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et ar portratten af %ta kvinnliga stadsfullmaktige vi
pa foregaende sida aro i tillfalla att framlagga PoI. vara
lasare. Af dessa hade redan froknarna Kullgren, Hjertberg, Schmidt, Huldt, Gustavson och Svensson som valda hunnit omnamnas i Ioregaende veckas nummer, ehuru
vi ej- da kunde atergifva deras fotografier. Bland de 10
sedan dess valda, som vi nu ha gladjen att inregistrera
bland vara hinnliga stadsfullmaktige, kunna vi --.- endast meddela portratten af froknarna K a r o l i n a S j al a n d e r och M a r i a Q v i s t, Gefle. De aterstaende:
dr ~ u . 1 1 ; ~ e t r i n i ,Vaxio, f r u E l i s a b e t A n r e P-N o r d i n, Vanersborg, froken A g n e s S ii d 0 rl u n d, ~odertalje,fru A n n i e B e l l m a n, Grenna, froken A n n i e N y s t r o m , Soderkoping, fru c h a r h t t e S i d e n , Skelleftea, fru A n d r i e t t e F l o r e n , Mariestad, fr6ken H a n n a L i n d b e r g, Orebro, froken
A n n a B e r g e n g r e n , Ronneby, froknarna A n n a !
G r o n f e l t och H e l e n a L j u n g b e r g , (den senare
omvald), Umea, liksom den tidigare i Norrkoping valda
froken Anna Karlssons fotografi, som pa grund af ett
missode ej forut medkommit i tidningen, hoppas vi att i
ett foljande nummer kunna presentera fol. Dagnys lasare.
Med de uppgifter vi, nar detta skrifves erhallit, ha vi saledes nu 26 kvinnliga representanter i landsortstadernas
kommunalfowaltningar, en statlig siffra i betraktande af
att det ar forsta gangen kvinnorna dartill varit valbara.
Mojligen bringas det bud om annu en eller annan seger
fiir kvinnorna.
Froken-.Th y r-a K u l l g r e n, vald p L De frisinnades lista' i Goteboii, ar fodd 12 juli 1870 i Varberg,
dar hennes iar var chef f6r de Kullgrenska stenhuggerierna; familjen tillhor den gamla kanda Uddevaliaslakten
Kullgren. Efter att ha utexaminerats fran Kjellbergska
flickskolan i Goteborg 1888 med premium for hogsta betyg genomgick froken Kullgren Kungl. Hogre lararinneseminariet 1889-92, blef hosten 1892 lararinna i Kjellbergska flickskolan, bitradande foresttandarinna dar 1908,
samt ar nu sedan hosten 1909 forestandarinna for det med
skolan forenade Hogre Lararinneseminariet. Studieresor
till ublandet, sarskildt Frankrike, har froken K. upprepade ganger foretagit, har aflagt "examen elementaire" och
"examen superieur" infor Alliance francaise i Nancy 1898;
innehade 1903.statens resestipendium for Ahiirande i franska skolor och 's&tiqarier och deltog d2 bl. a. i universitetskurser i renk kb le. Lifligt intresserad af skolfrigor och med sarskild kompetens i dessa saker sitter froken
$edan flera ar sorh medlem i styrelserna for Gor
teborgs ~lickskol&renin~, for Goteborgskretsen af Flickoch samskoleforeningen samt ar afven medlem af sistnariirida forenings centralstyrelse. I Goteborgs Lararinnors Sjukhjalpsforeriing, som hon varit med om att starta, sitter hon som v. ordf., och samma plats beklader
hon i damsallskapet Iris' styrelse. Under ett par ar ordf.
i Kommitten for skolungdomens sociala undervisning och
den ledande kraften darinom har hon pa grund af bristande tid nu fatt draga sig tillbaka fran det aktiva arbetet med denna sak men kvarstar alltjamt som medlem af
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kommitten. Varm nykterhetsvan har froken Kullgren varit
med am att starta ett par S. S. U. H.-f6reningar.
Froken F r i d a H j e r t b e r g, uppstalld af Moderata valmansforeningen i Goteborg, ar fodd den 5 febr.
1866 i Linkoping, fadern var f. d. bibliotekarien vid Cluteborgs folkbibliotek Walfrid Hjertberg. Efter att 1882
ha utexaminerats fran Sigrid Rudebecks skola i Goteborgvar froken H. fyra Ar privatlararinna men fick darpa anstallning vid Rudebeckska skolan. Denna verksamhet afbrot hon 1889 far att genomga Kungl. Holgre lararinneseminariet men atergick darefter till Rudebeckska skolan.
Aren 1902-04 var hon bitradande forestandarinna vid
laroverket, fran och med hosten 1904 dess forestandarin
na. . Far bedrifvande af sprakstudier har froken H. iipprepade ganger besokt England och Tyskland. I styrelserna for A.-B. Sigrid Rudebecks skola, Goteborgs kvixinliga seminarium, Pedagogiska Sallskapet, Goteborgs Flickskokforening, Goteborgs Lararinnors Sjukhjalpsforening
sitter froken Hjertberg som medlem samt ar ombizd i
Svenska Kvinnornas Nationalforbund.
Froken I d a S c h m i d t, Karlshamn, valdes dar af
De frisinnade. Froken Schmidt, som under en faljd af
ar forestatt Agdatorps tradgArdsskola i Blekinge, agnade
sig tidigt med ifver at studiet af tradgardsskotsel. Ar
1892 reste hon till Charlottenburg vid Berlin for att hesoka kommerseriidiiman Heyls tradgilrdsskola dirstades,
vistades darefter vid olika tradgardar och plantskolor i
Tyskland, genomgick ~orrvikenstradgardsskola 1896 -97.
Efter att idkat studier vid Roeskilde folkhog- och tradgirdsskola p& Moen- samt gjort en kortare studieresa till Finland
oppnade froken Schmidt ar 1900 tillsammans med en
kamrat fran Norrviken egen tradgardsskola i Karlshamn,
men flyltade redan foljande ar ofver til'l Agdatorp, dar
skolan oafbrutet fortgatt med ett arligt elevantal af cirka
14 h 16 elever anda till i host, d i deii nedlades p&grriiiil
af att staten nu inrattat . trenne tidsenliga hushiilIsslwlot-,
&ar afven kvinnor erhalla full utbildning i facket. L sis?
helhet har Agdatorps tradgardsskola varit besokt a! 'i32
elever. Det har varit ett godt och betydande arbete f r 6
ken Schmidt med denna skola fulifoljt.
Frttken N i n n i H u l d t, uppstalld af De frisinnade
i Strengnas, ar fodd i Stockholm 1879, tillbringade sina
skolar i Karlshamn och genomgick aren 1898-1 901 Kilng:.
Hogre lararinneseminariet, utexaminerad - .&riffin erK6:l
hon anstaflning vid Strengnas ~lement~rlarover~*
for flit
kor. Sin lararinneverksamhet dar har han under dessa
Ar oafbrutet utofvat. Ifrig nykterhetsvan tillhor ho:i S.
S. U. H. och afvenledes ifrig anhangare af arbdet $5kvinnans politiska rostratt har hoii anda sedan F. X. P.
R:s bildande i Strengnas varit foreningens skattni5stiii.r
samt suppleant i L. K. P. R:s Centralstyrelse.
Frtikera S e l m a S v e n s s o n, Kalmar, ar t'ijdcl i osterslof af Kristianstads lan den 7 niars 1860, gerioti~girli
under aren 1878-81 Kalmar folkskoleseminariiiin, tjatistgjorde darefter nagra manader vid Kristianstads k~lkskolor, hvarpa hon 1882 erholl anstallning vid Kalmar folkskoleseminarium, hvilken befattning hon innu inrichat-.
Froken S. -ar sedan 1908 medlem af Ka1m:ar stads skolrAcl.

Aberopa alltid annonserna i

Dagny

:

Fem konstnarinnorsutstallning i -Stockholm.; :

Frtiken A d a G u s t a v s o n, vak! af De liberalh i
Nykoping, ar f o d d 1866 i Folrs forsamiing (Eskilstum).
..-- .. ;
Efter genomgangen 'ararinneukbildning vann.. froken G.
. ..
anstallning vid statens smasko1o.r i Nykoping 2.r 1892, dar
u et ar fem duktiga konstnarinnor som &t deri goda
hon alltjamt verkar. Varm rostrattsvan har froken Gustafid&n ,att nu fore jul anordna en utstallning af sina. ar;
son tagit liflig del i arbetet f6r kvinnans pollitiska raittig- beten. Och, som dessa. arbeten a r o .bra och representera
heter. Efter att forst ha suttit som v. ordf. beklader hon olika konstmnriiden, sa har ,ocksa .utstallniligen blifvit syll?
nerligen lyckad - hvilket bast markes pa den koplust- punu ordforandeposten .i Nykopings F. K. P. R.
Froken K a r o 1 i n a S j a l a n d e r, vald pa Allman- bliken adagalagger. Detta senare .for ofrigt ratt ovanligt
na valmansforbundets lista i Gefle, ar fodd 11841 och har har i landet, da det ar fraga om konsff,oreinal.
Det ar i Annie Frykholms textilatelje, Hamngatan' 20
sedan 1874 varit forestandarinna for Gefle Hogre Elerneri- a, . som den lilla vackra utstallningen anordnats, Och fiatarlaroverk for flickor. Under dessa 'nianga Ar har fro- turlighis bidrar hon. afven sjalf med Atskilligt som i&e
keri Sjalan-der nedlagt ett intresseradt och kraftigt arbete endast gor en god dekorativ verkan men ocksa genom
pa den hogre flickskpleund~ervisningens utveckling, hviil,ket det rent kmstiiarliga vardet intimt sluter sig till1 de o%afven stracker sig uto,m den krets inom hvilkenhonhaft riga grupperna. Hennes gobelinvafnader ha ju. f6r 6frigt
sitt konstrykte stadgadt. Sarskildt kraftiga i kornpositio.~
sin dagliga verksamhet forlagd. Sallunda var det hoa, som nen - med en flakt af humor - aro ett par bonader
gaf irnp~t~lseil
till bildandet af pensbiisfdreningen for lararin- med krakmotiv. Den ena, som hon kallar " ~ r i b ~ t a r e p$
n
nor vid landets hogre flicksklolor. I borjan af 1890-talet O~tersjo~~i",
forestaller en statlig kraka af utpraglad harstartades pA froken Sjalanders initiativ den under en1 foljd skartyp, som med utomordentlig ofverlagsenhet promeneaf ar inom samhallet verkande Kristna Kvin nofox-eningen rar p2 isstycken. Pa den andra ser man tre krAk~r ofvanfor hvarand't-a, mot luften. De aro tagna framilfran,
med .syfte att hos kvinnorna vacka intresse fo,r samhalle- och aro utforda med e11 ypperlig stiliseringskonst.
liga fragor.
Nobla i farger och monster aro ett par .stolofverdrag
I styrelsen for f6reii.ingei-t Hvita Bandet har hon en af lime i gammal rosa och porslinsblatt pa gsa botten
samt ett &erkast i gront och gratt med narcissmotiv. I
tid varit ordforande.
Fr6ken M a r i a Q.v i s t, Gefle, vald af sociald~en~c~kra-dessa vafnader anvander frkn Frykho,lm en ny teknik, i
det hon har varp och inslag af samma slags garn, hvilterna, ar fo,dd i Ofraby f6rsaniling i Skane den 5 sept.
ket hon anser g6ra vafnaden starkare.
1879. Varmt intresserad af tjanari~moriias villkor och, stallUtom,ordentligt stilfull och fargstark ar afven kopian
ning var froken Qvist med i Stockhohn d.2 tjanariimero. efter eril gammal gobelin frin 17.00-talet. Den har dessrelsen borjade hosten 1903 och blef ordforande i Stock- utom erhallit eil synnerligt formanlig plats - ensam. som
holms Tjanarinneforening ett ar. Har genomgatt er1 kurs bonad p2 en medvagg och omedelbart under ett i en visS
alderdonilig smak utfordt likorskap, ko.miponeradt och
i Hvilans fdkholgskda; ar sedan 1902 medlem af Forskulpteradt i massiv valnot -af malhrinnan Eva Bagge.
eningen for kvinnans politiska rostratt.
Detta arbete, som i mycket hog relief framstilller handelser ur den heliga Francisci lefnad - nar han predikade
for faglarna, fosr fiskarna och f6r ulfvarna, - jamte rosew
Fran vaddens rostrattsfallt.
motiv i basrelief, ar verkligen ett kraftprof bade till komMidt i rn6rka vintern har det vackraste skott bovjat positionen och som traskulptur. Och huru gediget och
spira i F r a n k r i k e. Det lagforslag, sorn vill gifva genomfordt det ter sig, med sina sidoytor, utskulma till
kvinnorna kommunal rostratt och valbarhet, har duitbe- en barkliknande botteni! Det ar stil. Men Eva .Bagge u p p
handlats af ett utskott, solm b e s t a m d t t i 11l s t y r k t trader inte endast - for omvaxlingens skull - sonm traskulptris.
Bland tafloma har- hoa ett par sma ypperliga aftolistam- ,
det.
ningar, och en rumsinterior, dar solen faller in genom
14 i Lagen af den 5 april 1884 skulle andras sa: ett fonster med gula gardiner, hvilken utmarker sig ge"Alla fransman, af b a d a k o n e n , 21. 'hr.
. fyllda .och nom en delikat fargbehandling. En annan, som hon kallar "Helgdag", ar interior af en bondstuga. Och har
icke diskvalificerade aga ratt att rosta9'.
. Forut har det hetat, "alla fransman 21 ar etc." Vik- har hon lyckats aterge en stamning af nastan absolut
ten af denna lag betonas sarskildt, emedan Frankrikes fridfullhet och sondagsro. Hennes "Bretagneflicka" ater
ar en lefvande liten stadie; mailad med impressionism och
forfattning ar sadan, att beviljandet af den kommunala frisk omedelbarhet. Men. allra framst satter jag dock henrostratten! u~nderlattar meddelandet af full politisk rostratt. nes "Tre akvareller fran 'Rothenburg". med deras fargSasom medlemmar af departementsrAden och rnojli- gladje och utpraglade karaktar.
Det finns inte manga nummer inom akvarellgruppen;
gen blifvande elektorer frant mulnicipalr~denlskulle kvinnor
men
de som finnas arou dest.0 battre. Och en af utstallredan nu fa rosta pa ledamoter af s e n a t e n,.
ningens klenoder tror jag mig ha funnit har. Det ar en1
Ellen Wester.
mycket liten akvarell, "Fran Skane", malad af Esther Kjer. .
ner, men den ar sa utsokt lackert gjord, att man inte
Ack! SA mycket har i lifvet skymtar, inen kom- nog kan! foirvana sig ofver att d.en ej blifvit sald .redan
forsta dagen.
mer
. . 'ej fram; sa mycket dagas, men blir icke ljust;
For resten har Esther Kjerner en hel del taflor i olSA mycket begynnes, men blir icke fardigt, att man
ja
utstallda
har. Framst bland d e m satter jag en af hens k ~ i l l evid betraktandet liaraf falla handerna af modmindre dukar, dar hon mailat en .stuga mot ljus
&het, vqre icke den trostande tanken: detta Zr be- sommaraMonhimmel. Och har har hon sa val lyckats atergynnelsen !
ge fargtoner och stamning, att man nastan tycker sig kanFredrika Bremer (.Grannar lie•â).
na aftonsvalkan och doften fran buskar och .blommor.
J.
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Det ar natur mer an tafla. Samma formaga att mQla luft
och fa fram det vasentliga utmarker de flesta af Esther
Kjerners malningar.
"Fore regnet" - en ganska stor duk - ar ocksh en
sadan bit natur. Och har tycker man sig kanna luftens
fuktighet, som blandar sig med barrskogens angor. Den
i en ganska enformig och matt ton halha skogsgrfinskan
ar daremot kanske mindre lyckad.
En annan storre taflla ar hennes "Sno pa isen" med
motiv frari Ronninge. Den ar frisk bade i stamning. och
farg, och har finnes atskilliga fina detaljer, som afven
bidragit till att den reproduktion i fargtryck, som nyligen gjorts af denna tafla, blifvit sa ovanligt lyckad.
Inom skulpturgruppen finnes har endast en konstnarinna representerad. Det ar Gerda Sprinchorn. Men
det hon utstaller ar bra, om ocksa inte hennes skulptiirer gora stort intrang p& utrymmet. Det ar mest i statyetter och ett par byster under naturlig storlek, som hoii
denna gang visar oss prof pa sin konst. Men bland deni
har hon nagra af sina basta arbeten samt ett par nya saker, som har utstallas fiir forsta gangen. En liten ypperligt gjord ny skulptur, som hon kallar "Kallt i vattnet",
fAngar genast intresset. Ty den ar sa full af uttryck och
lif, att man ovil~kodigen far medkansla med pojken dar,
och p& samma gang tycker man att han ar sa lustig och
frisk, si som han star och grufvar sig, att han garna
kan sta dar hur lange som helst.
Gerda Sprinchorn har gang efter annan visat sin
formed att aterge det naiva och ursprungliga hos' barnet. Detta galler afven en annan liten barnstatyett, som
kallas "Brytta syr", en liten knubbig unge, som andaktigt
sitter i Evakostym och forsoker laga ihop ett plagg At
sig; -. och inte mindre lyckad har hon fatt "Flickan fran
Saaskeby" samt den trefliga trion )'Tre kullor i en rad".
- Ett af hennes mest karakteristiska arbeten, som vi har
aterfinna, ar. "Store bror", som ar ypperlig bade i modellering och komposition.' - "Finngubbe". ar afven ett
prof pa Gerda Sprinchorns styrka i karaktarens atergifvande och hennes sakerhet i tekniken - likas5 hennes
''Israels-fasteru, denna humoristiska gammaljanep med
sin lustiga profil. Att: dessa egenskaper inte utesluta
formagan att fa fram det kansliga och graciosa, ser man
bast i den har utstallda forminskningen af hennes stora
staty Teri", hvilken for Ofrigt tyckes mig aga nastan
mer charme an sitt original. Till nagon del kan detta
ocksa bero pa statyettens uts6kta patina i elfenbensfarg.
En ganska betydande utstallningsgrupp utgor keramiken, som Ragnhild Godenius ensam har aran af. Honi
kan afven ha allt skal att .finna sig bade hedrad och b e
laten, ty. dels ha de flesta af hennes arbeten blifvit salda, och dels har hon har kunnat demonstrera en af henne sjalf uppfunnen glasyr, som astadkommer en forvillande likhet med olika bronser, och genom hvilken hon dessutom uppnar de yppersta resultat i nyansefingen. M m .
detta har ocksa kostat mycken moda. Hon har fiir andamalet byggt sig en egen ugn' i Ronninge, dar hon sjalf
drejar och branner sina arbeten; och har har hon ocksa
genom otaliga experiment natt fram till den metod, som
ar hennes hemlighet. De arbeten, som hon har utstaller,
aro mest blomster- och fruktskalar, askkoppar och ljusstakar. Men alla aro de unika och aga konstvarde. Jag
vill ej pAsta, att det Ragnhild Godenius har visar oss ar
uttryck for nagon anmarkningsvardt stark fantasi eller
djarf kompositionsformAga. Men det masta utmarker sig
genom adla linjer och harmoni. Och sil har hon ju dessa utomordentliga farger och ytor, som hon ar ensam
om.
Det enda som nu kunde atersta att saga ar - att s%
pa allt satt lyckad som denna lilla utstallning varit, kan
. _ _ ____ . - -- .
-- -'
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BADLUKARE.

ELEKTRISKA LJUSINSTITUTET,
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reumatiska lidanden, tgghvita, sockersjuka, somnloshet n. m.
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det val anses, att bade konstnariiinma och publiken kommit sa langt, att de lite oftare an hittills borde kunna
gladja hvarandra.
--
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Om Bikupan,
dess uppkomst och dess betydelse.

I

midten af forra Arhundradet vor0 vagarna till sjalfforsorjning for hinnor af s. k. battre familj i&
mariga, och de fa vagar som funnos voro sannerligen
strafsamma som uppforsbackar. En af de knogigaste,
hvilken ju annu trampas af manga, om an med battre
resultat an forr, var arbetet med nalen. Men da for tiden tycks den konstnarliga smaken allmant ha legat i
dvala, vackra och stilfulla monster stodo knappt att fh,
och sa sago de d& dagen, alla dess missfoster af tapisserikonst, hvilka, nar de nu nagon gang patraffas i gamla.
gommor af oss, som sett oss glada pa Giobels och Liciums och Handarbetets Vanners harligheter, forsatta
oss i ett tillstand af hapnad ofver att det nagonsin funnits en manniska som kunnat lagga ned tid och arbete
och pengar p5 nagot sa fult. Na, de blefvo fotifardigade,
och sil gallde det att fa dem salda, att fa ersattning for
arbetsmaterial och sa en liten smula for arbetet. Det
var pa privat vag detta skulle ske, genom bekanta och
bekantas bekanta, som oftast kopte blott for barmhartighets skull och mangen gang lato den stackars gamla
mamsellen tydligt forsta detta.
Att under sidana forhallanden en institution, som
fyllde den dubbla uppgiften att tillhandahalla vackra, stilrena monster och formedla forsaljningen af fardiga hmdarbeten, skulle rona stor och sympatisk tillslutning ar ju
tydligt. Och om den banbrytande verksamhet Bikupan i
detta fan utofvat, f6rtjanar verkligen att paminnas.
Fru Anna Hierta-Retzius har i host utgifvit en iikm
broschyr: A n t e c k n i n g a r o c h a k t s t y c k e n an-,
gaende B i k u p a n s u p p k o m s t och f o r s t a
u 8 v e c k l i w g'', hvilken i detta hanseende ar af stort intresse.
Fru Hierta-Retzius berattar dar forst Bikupans forhistoria, huru hon fick iden till detta foretag och hurti
hon lyckades realisera den. Vid ett besok i Paris i i
1869 hade hon fatt gora bekaniskap med "La Societe dcs
Abeilles", en damkommitte som atagit sig att formedla
forsaljning af fattiga fruntimmers handarbetsalster. Tanken p& att fa i gang nagot snarlikt i Sverige vaxte da
fram. Efter hemkomsten till Stockholm lyckades hon intressera en dd inflytelserika personer for iden och sii bildades en forening, hvilken i oktober 1870 oppnade cn
forsaljningslokal. Detta var begynnelsen af Bikupan, bildad efter franskt manster men med den fiktjanstfulla forbatfringen af stadgar och bestammelser, att man ej liksasom i Frankrike behofde forete fattigdomsbevis for att
fA draga nytta af den nya institutionen.
Bikupan kunde allt frAn borjan gladja sig a1: allman
---... . . . - . -.'
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sympati. Dartill bidrog sakert i hog grad dess nit i A-..
terinforandet af gamla nordiska monster samt i uppmuntrandet af den for hvarje trakt saregna hemslojden. Man
var ju d2 inne i det tidsskede, da >'det fornnordiska och
nationella lag i luften", dA August Malmstrom, Winge
och Scholander horde till dagens konstnarsnamn och
da Arthur Hazelius just planerade sina storartade samlingar.
Bland dem som sarskildt intresserade sig for foretaget och verkade for detsamma vor0 friherrinnan Sopbie
Adlmparre och fru Rosalie Olivecrona, hvilken senare
i nara trettio ar skotte den dubbla posten af ordftirande
och kassaf orvaltare.
Sardeles intressant ar att. lasa ett upprop, som utfardades och publicerades i tidningarna Ar 1872 med anledning af Sveriges deltagande i den stora varldsutstallningen i Wien 1873. Detta upprop visar tydligt huru stor
Bikupan slig sin uppgift, och dari .ligger afven en. betydlig del at programmet for den blifvande. foreningen Handarbetets Vanners och det blifvande Nordiska Museets syf. tema@. Resultatet af uppropet var storartadt, och den svenska utstallningen i sektionen for kvinnliga arbeten bld
bade uppmarksammad och beundrad.
Den dubbla uppgift Bikupan haft att fylla har varit
stor och den har gjort en betydlig insats i vart lands
konstflit. Den har tagits till forebild for liknande anstalter i andra stader i Norden, sarski1d.t i Goteborg, och
ur densamma har framgatt den af friherrinnan Adlersparre
grundade f6r den svenska konstslojden sa betydelsefulla
foreningen 'Handarbetets Vanner.

borjar Vecko tirCzi~zg-en Dagny
6rg<ing. Det ar med gladje vi
kw&a hO.onstatera att tirCzi~zgen zrndcr de tre
ga?zg~znaren &at sig i stand att fo7warfva en
til&nfva lasek~ets, stadd i stadigt stigmzde.
Dagnys syfte - att blzfia ett enahde bmd de
manga svenska kvii~zorna e wl h i det gemensnmnzn arbetet for gem&samma 'i:t.al - ar dock
annu tyo i sin fil& utstrack+?zg vumet, och vi
vaga darfor v&du, oss tZ Dag7zy.s lk.wre med
en fo~troenrEefll vadjan att de uille i isin ma%
f orhja@a till ett ytterligare sprida~zdeaf tidni~zgt?~.
Det k r kvinnornus egez sak, som darigenomframjas, samtidigt som tin'zikgmz & m e r i sQrka och
betydese g a o m att, saval ideellt taget .som ekonomiskt, f a en bredare bnsis att sto(lia sig $a.
Framst blam? de h i m o r ~ z a si~ztressenberorande fragor, titl hkvidkas lyckliga losning Dagny i
sin mrin skall soka medverka, vi&a vi namna v&
stora $oli.iska frag-a, den kvinnlga ~Ost~ratte?~.
Gzft kvinnas rattsliga stallzin,p - sava! som den
ogifta moderns och /zennes barm -, aflooningjrincianstallper for kvinnor, sarskildt i statas *st
da kvindiga bitranon, och knnw manga mdrn
viktiga frcgoor kyBfua sin gnfka $lats. Med
storsta z~ziirksnnz/zctk o f ~ m- avi att foQa de
tvenne internat.ionelh kvinnokoz.zg-~~esser,
som zmder
a& skola haldns i Stockholh - de12 hztemationella ROstrattsald.iansens stora k0zt.g-ressi jzmi man& och det hztmationella kvi~z~zoforozfi~zde~
%&ecz~tive Mceti?zgu i september - samt d e & - f v a

M edsin lirfj&de
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Angaende de fortraffligaverkningarna
a f kvinnans rostratt.
Kvinnorna, och nykterheten.
.

.

I W y of m i n g hafva alla krogar utom i de s. k. inkorporerade staderna' indragits. Och som det endast finnes 40 inkorporerade stader i Wyoming ar storre delen
af staten torrlagd.
Enligt de sista berakningarna fran I d a h o aro 15
grefskap (counties) torrlagda.
I U t a h ha enligt kommunala och municipala omrostningar 13 grefskap torrlagts.
Inom fyra ar efter det K. P. R. inforts i C o l or a d o hade antalet stader utan spritrattigheter mera an
fyrdubblats, och nu aro 11 grefskap och 112 municipalsamhallen utan krogar. Afven pa Nya Zeeland har inforandet af K. P. R. foranledt stor utdrackning af torrlagdt omrade. Till och med sa afgjorda motstandare som
tidningarna T h e O u t l o o k och T h e C o n g r e g a t i o n a l i s t medgifva dema vinst af K. P. R., medan
de forneka all annan.
"Genom sina anstrangningar hafva kvinnorna lyckats
gora slut pa sprithandeln i tolf distrikt af landet. Sedan
1893 (da K. P. R. infordes) hafva 462 utskankningsstallen blifvit stangda."

_

Breflada.
Noirlandska. Den af Eder onskade uppsatsen kommer att
inflyta i digot af nasta ars forsta nummer.

Fornya ofordrojligen Er prenumeration !

.

reseskil&ignr

.

s h a l som ett urval goda illzmhz-

premmeration a tidnigzega for aret, darmed forekomnzande att afbrott z ~ostbefordri~~gen
z@$star,
samt att hvarje prenumerant ville tillfora

Dagny atminstone annu en ny sadan. Upplagan blefve da fordubblad.

li d n z i p z utkommer i of o r a ~ ~ d mskick.
dt
P&,
$ostarvode ileberak?zadt, blir som forz~t.kr. 4: 50

pr ar; kr. 2: 50 pr havar; 1: 25 pr kvartal. - Losmrtnmer ro ore.
Pre7zumeratioon sker a narnzaste $ostanstalt eller
bokka?zdel.

REL3AKTIONEN. .

Litteratur.
Svenskarna och deras hofdingar. Af Verner
von Heidenstam. Bd. 2. Albert Bonnier.
Med andra bandet foreligger nu Heidenstams historiska lasebok afslutad. Bildserien, som borjade med vilden
Ura-Kaipa, slutar mad nagra hastiga glimtar af var egen
tid.
Hvilade &got af en kryptas dunkel 6fver skildringarna
fran forntid och medeltid, sa leder vagen med de nya berattelserna upp i dagsljuset under hoga hvalf. Framstallningssattet blir ett annat. De historiska personligheterna
trada allt mer i foPrgmden, och de af diktarfantasien skapade speila nu blott en underordnad roll. Lika masterligt som Heidenstam i den foregaende delen och i Karolinerna latit diktade personers oden spegla ett tidehvarfs rorelse och stormar, lika naturligt later han har de valkanda gestalterna i historiskt gifna eller diktade situationer
trada oss lefvande till motes.
Landsfadern Gustaf Vasa med sin brinnande sjal och
sin tunga hand, sina kraftord och sin ljusa laggning
beharskar hela forsta afdelningen af boken. Svarigheten af hans uppgift att samla allt Sveriges rike till ett
far sin bjarta belysning af de praktigt askadliggjorda
upprorsrorelserna i Dalarna och Smaland. Hur sedan
Vasa-arfvet, som satts p5 spel af de forsta arftagarnci, raddades af Karl den nionde och forkofrades af hans store
son, det berattas af Heidenstam s& som blott en stor
diktare kan skildra. I visioner af underbar friskhet och
glans frammanar han varldshistoriska handelser, hvilkas
konturer sedan barndomen aro valbekanta for alla, och
bokens sidor strala af glorian kring protestanternas svenske hofding, "rik nog i sin sjal att ha rad till ljus och
mild gladtighet mot alla."
Drottning Kristinas gestalt skymtar hastigt forbi mot
bakgrunden af det uppblomstrande storvaldet och Karl
Gustafs korta hjaltesaga sammanfattas i den statliga berattelsen om taget ofver Balt, den svenska vinterbragden.
Afven rikshushallarens verk trader fram i bk5dliga
och lebansde drag. Berattelsen om grefve Pers ankomst
till Visingso ger en ypperlig bild fran stormansvaldets dagar och
en pataglig f6restallning om1 de
forhallanden, som genom Karl XI:s reduktion upphorde att existera. Men lejonparten af utrymme och
intresse har naturligt nog tillfallit karolinerna och deras
hofding. Man aterfinner har i koncentrerad form manga
af de ypperligaste och starkast kanda, kring konungens egen
gestalt grupperade berattelsema, och nya generationer
skola har fa en forsmak af hvad Heidenstam har att gifva i Karolinerna.
-Med storhetstidens afslutning har boken natt sin kulminationspunkt, och de fdjande tidehvarfven ha ej kunnat inspirera lika gripande och storslagna visioner. Det
a r dock en foljd af briljanta med ofverlagsen konst fram-

E

stalla scener, som upprulla sig afven i den senare afdelningen, scener fran Linnes torftiga gymnasistkamniare
och Lovisa Ulrikas med konstverk fyllda gemak, friin
sammansvarjningen 1756 och fran maskeradnatted 1792, fr%n
Gustaf IV Adolfs sista dag pa Stockholms slott och
fran Bernadottes vaxlingsrika lif. De sista krigsaskorna
dana kring kronprins Karl Johan, och den hundraiitiga
freden ar inne.
Heidenstams lasebok borde halsas med djup tacksanihet af alla som fiirsta betydelsen af att Sveriges hafder
for svensk ungdom bli nagot annat och mer an blott
foremal for minneskunskap. Han har vackt dct folflutnas stora gestalter till fornyadt lif for kansla och faiitasi
och gjort var kulturs och var historias utvecklingsgang
fattbar i bilder, som outpltinligt maste etsa sig in i unga sjalar. Man skulle mijjligen kunna onska att en eller
annan gestalt, en eller annan episod, som nu saknas, varit med bland dem, som genomgatt diktarfantasiens elddop, men hvad diktaren gifvit ar fullodigt i sin knappa,
sammantrangda och suggestiva form. Ej blott en inastares behandling af ett rikt och svarhandterligt stoff utan
hvad mes ar - en af det hemlighetsfulla och oslitliga
sambandet med svunna aldrar besjalad diktares gafara till
sitt folks ungdom, till de nya lankarna i den stora kedjan.
SigPial Leijonlzufiud

Fdfangligheb. Af Anna Bmnting. Alb. Bonniers
forlag.

Lilas tiktenskap. Af Marika Sfjeriosfedf. Aib,
Bonniers forlag.
Hvarje tid har sina spoken, men icke alla ha det
slags sjatte sinne, som varsnar dem. Anna Branting har
i sin sista bok gjort det, anda till skramsyn afvcx %T
dem, som i andra hand fa del daraf. Det ar intighetex
spoPke, som visat sig for henne och som trots sir.
tomhet lyckats inspirera henne till ett arbete, soin i stiiis.
tiskt afseende ar ett verkligt masterverk - och jag s k d k
nastan vilja saga att jag beklagar det, ty da allt d a staika, som vi i brytningstidens vanda och blindhet gc forvandt namn, banat vagen till en ny tid, skall man kanske lasa denna bok som ett manskligt dokument fran var
sekelgryning och som ett m e n e t e k e l ofver var samtid.
Och dal skulle detta dokument ej tala sanning. Nog fol. att
Anna Branting ar arlig, hansynslost arlig, hon ges sig
icke en sekund ut fbr en sanningssokerska, hon tror icke
pA sanningen, och hon erkanner det med er: oppenhet,
som nastan verkar brutal. Alla dessa rnannislror, soi-i~
under skylten fifinglighet stallas fram for oss i cn Iiisklarhet. som ar genial, aro till st6rsta delen direkt motbjudande och till den ofriga fullkomligt etiskt intressel5-
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Sangar och Sangklader
d storsta urval.
Laga bestamda priser

i Ottomaner och
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g
lhchatdler
Sanitarsangar o. soffor j fulat monterade med kuddar
med stillnatbotten BP. 12 och 18.
:och afue~kastf r d n K r . I O S .
O

sa, man far ett lifligt intryck af att de samt och synnerligen fran den bedagade fru Marie och hennes snickar
Celadon . till den hysteriska Missi och den sympatiska Helga Gyllen icke aro vardiga en sa beg2fvad penna som
Anna Brantings och att de i verkligheten aldrig skulle
komma 6fver hennes troskel. Kattan Thetis gar med sin
katterotik och sina kattupplefvelser som ett ledmotiv genom hela boken, och det kan ej nekas till att hon i sin
naturliga djuriskhet ar den mest tilltalande typen af dem
alla. Ty Anna Branting ar djuar- och kattvan, och manniskorna ger hon inte sa mycket for, atminstone maste hon
ha kant det sa, da hon nedskref detta sitt sista arbete,
som hon slutar med de lifstrotta orden; "Det gor mig
inte stort nu mera hvarken det friska eller det kvafva
utifran. Ingen sorg ligger i detta, ingen gladje heller,
endast ett domnande lugn i vissheten att alilting fOrg2r."

Dess afslutning var konstnarligt klar. For . enslingenqblef
afskild,heten ett lifsvillkor afven i fikhallandet till den, in:
alskade och nyckeln till lyckans gaia: att icke aga
- aitt aga hvarandra ev@.
I "Blodets roster" har Inlgegerd Lagerstrom aterkommit till) fragan: aga .eller icke aga hvarandra. Men i
denna bok ar det icke ensamhetskrafvet afven i det innerligaste personSighetsforhallandet tva manskor emelilan,
som blir det bestammande. Problemet har dragits ned till
ett betydligt lagre plan - follja eller icke folja blodets
rost utanfor aktenskapets sanktionerade inhagnad. Fragan ar tidigare och bra nog ofta debatterad. Konflikten,
sa som den har lagts, knappast i stand att vacka intresse. Hvad som drojer kvar som det vasentliga, som det,
hvilket forfattarinnan sager med sin egen rost, det ar den
tanke som redan fann ord i "Enslingens bok": aktenskap
forbjudas i himlen. Men kring det temat skuile Ingegerd
Lagerstrom med den tankens' och kanslans sarart hon
forut gifvii prof pa kunnat skrifva en annan bok - farlig till tendensen skuile mahanda moralisten finna, men
p2 ett helt annat satt fyllande det konstnarliga mattet an
den nu gifna skildringen af Birgilt Nergards karlekskonflikt i "Blbdet roster".
Vi vanta p i den boken. Forfattarinnan har loften att
infria.
E. Y-n.

i

Anna Brantings bok verkar som ett simpelt &g, b r e
deradt med gnistrande adelstenar, ett fagert broderi af tankar
och infall, men varda en annan botten, och da max%slukar
boken kanner man en stark langtan efter antikens Quinta
essedia, tron pa ett gemensamt urstoff for stj"arnornas
och sjalens skapande, och med denna langtan vackt till
lif. verkar det som en svalkande laskedryck att lasa Marika Stjernstedts nya arbete: L i l a s a k t e n.s k a p.
Marika Stjernstedt har sa godt som1 fran sitt forsta
litterara framtradande visat sig som1 en skriitstallarinna
af rang. Hon har den lyckliga formagan att mala lefvande, man ser ovillkorligt hennes gestalter for sig, men
det ar dock kanske f6rst i denna hennes bok, som de
lefva ett verkligt fordjupadt lif. "Vagarna" ha f6rt Marika Stjernstedt icke utat utan inat till nagot rikare och
. storre an bade D e t r o d a i n s l a g e t s sjudande sinnesrus och A p r i l s lovisst jasande krafter. Hon sagler i
sitt foretal till Lilas aktenskap, att den icke ar en direkt
fortsattning till April och kan lasas oberoende, hvilket ar
sanni, man skulle daremot gora f6rfattarinnan oratt med
att lasa April utan fortsattningen af d,et senare arbetet, som
verkar likt ett ljust adagio efter ett ordi.@ scherzo. Karrleken, later hoa Lila saga, '-'betyder kanske inte sa mycket
den heller, men 'hvad man sjalf darur har vunnit eller
forlorat - folr sin eviga sjal." Och som mottot till sitt arbete har hon tagit Gobineaus ord om "la grande,l&du
monde, c'est d~e vivre, de grandir et de developper ce
qu'on a en soi de plus energique et de plus grand."
Marika Stjernstedts sista arbete utgor ett vackert vittnesbol-d om i hur hog grad hon gjort denna princip till
sin egen\.
S. E-d.
l

Folkskolans Barntidnings julbocker.
Liksom vi "stora" under hosten forvfintansfullt spana
efter julens boknyheter, sa &ra ocksa de sma. Men
genltemot oss, som alltid maste kanna oss lite ovissa om .
vardet af de eventuella julklapparna i bokhandeln, ha
barnen den fordelen, att med stijrsta trygghet, utan risk
att bli gackade, kunna vanta manga r i k t i g t g o d a
och r i k t i g t r o l i g a bocker. .
Bland de rnanga forlag, hviilka ge ut barnbocker,
intar alltjamt Folkskolans Barntidning en framskjuten
plats. Och det med ratta, ty de sagor och berattelser s%
val som de ieckningar och fargplanscher, hvilka fylla Julklappen, Guldslottet, Rosengull, Lilleputt och Trisse aro
af basta slag. Bland Julklappens innehall faster manl sig
sarskildt vid Ebba Heckschers storartadt vackra dikt om
riddaren Sankt G.oran, betagande lika mycket gpnom sin
friskhet som genom sagotonen dari. I Gu!ldsLbttet har Jeanna Oterdahl en fortjusande fin saga, "Prast-Jan och
trollen" och i Trisse ger oss Hjalmar Bergman en rolig
och uddig historia om Lasse 'skolpojke och Joakim Underbarn, hvilken kan rekommenderas att lasas af alla f 6 ra l d r a r och t a n t e r till underbarn.
A. H-n.

Blodets roster. Af Ingegerd Lagerstrom. Froleen
8r Comp.
For nagra ar sedan skickade Ingegerd Lagerstrom ut
sin forsta bok, "Enslingens bok.[{ Den var en hymn till
ensamheten och tystnaden och en ensam manniskas bikt.
Den var afven en dr6rnmares droamrnar. Den var betagande i sin enslighetsdyrkan, 2ngstfylhande i sitt famlande efter det, som ensamheten stanger manskan ute ifran.

,

Svenska . Riksforbundet f6r sedlig kultur har som N:o
4 i sin skriftserie utgifvit professor C. G. Santessons den
11 okt. for Upsala studenter h a h a foredrag om "M
ligt ansvar", sarskildt handlande om fosterlandets sedliga
kraf pa studenterna. Vi fasta uppmarksamheten pa det lilla haftet, hvars pris ar 25 ore och som distribueras af
Nordiska Bokhandeln, Stockholm.
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h a r n u utkommit.
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Kvinnornas hyllning for

le velat vara med att personligen bringa sin hyllni~ig i
denna tidiga morgonstund. Vi aro stolta ofver att vik
gafva innebar en hantydan, pa ett annat verksamhetsfilt
dar Ni ocksa lagt in sa mycket af Er rika lifsgarning,
en sedan nagon tid bland kvinnor inom rostrattskret- och vi hoppas, att Ni i manga stunder, da Ni trottna!
sar ferberedda hyllningen. 'for borgmastare Carl Lind- pa stridslinjerna, matte med den norrlandske gosse11 f2
dromma en stund vid forsens brus, men vi aro ocksi
hagen pa hans 50-arsdag agde rum pa morgonen af stolta 6fver att var gafva ar hopkommen af srnaslantar
hans fodelsedag den 17 dennes. Medlemmarna af L. K. fran svenska hem, for att inte saga kok och barrikamP. R:s verkstallande utskott dr Lydia Wahlstrom, frkn rar, dar man vanligen har ondt om de stor2 slantsrnzr
Det ar sa de svenska rostrattskvinnorna velat Iainna
Signe Bergman, fil. kand. Axianne Thorstenson, fru
sitt
tack till den man, som gjort mer an nagon arinan
Ezaline Boheman och friherrinnan Ebba Palmstierna samt
for deras sak, ett tack sarskildt darfor att den aldrig klinStockholms F. K. P. R:s ordf. dr. Karolina id er strom nat lamnas i renare och oforvitligare hander an Edra.
uppvaktade da borgmastare Lindhagen medforande de
Den officiella uppvaktningen var harmed slut, och en
888. - det var den ganska egendomligt afrundade siffran stund angenam samvaro vidtog, hvarvid ka'fe dracks P
pa antalet deltagare - kvinnornas gafva: en tafla i akva- den ljusstralande, med julgranar dekorerade salen.
rell af Tiren framstallande ett norrlandskt vattenfall. Pa
ramen, som infattade det vackra konstverket, fanns foljande dedikation: Till Carl Lindhagen p& 50-arsdagen den
17. 12. 1910 fran svenska kvinnor. Ofver ramen hangde
Notiser.
de 888 visitkorten sammanbundtade genom ett sidenband,
HUF det kan ga for kvinnorna vid stadsfullmaktigesom hopfasts med en nal, det internationella rostrattsmarvalen.
Vid det forliden vecka forrattade stadsfullmaktigeket i guld - en unik krasnal, s0.m borgmastare Lindhageq
valet i Helsingborg blef mot all berakning ingen af de
genast anlade och forklarade sig skola bara under da- uppstallda tre kvinnliga kandidaterna vald. Allmanna Valgens ambetsutofning. Landsforeningens ordf. dr. Lydia mansforbundet hade som nr 5 pa sin lista uppsatt konWahlstr6m uttalade i foljande ord kvinnornas tack till torschefen frkn Leonie Deshayes, en plats som ansags
fullt saker, da partiet kunde rakna pa fem platser
och
borgmastare Lindhagen :
Nar forntidens man hollo tal for jordens maktige, ocksa fingo dem; arbetarepartiets lista hade som nr 4
brukade de ofta for att ge eftertryck at sina ord biirja fru Hilda Svensson; De frisinnade som nr 3 folkskollamed att beratta en drom. Det skall jag ocksa golra nu, rarinnan froken Sara Thastrom. De tva sistnamnda hade
men jag vill borja med 'att saga som i sagorna: "Det ringa utsikter, da respektive partier icke med sakerhet kunar riktigt sannt". Jag dromde en gang folr ett par ar de tankas disponera ofver sa manga platser. Att fri;
sedan under nagon af kriserna i var rostrattsstrid, att Svensson' och froken Thastrom icke blefvo valda var sijag befann mig pa en resa och sag borgmastare Lindha- ledes ej alldeles ovantadt, att frkn Deshayes foll igenom
gen' sitia i ett horn af jarnvagskupeen. Och da hilrde daremot i allra hogsta grad ofverraskande och kar: ez..
jag en rost, som uppmanade mig: tala till Carl Lindha- dast forklaras darigenom, att v a l m a n n e n gjort iifogen, han sitter sa ensam. Rosten var sa stark, att jag jala strykningar pa den af dem antagna partilistan. Kviri..
vaknade darvid, och lange efterat genljod den for mig. nornas eget intensiva arbete for och lifliga deltagande i
Jag vet inte hvad jag skulle ha sagt, om jag da lydt valet gjorde hvad fran deras sida mojligt var for att frygrosten, kanske hade jag hallit en liten predikan ofver den ga frkn Deshayes' val. Detta var. emellertid naturligen nog
kanda texten, att "den staerkeste mand pa jorden er den!, ej till fyllest, nar partiet i sin helhet, d. v. s. marirw.!
som star mest allene", men kanske ocksa, att jag bara ej hvad den kvinnliga kandidaten angick fasthoil vid ?SI-skulle ha talat ofver den enkl'a sanningen: Ni a r inte eni tiets lista, nagot som Allmanna Valmansfo.rbunde!s %h
sam. Men att i vara dagar handla p'a impuls - det gor pressorgan p2 orten ocksa Sjalfva erkanna.
ju bara barn, darar och idealister, och till ingendera af
~~R8strattssgeBet~~.
Vi fa harmed fasta uppmarksairide kategorierna ville jag ju rakna mig.
heten
pa
att
"Rostrattsspelet",
som salts i den au f StockHur som helst s& kom rosten tillbaka for nagon tid
holm
anordnade
rostrattsbutiken,
kan rekvireras under
sedan, och denna gangen var det verklighet och hundratals instammanden bakom: Nu m a s t e du tala till borg- adress: R o s t r a t t s l i o n g r e s s e n , Stockholm. Detta
mastare Lindhagen. Och denna gang visste jag ocksa hvad till rattelse af en i forra veckans nummer felaktig 13..
jag skulle saga. Det kom, nar jag for nagra dar sedan gift angaende adresseringen vid rekvisition.
genombladdrade de tva sista volymerna af "Drommar
och Stridslinjer". . Jag maste' bekanna, att jag da inte hade langt till tararna, sarskildt vid kapitlet H u m a n i s m,
som innehaller sa mycket af det Kristi - evangelium, som
man fran predikstolarna sa sallan far hora. Och da rann
h e s t a F. K. P. B. hade den 29 nov. sitt orainai-itr
hostsammantrade. Till ordforande och Centralstyrelsctntdmig i sinnet de odo;dliga orden:
lem atervaldes froken Elin Paiman, till v. ordforande kix
"Trott och ensam
Hedvig Lindau, till sekreterare bankkamrer Lilly Sjoback,
kampe i sitt blod den man, som lyfte ,
till skattmastare frkn Anna Skoglund och som femte medskold till varn for denna varldens sma,
lem i styrelsen fru Ida Andersson. Suppleant i ccntraioch ju himlen narmare hans syfte,
styrelsen blef frkn Olga Strandberg. Den 2 dec. hade
desto tyngre fjat han maste ga."
Ensam ja, och dock icke ensam. Ty osynligen har foreningen sitt sista samkvam for aret. Froken Elin P5lnarvarande st% hundraden af svenska kvinnor, hvilkas man holl foredrag om "Kvinnorna och samhallsarbetei",
basta hjalpare och ledare Ni varit i deras ojamna kamp hvarefter foljde en liflig diskussion. Under diskussioncns
for sin medborgarratt, och jag vet, att de sa garna skul- gang beslot foreningen att till ortens skolrad rikta m
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i: Arbeta for Dagny
genom att gynna dess annonsorer

i:

i

e

en uppmaning att inom kommunen anordna skolkokskurser. At ordf. frkn Palman, som tillika ar skolradsledamot, uppdrogs, att arbeta for' detta osiskemal.

F. K. P. R. i Kumla hade den 29 'nov. inbjudit sin
yngre systerfolrening i Hallsberg jamte en del darstades
utom foreningen staende damer till ett festligt samkvam
a Stora Hotellets hogtidssal . i Halsberg.
Anledningen till detta var att dessa bada foreningar
ville diskutera gemensamma in.tressen, daribland huru man
pi% basta satt skulle kunna intressera ortens kvinnor folr
att ansluta sig till respektive rostrattsfoyreningar. En synnerligen' gemytlig och angenam stamning radde hela aftonen, hvartill bidrog att frkn Ottilia Fernander fran Orebro h611 en kaserande forelasning om kvinnans stallning
under olika tidsskeden.
F. K. P. R. i Hallsberg holl senare pil aftonen sitt
arsrnolte, da till ordf. valdes: frkn Kerstin Andersson,
till v. ordf. och Centraktyrelsemedlem, fru' Josefina Molader, till sekreterare, frkn Rosa 'Andersson, til-l v. sekreterare, froken Eliasson och till kassaforvaltare, froakm
Maria Gustafsson.
. .

lopet p& Ensillre" att uppforas af F. K. P. R:s medlemmar till forman for "Kongresskassan".
'

Ostersunds F. K. P. R. hade den 29 nov. dels for att
starka sin egen .skrala kassa, dels for att kunna lamna
nilgot bidrag till den stundande h t . rostratiskongressen
anordnat en aftonunderhallning a Hotell Standards stora
sal, livilken var till trangsel fylld, och kvallen blef i allo
lyckad. Frigga Caribergs tvaaktspjas "Nar begreppen
klarna'' uppfordes, musik, solo-, duett- och korsang jamt.e deklamation utfordes afv.en, allt af foreningsmedlemmar.
Dessutom hade medelst skankta godsaker anordnats
en buffet, som under aftonens lopp hade en strykande
atgang och irilbragte foreningen, en valkommen tillokning
i inkomsterna.

F. K. P. R. i Ronneby anordnade den 8:de dennes en
fest till fonnan f& kongresskassan. Ljus, granar, blomnior och flaggor vackte redan vid intradjet i lokalen feststamning. Efter afsjungandet af "Du gamla, du fria". talade fru Tonning om betydelsen af den Internationella
rostrabtsalliansen samt de stola kraf, som nu stallas pa
oss kvinnor att vi vardigt ma kunna mottaga kongressmedlemmarna.
Grebbestads F. K. P. R.. hade de.n 6 dec. sitt hostUnder tonerna af "Mrt land" intagade en Luciabrud
sammantrade i Fdkhogsko1a.n. Till medlemmar af styrel- med atfoljande tarnor. Omedelbart darefter borjade kaffesen valdes: frkn Annie Busch, ordf., fru Tolda Ahlst~om serveringen~.
v. ordf., froken Elise Hansson, kass&, frkn Hilma ReiDen festliga stamningen hojdes ytlxrligare genlom1 solochenberg, sekr. samt frkn Gunhiiid Reichenberg. TiIECen- sang utford- af fru Bolin och rektor Hallbergs upplasning
tralstyrelsemedlem frkn Annie Busch med frkn Elise Hans- af ett. par sagor. Darefter vidtog forsaljning genom aukson som suppleant. Till revisorer valdes frkn Amanda tion af skankta gafvor. Salen var till trangsel fylld och
Hansson och rektor Alfred Ahlsitrom, samtliga omvalda. kvallens behallning uppgick till omkring 200 kronor.
Foreningen beslot att till L. K. 'P. R:s expedition i Stockholm lamna . ett bidrag af 5 kronor f6r ar 1910. Vidare
beslois att nilgot maste goras for att afven foreningen
matte kunna lamna niigot bidrag till koagresskassan och
stannade man vid forslaget att uppfora en teaterpjes, och
fick styrelsen i uppdrag att ombestyra det hela.
En foredragsturne inom Orebro lansforbund, anordnad
af folribmdet, har nyligen foretagits af fru Maja Strandberg fran Vesteras. T u r n h o$mfattade denna gang staderna Linde och Nora, s a n synnerligen val behofde uppryckas med ett rent roetrattsforedrag. Darefter gick fru
S'. fard .till . Kulmla, och meningen var att darifrh fdsatsatta till Askersund, som annu ej har nagon rostrattsforening. Ledsamt nog ingick fran Askersund ett nekande
svar p& lansf6rbundets anhiillan om fri lokal. Ofriga omkostnader skulle betalas af forbundet. Fru S). reste d% till
Yxhult, hvarest hon lyckades vacka stort intresse och e n
n y f 6 r e ni i n g b i l d a d e s, hvilken tills vidare dirigeras af en interimstyrelse. Den lifaktiga Kumlafbieniw
gen bekostade lokalen. Pil 1alnsforbund.ets vagnar framfores. harmed till fru Strandberg ett hjartligt tack for
hennes uppoffring af sa mycken, tid och arbete mot en
sa ringa pekuniar ersattning,
Grenna F. K. P. R. hade tisdagen den 6 dec. anordnat en talrikt besokt sammankomst, da de Utundande stadsfullmaktigevalen afhandlades, och uppsattes enha4ligt en
kvinnlig kandidat, fru Annie Bellman, samt 2 supplanter: fru Anna Soderling och froken Agines v m Rosen.
En skrifvelse harom aflats till Moderata Valmansforeningen harstades med begaran att den kvinnliga kandidaten
skulle uppsattas pa deras lista, "sa hogt upp att hon
hade utsikt bli vald", hvilket Valmansforbundet ocksai gjort.
A ofvannamnda mote talades afven om insam1ing.m) till
Rosiol, om Dagny, suffragetterna, samt upplastes ett par
kapitlet ur "Pennskaftet,", hvilken bok ar den folmta som
inkopts for foreningens bibliotek.. Nya medlemmar anmaldes. AfVen meddelades att pli nyaret, kommer "Broll-
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Jul- och Nyarskort,
sardeles vackert och tryckt i
tva farger, gult och svart,
..s

h a r nu utkommit.

Pris 10 ex. 75 ore, 25 ex. 1:50, 50 ex. 2:75, 100 ex. 5:-.
Rekvireras i parti om minst 10 ex. fran
~ostrattsbyr~n,Lastmaharegatan 6, Stociiholm.

Glom ej att anvanda kongressbrefkort!
Asatt Edra postforsandelser kongressmarhen!

.
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II Fragor och svar.
Hvar kan man prenumerera p4 Dagny?
I landets alla postanstalter och boklador kan man bestalla
huru manga ex. som helst.
Skall man alltid Drenumerera d dessa stallen?
Ja, ifal! man onskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man
alltid gora det.
Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklador?
Dagnys postprenumerations- och bokladspris ar kr. 4: 50
. for .l/*,2: 50 for l/, och 1: 25 for I / , ar.
H vilka villkor erhalla prenumeran tsamlare d Dagny?
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en provision af kr. 1: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje
halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant.
Huru skall man f M P a for denna provisions erhallande ?
Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, gar man tillvaga
p8 ett af foljande satt:
insandandet af prenumerationsafgiften
l ) Antingen:
med afdrag af provisionen bestaller man det behofliga antalet ex. (hur manga som helst, men alltid minst 5) direkt
fran Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress
i ett och samma paket sander alla bestallda ex. Samlaren har da
att ombesorja utdelningen till de samlade prenumeranterna.
2) Eller: Man prenumererar H narmaste postkontor (ej annorstades) for de samlade prenumeranterna, detta under.hvars
och ens adress, begar kvitto 8 samtliga erlagda afgifter,
tiIlstaller oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvisning sanda samlaren den stadgade provisionen.
Hvar, och till hvilkef pris kan man nummervis l6isa
Dagny?
I Stockholms tidningskontor och cigarraffarer samt hos Dagnys kommissionarer i landsorten. Pris 10 ore pr nummer.

eno om
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Alla skrifvelser rorande expeditionen adresseras:
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-

C

Det Br visserligen sant.

Hcriitti.1M
Korsblomman. Kristlig kalender
~ttn.
M for 19i 1 redigerad af pastor Efr. Rang. SO af E. m Jhltzuhn. f i f ~ ~ ~ s at'
Med bidrag af flere forfattare. 46:te V. Emnnuelson. Hiift. 2; ;O, kmt. :i
Haft. 1: 50, kart. 1: 75, kr., klotband 3: 60.
argangen.
I
kloth. 2: 25. Korsblommanutkommcr
Syster Benedikta. AP A-d. r. lliift.
i ar i ny *akt och nigot forokad i
1:50, kart. 2 kr., klotb. 330.
afseende p i sidoantal.

1

3

Frideborg. Illustrerad folkkalender
Or 1910 af pastor B. Vadstrom. 45:te
Arg. Kart. l: 15, klotb. P kr.
Varde ljus l Nissionskalender for
1911, 19:de arg. Redigerad af rnissionsdirektorn pastor l. Lindpvn. Kart.
1: 25.
Till uppbyggelse. Dagliga botraktelser For morgoiiandukten af kyrkoherde E. D. HeUmrrn. E' J r & (1e l e r.
Avarjo d e l omfilttaiidc e t t
k v a r t a l. Pris p r del: Haft. 2: 50.,
villakt band 8 kr.. klotb. 3: 50.

D& tiden var &bordad.

Julliais-

ning af hofpr~dikant.F r . Ilnmmrwstcn.
10 iire.

:

Bibelstudiekurs af rcktor Juh.

man.

Rh-

Lytsniift.

fii!ci.

I

Af l. 1.. fii111r .
omarbotade upplagan. Hafr. 1 lir.,
kart.
klothaut1

1

Eli
r.
Svenskt original af II. K, .\i!ilrn uppIagan Haft.. 1 kr., kart.. !::?;L,klalll. l: 7.5.
I

Den ryktbare likaren i staden Korsfri or11 liemliglieteii af linn:, honat. .\f

A. L. 0. E. Treilju uiipln~aii. Iiiitt.
1 kr., Y. h. l: 25.

tt lyckligt val.

.\f

o.

I . llittton.

C>fvorsattning. Anfirn nid.
l: 23, kart.. l: 50, klntl~.2: SJ.

Iliiil.

r
C-

iv

k

f

Hiift. 5 kr., Uotb. 6 kr.

Minnesord ur bibeln

f;ir hwtr dtrg

1911 (i ~aggaIuiaiiacksforniat). S y -

arsliiilsnliig friin Svonska Hibelinstitiitot. Fri'ik 25 orc.

h\inniskosonen-filedlaren.

'

1
Vittnesbord f o Gamla
~
Testamentet
.\r~<il;iF
infor tviflare.
v
125
1:X.
r
Fordoldt.
lakaws n i i t e ~ ~ k i i l i i ~ ~ ; ~

Julberattelser af
GO ore, k u t . 75 Gro.

Ii

Bilderbocker :

Pbr Iivarje ilrstid. Hikl i l l u d w v ~ 1 1

med t ~ x af
t

,Wirt~r Lt~.qerft-lt. ?: Iiib.

Hibel-

studium af pastnr K. I. .Von<rliul.
Hiift. 85 ore.
k:a 1i11w.iliFem predikningar. Af rllhcrt LIN&. For barnkammaren.
Stmografiskt upptcchatlo och iihor- bildcrl~ok, rsoni kali Idifvi! o k c r Il,!, p
satta af Emma B c s h w . Hiifi. 75 "rea, nicler l m g . J1t.d tvst. n r .Viirtcr L<r!qtv.-felf. 1: 10.
k l ~ t l l .l: 25.

,
:

Dagbetraktelser ofver Uppenbarelseboken. Af P. A S ~ C WXift.
.
2 kr., kart.
P: 60, kldb. Y kr.

3 Evang. Fosterlandsastif tekens Forlagsexp., Sthlm 3. j

D A G N Y S E X P E D I T I O N , STOCKHOLM,

I ( Sex pratiga

.

/PiatssGkande fa sina annonser inprda

afventyrsbbcker for barn och ungdom.

Berattelse for barn och ungdom.
Tsarens
kurir.
Ritt efter Jules ~ e r n eaf MR,
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Kar1 Aspelln. Kar-

) 2 tonnerad. Pris 75 ore.

II

l1 I<

En riddarsaga f r h medeltiden. Bearbetning
P
a
r
~
i
~
a
afl Hugo
. (iyllander. 259 sidor. Med 45 illustrationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 ore.
Sagogrottan i Sagoskogen.

Harald Ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris
75 ore.

II
II
II <5I

Den hemlighetsfulla On.

Berattelse for barn
och
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustrationer af Brita Ellstrom. Kartonnerad. Pris 75 ore.

Hja1ten bland hj a1tar e;~$;'p,"i;

1

Charles G. Gordons Iif och stordad,

ise Gagner. 304 sidor,
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. -Pris 75 Ore. Berattelse for barn
och ungdom. Bearbetning efter b ap ten Marryat af Anna Gustafsson. 296 sidor. 39
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 ore.
ErhHlles i hvarje bokhandel eller direkt frin

Nybyggarna i Kanada.

I

d

Folkskolans h i n t i d n i n g s Forlag, Stockholm. (Stina Quint.)

D

m

r halfva priset eller 711: ore pr mm.

onskas p i nyiret lros akixl iildr
herre eller ankerilaii at' dii~tigor.
pilitlig flicka. i;etyi: och rekon
mendationer fitmis. Svar till Iii:
hallerskau, Ljusda1 p. r.
I*!

onskas pa nyaret i ett enkelt, hiiiir
glad och musikalisk l&arig flicka ungkarlshem dar jungfrii finnes ;
af god familj, som med goda betyg en 26 ars elementarbildad, hiisli:
genomgatt Sklassigt laroverk onskar uppfostrad flicka. Tacksam for sv:
guvernantplats till instundande ja- till "Ingeborg", TLandskrotia p.
nuari att undervisa i vanliga skolamnen och musik. Vill garna deltaga i forekommande hiislr~llsgoro- landtflicka af god familj onskar pl;i
mal. Pa lon fastes mindre afseende. i ett bildadt kristligt hem fiir
Reflektanter behagade sanda svar hjiilpa till med alla iiioi~iliusfiir
under adr. DI. J.:)# Helsingborg p. r. fallande gorom2l. Swr riicd iip
gift om fordringar ocli fijrmaii
stallas till I lelga Ekiiiari, prlistfr
Stenbocksg. 3, Lund.
med undervisningsvana,onskar plats
pa nyaret. Svar till >Ej musikn,
E n bildad,
Jonkoping p. r.
iriusikalisk flicka af god fatn. o
skar plats nu eller l jan. Har g
norngatt hushfillskilt-s. Svnr till it
M. 1911, Norrkoping p. r.

Lararinna

Bildad,

battre musikalisk flicka onskar plats
Asom sallskap och hjalp i familj
Aler hos aldre dam. Ar kunnig i
matlagning och van vid husliga
goromil. Talar afven tyska samt
i ~ e god
r handstil. Svar till 830 ar^.

Ehsh&iir&n,
bildad flicka soker pI:its i godt lit
att tilltrada p2 iiyiset, som liusrn
derns verkliga hjilp A l delta
med matlagning, baktiiiig, siimn
o. s. v. Svar 11Enkel. -ifillig~l,F
Telegrambyran, Sthlni.

Uni,
>;;'oil@&,..h uslig
.
.

.

flicka

jiiskar plats i familj som h j a l ~ en kel 20-&ring,.med io'd .ofning i
>ch sallskap: Svar.till .ffArbetsamll, hyarjehanda hysijga. sysslor och s r skildt niatlagning; onskgr pa nya.
3afl.e p. r: Rikst: 879..
ret plats att under skicklig husmodei-s ledriing skota hushall.. Svar
'JNO lara'rinna, sakndnde'foraldra- tacksamt
(5-dn, Svenska Annons.h.:m, onskar under ferien plats
vanlig familj, som sallskap och byran, Goteborg.
ijalp: Svar torde godhetsfullt sanlas inom , atta dagar under. sign,
'H. E.", Hallstahammar
p. .r.
.
+

LEDIGA PLA TSER.

ARARINNA med undervisnings-r vana, onskar plats pa nyaret.
ivar till "Ej musik", Jonkoping
1. r.

Lararinna,

'

kompetent att meddela undervisning at 9-arig gosse, som nasta
host amnar soka intrade i elenlentarskolans 2:dra klass samt darjamte
villig att deltaga i hushallsgoromal,
inskar under januari och februari far den 15 jan. 1911 plats i tjanstelanad plats i hem, helst lasa med mannafamilj pa landet. Svar med
lindfe: Barn. Svar ino'm 14 daiar betygsafskrifter, ref. och loneaniarkt "28 ar 191011,Herrljunga.
sprak sandes till II'X.", Stenungsund p. r:.

Smaskollararinna.

.

,Bildad flicka,

rbetsam,, duglig, kunnig i matagning, bakning, alla husliga bestyr
ioker plats i godt hem. Goda be?g. Svar redbar-Duglig", Sv,
'elegrarnbyran, Sthlm.

Ansprakslos . flicka

.

.

I

.

v d ..Lanslassarettet i Venersborg
finnes plats ledig for nagra
sjukskoterskeelever. Fordringar bl.
a. 21 ars alder och elementarskolebjldning. Kursen omfattar saval
teoretisk som Praktisk .utbildning.
Narmare upplys~iingar lamnas af
ofverskote'rskan darstades.
. .

led, mangarig vana som barnsko- Ronneby
zrska och i hu.sliallsgoron~aloch
led goda betyg i bada, onskar
samskola.
lats nu eller i borjan af nasta ar
Vik.
gymnastiklararinna
behofves
elst hos gammal dam eller herr'tap. .Ar ,villig utfora alla ,imdylikt For varterminen 1911, hvarefter orem forekommande goromal. Har dinarie platse'n tillsattes. 7 iindervisningstimmar i veckan, lon enligt
i syster med hvilken goromalen
ande delas, darest sa vore behof- lag. Ansokningar sandas till ungt och Onskades. Alder 27 ar. dertecknad . fore den 2 nastkomvar till llTacksainll, under adr. S. rnande januari.
Ronneby den 10 december 1910.
; u m ~ l iAnnonsbyra,
i
Sthlm. f..v. b.
K. W. HALLBERG,
,

foresthdare.

In medelalders tyska

Husforestandarinna.

' god faniilj, anka efter en svensk

insteman, kunnig uti- matlagning
:h ett hems skotande, onskar pl.
il jan. eller febr. hos battre ung?rre elIer ankeman. Pfima i-ef
:h rek. kunna presteras. Benaget
.ar till Frau L. Richter, Hamburg,
randsbekerstieg 64, I1 r.

;ok& a l fore& hushallet for tneielalders ungkarl, som. bor vid
jtorre' fabrik i sodra Norrland. Per;onen i fraga skall vara fullt kompetent, i..m,atlagning samt-i skotseln
~f ett battre hem. Platsen kan tilltradas i nasta' janiiari. Svar helst
med fotografi som genast atersanieS, ' till "Husforestandarinna",' imper adr. S. Gumaelii .Annonsbyra,
.cka af god familj 'soker plats att' Stockholm, f. v. b.
rest% ,hushal,l: Ej .i Stockholm.
!ar markt "Januari 1911", EskilsGynna Dagnys annonsorer!
na p. r.
'

Fredrika-premer-Fbrbndet: D.rottni,nggatan 54.
A l k . tel. 48 16.

~iks-kl.27 62. Forbundets byra oppen 11-4.

Fredrika-Bremer-Forbundets Sjukskoterskebyra:.Tunnelg. 25.
Rikstel. 68 98.
Allm. tel. 82 1.1. . ,
. .. . .
.. . . .
P

'

.
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Pa en storre gard

Barnfroken,

finnes plak for en ordentlig och
anspr3kslos lararinna som vill ataga
sig att lasa med tvenne pojkar och
en flicka i alder 9-11 ar i och for
intrade i laroverket hosten 191.1.
Sokande Itan hanvaiida sig ' nied
uppgifna loneansprak m. m..under
adress patron 0. Larsson, Margreteberg, Harplinge. .
. .

villig att deltaga i husliga goroma'
samt tillse tre barn i aldern 8, 5
och 2l/, ar. musikalisk, elementarbildad och nagot undervisningsvan
erhaller plats 1 febr.
Fru Hi!da Juberg, Rogslosa.

'

I tjanstemannahem

i Upsala far bildad, barnhiir, enkel
hushallsvan flicka plats som hus,
hallsfroken. Medlem af familjen
Jungfru finnes. Nya Inack.-Byrar
i Ostergotland, liflig. trakt, far un- Rrunkebergsg. 3 B. Sthlm.
dervisningsvan lararinna plats, for
varterminen att lasa med tvanne
10 ars gossar l :sta klassens kurser.
Vid. Nya Inack.-Byran, Brunkebergsgatan 3 B, Sthlm.
frin storre gods eller herrgard,
skicklig i all' slags 'finare matlagning, bakning ni. ni. och som med
ordning och .sparsamhet vill ataga
sig koket i nytt hvilohem i Varmland, far god plats 1 maj 1911, om
svar ined finaste rek. sandas til:
vid stadens arbets- och forsorj- fru Laura Hakanson, Karlstad.
ningsanstalt a Gustafsborg forklaras harmed till ansokan ledig. Loneformanerna aro :. 600 kr. .per ar,
fri bostad med varme, .belysning
och tvatt samt kost af samma be- finnes vid nytt hvilohem i Varmskaffenhet, Corn lamnas 'at 'de a an- land 1 maj 1911, for en rask och
stalten intagna personerna. Kvinnor, duglig husa, som ar van vid.sersom genoingatt sarskild for detta vering och stadning, ar renlig och
andamal . afsedd .utbildningskurs; ordentlig saval i sitt arbete som i
kunna inlamna sina ansokningar sin vandel, Basta rek. torde sanj@nte intyg till. undert. fore. den'ii das till fru Laura Hakanson, Karl..
stad. . . .
jan. 1911.
.
.
.. .
I<arlshamn i december 1910. . .
AKE HERRLIN,
fattigvardsstyrelsens ordf.

.I godt .hem

Hushallerska

platsen

G o d plats

NKEMAN med 5 barn, 8-14
AGoteborg,
ar gamla, boende i narheten af
soker en god och adel

medelalders (c:a 35 ar) kvinna, af
aktad familj, som kan.forest3 hemmet och taga moderlig vArd on1
barnen. Lon efter ofverenskommelse. I(o1terska och .husjungfru finnas. God skol- och allmanbildning,
angenamt urngangessatt, musikalisk,
Fr,isk och stark,. gladt hunior, .god
erfarenhet i allt som forekommer
i ett borgerligt hus och formaga
att gora hemmet trefligt erfordras.
Den, som ej tror sig kunna upps
Filla desia. fordringar, bedes van:
li,gen ej soka platsen. Svar nied
ui3pgift ;.referenser janite fotografi
(hvilket . returneras) bed& insandt
snarast uiider adress aDisponent",
Sv. Telegrambyrans Annonsafdeliiing, Goteborg: -. . . - . .

Kuinnlga
arbetsomraden.

Utbildningskurser m. m.

,

~ a l a r n e storre
,
samhalle, far bilIbarnfroken,
dad barnkar flicka plats som
hufvudsakligen for tvan-

Muntliga och. skriftliga
upplysningar genom

Fredrika-BremerForbundets, Byra,
54 Drottninggatan.

Obs! De billiga priserna.'
Till 42 ore mtr saljes ett parti Kulorta
:xtra prima Congressgardiner 100 cm. breda
4llmogegardiner fr. 30 ore mtr. Filt och
Schaggdukar Bordvaxduk, Trad Q5 ore
cliiss. ~oderdomestik'18 ore mlr. Ett parti
at tre trbdgarriiner i vackra monster. Bom~llstygerfr. 30 ore mtr. Gangmattor fr. 45
Lre mtr. Filtar, Gardinstufvar, Helylle"heviot, god kval. i olika farger;
Allt saljes billigt.

ne barn, 5-6 ar, kunnig i somnad, inedlem af familjen. Kokerska
3ch husa finnas. Platsen att tillSlumplagret
kada pa nyaret. Vid. Nya InackByran, Brunkebergsg. 3 B. Sthlm. IASTERSAMUELSGATAN51, II. Stockholm.

.

Sprid Veckotidningen. DAGNY!

.

'

K Y L K N 0L.AR.

Dep
.. o- s i t i o n
..

Parfymer.

Under de senare aren ha

&

,Sparkassa

Stort och rikhaltigt lager a
de utsokt finaste parfymer frar
de fornamsta utlandska firmor
finare och enklare tvalar, kam
mar, borstar 'samt finare toalett
Storsta fabrik i Skandinavien for
artiklar. Order till 'landsortel
Damhhrarbeten. mot efterkraf.
Fardiga arbeten i tusental, prima
svenska hir i akta naturfarger.
A. K -Nordng,
Herr o. Fru E. Malmberg.
11 Biblioteksgatan 11.
58 Klarabergsgatan 58.
63 Drottninggatan 63.

allt flera befriat sig fran namnda obehag genom att anvanda
Salubrinomslag enligt foreskrift
i bruksanvisningen.
Salubrin tillhandahAlles i

K~PMANNABANKEN,Arsenalsgatan 9,
Sodermalmstorg 8,
.
STOCKHOLM.

Parfym-, Speceri- och Fargaffarer.
Partilager hos Geijer

Aktiekapital -3,000,000 kr.

& C:o. ~tockholm:
10114.

-

Gynna Dagnys annonsorer!

Kvinnliga, Juridiska,Byran, Wallingatan 12.
Kontorstid kl. '/,lo-4.

utfor alla slags juridiska uppdrag. A. T. 18336

Kaffet stiger fortfarande.

Wirens China Pomada, valgorande for harvaxten.
.

'

ErMlles i hiarje valforsedd parfynihandel samt direkt f r h

A. G. Wir6ns Tval- och parfymfabrik. (Grundad'l860.)
21 Lilla Vattugatan 21
Stockholm.

Passa darfar pil och k6p af mitt inneliggande lagers so.
annu saljes till foljande laga priser:
Fin Lavadosblandning......................................................... 1: 1
Extra 1:ma Guatemala, Fin-Fin smak .................................... l: 2
Extra 1:ma Ljus Java, mild och god .................................... 1: 3
Extra I:ma Bla Java, synnerligt omtyckt .............................. 1: 5
Utsokt Javablancining (flera goda sorter) .............................. l: 2
Extra 1:ma Central Amerfk; Kaffe ....................................... 1: f
OBS.! Akta Arabisk Mocca-blandning ................................. 1: 2
lava Liberia, hogfinaste kvalite ........................................ 1: Q
F o ~ a x l a ej mina Kaffesorter med dem som af andra firtni
utbjudas under samma namn. Profenlig vara. Redbar behandlin,
Kaffet siindes till landsorten mot efterkraf eller forskottslikvi
(minsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid kop af 60 kg. fraktfrii
Prof af samtliga sorter mot ins. af 20 ore i frimarken. Klip
ur annonsen !

--

I

-

Sprid Dagny!

s

Blus N:r 1103 af
hvit ylkbattist med
rik o.-smakfull spetsgarnering endast 4.25. Dessutom
Fora vi ett rikhaltigt lager af nysilfver, dam-, herr- o. barnunderklader, mossor, alla slags tyger o.
vafnader, mattor, filtar, sangtacken
etc. Vill Ni inbespara mycket penlgar, sa begar genast priskurant o.
Laor Edra inkop hos oss! Ni far da
genast bevis pa sanningen af vara
affarsprinciper: enbart extra prima
varor, nof~radetill lagsta tankbara
priser! VANGAFVAN, Vasagatan
15-17, Stockholm.

DAMER I

K. W. KARLBERG, Idungatan 5, StoclIholm.

Aberopa alltid annonserna i Dagny!

InnehallsfOrteckning.
Dagens nummer innehiller r

- Etablerad 1891 rekommenderas vordsamt.
OBS.! Gamla mobler renoveras
och forgyllas.
45 Nybrogatan 45.

som syr, broderar och stoppar.
--

.

innan snorlif kopes, fran Franska
Snorlifssommeriet, Norrmalmstorg
l, 1 tr.
STOCKHOLM.

Tandlakare Judit Tiiiman

Vara kvinnliga stadsfullmaktige.
Fran varldens r8strattsfalt. Af Ellen 1VcsIci'.
Fem konstuiirinnors utstallning i Stockholm. Af M. R-. M.
Om Bikupan, *ss uppkomst ock dess betydelse.
Augiiende de fortraffliga verkningarna af kvinnans rostratt.
Breflada.
Verner von Heidenstam: Svenskarna och deras hofdfngar. fiec.
af Sigrid Leijankr~fiud.- Anna Branting: Fatanglighet.
- Marika Stjernstedt: Lilas iiktenskap. &c. af S. E-d. Ingegerd Lagerstrom: Blodets raster. Rec. af F. Y -11. -

--

Filialer i alla storre stader.

Ett svart kladningstyg,
6 mtr. helylle satinklade, 99 cm. bredd,
tjock, mjuk kvalite, djup svart farg med
ovanligt vacker glans, varar i m h g a ar,
saljes till endast 10.50 st. Otto Oskarsson,
Kl. N. Kyrkog. 22, Stockholm.

Folkskolans Barntidnings Julbacker.

Kvinnornas hyllning for borgmastare Lindhagen.
Notiser.
F6rening~meddelanden~

Drottningg. 58. Mm.Tel. 44 92. (4434).
Hvard. : 1/,12-2 och lf96-l/,7 e. m.
Andra tider enl. ofverenskommelse.

Annonsera i Dagny!

Prenumeration a, Dagny
sker ii namaste postanstalt
-eiier bokhandel.
I

I

I

I

I

