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Fru Louise Flodin.
.

. .

..

.

a~inerligen,jag maste .ha .gatt miste.
. .. .
Inte kan val denna spiinstiga sextiofemaring med
den tmgdomliga blicken, den ,bestamda yaska.gAngen och
de malmedvetna rorelserna vara den attiotvaariga fru Louise Flodin, som skall inforlifvas med Dagnys banbryterskor? Nej, jag har sakert gatt oratt! Och jag ar just
ph vag att ursaktande draga mig tillbaka, da. den gamla
damen,,.med ett hjartevinnande leende konstaterar att Iion
dock a r ?'den ratta fru F1odin9,.
Och da .gar det inte att strax fora intervjuen i de
gamla sparenl! Denna ungdomlighet pa andra sidan attioArsgransen imponerar sa starkt, att man m i s t e. afb6rcia
sig litet, .ja, mycket af sin beundran. Och fru Flodin tar
inte illa upp. Hon ar ju sjalf sa tacksam ofver att ej ha
ofverlefvat sig sjalf, och hon forstar SA val att det ar detta, en saidan iildesdom, som de yngre hoppas pA och
se fram emot. Men hon ar sjalf forundracl att h911 ar
sa kry. Ty da hon fijr tva Ar sedan .forlorade sin man,
bokforlaggaren Sigfrid Flodin - de hade dA varit forenade i ett femtidreatrigt, ovanligt lyckligt aktenskap - trodde
hvarken hon eller orngifniagen, att hon skulle ofverlefva
detta f6r henne sa harda slag. Men hon gjorde det
och om hon %ven for dem, som kanna henne narmare,
icke ar fullt sig lik. mot hvad hon var fore denna f&lust, s& ar hog dock for den., som nu- forst ser henne,

S

-

ett underverk af ungdomlighet. Betank, hon forestar annu det Flodinska bokforlaget!
Det ar i hennes vackert belagna vaning vid Karlavagen med en imponerande fil af ljusa, stora, rim, som
vi taga plats vid ett bord, pa hvilket star ett portratt af
hennes make. Och oupphorligt under samtalets gang betraktar hon det eller flyttar och jamkar sakta pa det, och
ofta ar hans namn pa hennes lappar.
Forsynt och stilla, liksom urskuldande, berattar hon
om sitt lif, som i sanning kan kallas banbryterskans, pa enl tid, da kvinnorna annu stangdes inne af sa
.
manga hindrande skrankor.
Forst, i sin ungdom, agnade hon sig At lararinnekallet, hjalpte sin mor att undervisa i dennas smabarnsskola i Orebrq men hon Iingtade hela tiden efter annan
sysselsattning. Och sa tog hon det 'pa den tiden for en
familjeflicka oerh6rdt uppseendevackande steget att utbilda
sig till konstf~rvant,det vill saga hon blef typograf! F6r
en i jamfolrelse med nutida forhallanden otroligt lag
summa kopte hon darpa ett tryckeri i Arboga och beslot
att sjalf' trycka och utgifva en tidning. Fran borjan var
det -inte hennk afsikt att sta for tidningens innehall, manliga krafter skulle nog anmala sig att skota detta. Men
nar det sa visade sig, att stadens fader ansigq. att tidningen' blef saftig nog af annonser och legala notiser,
okades ytterligare ~ o u i s eSoderqvists verksamhetslust, och
hon beslet att sjalf sorja for texten - ett icke litetkraftprof. Och hon skotte sin tidning p3 ett sa utmarkt satt,
att framstaende pressman uppmarksammade bladet. Sjalf
fick jag en liten forestallning om hennes stil genom ett
utdrag ur ett nummer frin Ar 1858. Det var di, som fru
Flodin startade sin tidning, och p& 50-arsdagen 1908
firade tidningen jubf ck? med a& . delvis iftryeka ett num&i fran 'det aret.
'Samtidigt med; Arboga tidning utgafs fran det - Soderi@isbki Gckeriet' afven en belletristisk tidskrift, 9tfri~",
dih dessutom trycktes 'dar naturligtvis allt annat "hvad
@ii yrket hora',.
- Men det ar klart, att' Louise ~ 6 d G i s ti langden ink .&sam kunde bara all dagens tungae- och da, i stallet for att som annars sed var anstalla m a n l i g a typografer, undfick hon den helt nya idenl att undervisa
bildade flickor i typografyrket! Na, det gick naturligtvis .&e; man forstir sa val, att pa den tiden det lefvebrbdet' inte var fint och passande nog. Men darigenom
framstar ocksa Louise Soderqvists ide sisom nagot sa
mycket mera vidsynt och helt nytt.
I stallet fos familjeflickorna! blef det emellertid . flickor .fran fattiga hem, som fingo lara yrket, och smaningom samlade h m omkring sig en hel liten stab af kvinnliga typografer. Ja, under - flera ar arbetade anda 'till ett
trettiotal kvinnor i hennes tryckeri, sedan detta flyttats
till Stockholm, och f& dem alla var hon inte bara arbekgifvare, hon var ocksa deras van och radgifirare, och
lange efter sedan dessa flickor slutat hos henne och bilhem, forblef hon deras moderliga van med
dat
. * ett
aldrigi sviktande intresse far deras angelagenheter.
Ar 1862 flyttade Louise Soderqvist sitt tryckeri och
'
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sin medhjalparestab till Stockholm, och dar fortsatte hon
i 12 Ar sin typografiska verksamhet men upphorde iir
1874 darmed for att istallet hjalpa sin man i hans bokforlag. Hon hade namligen 1865 gift sig med bokforliiggaren Sigfrid Flodin. Dels ofversatte hon nu risbeten fran tyska, engelska och hollandska och dels sysslade
hon med skriftstalleri under signaturen Emal.
Att hon varit sin man till utomordentlig hjalp i haris
arbete ar latt att fatta. Men det har ej blott varit yrkeskamraten, som gjort aktenskapet lyckligt, Louise Flodin har alltid framst varit kvinnan, som forstatt att forlana sitt hem den akta, ratta hemprageln. Och under 186070-talen samlades i detta hem en hel del af det littcrara
lifvets gradda, Lea, fru Schwarz, Elias Sehlstedt, August Sohlman, Edvard Backstrom, Olle Strandberg, Adolf Hedin, professor Arrhenius m. fl. Och dessa glada,
flardlosa, af alla sa uppskattade aftnar bevarades sedan af
deltagarna som nagra af lifvets basta minnen. .Ja, SA har berattade naturligtvis ej fru Flodin sitt
lif. Endast de yttre konturerna tecknade hon, sjalfva "forgyllningen", akta som den ar, har jag fatt frin andra
hall. I det fallet ar hon som en sluten bok.
Slutligen fragar jag, om h m intresserar sig for dc
fragor, som n u sta pa kvinnans program.
- Ja, visst gor jag det, - svarar hon, - om jag
ocksa inte tager nagon aktiv del dari. Och s i kan jag
ju inte bara' fordra
jag kan ju jamfora hur det varit och huru det gatt framat under dessa 50, 60 sista
ar, och da inaste jag framst vara tacksam ofver hur ofantligt mycket som kvinnorna sedan dess ha vunnit. Betank, jag har varit med om da syster aride halften med
broder! Ja, det har man glomt under samtalets girig! Man
har glomt, att den gamla damen varit med om andra tider. Ar 1865 gaf Fredrika Bremer ut sin Hertha, men
redan innan dess hade Louise Soderqvist beslutat Iira
sig typografyrket! Det ar i den belysningen hennes aifsverk framst skall bedomas.
Mary T. Nathkorst.
-(

Wallinska och Kjellbergska flickskolorna.
ed anledning af en i forliden veckas nummer forckommande uppgift om Kjellbergska skolan s h x n varande dm forsta egentliga h6gre flickslcola; som trklde
i verksamhet i vart land, fa vi, med beklagande af deii
ofrivilligt vilseledande uppgiften, papeka, att W a l l i 11s k a s k o 1 a n faktiskt var den af dessa tvi af oss tillsammans namnda skolor, som forst oppnades for undervisning. Ar 1831 stod namligen Wallinska skolaii
fardig att trada i verksamhet, Kjellbergska forst 18'3.5. Vi
vilja i detta sammanhang betona, att nar det i var artikel om Kjellbergska flickskolan namndes, att vid det i
Goteborg firade jubileet med stolthet framholls, att med
Jonas Kjellbergs stiftelse hade den forsta hogre flirkskolan i vart land tillkommit, detta syftade pa donatio~itn,
som gjordes redan ar 1826.
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framlagdt fofslag till uttalande af feljande 'lydelse:. ' . .
~onfer&s,mu!talar som sin bestamda ,' uppfattning att
lagstiftningsatgarderna for skydd af vuxna arbetare,' bora,
fransedt sarskildt skydd for modrar, sa vidt .mojligt geen forliden vecka i Stockholm hallna arbeterskekon- nomforas utan ski;llnad till kon, dar ej en siidan{skillnad
ferensen kan betecknas som en handelse af stort in- uppenbarligen pakallas- af , arbetets natur. . .
tresse. Af de forslag, uttalanden och resolutioner, som
I .och med framlaggandet af denna r&olytiOi .:och i
framkommo, kan man doma till att en allvarlig vilja fo- ett langre anforande, hufvudsaklig~ riktadt mot en af dr
refinnes att gora nagot for att forbattra och latta .ar&-' M. Marcus i hans inledningsforedrag ofver svenik kvinterskans stallning. Att darvid olika uppfattningar under- n~o~k~ddslagstiftning,
framkastad tanke - p& .vissa nya sestundom .gjorde sig gallande hvad betraffar den vag, pa parata restriktioner, ftjr kvinnors anvandande i industrihvilkeni man bor sla in, ar ju. helt naturligt. Verkligt ellt arbete (forbpd for att arbeta vid tillverkni& af -!s
bramande blef diskussionen vid ett par tillfallen, nar v'is- dana anlpen, i hvilk? en d d . gifter inga), . boide 'sig
sa nya eventuella separatlag~tiftnin~gsatgarderfb kvinnor borgmastare Lindhagp till malsman for den ., uppfattninberordes.
gen, att skyddslagstiftningsarbetet ej fing;, efte? de redan
Konferensen, som oppnades af froken Gerda Meyersoa gjorda, bestammelserna om nattarbetsforbud f&; industrim.ed ett kortare anforande, fortgick under fru Emilia ellt arbetande kvinnor, och de fQr modrars;och deras +rns
Broomes och froken Gertrud Manssons ordforandeskap. skydd planerade nodvandiga, vidare fortga p~ separatforMotet borjade med att anltaga en af moitesanordnarna budens vag, att en stor fara
i ?t ytterligare ,kringframlagd resolution, hiarigenom konferensen uttalade sig skara kvinnornas tillfalle till arbetsfortjanst samt att det
for att bestammelserna ang. forbud for barnaaoderskoa- vore pa .tid att nu tanka 2fven pa mannens, halsa., Pa
att anvandas i industriellt arbete bora fa ovillkorlig gil- denna punkt, dar skyddslagstiftningbfragad 'sa ' starkt: "n;
tighet samt att de bora i afseende pa varaktigheten ut- gerar kvinnofriigornas omrade, blef diskussionen s a r d e
. strackas och galla tiden saval fore som efter nedkomsten; les liflig. H r Lindhagen hafdade kvinnornas, ratt att atsamt att den ekonomiska uppoffring, som ar fiirenad minstone sjalfva fa vara med och. bestamma i desa for
med 'en dylik ur icke blott individuella utan afven sam- dem sil viktiga fragor, att. salunda dylika separatbqtam. .
halleliga synpunkter erforderlig hvilotid, icke sasom hit- melser ej bgrde tagas upp till b~h;mdiing forr, an kvintills ma drabba modern ensam, utan genom inforandeaf norna ha fatt sin ratt att deltaga i lagstiftningsarbetet,
en i vidstracktaste man obligatorisk moderskapsfoYrsakring, och dr Ivan Bratt varnade for att bygga en social l a g
som tacker den for barnafoderskor foreskrifna hvilotiden, stiftning, som skulle "skydda" kvinnorna mot vissa halsofordelas mellan det allmanna samt de berorda kvinmma vador i indusitriarbetet, pa' utlatanden 'af medicinska aukoch deras arbetsgifvare:
toriteter, uttalanden som andock endast aro teorier, hvil. Med afseende p i . omfattningen
at arbetarskyddslag ka hogst betydligt variera och aldrig kunna sasom rikstiftningen betonades att samtliga skyddsbestammelser . bo- tiga fullt - bevisas och fastslas. Fran arbeterskehalil uttara fa tillampning icke blott for fabriksarbeterskor utan lades, en stark fruktan for de svarigheter, som nya
. afven for alla ofriga grupper af arbetande kvinnor, som separatlbesfammelser skulle kommanatt medfora. Ett f6rdaraf aro i behof.
slag om att arbetsgifva~en skulle vara skyldig bereda
Slutligen . framholls nodvandigheten af uIndersSokningl modrar med sma barn, tillfalle att amma desamma under
och kontroll af hemarbetet, hvilket erbjuder sina utof- arbetstideh, antogs icke af motet sasom varande svart ait
vare de samsta arbetsviklkoren. Den af yrkesfarekommit- praktiskt genomfora.
..
ten' foreslagna obligatoriska registreringen af hemarlictare
Fragan .om hvad som kan goras for att vacka bildforordades sisom d t forsta steg till vinnandc af I"\dn11C- ningsintresset hos arbeterskorna var en af de forsta punk'dom om detta arbekbnirade samt mojlighet' till beroriing terna p2 konferensens program. Den lifliga diskussion,
emellan och organisation af de dar sysselsatta arbetarna. som foljde pa fru. Ebba Heckschers intressanta -foredrag
Likasa forordades yrkesfarekoinmittens foreliggande for- harofver, utmynnade i att beslut fattades om att tillsatta
slag om lonebocker och lattillgangligt anslagna prislistor en, kommitte 'af atta' personer, hvaraf hiilften vor0 represasom erbjudande mojlighet till jamforelser och kontroll sentanter for arbeterskorna. Kommitten erholl i uppdrag
fran saval arbetarnas som allmanhetens sida ofver fol.- att utreda fragan om startandet af studiecirk,lar for arbehallandet emellan arbetsprodlukt och lonevillicor inom hem- terskor, skaffa medel samt satta planen i verkstallighet.
arbetet. Vidare und:erstroks kraftigt behofvet af en tililFroken Gerda Meyerson talade for nodvandigheten af
syn a arbetsplatserna, lamplig& utofvad af de i yrkes- att fa till stand kvinnlig yrkesinspektion. I afseende harpa
farekommittens forslag till lag forutsatta kommunala till- antogs utan debatt foljande resolution:
syningsmihnen, resp. kvinnorna.
Da det kan anses otvifvelaktigt att det stora antal
Vidare framholls, att de af yrkeifarekommitt& fore- kvinnor, som arbeta inom industrien, skulle ha stor nytta
slagna lagstiftningsiltgarderna icke kunde anses vara af af att kvinnliga yrkesinspektorer dels ofvervakade att de
till arbeterskornas skydd gallande lagparagraferna efterannat an forberedande karaktar och att' de alltsii icke in- foljas, dels sokte astadkomma forbattring af kvinnliga arnebara den slutliga losningen af problemet om en effektiv betares arbets- och lefnad~forhalla~den,
vill konferensen pa
lagstiftning mot missforhallandena inom hemarbetet. Kon- det kraftigaste understodja yrkesfarekommittens forslag m
ferensen antog darpa ett d borgmastare Lindhagen .fram- kvinnlig yrkesinspektion. Konferensen vill emellertid fram-
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halla att e n inspektris tor hela Sverige ar .for litet. Henlies verksamhet skulle mojligen, darigenom att den blefve alltfor omfattande, komma att visa sig mindre tillfredsstallande, och dii tillsattandet af nya inspektriser troligen
kommer att bero pa hur den forsta inspektrisen lyckats
skota sin befattning, sii vill konferensen uttala sig for
att., redan fran borjan minst tva inspektriser tillsattas.
Ofriga frigor pa motets program vor0 arbeterskornas
bostads- och matforhallanden samt hvad som kan golras
for att sprida yrkeshygieniska kunskaper. Den forra fragan behandlades af dr Alma Sundquist i ett intressevackande foredrag, som ledde till att konferensen uttalade
sig for att som onskemal framhalla att kommunen borde
tillgodose behofvet af billiga bostader, lampade for ensamma, sjalff&sorjande kvinnor; att arbetsgifvarne borde
alaggas att tillhandahalla sarskild, snygg och tillrackligt
rymlig loka1 f6r matservering samt att tillrackligt langa
maltidsraster skulle beviljas; vidare att tillfalle borde beredas i synnerhet for yngre arbeterskor till friluftslif i
tillracklig utstrackning, hvilket skulle kunna ske, dels genom upplatande och ordnande af sa.rskilda kommunen tillhaoriga. platser for lek och idrott, dels genom att intresserade personer sokte. vacka arbetarungdomens intresse f6r
och anslutning till dylikt friluftslif.
Fru Anholm talade med varme for det nodvandiga i
att sprida yrkeshygieniska kunskaper samt framlade foljaiide resolution, som af motet antogs:
D% stora delar ab vart folk' genom storindustrien im
dragits i arbetsforhiillanden som verka nedbrytande pa
foikhalsan och dii folrsta villkoret for att undgii en fara
ar att kanna den, foreslar motet att yrkeshygieniska kunskaper i sammanhangande rationellt anlagda kurser samt
genom forelasningar, som kunde anordnas t. ex. pil arbetsplatsen efter arbetstidens slut, spridas saval bland arbetarbefolkningen som arbetsledarna. Det forra torde vara en uppgift for folkbildningsverksamheten, det senare f6r
de tekniska skolorna.
Vidare beslot motet, att i enlighet med ett af froken
Kerstin Hesselgren framstalldt forslag uttala sig for tillsattandet af s. k. sociala sekreterare eller hygieniska konsulenter vid alla storre fabriker. At en kommitte af tre
personer uppdrogs att till stadsfuUnCaktige och dratselnamnden framlamna afskrifter af den passus i dr Sundquists
resolution, som berorde bostadsfragan.
Konferensens officiella del var med dessa forhandlingar afslutad. Vid ett offentligt mote sista motesdagens
afton gjordes for en storre allmanhet en sammanfattning
af konferensens onskemal och de behandade friigoma.

Det stora villkoret for all ren njutning ar att
hjartat maste vara fritt f r h hvarje bitterhetens rot,
hvarje harmens och afundens kansla.
Fredrika &eker (,,Teckningar ur hvardagslifvet)~).
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Goteborg infor stadsfWlmaktigevalen.
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tt tiderna forandras och vi med dem - manireii. icke
minst - det marks understundom tydligt nog, afven om man dessemellan tycker att utvecklingen hakat upp
sig p& gamla forlegade tankar och bikter. Ty efter ett
stillestand tar den skadan igen och gor ett oberakneligt
langt steg framat - den sa smilningom lagda minan har
exploderat, och berg af fordomar och ftlrutfattadc meningar bli till intet.
Kvinnans valbarhet i kommunerna har varit en sh
dan mina, som redan tagit bort ett godt stycke af rostrattsbarrikaden och kanske kommer att hjalpa oss af med
aterstoden ocksa.
De bada vansterpartierna ha under aret med myckeii
kraft agiterat for kvinnans politiska intresse undcr t'iirhoppning om ett godt handtag i striden, och vatisteni
kan ju ocksa agitera med jamforelsevis godt samvete, d5
den under de senare aren forsokt med jamnmod bereda
sig pa "det besvarande damsallskapet". Men hogerns
hjalp i "vackelsen", den ha vi fatt alldeles pa kopet, och
den kommer nog att lagga en mina, s& god om inte
battre an nigon annan, for deras eget sega motctand
mot kvinnans ratt. Att h6ge1-n har latt att halla god
min "i elakt spel", det ha vi sett forut, men knappast
sa tydligt som nu infor kvinnornas allmannare deltagaiide i stadsfullinaktigevalen.
Stockholm bevittnade i varas hur en enda liten lagparagraf, sa enkel nar den val star dar, Inen si Gndligt
n~arkvardig innan den kommer pii sin plats, Ilar fornagan att omskapa sinnena. Nu ar det Goteborgs tur att
f2 vara med om skadespelet. Redan valmotena visa m
afgjord forandring. Partiagitationens ensidighet liar fitt
en afledare: man har fatt en fjarde makt, kvinnonia, att
rakna med, som det galler att taga vara pi9 medan tid
ar.
Hogern foregick med godi exempel. Den 27 cktc5c
hade Allmanna Valmansforbundet anordnat. ett snote i
Lorensbergs cirkus, hvilket agde rum under stor tillslutning, med konsul C. E. d'Orchimont pa ordfiirandeplatsen. Ledamden af Stockholms stadsfullmaktige dr Valfrid Palmgren holl darvid ett foredrag om "Kvi~inonia
och kommunalforvaltningen'>, hvari hon framholl, att kvitinorna vor0 i besittning af egenskaper samt innehade erfarenheter pi% skilda omraden, som alldeles speciellt kwlificerade dem till att gora goda insatser i ordnaiidet af
manga af kommunernas angelagenheter. Hon niimride sasom sadana sarskildt bostads-, lifsmedels-, faitigvards-,
halsovards-, och uppfostringsfrAgoma. Med en uppmaning
till kvinnorna att d8 de inneha koinmunala rattighelta- ;ocksii begagna sig af desamma afslutades d d intressevackande foredraget.
h l :sta dennes holls ett andra mote, soin hadc
tillkommit p i inbjudan af ett 60-tal kvinnor tillhoraiide
Liberala Valmansforeningen, och som 6ppnades af detitias
ordf., den mang2rige riksdagsmannen K. G., Karlsson,

som tackade kvinnorna och sarskildt fru Hagen, som samling har beslutits att Hvita Bandet skall ansluta sig
nu skulle tala pa motet, bor ."isa&. ifitresse.
partiet., dill denna organis.ation &h ' tal ombud har utsetts froken
Emilie' Rathou:
Fru Hagen,
.
ett md'
intres-,..
a n d t i n,g!s b j i o t e k en ha blifvit tillokade med
se ahordt anforande, hvari hon' talade om 'den sarskilda storre bibliotek oh.ha under aret flitigt anvandts.
betydelse kvinnornas deltagande i stadsfullmak~geva~enF o r l a g e ' t . har afven fatt en betydlig tillokning genom
kunde ha, namligen att de darmed kunde inverka pa For- ett stort antal smaskrifter :o. d. sta kammarens sammansattninn. Hon framhdl darvid
Hvita Bandet har under 1909 varit representeradt ,'i
hurusom konservatismen alltid varit kvinnornas virsta fi- Centralforbundet for Nykterhetsundervisning af froken E
Rathou, i Svenska Kvinnors Nationalforbund af fru Emende, anda fran den tid da till och med den enklaste ma Wretlind
froken Ina Rogberg och i. C. S. A. af
skolbildning ansags 6fverfl6dig for kvinnokonet och att froken. Maria Sandstrom och -fru Arla Wallis.
Forsta kammaren i m h g a ar varit och annu ar ,en fara
Manga af Hvita Bandets medlemmar togos i ansprhk
icke blott for kvinnofragans 1yck.liga ,losning utan flor under f o r b u d s o m r o s t n i n g . e n och utf6rde 'darvid
ett symerligen godt arbete. o f k r hufvud ligger forbunnianga andra sociala och humanitara kraf.
I det hon papekade, att den kvinnliga rostratt~rolrel- dets styrka ej .i teoretiserande utan i den- mangfald praktiska foretag, soni med afpassande'. efter olika platsers' besen alltid varit neutral ,och bor sa forbli, framholl hon hof, satts i. gang. For att demonstrera dessa for allman-.
att enskilda medlemmar bora sasom sjalfstandigt arbe- heten, har sekreteraren a Centralstyrelsens expedition i
tande samhallsmedborgare bilda sig en politisk askad-. Stockholm. anordnat en liten utstallning bestaende af foning och onifatta ett parti. och att .hennes asikt vore, att tografier och vykort, som insandts fran- olika foretag.
Lokalfareningarnas arsredogorelser, som folja efter
kvinnorna sjalifallet da skulle sluta sig till den framatCentralstyrelsens utforliga berattelse, vittna om ett godt
marscherande fortruppen. Det val framsagda foredraget arbete pa de skilda orterna.
halsades .med stort bifall.
Pli annat stalle i tidningen aterges namnet pa de
kvinnliga stadsfullmaktigekandidater, som nu al respektive
Anggende de fortrsffliga verkningarna, af
partier uppstallts.
kvinnans rostratt.
M. l<
Tretton af Anierikas Forenta stater aga omkring e n
.
procent analfabeter bland den hvita befolkningen lofver tio ar.
Af dessa tretton stater tillata a 1 1 a iitoni en k v i n n o r n a
att' rosta i skolfragor. Tolf stater aga. mera an t $ 0
procent analfabeter bland den hvita .befolkningen ofver tio
ar. Af dessa tolf stater tillater i n g e n k v i n n o r n a
vi@ Bandet,' svenska Kvinnors Nykterhetssallskap, har att
i. skolfragor. D~~~~intressanta f a ~ aha papeutsandt sin redogorelse for arbetsaret 1909, af hvilken
kats
af
kvinnorna
i Kait~cky, som nu arbeta fotr att fa
framgar a 6 antalet medlemmar under det gangna aret
roatriitt
i
skolfriigor.
okats med 625, medlemsantalet uppgick salunda vid arets
.
slut till 5,743, unders det att .foreningarna vor0 106, hvilket betyder en okning .af 14 stycken.. .Dessa nya folreningar ha bildats i Ragun.,
Pit$, . Boden,, Gellivara, och
insand litter&-.
- .
Skelleftea af fru Hilda Sj,ogrenj i:.Ofvanaker, Falun, Ludvika, Mora och Lindesberg af froken A. : Symonds Ohlin, Albert Boniiiers' kilag, St~ckhblm: Blommande trad. . Dikter.
1907.-1919 af Anders Osterling. -2En fiolllicka. Taflor u r , ,
i Kungsbacka och Koping'af froken C.'Fi-ancke, i Gagnef
froken Ellen Frostrom.. och i Karlskrona af froken,
ett nianniskoljf.. Af Eka Ll~zdberg-Dovlene.- F r h 'gamla
tradgardsland. Af. -l& Sager. - Bendel &. C:o. En GhicaAnna Steiner:
.
. .
,. gonovell. Af Henning Berger. - Cecilia.Vasa.. Historisk-roman .
Mycket arbete har nedlagts
mi&oneriig; och daraf Elisabeth &ylenstiertza- Whster. Haft. 7 - 10. - Sjukkasseunder ha omkring sextio. platser landet riindt besokts,
.
lagen. .Lag om sjiikkassor, -gifven Stockholms sl'ott den- 4
juli 1910- - Thure-Gabriel Silfverstaahl. Roman af Sven Lidhvarvid fr6knama 'Cecilia Francke, A . Symonds Ohlin,ocii
om hilirta+, No"eller af G.taf
--
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'

'

,

V

'

'

"

,

Hvita bandet.
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. maii. vandkren och &dra dikter. Af Tor Hedberg., - Amourer; Af
och . f r u Hilda Sjogren, SollefteA,' behandlat en mangd,
Hjalnzn Bergr~zan. - Skildringar iir: svensk? nationens..lif.
De tolf sondagarna. Af Ludvk Nordstrom. - Vagarne. Lilas
moraliska, sociala, hygieniska och uppfostringsfragor.
aktenskap. Af Marikn Stjernstedt. - Med hammaren och ..
Efter 1909 ars storstrejk hade A Goteborgssysternets utlyran. Dikter af Carl Sam Asbeg. - Psalmernas bok. ..Beskankningslokaler, i Stockholm
kvinnlig betjaning..
tpkteiser och omdiktningar. AF Erik Brogren. Andra samHvita Bandets Centralstyrelse, som ogillade ett dylikt forlingen. - Tankar och bilder i religiosa amnen. Af Bengt
farande, anordriade p& grund haraf den 17 okt. 1909 i
Aurelius. Andra samlingen.
Ofver- land till Indien. Af Sven.
Heclirz. Haft. 3 & 4.
Blaskhdmskyrkan i Stockholm ett protetmote, hvarvid an- .
togs en rgolution, i lyvilken papekades den
fa- Aktiebolaget Ljus, Stockholmi Kvinnor och klader* En kronika'
om adertonhundratalet. Af -Else Neen (Given).
.. . .
ran saval for de unga kvinnorna sjalfva som for allman- Wahlstrom
& \Vidstrands 'forlag. Stockholm :. En for.posifaktning., .
heten f6r 6frigt samt hvari en skarp protest uttaladesmot
Af Elsa Ek.
ett fnikfarande,hvilket betecknades sasom forkastligt ur mo- Hugo Ciebers forlag. ~ ~ ~ ~ :k l , svenska
~ l , ~kiinnan, ~f G ~ ~ - '
ralisk, hygienisk och samhallelig synpunkt.
trud Alnzqvist.
..
Denna resolution tillstalldes ordforanden i styrelsen Bjorck & Borjesson. Stockholm. Minfru. Fru eiler ft-oken. Reforinf orslag af Frirln Steenlzoff (Harold Gote).
for A.-B. Goteborgssystemet, direktor S. Rubensson, men
annu har detta ej ledt till nagon atgard fran bolagets si- P. A. Norstedt & Soners forlag. Stockholm. Jonas Lies samlade
da.
skrifter. Haft. 35-40.
.

Maria. Olson; Stockholm; froken Elin Nilsori, . Suiidsvall,.
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Pa hemstallan fran Nykterhetsfolkets Representantfor- . - .- . -- -------
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Normal-, Skrit- och Kopie-Black, af Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsen godkandt
som Svenskt Normal-Black, tillverkadt af Henrik Gahns Aseptin-Amykos-Aktiebolag
Upsala. Flyter latt, kopierar utmarkt, bildar ej bottensats, ar mycket hallbart och an-'
.-
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och hans forhallande till "England och Osterrike".
For Dagny af Maria Holmstrom.

Thorvaldsen, som inte var van att raka d a m r som
med sakkunskap kunde yttra sig om hans konst och hans'
arbeten, var mycket glad ofver hennes besek p% hans atelje och horde med beundran henne traffande anmarkningar.
Sa hande sig att Thorvaldsen pa en utfard Adrog sig
en haftig filrkylning, som, lade honom pA sjuksangenSa snart lakaren tillat det, drog han sig upp till de skogkrolita Albanerbergen, dit miss Mackenzie och hennes
tant rest i forvag. Har vardades han nu pa det ornsorgsfullaste af d,e bagge damerna, och den yngre tog till sinuppgift att forstro och. muntra denl genom febern med- .
tagne och tungsinte sjuklingen - och sa smaningom lyc-

an har halft skamtande sagt, att det under vintern
1 8 1 8 4 9 stod en kamp o m 'fhorvaldsen mellan tva
af Europas stormakter: England och Osterrike. England
ville vilnna honom genom sko.ttlandskan miss Frances
Mackenzie Seaforth, Osterrike genom den wienska skonheten Fanny Caspers.
Vid denna tid hade tjugo ar forflutit sedan Thorvaldsens ankomst till Rom, och annu var han ungkarl. Hans
forbindelse med romarinnan Anna Maria v. Uhden, fodd
Magnani, som i en foregaende artikel afhandlats, var
oforandrad. Huruvida denna fikbindelse kommit att sluta med aktenskap, i handelse inte Anna Maria varit katolik och kunnat fa sitt foregaende aktenskap upplost, ar

M

Frances Mackenzie Seaforth.

D

Thorvaldsen.

ovisst, ty Thorvaldsen var, i fraga om allt annat an sin
konst och sitt arbete, foga handlingskraftig.
Emellertid - vannerna i Rom ansago, att en man i
hans stallning borde vara gift, och standigt gjorde de
antydningar i amnet. Under dessa tir, d& Canovas och
Thonialdsens namn kastade glans ofver "den kviga staden", vimlade det i Rom af rika och fornama .engelsman.
De gjorde bestallningar hos Thprvaldsen, och de upptogo
honom som
hedrad och firad gast i sina kretsar. Med
lif och lust deltog han ocksa bade i de lysande aftwsallskapen och i utflykterna kring stadens harliga omgifnin-

Fanny Caspers.

kades hennes bemodanden.. Thorvaldsen borjade pa nytt
bli stark och. lefnadsglad, och det lilla sallskapet reste till
Neapel for att finna ytterligare f6rstroelse.
Aldrig forr i sitt lif hade Thorvaldsen under sjukdomstider - af hvilka han haft mAnga i Rom - ront en
sadan trofast omvardnad af kvinnohand, och hans tacksamhet mot miss Mackenzie var mycket stor. - Man inbilla-.
de sig nu att han alskade henne, och en dag i Neapel,.
da allt syntes honom sammanvafdt -af endast gladje och
skonhet, begarde han i ett obevakadt ogonblick 'hennes
hand. Lycklig och stolt harofver svarade hon dock, som
valuppfostrad engelska, att hon ville skrifva och begara.
sina foraldrars samtycke.
I Rom hade man ryktesvis hoirt, att Thorvaldsen och
miss Mackenzie vor0 forlofvade, och isynnerhet gladde
sig engelsmannen harat. Det smickrade dem, att en dam
af deras nation skulle bli den beromde Alberto Thorvaldsens hustru. Men hans danska vanner furmo egentligen
engelskan odraglig.
Sedan Thorvaldsen pa nytt kastat sig 'in i sitt arbete,

g=. Vid dessa tillfallen agnade han sig sarskildt At miss
Frances Mackenzie, som i sallskap med en tant en langre tid vistats i Rom. Hon var inte mera ung, sAg ingenting ut - " h g mager och knotig, utan charme, utan
originalitet eller 'gladtighet". Men hon var en sardeles bildad och talangfull dam, som besatt det varmaste intresse
och verklig forstaelse for bildhuggarkonsten. Sjalf modellerade hon.

!- E N G E L S K A M A G A S I N E T !D
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borjade han se med nyktrare ogon pa miss Mackenzie
och sina kanslor folr henne. Sommarstamningen fiksvann
- han ,insag, att han helt enkelt inte kunde gifta sig med
henne. Da hon markte hans :folrandrade satt, drog 'hon
sig sarad tillbaka. Hennes lycka hade endast varat tvil,
tre .veckor, och hon hade in.te ens hunnit fa svar fran
sina foralldrar.
Efter en tid affordrades Thorvaldsen genom ombud
att gifva miss 'Mackenzie en bestamd forklaring. . Ett samtal kom da till stand emellan dem, hvilket hade till fiiljd
att engelskan lamnade Rom. Den larde dansken, fornforskaren Brondsted ekref ett par dagar senare harom till en
van i Danmark:
"Thorvaldsens forbindelse med miss Mackenzie, en
engelsk dam af mycket god familj och med ansenlig formogenhet, ar nu alldeles afbruten, och med anledning
haraf har hon i. forgtar lamnat Rom. Jag har last hennes sardeles valskrifna 6-7 sidor . langa bref tili Thorvaldsen. Slutet p& detta forhallande ar h-t
obehagligt,
i synnerhet for henne, men jag glader mig anda p& Thorvaldsens vagnar -at att denna forbindelse upplostes. Hon
hade trakat ihjal honom. Genast jag forsta gangen sag
henne, insag jag tydligt, att hon rakt inte passade for
honomj hur. bildad och kunskapsrik hon an ar. Thorvaldsen har begatt det felet att antaga sin tacksamhetskansla
emot henne var detsamma som karlek, och hon har a
sin sida intagits af hans geni och alskvarda munterhet."

'

..

rattar i sina memoarer om Thorvaldsen och Fanny Caspers foljande: .
.. .
"Jag har haft tillfalle att lara kanna Thorvaldsen
tamligen val.. Han var en mycket rattfram manniska. Hans
inre enkelhet svarade fullstandigt till hans yttre. Hans
arbetsdrakt var en lang bomullsrock, fordrad med lammskinn, och hans gattoalett var alltid mycket enkel. De 11
ordnarna sag man sallan till. (Langre fram i tiden vor0
Thorvaldsens ordnar sa manga, att de inte fingo rum
pA hans brost!) Jag kom synnerligen mycket tillsammans
med honomt, da jag borjade att mala min ungdomsvanimas, Fanny Caspers, portratt. Kort efter min ankomst
till Rom kom namligen ocksa hon dit. Jag fornyadegarna denna kara bekantskap fran de lyckliga dagar, da vi
trampade vara barnskor i doktorinnan Stielers pension i
Gotha; de glada minnena ftan var ungdomstid framtradde p5 nytt friska och lefvande for vart medvetande.
Under alla de ar jag inte sett Famy hade hon endast foga forandradt sig till det yttre, och hennes inre
jag var annu fullstandigt som i gamla dagar. Hon var
ett alskligt naturbarn, behaglig i tal och satt. B'gde gamla och unga herrar fiirtrollades af hennes vasek. charme.
Vid denna tid var hon guvernant for den unga furstinnan Grasallkovichs enda lilla dotter 'och tiilika moderns
sallskapsdam. Den alskvarda furstinnan lat- henne ha sin
fullkomliga frihet, hvilket gjorde det .mojligt tor oss att
traffas sa ofta.
- - Med sann gladje tog jag fatt pa uppgiften att mala
Miss Mackenzie 'bosatte sig f6r nagra ar i Schweiz, Fannys
Under de timmar hon satt for mig, in-.
emedan det syntes henne svart att Atervianda till Eng- fann Thorvaldsen sig nastan regelbundet, ty det 'hade
land, dar tidningarna utbasunat hennes forbindelse med hastigt uppstatt enl stark sympati emellan dem. .Den lifden narnn,kunnige Thorvaldsen. Hon besekte flera @n- liga, muntra, kvicka, begafvade Fanny, som var full af
ger Rom, afven vintern 1837, da en fullstandig forsoning upptag och skalmstycken, kunde val framkalla karlek med
agde rum mellan dem. Hennes dod intraffade den 24 sitt fortrollande vasen.
Gratierna syntes ha tilldelat henfebruari 1840 i Rom, hvilket Thorvaldsen da utbytt for all- ne, allt, som kan verka betagande. Hon sjolig vackert,
tid mot Danmark, dar han fyra. ar. senare slutade sina konverserade briljant, kunde beratta tusen anekdoter pa
dagar.
det behagligaste satt - kort och go&: hon var outtom*
lig betrgffande sallskapliga talanger. Ja, hon hade till och
med en starkt utpraglad skadespelartalang, som vid flera
just da det spanda forhallandet til.3 miss Mackenzie tillfallen tydligt kom i dagen. Saledes uppfordes en gang
efter deras aterkomst fran Neapel tagit sin borjan, flam- hos fru v. Humboldt ett lustspel, "Den landtliga familniade Thorvaldsens hjarta upp for ett nytt foremal.
jen". Fanny spelade hufvudrollen och skordade enstamDen ungerska furstinnan Grasallkovich anlande vid migt bifall. Alla dessa hennes egenskaper vari agnade att
denna tid till Rom. Hon hade en enda dotter, och den- alldeles hanrycka Thowaldsen, och hon
sin sida tilkbad
nas guvernant var den beundransvarda Fanny Caspers. i honom den enastaende bildhuggaren, den rnoderhe PiDet var da Thorvaldsens kanslor for henne hunnit bli dias. - - - De bagge alskande narmade sig hvanndra
sa pass tydliga, att Roms sallskapskretsar far ett nytt samtalsamne, som den fijrut namnda forklaringen affordfades allt mera, utan att det dock kom till en forklaring i ord
honom A miss Mackenzies vagnar och folradedde en u p p mellan dem. Sardeles fordes deras samtal och tankeutgorelse emellan dem. DAraktigt nog afgaf Thorvaldsen , byte under de timmar jag malade Fanny med standigt
vid detta tillfalle loftet att aldrig gifta sig med en annan storre innerlighet. Fanny, som var troende katolik, u p p
kvinna.
sande de mest brinnande b h e r till madonnan om upp.
Fanny Caspers var 31 Ar men annu mycket ungdom- fyllandet af sitt hjartas Onskan. Vi hoppades alla, att
lig, bildskon, alsklig, sprudlande liflig, sjalfull och mycket hon skulle bli Thorvaldsens hustru. Hon skulle ha bliffriare i sitt vasen an den stela engelskan. Hon besokte vit ett stod for de tyska i Rom, och hon skulle ha beofta, liksom alla framlingar,. Thorvaldsens atelje, och han . friat konstnaren fran denna italienskas ovardiga bojor.
a sin sida var narvarande da hennes vaninna, Louise Sakert hade hon ocksa blifvit en god' moder for hans.
Seid,ler, rna1a.de hennes portratt Denna malarinna be-. dotter Elisa, som romarinnan fodt honom. - - . . .
'

-

'

.

Pa Sankt Frariciskus. dag; den 9 mars 1819, gaf min
kara vaninnas, Fanny Caspers, fodelsedag anledning till
en. munter sammankomst hos mig.':.
Fanny var da,. enligt hennes dagbok, "lyckligare' an
200,000 drottningar, for sa vidt man kan utga ifran, att
dessa aro lyckliga?
Om aftonen improviserade vi en liten illumination.
Hur ofta h6rde.s inte: "Lefve Fanny! Fannys skal!" Den
alskliga varelsen glodde af frojd och lycka. Vi satte heniie pa bordet, Thorvaldsen slingrade kransen kring hennes hufvud, och vi halsade henne som en af muserna, i
det vi lade vara sma gafvor for hennes fotter. Det var r i r
rande att iakttaga Thorvaldsen, hur han sokte kampa emot
sin innerliga kansla for denna harliga flicka och hur
andock alltid karleken till henne brot fram. Hvarfor
skulle ocksa denna engelska sta emellan dem som ett gratt
spoke, da Fanny dock hade varit i stand att gora Thorvaldsen fullkomligt lycklig !
Hans uppmarksamma hyllning g q t emot den af alla
tillbedda Fanny hade till foljd att en valmenande och hederlig dansk, fornforskaren Brtindsted, som kande till
den ijmsesidiga bojelsen mellan honom och Fanny, dagen efter festen gick till Thorvaldsen och fragade honom;
som man af ara, hvad hopp det fanns 'for den unga
flickan. Med djup sorg meddelade honom da Thorvaldsen, .att han visserligen brutit sin forbindelse med miss
Mackenzie men gifvit henne det lijlftet att aldrig gifta sig
med en annan. Han ville ocksa halla detta lofte, da den
fortviflade engelskan annu inte uppgifvit hoppet att vinna
honom ater.
Jag .vet inte sakert, on1 Brondsted underrattade Fanny om detta samtal, men visst ar, att den kara varelsen
snart efter var glada fest ofvertalade sin fru, furstinnan
Grasallkovich, att lamna Rom.
Annu m gang samlades vi - vid afskedsfesten! Aftonen innan skilsmassan, den 23 april 1819, dracks te
vid mi.n hard, och afven dagen efter samlades alla bekanta hos mig. Det var de sista vemodsfulla timmarna
innan ett. afsked for evigt, ty jag skulle aldrig aterse Fanny. Efter nagra Ars forlopp gifte' hon sig- i Wien med en
bankir vid namn Dore, fodde honom en dotter och dog
efter ett kort men lyckligt aktenskap.
Alla aro ense om att Thorvaldsen gentemot de tre
hinnor, med hvilka man officiellt vet att han haft narmare forbindelse, upptradde ridderligt och med stor, alskvardhet l . det dagliga umganget. Han uppnadde . aldrig
nagon- varaktig karlekslycka. Kanske var det saknaden
haraf. som gjorde att han gama var samman med vackra -och sjalfulla kvinnor, af hvilkas samtal han siig den
erotik som sa vackert och lefvande uttalade sig i hans
konst, sardeles i hans sma reliefer.'' - - Har slutar Louise Seidler sina anteckningar betraffande Thorvaldsen och den oforgatliga vanninnan Fanny Cas-

att foiretaga. Mm nu var han glad att fa lamna R o t ~
Alla dar dryftade hans forhallande till "England och
Osterrike", och t. .o. m: i Danmark hade det stiitt att 12sa . i en af tidningarna:. "Han gifte sig for inte lalige
sedan med en engelsk dam."
Den 14 juli 1819 rullade han ut genom stadsporteri
i samma resvagn, som Oehlenschlager anvancit, u i hasi
kom till Rom;
Det var under detta bes6k i fosterlandet, son; Thorvaldsen mottog det stora och arofulla uppdraget att a t sam verkstalla dekoreringen af den efter eldsvadail ny
uppforda Fruekirke i Kopenhamn. Och efter sin hterkomst till Rom och sina verkstader dar, fann han i dett2
arbete nya och stora gladjeamnen; som utfyllde hriris lif.
Sina sorger hade han lart att gomma inom sig; - Iitir
djupt och lange han bar p i karlekssorgen efter I2ari!~5
Caspers vet man inte. Mahanda var det ocksa bast, ?tt
han fri och oburideri dyrkade blott sin konst, och karislic
lag det nagon smula sanning i de ord, har. 217 gang
halft skamtsamt yttrade pa aldre dagar: "Jag ha. rIitid
velat vara fri, darfor har jag inte heller 'gift xIg."
Det ligger emellertid' nagot djupt vemodigt och r o
rancle i den ganila och dock evigt nya historien om dessa kvinnohjartan, som alskat, hoppats och lidit - och
om honom, som firad och beundrad af all variiim iritc
agde i sin makt att forskaffa sig en smul2 kkarkks1yck;i
vid sidan af den skona Fanny Casgers, sar. h
: s% 311.
nerligt alskade.

'
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Giiteborgs kvinnliga stadsfullmaktige. De t v i forsta
kvinnor, som taga sate och stamma i Goteborgs stadsfullmaktige, torde bli forestandarinnan for Sigrid Ruclrbecks elementarskola for flickor froken . Frida Hjertberg
och forestandarinnan for Kjellbergska skolans aarar!nr:.i'..
seminarium froken Thyra Kullgren. Froken Ejertberg
har uppsatts af Allmanna valmansforbundet och fr6lw.
Kullgren af Liberala valmansforeningen. Xida vEr.!as
med sakerhet bli valda.
Svenska kvinmrnas nationalforbund, som utgor ett Ich
i det internationella kvinnoforbundet llInternational Coiineil of Women" har nyligen fran dess ordforande, lady
Aberdeen, mottagit meddelande om att tiden f5r forbundsstyrelsens sammantrade (Executive Meeting) blifvit bcstamd till den 6-12 september 1911 i Stockholm. hbjudning till detta 'mote utfardades af Svenska kviiilmrnas nationalforbund genom dess delegerade vid 3-irssm6tet i Toronto (Kanada) ar 1909. Vid samma tilifallc
framf6rdes och antogs inbjudan att halla nasta ''Executive Meeting" i Haag 1913, samt 3-arsmotet i Roin 1 Q 1 4
~ipostrattskongressensfester utan alkoholhaltiga drycker.
Med anledning af att till var kannedom kommit, att ;naii
iIah nykterhetsintresseradt hall forfragat sig om huruvitl;i
alkoholhaltiga drycker komma att serveras vid de fester,
som anordnas i samband med rostrattskongressen nasta
sommar, kunna vi meddela att festkornmitterade besliitit
att sa ej skall blifva forhAllandet.

*

I Danmark hade man redan la.nge vantat Thorvaldsen
hem pa ett besok, hvilket han dock ar for ar uppskjutit'
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Forenta- staternas guvern8rer och den kvinnliga rost- att soka forma dr Gulli Petrini att bes6ka nagra eller
rattsfragan. 0. E. Eberhart, den ;svenskfodde, nu om- nagon af lanets foreningar. Pa vackt forslag .om att arvalde guvernoren for Minnesota, har i samtal med en var betsutskottet skulle tillokas med en suppleant, valdes diii-landsmaninna un&r hennes vistelse forliden vi.nter i till enhal1,igt froken Bergoo fran. Linde.
Amerika uttalat sina stora och lifliga sympatier
Nasta mote komnier att' halias ,under senaie .I'ri.illtqn
for kvinnans politiska roistratt. Af sarskildt intresse var af januari 1911. .
hans omnamnande af att han vid en sammankomst med
guvern~rerna i samtliga de af Amerikas Forenta stater,
Malmo F. K. P. R. hade mandagen den 7:de nov, sitt
dar den kvinnliga rostratten ar genomford, h ~ r tdessa .ordinarie hostsammantrade a Odd-Fellow-0rden.s festsal:
yttra sin stora tillfredssta~lelsemed kvinnornas deltagande Samtliga de afgaende styrelseledamoterna atervaldes.. L!i det politiska lifvet och verkningarna daraf.
kaledes omvaldes nuvarande cen~tralstyrelsemedlemmen.
fi-oken N; Uddenberg, och till suppleant for 'henne utsags
efter fru Eva Hanzen, som afflyttat fran. orten, froken
.
Kristina Frank.
Darefter vidtog Olverlaggning om uppsf8lande af
kvinnliga kandidater till hostens stadsfullmaktigeval. FraForeningsmeddelanden.
gan inleddes af foreningens ordforande, frolken Stina
Hellgren, som i ett sakrikt anfarande- redogjorde f& . de
Ulricehamns F. ' K. P. R. E hade den 28 okt. anordnat formaner. kvinnorna erhallit genom den' 'nya . lagen om
sitt forsta sammantrade for hosten. .
kommunala val, sarskildt darigenom att de blifvit valbara:
De viktigaste paragraferna ur de sista cirkuilaren upp- Froken Hellgren framholl vikten af F. K. P. R:' politislastes, insamling gjordes for kongresskassan och det rad- ka neutralitet samt paminde om att kvinnorna borde m&
slogs om huru man vidare skulle kunna insamla medel tas som kvinnor i gemensamt arbete f6r sadana samhallsf or densamma.
intressen, som sarskildt berora dem. Dock maste- de ep
Afslutningen p3 aftonens program var, att s'a manga
skilda kvinnorna for proportionalism~ensskull vid val ansom mojligt af motets deltagare abioijdes till radhuset- vanda partilista. Den. dirpa foljande diskussionen pragoch dar ahorde stadsfutlmaktiges forhandlingar.
lades af en stark ansvarskansla och den storsta hansynsfullhet gent emot olika partiers onskningar. Mbtet _uppJOnk6pings F. K. P. R. hade den 2 nov. ett talrikt be satte tre kvinnliga kandidater och beslot att hos de dika
sokt sammantrade i. Vastra Elemeniarlaroverket f& flickor. valorganisationerna anhalla om upptagande af deras namn
Efter behandling af en, del mindre arenden, daribland val pa respektive listor.
af centralstyrelseombild och suppleant for 1911, hvartill
Froken N. Uddsenberg, som forliden sommar deltagit
utsagos ordf. fru friherrinnan E. Lilliecreutz. och sekr. i den stora demonstrationen i Hyde Park i' London den
froken E. Olsson, ofvergick man till uppsfallande af kvinnb 23 juli, gaf en kort beskrifning af demonstrationstaget
liga stadsfu~~l~maktigekandidater.
Sedan nagra af de fore- och motet. Sammantradet, i hvilket jamte foreningsmedslagna afbojt kandidatur, antogs tre kandidaier, froken lemmar ett stort antal. inbjudna deltogo, afslutades med
Agries Killander (Allmanna Valmansforbundet), froken ett enkelt angenamt wmkvam.
Adde Wetterlind (Frisinnade elandsforeningen) och froken
Elin Olsson (Borgerliga valmansforeningen) oeh beslot F.
Orebro F. K. P. R. firade Gustaf-Adolfs-minnet den
K. P. R. inga till resp. valmansfo.reningarmed begaran att dd 7 nov. genom en fest 1 stadens kyrka. Efter en musikavid blifvande stads full mak tig ev al^ i k s t matte sina listor gif- lisk afdelning nied orgelsolo,, kor- och solosang, holl hofva en god plats at den foreslagna kvinnliga kandidaten. 'predikant Hallberg frin Stockholm ett foredrag 6fver "Ett
Nasta fraga gallde "Fattiga " ensamma modrar och d e drag i .Gustaf II Adolfs personlighet", hvari han framras barn". Fru Hulda Lundberg holl ett varmhjartadt holl hurusom den kraft, hvilken skapade enheten och
inledningsforedrag, hvarefter en synnerligen liflig diskus- storheten i' hans karaktar och som gjorde honom till pa
sion vidtog. I anslutning till. denna diskussion framh'olls samma gang patriot och kosmopolit, var hans gudsfrukbehofvet af ett barnbordshus i staden. Efter skedd ofver- tan.
laggning tillsattes dels en kommitte for aflatande af skrifForedraget, som framfordes med varm fosterlandsk
velse till stadens och lanets riksdagsman, om onskvard- kinsla, Ahiirdes af en fulltalig publik.
heten af skarpta lagar, sarskildt sa att forsumlig' fader ej
skulle kunna undkomma sin forsorjningsplikt, dels en
kommitte for 3stadkommancle af eht hem for ogifta modrar och deras barn, i likhet med det pastor Isberg i Malmo s% framgingsrikt startat, och dels en kommitte, som
skulle genom nagm stadsfullmaktig s6ka. fa vackt motion
om inrattande af barnbordshus.
Till Dagnys Issekrets i landsorten.
n

'

'-.

'

'

'

Orebro Lansforbund af F. K. P. R. hade den 6 nov
sammantrade, hvarvid infunnit sig ombuden fran Kumla
och Linde, fru Hilda Ekman och froken Berta Berg&,
lansfonbundets ordfarande och sekreterare, samt sasom
inbjuden ordforanden for Orebroforeningen.
Sekreteraren hade gemm en serie matlagningsforedrag, hvarvid hon sjalf bestridt kostnaderna for resor
m. m., iistadkornmit en afsevard tillokning i forbundets
kassa, sa att denna nu uppgick till nAgot ofver 100 kronor. Det beslots att anvanda en del daraf till anordnan.de af ett rostfatkforedrag i Askersund, dar det borde
bildas en F. K. P. R., hvarvid man hoppades kunna 'f&
fru Maja Strandbergs i Vasteras bistand. Afven beslots

Som 'Dagny onskar vara ett enande band mellan
Sveriges kvinnor samt har till sitt .m81 att tillva- .
'
ra faga allas infressen pil skilda platser, f4 vi barmed uppmana vdra liTsarinnor i landsorten att de,
far att underlatta denna var uppgift ville till tidningens redaktion insanda &dana notiser, som :
ufofver lokalintresset innehalla saker af vikt fbr
kvinnorbirelsen i dess helhet.
'

*

att anvanda hongressbrefkortI
Glom
Asatt.Edra postforsandelser kongressmarhen!.

I

I

DAGN-Y

Fragor och svar.

1

'

Hvar kan man prenumerera pi3 Dagny?
I landets alla postanstalter och boklidor kan man bestalla
huru manga ex. som helst.
Skall man alltid prenumerera B dessa stallen?
Ja, ifall man onskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man
alltid gora det.
Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklrldor?
Dagnys postprenumerations- och boklidspris ar kr. 4: 50
for l/l, 2: 50 for l/, och 1: 25 for 1', ar. .
Hvilka villkor erhalla prenumerantsamlare 8 - Dagny?
Den, som samlar 'minst 5 prenumeranter, erhiller en pro:
vision af kr. 1: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje
halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant.
~ u r uskall man fdrfara f d r denna provisions erhrtllande ?
Sedan man. samlat minst 5 prenumeranter, gir
man tillvaga
. ..
p i ett af foljande satt:
1) Antingen: Genom insandandet af prenum&ationsafgiften
med afdrag af provisionen bestaller. man det behofliga antalet ex. (hur mariga som helst, men alltid minst 5) direkt
f r h 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) E k : Man prenumererar 5 narmaste postkontor (e'annqrstiides) for de samlade prenumeranterna, detta under hvars
och ens adress, begar kvitto i samtliga erlagda afgifter,
tillstaller oss detta kvitto, d i vi omgaende pr postanvisning sanda samlaren den stadgade provisionen.
Hvar, och till hvilket pris kan .man nummervis losa
Dagny?
I stadernas tidningskontor och cigarraffarer samt hos Dagnys kommissionarer i landsorten. Pris 10 ore pr nummer.

1

, Sex praktiga afvent~rsbdcker
fdr barn och ungdom.

1 Tsarens kurir.

Berattelse for barn och ungdom.
Fritt efter Jules Verne af Alfred
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationg af Karl Aspelin. Kartonnerad. Pris 75 ore.
En riddarsaga fran medeltiden. Bearbetning
af Hugo Gyllander. 259 sidor. h k d 45 illustrationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 Ore.
'
Fn sarriliiig
kgor af
Harald Ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. IJris
75 ore.
Berattelse for barn
,ch
hitt
efter Jutes Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustrationer af Brita Ellstrom. Kartonnerad. Pris 75 ore.
a

: Parzival.
1

I

'
1

Sagogrottan i Sagoskogen.

, Den
,

hemlighetsfulla on.

: HCharles
j a1ten bland hj a1tar ":;;$Z
;p;
G. Gordons Iif och stordad,

,

ise Ganner. 304 sidor,
Edv. Berggren. Kartonnerad. -Pris 75 Ore.
Beriif telse for harii
och n g d o m . liearbetning efter Kapten Marryat af Anna Gustafsson. 296 sidor, 30
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 ore.
Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt fr&
-

---

, 33 illus&atione~af
h

l

!

Nybyggarna i Kanada.

Folkskolans Barntidnings Forlag, Stockholm. (Stina Quint.)

folkskolans Barntidning
ufgifven och redigerad af STINA QUINT
kommer 1910 i sin nittonde drgang.
Ett rikt illustreradt nummer hvarje vecka, .
veckor under aretBasta och firnpligasfe lasning for barn af n

Alla skrifvelser rarande expeditionen adresseras:

DAONYS EXPEDITION,

samhallsklasser.
Prenumerera a narmaste postkontor. Pris 1
helt dr Kronor 1: 65, halft ar 90 ore.

STOCKHOLM.

I&arig flicka

afg. f r h S-kl. laroverk onskar la( ~ l a t s s ~ k a kfa
i e sina annonser infrda i rarinneplats i f~iiilj..Svar till llG.
onskar plats, helst % klinik .eller
Dagnyfor hnlfvB prset eller 7% ore pr mm.l T.•‹,-Annonsb. O. Larmg. 1, Gotebitrada lakare. Svar tacksamt till
borg.
llSjukskoterska M. N.ll, Postkonto. . ..
ret, Hiilsingborg.

Ung smaskolelararinna

s

.

Ung,' hurtig lararinna

Privatplats

19-arig flicka

som genomgatt 8-klassigt larob
onskar plats i finare familj, h
i England. Villig hjalpa till r
alla i hemmet forekommande g<
mil. Vid loii fastes intet afsrde. Svar till %mil jcmedlemll, t
teborg 7, p. r.

onskar under ferierna 1 dec.-l
mars plats i familj som husmoders
hjalp. Ar villig lasa med nyborjare. Svar fore 18 nov. till .Lararinnaa, Mariestad p. r.

onskar tinder julferierna 15 dec.1 febr. plats i god familj, mot fritt
vivre, att deltaga i alla inom ett
hus forekommande sysslor. Garna
dar smi barn finnas. Svar till .Arbetslust~,Holnisveden p. r.

U N G , gladlynt folkskollararinna
onskar under julferien (15. dec.
-15 jan.) plats i nagon god.pch treflig ambetsmannafamilj. Ar villig
bitrada med skrif- och lattare hush~llsgoromal samt om sa onskas,
undervisa nagon timme om dagen.
Svar afvaktas med tacksamhet fore
den 20 nov. under adress 11Julferier 191011, Mosas p. r.

Sjukgymnast
FRISK, bildad, hush~llsimnnig.
ka onskar p i nyiret p1;~tsi
utmarkta betyg (23riit inst.)
lararinneplats onskas till var- eller onskar anstallning for vintern. Svar milj att tills. nicd liiisiriodern s!
hosttermin i Elementar- eller Folk- till 11November 1910u,Helsingborg hushillet. Mgon hjiilp till dc g
sta sysslor~iaonskas. Svar till
skola. Fina betyg och rekommen- p. r.
kelll, Oskarsliainn p. r.
dationer. Svar $11 6. J. X.",Orebro Dagblad, Orebro.
ENKEL, anspraksl. 21-irig fli
En battre fiiclla
som genomglitt Hedda Crot
onskar plats som hjalp och sall- Iiushallsskola
Sthliii. och 'i2
Ung flicka
skap i mindre, vanlig familj eller Folkhogskola, ionskar
pliits 1i~lsl
onskar plats att skota 1 i 2 min- att foresta hushall. Kunnig i mat- ter
jul, villig deltaga i alla inoiii
deririga bai n. Narmare upplysn. lagning. Svar till intresserad och Forekommande garoii~HI.Nigon
Tomtebo barnhem, Vasby. Riks. ansprakslosll, Allm. Tidningskon- onskas; Svar till ~lFrtrriiljcmidle
toret, Uppsala.
Vasby 41.
Sala Allehanda, Sala.

LARARINNA onskar under vinterferierna plats i familj att mot
fritt vivre deltaga i husliga sysslor. Svar till "Lararinna", Ostansjo.

20

ARS FI.I<:KA. som nyss
sokes hos lindrigt sjuk herre eller
nomgitt cn f m iiilina[
dam. Svar till "Systerfl under adr.
oiiskar nit pIats i
S. Giimaelii Annonsbyra, Stockholm IiushalIsk~r~,
niilj. Svar emotses tacks::iiit till
f. v. b.
miljemedlemll, I.iind, llnlerrior

Handarbets- med

JJJ

Plats pa kontor,

JNG, elementarbildad - flicka, tilllika barnkar, onskar plats att i
t ordningsfullt lieni vara till verk:. nytta for husmodern. .Lon onas. Svar till l1Skhkall, Halsing' r g p . r . .. ;

'

helst p2 landet, onskas nu eller pa
nyaret af ung dam, kunnig i stenografi . och maskinskrifning, tysk
och engelsk korrespondens sam t
bokforing och med foregaende k'ontorsvana.
Svar emotses tacksamt till e en ergisk, 25 aril, denna tidnings kontor.

En ung flicka
:d bra handstil onskar plals som
rifbitrade. Svar till 1123 arll, Oreo p., r.

LEDIGA PLATSER.
~arnskoterslta Lans-(epedemi-)sjak=
spada barn onskar anstallning
3tockholni ..genast. .Vidare. upp.- . ..:. . . skotersketjanden
ning .genom Fredrika-Bremer.

kbundetc. .Byra..

.

i Lidkopings distrikt ar till ansokan ledig. Afloning firligen 600
kr. eventuellt 25 kr. i pensionsbidrag samt .en kr. om' dagen, fria
resor och fritt vivre vid tjansteforrattning. Da sa ske kan, ledighet
lif dagar h l . utan loneafdrag. . .Ansokn. stallas till, Skaraborgs Ian's
sjukskoterslienamnd och insandas
till Forste provinsiallakaren i Mariestad fore den l dec. 1910. Prastbetyg, lakarebetyg. intyg om kompetens samt meritfort.. i ofrigt bora
medfolja ansokan. Tjansten skall
tilltradas den 1 jan. 1911. Instruktion ocli ofriga underrattelser erhallas genom Forsta provinsiallakaren i Skaraborgs Ian.

. . . . . , ..,

'

5JRIG,
.;bero&di huc1iglad.uktig.,. enkel lan.dtbrukaredotter
skar plats. .pa . nyar. . i. .prastgard
er storre .landtgkd,. helst .utan
abarn. Svar IIH.C.11, Malmo p. r.
b

u

Platsifinare familj :
$kas a f 17 ars battre flicka i o c h
att lara. Svar till llKarinll
nsbro p. r.

Kvinnlig

Lararinneplatser.
. .

genomgatt, triidgardsskola samt
qutom under 5 ar praktiserat pa
<a platser: onskar plats helst dar
thus finnes. Prima referenser
I . betyg.
Eventuellt arrendera
.r kopa inbringande tradgard,
na kompanjonskap med verkligt
'esserad och duktig bildad flicJordbrukare och tradgardsmas:.' 'Svar markt ~~lritresseradll,
Akjolaget S. (hinelii Annonsbyra,
teborg.
ii

Barnfroken,
Plats. som sjukskoterska kunnig
i laxlasning och musik,-van

for: Husby s:n af Kopparbergs lan
ar ledig att tilltrada den 1 januari
1911. '-Lon 500 kr. och fritt vivre
a socknens fattiggard. Sokande bor
hafva genomgatt utbildningskurs a
lasarett eller liknande anstalt samt
dartill kunna visa sig fullt hemma
i epidemisjukvard. Ansokningar
med bifogande af betygsafskri.fter,
lakarebetyg om: god halsa och tillrackliga kroppskrafter samt intyg
om alder och frejd insandas fore
den 20 nov. till Kommunalnamndelis ordforande, adr. Dala-Husby,
hvilken ock pa begaran lamnar
narmare upplysningar om skyldigheter och rattigheter.

Fores t andarinna
vid arbetarehkiii na'ra Goteborg sokes. Lon 500 kr. och vivre. Sokande maste inneha go& satt, bildning samt: kunskap i matlagning.
Vidare nteddelas.efter svar till "Arbeterskehem",. Sv. Telegrambyrans
Annonsafdelning. Goteborg.
'

Fores tandarinneplatsen

att sjalfstandigt utofva narmaste
varden om 3 barn i alder 3, 9 och
10 ar, saval som. afven om deras
klader och rum, kan i borjan
eller medio af nastkornmande december manad erhalla plats i familj invid Stockholm. Den, som
ager gladt lynne och har formaga
att anordna lampliga lekar och forstroelser for, barnen har foretrade.
Sokande bor vara nagot kunnig i
somnad. Svar med uppgift om
lonepretentioner till "D. N.", Sv.
Telegrambyran, Stockholm.

Att ensam foresta
och skota (ej tvatt och skurning)
anklings hem, dar tva barn finnas,
sokes bildad, dugande och fullt
frisk .flicka med godt, janint' lynne
och goda betyg fran forut innehafd, plats. Lon 300 kr:. Svar tor:
de atfoljas af fotografi, aldersuppgift och referenser samt afskrift af
betyg under sign.': "Godt humor",
Aktiebolaget S. Gumzlii Annonsbyra, Goteborg.

''

i asylen for sma barn i Landskrona
ar till ansokan ledig att tilltrada 15
jan. 1911. Lon 600 kronor, bostad,
bransle samt liten tradgardstappa,
Ansoknirigar jamte betyg torde insandas fore 1:sta dec. till styrelsens
ordforande, fru Ulla von Steyern,
Landskrona, som afven. lamnar vidare upplysningar.

barn kar f lic.,
som ar villig deltaga i skotseln af
en ettarig gosse samt hjalpa husmodern i forefallande goromal erhaller genast plats pa landet. Jungfru finnes. Svar med fotografi till
"Familjernedlem", Forshaga.

Vid Kungalfs feniklassiga samskola aro tvenne lararinneplatser
lediga att tilltrada vid inst. vartermins borjan, omfattande: den ena
laroamnena matematik, fysik och
kemi och den andra laroamnena
historia saint Qska ocli engelska.
:..
.
Ung, bildad flicka,
Kungalf den 18 oktober 1910.
kunnig i inomhus forefallande go.
Styrelsen.
romal samt barnkar, far genast plats
liten tjanstemannafamilj (3 persoEn frisk, stark, intelligent kiinna, iner)
for att tillsamman med fru
som jamte en kokerska kan .skota skota hemmet utan jungfru. Mu- Utbildningskurser m: m.
en ambetsirians hem med liteii fa- sikalisk har foretrade. Lon en!.
milj utan husmoder sokes. Hon ofverenskommelse. Svar jamte fo- Muntliga och skriftliga
skall skota en husjungfrus goromal tografi: "Praktiskl(, Forshaga.
upplysningar genom
u t o h det allra grofsta, men pa
samma gang foresta och vara anForestkndar'inna
svarig for vardeii af den del af
,
..
ars battre flicka onskar husvasendet, som kokerskan ej an- sokes for ett s. k. Intressekontor
.s pa nyaret i liten god familj svarar for. Hon bor vara kunnig vid industriellt verk. Sokande bor
i hjalp och sallskap eller ock i soninad och kvinnlig slojd samt vara fullt hemma i bokforing samt
i hush&llerska hos. aktad ung- ej hafva behof af nojen och utelif. aga vana vid .skotande af bankaf54 ~rottninggaten.
.e. Har genomgatt: hushallsskola God' lon och eget rum. Hon in- farer. Ansokningar,jatnte betygsaf:t ar kunnig i alla husliga goro- tager sina maltider med kokerskan. skrifter torde insaiidas undnr adr.
och mycket fntresserad af et1 Fotografi med betyg och upplys- "S. K. B. A.", Falun.
Obs! De billiga priserna. .
is skotande'. Oqskar helst )o,m- ningar sandes under beteckning
till Stockholm eller i dess nar- 11.M. Framtidsplatsu Under adress
Till 42 ore nitr siiljes ett parti extra
prima Congressgardiner i olika farger 100
Svar emotses tacksamt under S. Gunielii Annonsbyra, Stockholn~,
cni. br. Vanliga allmogegardiner fr. 3C
fiT. P.11, Falun p. r.
sokes for svenskt hem i Tyskland ore mtr. Filt och Schaggdukar. Trad 95
f. v. b.
dar fru saknas en dam 23-35 ar ore duss. Foderd.oniestik 18 ore mtr. Et1
battre gardiner i vackra monster.
med forniaga att halla ett hem i narti
Bomullstyger fr. 29 ore metr. . BordyaxFredrika-Bremer-FGrbrindet: Drottninggatan 54.
ordning. Dam med formogenhei duk, Filtar, Gardinstufvar, Helylle-Cheviot,
(ikstel. 2762. Forbundets hyr$ oppen 11-4.
~ i l m .tel. 48 16:
foredrages, enar aktenskap ar onsk- god kvalitet i olika farger saljes sardeles
vardt om omsesidigt tycke uppstar. billigt.
=redrika-Bremer-Forbundets
.
.
Sjukskoterskebyra: Tunnelg. 25.
Slumplagret
Svar med foto, som insandes till
"Hem
Allm. tel. 82 i l..
'
Rikdel. 68 98.
. . 1910", Box 235, Stockholm. MASTERSAMUELSGATAN 51, II. Stockholm

-

s

En enkel,
lad och treflig

Kuinnliga
arbetsomriden.

Fredrika-Bremerb or bundets By raJ
b

Som husforestandarinna
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DACNY

Parfyrner.

Deposition
&

Sparkassa

K~PMANNABANKEN,
Amytenalsgatan 9,
Sodermalmstorg 8,
.
STOCKHOLM.
Aktiekapital 3,000,000 kr.

'

Stort och rikhaltigt lager a
de utsokt finaste parfymer frix
de forn'amsta utlandska firmor
finare och enklare tvalar, kam.
mar, borstar samt finare toalettartiklar. Order till landsorter
mot efterkraf.
A. V: Nording,

Begar
Gardin- & Mattlagre
Stockholm, Soder,
nyutkomna katalog N:o 7. Stor:
sortering, billigaste priser. Sitid
gratis och franko. Agenter antag;

KAFFET
HAR
STIGIT
kz$Upb
i

Passa darfor pa och k8p af mitt inneliggande laxer, st
63 Drottninggatan 62 innu stlljes till faljande laga priser:
Fin Lavadosblandning.. ....................................................... l :
Extra 1:ma Guatemala, Fin-Fin smak .................................... 1:
Extra 1:ma Ljus Java, mild och god .................................... 1:
Extra l:ma BIA Java, synnerligt omtyckt .............................. 1:
Utsokt Javablandning (flera goda sorter) .............................. I :
25 BIRGER-JARLSGATAN 25
Extra 1:ma Central Amerik. Kaffe ....................................... 1:
INGANG FRAN BRUNNSGATAN. Innehafvare: Fru Anna Loniiberg fran Rattvik. OBS.! Akta Arabisk Mocca-blandning ..............................*.. 1:
Alla slags Nationaldrakter och Konstvafnader, passande till vaggbonader m. m, lava Li beria, hogf inaste kvalite ......................................... l:
Konstsmiden, Smycken, Tra- och Nafverarbeten, allt fullkomligt akta. LekForvaxla ej mina Kaffesorter med dem som af andra f i r a
sandslufvor, vacker, praktisk hufvudbonad for damer. - - - - - - - utbjudas under samma namn. lJrofenlig vara. Redbar behaiidlir
Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller forskottslikPrisbelont pa Norrkipings utstalhing. - Kappor och Promenadiirak[minsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid kop af 60 kg. fraktfr
ter foP-fard&as efter bestallning, valgjordt arbete, billiga priser.
Prof af samtliga sorter mot ins. af 20 ore i frimarken. Kli
ALLM. TEL. 168 30.
GOR ETT BESOK!
ur annonsen !
11 Biblioteksgatan 11
-

DALA-NATIONAL-MAGASINET

-

- -

m

----

Wir6ns utsokta PARFYnaER, eleganta damers fortjusning.

K. W. KARLBERG, Idungatan 5, Stocllholm.

Erhalles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt fran

A. G. WMns Tval- och parfymfabrik. (Grundad 1860.)
21 Lilla Vattugatan 21
Stockholm.

---

Tank p a d e gamla!.
DMER I

Blus N:r 1103 al

h i t yllebattist med
rik o. Smakfull spetsarn neri ng 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 tpycket pengar, sa begar genast priskurant o.
gor Edra inkop hos oss! Ni far da
genast bevis pa sanningen af vara
affarsprinciper: enbart extra prima
varor, nokrade till lagsta tan kbara
priser! VANGAFVAN, Vasagatan
15-17; Stockholm.

Edvin Bergs Forgyiieriaffar
- Etablerad

Lektioner i Linnesomnad
(afven blusar, barnklader m. m.)
Praktisk metod, utan trackling.
Hvarje elev disponerar en symaskin.

KARIN

EQNER,

Faltskar och Sju&gymnc

Nina Hultborr

35 A 25 ore, Kungsapplen 25 ore,
Renetter 35 A 40 ore, Matapplen
20 ore sandas i storre och mindre Stockholm - Grcfnireb. 2'7. A. 'i'. O. II
A'Iassage och Sjukgymriastik,
partier mot efterkraf. Augusta TonSir- och fotbdia~idling.
ning, Ronneby.

Tidskriften D a g n ~
Hela arganger (1887, 1889, 1892--93, 1895, 1900, II
-05) till kr. 2: 50 och losa hiiften till 30 ore 2

Sibyllcg, 36. Hornet af Karlavagen.
R. T. 35 30.
A. T. 21004.

Fredrika-Bremer-Farbandets byad, Stockhdn.

Storsta fabrik i Skandinavien for

Gynna Dagnys annonsorer!

Dambhrarbeten.
Fardiga arbeten i tusental, prima
svenska har i akta naturfarger.
Herr o. Fru E. Malmberg.
58 Klarabergsgatan 58.

1891 rekommenderas vordsamt.
OBS.! Gamla mobler renoveras
ich forgyllas.
45 Nybrogatan 45.

ar ett absolut sakert medel mot rod nasa.
Bruksanvisning medf. Pris l: W. Endast hos
fru HOLMIN. Lastmakaregatan 8, i p.
STOCKHOLM.

Tandlakare Iudit Tillman

BegHr priskurant

- .

Vackra melon

ROSABRIH

Drottningg. 58. Mm. Tel. 44 92. (4431). innan snorlif kopes, frin Franska
Snorlifssommeriet, Norrmalmstorg
Hvard. : l/, 12-2 och 1/q6-1/q7 e. m. l, l tr.
STOCKHOLM.
9ndra tider enl. ofverenskommelse.

Doktor ALFHILD TAMM

Ett svart kllidningstyg,

Floragatan 6.
Nervsjukdomar. Talrubbningar.
Vlottagn. hvard. l/,3-4, sond. 1/,10
-10.

6 mtr. helylle satinltlade, 90 cm. bredd,
tjock, mjuk kvalite, djup svart farg med
ovanligt vacker glans varar i m h g a Ar,
saljes till endast 10.501st. Otto Ockarsson,
Kl. N. Kyrkog. 22, Stockholm.

Prenumeration

a,

Innehihllsforteckning.
Dagens nummer inneh8ller t

Fru Louise Flodin. Af Mary T. Nathitorst.
Arbeterskekonferensen i Stockholm.
Goteborg inf6r stadsfullmaktigevalen. Af M. K.
Hvita Bandet. Arbetsard 1909.
Insand litteratur.
Tho~aldsenoch hans f3rhiillande till 6'England och h t e
rikeu. Af Maria Holmstrom.
Notiser.
Foreningsmeddelanden.
,

Dagny sker a, nllrmaste postanstalt
d e r bokhandel.

