer), där tjänarinna saknas, att jämte
husmodern deltaga i alla förekommande husliga sysslor. Svar
jämte referenser, löneanspråk och fotografi, som genast
återsändes, till >H. E.<, Dalarö p. r.

Epidemisjuksköterskebefattningen
inom Dalarö distrikt kungöres härmed på grund av sjukdom till
ansökan ledig. Lön 700 kr., fri möblerad bostad och vedbrand.
331/3 % dyrtidstillägg från landstinget. Vid tjänstgöring
ersättning enligt taxa samt fri kost. En månads semester
årligen. Ansökningshandlingar torde insändas senast 30 april
till Kommunalordföranden, D a l a r ö.

Dalarö Hafsbad. Välk. Kur- o. rekreationsort. Naturskönaste
läge; hälsosamt klimat. Gyttje-, tallbarrs- kolsyrebad etc.
Kallvattenkur; sjukgymnastik, elektricitet, hypnot. beh.
Läkare: A. Hiller, Sthlm.

Dalarö Hafsbad. Välk. Kur- och rekreationsort. Naturskönt
läge; hälsosamt klimat. Gyttje, tallbarrs- kolsyrebad etc. sjukg.
Läkare: G. Heyman. Upplysn. om rum Riks. 11. kl 11-3 e.m.

Dalarö Hafsbad. Välk. Kur- o. rekreationsort. Naturskönt
läge; hälsosamt klimat. Gyttje-, tallbarrs-, kolsyreb. etc. sjukg.
Läkare och apotek. Uppl. D. Uthyr.-byrå. R. 21.

Ett hem
med god vård, undervisning i skolämnen och musik, erhåller en
8 á 10 års flicka tillsammans med en jämnårig. Förfrågningar
ställas till >Prästfamilj<, Dalarö, poste restante.
(G. 3812)

UNG BILDAD, musikalisk flicka af god familj önskar plats till
hösten som sällskap åt äldre dam eller i familj. Vid lön fästes
intet afseende. Ref. lämnas och önskas. Svar inom 14 dagar till
>M. S.<, Dalarö p. r.
EN karaktärsfast, barnkär flicka får plats i hushåll på
4 personer, hälst att sköta hemmet. Svar till >Fru T.<,
Dalarö p. r.

KONFIRMATIONSUNDERVISNING
meddelas av undertecknad instundande sommar.
Undervisningen, som tager sin början 1 juli, pågår under 6
veckor. Komminister Martin Ullman, Dalarö. R. 42.
N:r 72. Skulle någon af Iduns läsarinnor kunna ge
upplysning, hvar det vore lämpligast att under
sommarmånaderna öppna praktik i medicinsk hårbehandling
för att själf få tillfälle till saltsjöbad och landtluft, som jag ej
eljest har råd till. Hur skulle det vara på Dalarö?
Prenumerant 36 år.
GOD PLATS.
Ett medelålders, aktningsvärdt fruntimmer, änka eller äldre
jungfru, som med plikttrohet och ömhet vill åtaga sig hela
vården om 3:ne barn, 5, 2 och ½ år, erhåller plats 24 april, om
bref och goda rekommendationer sändas till Grefve Albert
Steenbock, Sundby, Ornö, adr. Dalarö. (G. 96313)
TVÅ kvinnliga inackorderingar mottages från maj t. o. m. okt. i
Stockholms skärgård (nära Dalarö). Tillfälle att deltaga i
trädgårdsskötsel. Pris per månad 60 kr. Eget rum. Svar torde
sändas till fröken A. Bergman. Kammakaregatan 45, Stockholm.
BÄTTRE barnkär flicka söker plats. Är kunnig i matlagning och all
slags sömnad. Goda rek. från föregående platser. Svar till
fröken G. Andersson, Dalarö.
BILDAD FLICKA erhåller plats i ämbetsmannafamilj i Stockholm
såsom hjälp i hemmet samt med läxläsning och renskrifning.
Språk- och musikkunnig föredrages. Svar till >God lön<,
Dalarö p. r.

Äldre änkefru i Stockholm, m. en fröken önskar erhålla en
stadgad, pålitlig jungfru, fullt kunnig i matlagning och inom hus
förefallande sysslor sinnad för renlighet o. ordn. Samt trifvas i
hemmet, fleråriga betyg önskas. Svar till >Fru E. C. C. H<,
Dalarö p. r.
N:r 84. Dalarö hafsbad och Nynäshamn äro de för Stockholm
närmaste. Dock blir det bra mycket billigare att välja mindre
badort inåt landet. På några dagars vistelse där spar man in
resan. Särskildt att rekommendera äro följande platser, alla
belägna i Småland: Götarp, adr. Åsenhöga, Ryd, Halsby,
Lannaskeda och Nybro.
Fru Maj.

