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Banbryterskor
.

.

Froken Sofia, Gumaelius.
Klok annonsering av affarernas ZijklUcir.
S o f i a Gumrelius.

ar man ser froken Gumaelius' valkladda imposanta
skickelse i fullt artbete uppe pa Annonsbyran: besvarande telefonsamtal, undertecknande papper, mottagande
och afsandande post, utdelande order, sandande springpojkar ut i vindens fyra riktningar, med ett ord dirigerande det hela, nar man vet hvilken framtradande plats
hori - som af en journalist en gang sa betecknande kallades for "the lady of the Press" - intager i publicistf6reningen, hvars styrdsesammantraiden hon sallan svik
ker, och nar man sa slutligen som oftast hor hrnies namn
112rnnas bland dem, som kallas "vara representativa kvinnor" - da, ja, da har man svart att tanka' sig, a t t denna samma*Sofia . Gumaelius en gang trampat banbryter,
skans steniga vag.
Nar froken ~ u m ~ l i uars fbdd - hade det 'icke varit
hennes 70-arsdag just i dag, hade jag ej, ansett det lont
att ens namna nagot darom - hoa ar inte alfdre, an hon
vill vara; men ett datum som skall ihagkomas, det ar
den 28 juli 1877, ty da startade hon ' s i n ' annonsbyra.
Tanken darpi hade uppstatt nagra manader tidiga-re; och
redan i slutet at' juli var den omsatt i handling! Tidpunkten var ej sarskildt lyckligt vald, ty' tva' dylika annonsexpeditioner hade nyligen gatt omkull och asamkat tidning m a forluster, och det var darfor inte mer an naturligt,
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att man fran nianga hall .motte den nya byran med misstroende - da den d a r t i l l startades af en kvinna, miste
den j,u vara forutbestamd att misslyckas! Men det gjorde
den inte. Dartill var den for omsorgsfullt planlagd friken . Giimzelius hade radgjort med flera framstaende
pressman, som varmt tillradt foretaget och lofvat det sitt
stod. Och dessutom - denna verksamhet kan nog sagas
vara det som bast af allt lampade sig for henne, utgangen som hon var fran den kanda Orebroslakten Gumaelius och med kontakten till pressen sa att saga i blodet.
Och det man lampar sig for, bet 'gor man val och med
det lyckas man.
- -Naval, den 28 juli 1877 grundades detta foretag,
som nagot senare fick namnet: N y a a n n o n s b y r a ri,
1'andsorts.p~ressens egen annonsf ormedl a r e. -Lokal ich personal vor0 de minsta mojliga, ett
rum med tambur vid Myntgatan 1 och froken Gumzelius
sjalf och en springpojke. Bland de forsta tidningar som
visade byran sitt fortroende voro Nerikes Allehanda och
Ostgota-Correspondenten - men s& fanns det andra som
inte togo in nagra annonser genom froken Gumzelius' formedling, a n inte likvid genast medsandes! Ja, det dar
kan man skratta at nu, men da var det nog inte sa munltert.
Redan 1878 blef det nodvandigt att skaffa st6rre lokal, tva rum, tambur och ett kassahvalf i Storkyrkobrinken. Allt eftersom personalen sedan belkfde okas, lades
sa till denna stomme det ena femkantiga rummet efter
det andra - egendomligt nog hade de flesta *rummen
denna ovanliga form - tills man ar 1890 lamnade den
osymmetriska lokalen och tog ett stort steg ofver Norrstrom, i det b y r h fiklades till Adelsvardska huset vid
Stromgatan. Detta for en annonsbyra sakerligen enastaende lage utbyttes- emellertid for nagot ar sedan mot Karduansmakaregatan 9, byrans eget nybyggda hus, pa Ungt
nar ej sa idylliskt belaget, men i stallet med storre resurser for framtida utvidgning och dartill i omedelbart
grannskap till de stora drakarna, Stockholms dagliga tidningar.
Annu en fordel har detta hus, dar kan maskinfirman
Gurnzlius & C:o ocksa inhysas. Denna firma utgiir
andra halften af froken Gumzelius' verksamhetsomrade, hon
sjalf ar direkttir dar och fiirestar firman. Ensamt detta
vore ju tillrackligt for att beteckna henne med epitetet
banbryterska! D& ar en enastaende stallning hon i egenskap af affarskvinna uppnatt. Och vi kvinnor gladja oss
ofver att hon ar en af oss, att hon med sin eminenta
duglighet, stora organisationsfiirm%ga och skarpa affarsblick gifvit prof pa hvad en kvinna k a n utratta de klentrogne och belackarne till trots.
Allmanheten har faktiskt ingen aning om, hvilket arbete som ligger bakom annonserna i en tidning. Det ar
en hel ny varld man kommer in i nar man far hora talas om arbetet med annonsformedlingen, - och en intressant varld. Man frapperas och imponeras af den kraftutveckling, som ar nodvandig, och man beundrar den,praktiska blick, den klara ofverskadlighet och den malmedvetna grundlighet, som kannetecknar detta aldrig klickande
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maskinen. Uppe p3 b y r h ser man rum efter runi nied
hoga vaggskap, upptagna af smala lador, dar namnen pa
annonsorerna alfabetiskt. ordnats - och under dc forsta
Gugofem aren hade byran effektuerat 500,OCO annorisorder, utgorande ungefor 3 millioner sarskilda anriomer!
Dar finns andra rum, dar skapen fyllts med packor al
kuvert med pitryckta adresser till hela Sveriges landsorts-.
press; dar finnes annu flera rum med dylika skAp M
andra andamal. Vidare ar dar rummen for rakenskapsaf.
delningen, for kopiering af annonsmanuskriptm till dc
olika tidningarna, - som bekant ar det ju just dirfor
allmanheten anlitar en annonsbyrii, emedan p2 detia sait
endast e t t betalningsstalle och ett manuskript ifrigakotiimer, om man sa ocksa vill annonsera i femtic tidningar.
Dir finnes afven sarskildt rum, dar kostnadsiorstag p5
annonser utraknas. I allmanhet tar ju ett dylikt ej s2
lang tid - men ett kostnadsforslag till en storre annons
kan dock understundom taga en person i ansprak iirider
flera dagar, detta beroende pa att tidningarna taga olikn
annonspris allt efter som annonsen star fore, dter clier inne i texten, om den staq i hufvudstads-, landsarts-, sondags..
upplagan, o. s. v. Nar annonsbyrh forst starta:?q mannu allt sa mycket enklare. Aftonbladet till exempel mgaf bara helt ansprakslost, att dess annonspris va;- i 3
iire per rad - nu upptar enbart dess annonstariff '/O d i .
ka kombinationer! Gumzlii Annonsbyra utger emellmtid numera en bok innehallande tidningarnas dika pris
for annonsering. Den borjade i byrans barndom med 4
sidor, som var tillrackligt for 108 tidningar, n :i. upptaga 882 tidningar 224 sidor!
Slutligen rymmer lokalen ocksa kontrollrirrnmet. i l&sitta tv5 unga damer och lasa igenom alla Sveriges tic!ningar spalt efter spalt och tillse att de anlionscr byrh
skickat in vederborligen inforts. Undra s&r, p i , att ull
maskineri funktionerar val, som skotes si!
Annonsbyrans personal uppgar till ett 30-tal - ci5r;i.t'
afven nigra manliga krafter - och flera af den hinnSig,rc?
personalen har lange varit i byrans tjanst, nagra ti3 och
med i 25 ar.
Enligt ganiliial g 4 praxis ha vi nu "irst tirojt v%
froken Gumaelius' mLinga fortjanster, for att s i har iiiot
slutet andtligen vaga papeka ett fel, men et: stort k l ahninstone i en journalists ogon. Och d& ar, att fri.;kcii
Gumzlius ar n1 y c k e t s v a r att intervjua! Dcib orsuken till att sa litet har kunnat sagas on1 henne sjalf, ptlrsonligen. Hennes verksamhet talar dock for sig - - och
darmed for henne!
Mary LP: iVcitlz??orsf~
t

Man och kvinna! - det ordas mycket. s5rdeft.s
i romaner, om mannen och kvinnim som skiltia tisen. Hur det a r -- maimiskor aro de badii, ock det
a r som manniskor, som nmoraliska kannande och
t h k a n d e varelser, som de firnandigast vcrka $1
hvarandra och Ipa lifvet,
Fredrika B'retner ())ltieminct.)B,
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Kampen 'mothvit slafhan'del.

.

skuggorna, som i det klara middagsljuset follo ofver bergen, voro sa djupa och vaxlande, att man trodde sig i
en hast forsatt till Dalarna eller till Norrlands och Lappmarkens f jall.
Den angenama farden, som hade rackt en timme, var
nu slut, och vi narmade oss byn San Fernando, var resas m%. Sjalfva byn, som endast bestod af nagra fa
byggnader, var alls icke pittoresk eller tilltalande, man
saknar, nar man 'befinner sig i utlandet, vara trefliga svenska byar, dar stugorna an lysa roda med hvita 'knutar,
an framsta i den mjuka gra fargton som endast aldern
kan skanka och som af artister skattas sa hogt, Byggnaderna hade nagot visst klosterlikt, hvilket val berodde
p i att har som ofta p i andra hall i Spanien fonstren voro sa sma och dartill sa sparsamt anbringade. Som ett
Moster sag ocksa sjalfva raddningshemmet ut, hvilket egentligen ar i sin ordning, da det star under ledning af
nunnor tillhorande en klosterorden, benamnd "El . buen
Zagal" (den gode herden). Nunnorna, som med forestandarinnan i spetsen mottogo de vantade @sterna, sago:mycket fina och sympatiska ut i sina helhvita fotsida drakter, de vor0 synnerligen alskvarda ciceroner, som beredvilligt lamnade alla upplysningar, nagot som ej heller foll
sig svart, d% de flesta af dem ganska ledigt uttryckte sig
p& franska eller engelska. Och sa borjade ronden genom
de rymliga salarna.
Raddningshemmet i San Fernando grundades i juli
innevarande ar af den spanska nationalkommitten (El Patronato Real) for bekampande af den hvita slafhandeln.
Da denna kommitte har en officiell pragel och star under kunglig ofverhoghet (daraf namnet Patrmato Real)
ar det helt naturligt, att itskilliga af kungahusets medlemmar kommit att intressera sig for anstalten. Sa ar
konungens faster, prinsessan Isabella, som ar .ordforande i Patronato Real, hemmets beskyddarinna, och en annan af det spanska kungahusets medlemmar, prinsessan
de la Paz, sedan flera ar formald med prins Ludvig
Ferdinand af Bayern, har afven pa manga satt adagalagt
sitt -intresse f6r hemmets verksamhet. Detta ar afven fallet med konungen och drottningen, hvilka dagen efter besoket i San Fernando vid vart foretrade i kungliga palatset bada talade om raddningshemmet pa ett satt som
vittnade om att de noga kande till och intresserade sig
for detsamma.
Inom anstalten verkade allt ytterst vardadt. Den utsoktaste ordning. var radande, allt lyste sa blhdande rent
och hvitt, hvilket ju ej heller var att undra pa, da hemmet sa nyss bliivit 6ppnadt och man annu endast hunnit fa dit sex skyddslingar. For ljus och luftvaxling hade fortraffligt sorjts, allt var menstergillt ordnadt, men
anda var det nagot som fattades, det hvilade en kylig
korrekthet ofver det hela, och jag maste ovillkorligt tanka pa Hemmet Fristad, denna monsteranstalt i sitt slag
hemma hos oss, dar allt gar ut pa att ge de stackars
vilsekomna, som dit taga sin tillflykt, intryck icke blott
af det goda, utan afven af det rena, ljusa och vackra,
som kan leda deras tankar in pa nya banor och komma dem att g1:omma det m6rka forflutna. I San Fernan-- -- - - ----- - - - ----.
- - - --

C L A R A SMITT-DKYSELIUS,
BADLAKARL

ELEKTRISKA LJUSINSTITUTET,
24 B Grefturegatan 24 B, STOCKHOLM. A. T. 4225.
Inre, ncrvosa och reumatiska lidanden, iigghvita, sockersjuka, cornnlosliet m. m.

dos raddningshem saknades den anda af varme, af pcrsonlighet, som i sa hog grad kannetecknar verksamheten
vid Fristad och som sa ofta dar ledt till det vackraste
resultat. Inga blommor funnos, inga taflor, sned undantag af en eller annan helgonbild, allt verkade kloster, inrattning, hvad som helst utom h em, och jag tankte i
mitt sinne, att det for de unga allt skulle vilja itskilligt
till for att verkligen kunna trifvas har. Vi fordes irt i
stora sofrum, dar blandhvita baddar stodo i rader och
uppgingo till 16 eller mera i hvarje rum. Och &,ter r n i s
te jag tanka pii Hemmet Fristad, dar hvarje skyddslirig
har sitt eget lilla rum, hvilket hon hvad bucker, tafior
och blommor angar kan ordna som hon vill och pH
hvilket hon kan trycka sin egen personliga pragel. hk11
principerna aro naturligtvis olika i ett protestantiskt och i
ett katolskt raddningshem - och maste kanske sa vara.
Nar jag for den klostersyster som foljde mig antydde faran af att sammanfora sa manga i ett rum, svarade hon:
"De 6fvervakas pa det strangaste.'' Den vakthahrande
systern sofver i rummet nast intill i en med hvita omhangen forsedd sang, och fran hennes rum veiier ett fonster ut i t sofrummet, sa att hon i hvarje stund kan iakttaga hvad som dar fiirsiggar. Men nog forefoll mig
den kontroll, som pa detta satt kan utofvas, ganska tvifvelaktig.
Hvad arbetet betraffar tycktes i hufvudsak samrn-a 5 ~
toder foljas som hos oss. Flickma undervisas i husliga
sysslor och i handaslojd, de f& laga sina klader och Iiira sig all slags bide grofre och finare somnad . - p5 ett
bord lago de vackraste prof p& af skyddslingar utforria
handarbeten, bland annat en del af de fina broderier
man sa ofta far se i Spanien. Nagot tradgiirdsarbetc
eller utarbete af annat slag forekommer daremot icke. "Vi
soka halla dem inne sa mycket som mojligt", hette det -och detta var ju ocksa i full ofverensstammelsc med klostersynpunkterna. Nar jag fragade huruvida andrz &i :!e
som komma af fri vilja vistades i hemmet, gjorde deil
lilla nunnan stora ogon: "Sadant fragar man dem ej
om", sade hon, "de maste foras hit, annars skulle dc
aldrig komma."
Hemma i Sverige ha vi emellertid i c i e b "iianseends
en helt annan uppfattning och erfarenhet.
Tiden for besoket var tillandagangen, Jag beredde
mig att tacka min vanliga ledsagarinna och saga hemc
farval, da jag kom att kasta blicken in i ett r u q dar
tydligen alla de andra redan varit men som jag annii ej
kande till. Dar stodo i en halfcirkel uppstallda nigra
unga flickor, 25 ii 30 till antalet, alla kladda p& samrila
satt i prydliga randiga bomullsklanningar och Sfvervakade af nagra klostersystrar. Jag forstod att de \oro
skyddslingar, men da jag visste att man i det nyi~ircdtia
raddningshemmet, dar plats eljest fanns for en 40-50:
annu sa lange endast hade sex stycken, fragadc jag nkgot forundrad hvarifran alla de andra kommit. Det iipplystes da, att man for dagen f r h narliggande radaningsanstalter hamtat hit ett urval af de unga kvinnorna for
att kunna forevisa dem for framlingarna. Siileds ocksii
i detta fall en annan uppfattning an hos oss.' Xlemma i
-
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vara svenska raddningshem ar man naturligtvis bade glad
och tacksam at besok, men,. man undviker omsorgsfullt
hvarje spar af forevisning, man siiker sa mycket som mojIi@ skydda de unga flickorna fran frammandes undrande
blickar och nyfikna fragor. I forhallande till dessa, som
soka upprattelse, galler det om nagonsin att visa grannlagenhet och skona deras ofta sa omtaliga kanslor fran
hvarje omild och ofin beroring af utanfor staende.
Bland skaran af dessa salunda pa parad uppstallda
upptackte jag tva barn, en liten flicka pa tio a r .och m
annan annu yngre, s$ dar en fem, sex ar gammal. Om
tioaringen upplystes, att hon redan hunnit langt
det
ondas vag, femaringen daremot var annu oskyldig, men
hennes mor var en forkommen kvinna, alldeles oformogen att ta hand om barnet, och sa hade den lilla blifvit ford hit.
. ))Men hon far val ej vara med de andra?,, fragade
jag med nagot af angest i rosten, >>honsofver
ej i
.
samma rum som de?)'
>>Jo,', blef svaret,
hon ofvervakas, och dessutom - hon ar ju sa liten, det kan ej vara farligt!
,,De aro m y c k e t f%darfvade alla dessa,9, tillade
den lilla systern med lag rost men med el1 viss skarp2
i uttiycket' i det hon
skyddslingarna, >>manga
af dem kunna sakert aldrig rakldas."
Jag sag p& den talande. Hon hade, efter hvad hon
sagt
agnat hela sitt lif at
hon, sag
&till sa vanlig och behaglig ut, och anda. . . var det
som fattades? saknade hon ej manne nagd af
ej
hoppas allt,,? Hade hon
den karlek ,)som tror allt
en verklig uppfattning af att dessa olyckliga ej ensamma
buro skulden for att de kommit ut pa det sluttande planet? Insig hon till fullo den stora del, som ocksa sarnihauet har i deras fall? Huru an harmed ma vara, visst
ar, att jag j denna .stund hade en stark fornimmelse af
och kaden djupa klyfta, som
mellan
)jmen

J

'

,de forstatt mig, dessa soderns impulsiva barn, de hade
uppfattat hjartats sprak, trots de ofullstandiga yttre uttrycksmedlen. Och drag som nyss uttryckt dysterhet eller. likgiltighet upplystes nu af ett mligt leende, och fran
mangas lappar hordes ett: "Oh, senora, Dios Le bendiga!" (Gud valsigne er!) .
Sa tog jag hvar och en af dem i hand och fick darvid blickar sa tacksamma, att mina egna ogon ofriviiligt
ft&.tades. Den lilla flickan lat .mig beundra en stor hkar S M ~hon holl p3 armen och som hon1 fatt af prinsessan de la Paz; jag fick veta att dockan hette Maria,
0d1 nar jag talade om att i Sverige afven manga bara
det namnet, sag den lilla stralande glad ut.
Men nunnorna, hvad tankte nu de om allt detta? Helt
visst var detta upptrade for dem nagot oerhordt, nagot
som helt och hallet stred mot klosteipsinciperna. Och
sakert Var det for att forekornmla upprepandet af dylika
egendomliga uttryck af medkansla fran framlingars sida
som den af systrarna, som hade ofverirkeendet, sa snart .
jag tagit den sista af flickorna i hand, gjorde tecken till
uppbrott, hvarp2 hela skaran defilerade' f6rbi mig och
f o ~ ~ a nil lnasta rUlli. Mai annu i dorren utbytte Illina
nya v V " ~ ~0C.h
S jag vanliga blickar och h'alsllingar.
Pa hemvagen fick jag I l k l plats i en annan a~t0mObil. Markisinnan, pii hvars vagn ett gummihjul hade sprungit) nodgades planta3 ut sina gaster pa dika halli och
jag kom iiu att aka till~amlnans med M:lle Amelie Humbed, den kanda och hogt varderade ledarinnan for den
schweiziska grenen af varldsforeningen "Les amie de la
jeune fille." Vi utbytte vara intryck fran besoket,. och .M:lle
sade
"Det finns manga olika arbetsmetoder och m5nga
olika meningar har i varlden. Det enda, som kan ena
de skilda uppfattningarna, ar den gudomliga karlek, som
Ofve~in4lerallt och i . hvars natur det ligger att ~tjaInIla
afven de . djlupaste klyftor manniskorna emellan."
Och ater. vor0 vi i Madrid, fardiga att i kongresslokalen
1Vtt Wptaga ofverlaggningama om hvad som
kan goras fOlr att forebygga sociala skeppsbrott pa .det
haf s?m
Clara Wahlsfrom.

tolsk uppfattning hvad denna fraga betraffar.
Ater kastade jag en blick p5 de unga, som blifvit hitait tjana som askadningsmaterial. Mariga af
forda
dem vor0 stralande vackra och ej fa hade ett nastan ofordarfvadt, jag skulle vilja saga rent uttryck i blicken;
hos andra ater vor0 dragen harjade och forradde utofningen - sedan langre tid mahanda - af ett lastbart lif.
Det kandes SA fruktansvardt svart att nodgas g2 ifran S t 0 c k h 0 h ~stads anslag till rostr8ttskongressen.
. dem utan att ha uttalat nagot af allt det jag i denna
stund kande for dem. Men hur skulle det
till? Jag
Vid i mandags hallet sammantrade instamde stockhade ju endast lart spanska sedan n a s a manader och holms stadsfullmaktige i beredningsutskottets redan
uteslutande efter bok. Ingen kande battre an jag sjalf gjorda hemstallan, att de besvar som anforts. mot det
allt hvad som i detta hanseende brast.
af fullmaktige beviljade anslaget af 3,000 kr. till den.
Och dock, jag kunde ej annat.. Min tvekan rackteblott internationella r~str~ttskongressen
nasta
matte
ett Ogonblick- OfverVhande all blyghet gick jag fram af ofverstathallareambetet ogillas och stadsfullmaktiges
och sade sa hogt och tydligt, att alla kunde hora det:
beslut faststallas.
"Jag kan inte tala mycket med er, jag kan bara onDetta var ju afven hvad man vantat - att inajoska och hoppas, att Gud skall hjalpa er alla. I det land) riteten inom stadsfullmaktige skulle sta forsitt en
Sverige, darifran jag kommer, ar det ofta kallt med myc- fattade beslut.
ket sno och is, men rnanga varma hjartan finnas dar,
som bmma f& alla, hvilka i nagot afseende ha det svart."
Verkan af dessa enkla ord var ogonblicklig. De ha-'

GAHNS

Normal-, Skrif- och Kopie-Black, af Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsen godkindt
som Svenskt Normal-Black, tillverkadt af Henrik Gahns Aseptin-Amykos-~ktiebolag
Upsala. Flyter latt, kopierar utmarkt, bildar ej bottensats, ar mycket hallbart och *angriper ej pennan.
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Vara kvinnliga stadsaiP1maktige.
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Jenny Engelke: Britt-Marie. En farnil.jehiCtoria
fran forra seklets borjan. Hugo Gebers forlag, ~tockholm.
Pa ett alldeles' sarskildt och alskvardt satt ar Jenny
Engelke "den gamla goda tidens" skildrarinna inom var
litteratur. Hon berattar om vara mor- och farmodrars lif
och lefverne i hemmet och sallskapsiifvet sa friskt och na, turligt, att man sjalf nastan tycker sig bli forflyttad tililbaka till dessa det forra seklets ungdomsdagar. "Britt-Marie" ar i likhet med de foregaende bockerna - och sasom underrubriken afven anger - en bit gammal,familjekronika. Liffullt och med troget atergifvande af ti,dsfarge.n berattas liar den unga och skona Britt-Marie Wallius .
ungdomshistoria, hvilken for det tjugonde seklets kvinnor maste te sig som ett verkligt martyrskap. Kommerseradet Wallius, hennes far, var dock representant
for det yngre och mer frisinnade framstegspartiet i de*
storre landsortsstad, dar handelserna forsigga. Icke desto
miiidre tillampas i detta hem en foraldramyndighet 6fver
den enda dottern, som tydligt nog visar, a,tt frisinnet inte pa minsta satt hade att g5ra med de kvinnliga intressena. Huru foga. de togos vara pa i denna "gamla goda
tid" far man vidare en lefvande bild af i skildringen
af Britt-Maries aktenskap med den man som blifvit henne
patvingad. Har .fortsattes formyndarskapet och envaldet
af mannen pa ett satt som kommer oss att med omt deltagande tanka pa vara egna hansofna foregangerskor och undra till hvilken grad de fatt lida for sin kvinnlighet.
'
Den fagra o,ch olyckliga Britt-Marie, som, 'skattande
at tidens pliktbegrepp, underdanigt offrade sin ungdomskiirlek och till och med kunde kyssa de harda hander
som ho110 .tyglarna, visar sig emellertid vara . en ej ovardig samtida t.ill "Mamsell Bremer''. Ty under den fogliga ytan gommer sig, bide starka tvifvel .pa rattvisan i de
radande forhallandena och ett brinnande kunskaps- och
verksamhetsbegar. Och nar det slutligen galler, star BrittMarie till "sota mors'' - och formodligen stora flertalets
- hapnad fardig att sjalf taga .ledningen och visar sig'
harvid aga bade sjalfstandiga tankar och ett klart hwfvud.
De ofriga personerna i denna malande tidsskildring
vacka afven intresse genoin den fint gjorda karakteristiken,
som tyder pa att. forfattarinnan ar fullt fortrogen med silt
samne. Att denna 'tid kunde frambringa kvinnor, som forstodo tillvalla sig en viss undantagsstallning och inte endast regerade i sitt hus utan afvei ofver mannen, veta vi
bade genom historien och litteraturen. Till dennna kvinnotyp h6rde fru Ulrika, Britt-Maries mor, och hofmarskalkinnan v. Iwanoff, bada af forfattarinnan framstallda med sakert tecknade drag och med en flakt af skiamtsam humor, som man kanner sig manad att sarskildt
tacka for.
Pa det hela taget aro kvinnorna,. som spela med
'

.Froken Gerda Planting-Gyllenbiga.

I

.

sista stund for att hinna f i in meddelande darom
i dagens nummer nar oss underrattelsen om att
vid forrattadt stadsfullmaktigeval i Huskvarna froken
Gerda Planting-Gyllenbaga, uppstalld af 3 De fristae n d e ~ ,valts till ledamot af stadsfullmaktige med 744
roster af 866 i-ostande. Tiden tillater icke att har narmare redogora for de forhallanden hvilka orsakat partibildningen #De fristaende., vi aterkomma dartill med
en artikel i nasta nummer. Saken bjuder pa sidor af
stort intresse for kvinnorna.
Med froken P.-G. ha vi fatt var andra kvinnliga
stadsfullmaktigeledamot i landsorten; fraken Helena
Ljungberg, den forsta i ordningen, invaldes - genom
fyllnadsval - i Umea redan 30 mars i stadsfullmaktige.
Froken Planting-Gyllenbaga, sedan ar 1907 bosatt
i Huskvarna, har fran och med 1908 bekladt sekreterareposten i F. K. P. R. darstades.
Varmt intresserad for samhalleliga fragor har hon
upptagit ett socialt upplysningsarbete genom att an1

ordna foredragsaftnar for arbetare.
Vi kunna tryggt uttala den asikten, att Huskvarna
samhalle ar att lyckonska till froken Planting-Gyllenbagas inval i stadsfullmaktige.
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i Britt-Maria .istoria,. skildrade med sakerhet och med en
fint forstaende blick. Representanterna for det andra konet verka daremot svagare och ej sa val utfti~ida.i'teckningen. Kommerseradet Wallius a r . ju onekligen en tilltalande bekantskap, och hans alskvarda personlighet star
ganska tydlig for. oss, sadan han var bade i det offent- gn~zgizn aren visat sig i stand att foniarfva e72
.liga lifvet och i egenskap af sin hustrus man. Men de
ofriga herrarna, som mer eller mindre hoora samman med
Britt-Maries ungdomsoden, forma,ej i lika hog grad vacka
vart intresse - tamligen lost skisserade som de a r o Detta kan ju afven till nagon ddl bero pa att foattaxinnans
egen sympati sa helt upptas . af de kvinnor hon velat
skildra.
.
Emellertid har Jenny Engelke med denna bok gifvit
oss ytterligare ett fangslande och trovardigt tidsdokument,
hvars akthet ar sa pafallande, att man ej kan annat an
Itanka, att dessa manniskor och handelser aro fullkomligt de@delse ge20?7z att, s&d ideellt taget som ekoverkliga och endast omdiktade i den man en piektsfull
berattare funnit vara lampligt.
M. l(-M.

Vagsvall. ~ o k naf Ulla Linder. Hugo Gebers
forlag, Stockholm.
Ulla Linder ar en berattartalang - och en mycket
praktisk sadan. Biide hon och hennes forlaggare aro att
gratdera, ty hon 'kommer tvifvelsutan att skaffa sig en
stor lasekrets. Det slag af ungdom, naturligtvis i fornyad och moderniserad upplaga, som en gang slukade Marlitts, Heimburgs, Ouidas, mrs Alexis romaner, och hvad
dr for ofrigt allt heta dessa sjuttio- eller borjan af attiotalets alla populara skriftstallarinnor, skall med samma
fartjusning sluka Ulla Linders romaner, och denna ung.dom skall sakert fa manga att sluka, ty hon ager gifvet
.den sorts talang, som ger garantier for produktivitet. Med
stor smidighet trasslar hon till en romanharfva, ror ihop
oden och gestalter och sa reder hon skickligt ut det hela, ledigt och. med nytande penna. Det ar ingen flykt i
Ulla Linders stil, ingen poesi i hennes teckning, men den
ar sakert' gjord och har naturligtvis till iitskillnad mot
omnamnda forfattarimor sa mycket af tidsstamning att
den blir fullt njutbar for det tjugonde seklets romanalskande lasare. l or dem som vill ha underhallhing utan
twner bid7paga till att gorn tidni7gem imehaZl
att behofva moda sig med svarlosta psykologiska problem blir "Vag~vall'~en valkommen julbok, lattsmalt och
angenam ofvanpi all den tunga julmaten, kryddad med
pre7zrnte7-nnter fortnst 7?20jh@ i
ve~kstdh
karlek, afventyr och intriger att halla intresset vid lif med;
~i-enzcmerationa tidiviy-een f o r &y-et,damved fore-.
som sagdt, en bok skrifven med verklig berattartalang, agi$@star,
kolltmanrle att af h o t t z fostbefo~d~i7zge7z
nad att i likhet med Ulla Linders ijfriga blocker stadga
santt ntt hvarje prenumerant ville tillfora
hennes redan vunna popularitet som romanforfattiirinna.
Dagny atminstone annu en ny sadan. UppDet ar for resten for ovanlighetens skull ratt uppfriskanlagan blefve da fordubblad.
de att lasa en riktig roman igen, efter hafdvunnet recept,
Zid7zi7zge7z zutkmnmer i of o~a7zd~adt
skick. P ~ i s ,
de borja annars att bli lika sallsynta. som mossrosorna i
josta~uode i7zderaknadl, 6 Z i ~sonz forut kr. 4: 50
vara tradgardar, och de-ha dock, liksom de, sina foretrapr ar; kr. 2: 50 pr halfar; l: 25 pr kvarden, sitt behag, och lat oss frisinnadt medge det - sitt
tal. Losnzimmer 10 07*e,
berattigande. Alltsa, den som vill kopa en rolig roman
fil1 julen kan, tryggt kopa Ulla Linders "Vagsvall" och
kommer nog icke att h g r a sig.
S. E-d.
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"Minfru".
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med tonvikten pa sista stafvelsen, da af sig sjalft en sorts
sammandragning installer sig - m'fru -, som gor att det
et har varit latt att kasta ett skimmer af loje ofver latt halkar ofver lapparna, hvilket fru Stknhoff ocksa pikvinnmnas emancipationsstrafvanden, hvi,lket goute- pekar. Skrifvet kan det lampligen forkortas till "rnfx7',
radt foremal for godtkopskvickheter och karrikatyrteck- i analogi med det franska "M:me9', det engelska "Mrs".
Ja, forslaget foreligger, nu galler frigan: kunna vi
ningar ha dessa icke ocksa gjorts till, och dock - hvika
tanka
oss att det skall genomforas i praktiken. Ja, d e t
djupt allvarliga problem ar det ej som genom desamma
beror
p i kvinnorna sjalfva. Vilja d e ena sig om det
tagits upp till losning. Emelleriid far man ju erkanna,
att uppfattningen i stort sedt forandrat sig och att varl- och konsekvent anvanda tilltalsordet "Minfru", sa torde det
den bilrjar forsta, att det ar fragan om nagot annat an nog SA smaningom bryta sig vag och bli till ett allman?
nagra latt forlojligade "emancipationsdamers" s. k. ex- bruk. - Och med den lilla yttre reformen - det %rju
centriciteter. Att fragan i sin helhet bottnar djupt och att bara ett o r d det galler - foljer sa, tyst och omarkligt,
det ar af vikt for hela samhallet att den far en tillfreds- en adjupt bottnande omhvalfning, den, att kvinnan icke
stallande losning borjar nog bli klart for enhvar tankan- till sin position och sin garning bedomes ut ifran sexcde manniska. Men langre ha vi ej kommit, an att vid eIla forestallningar.
enstaka .detaljer i dessa kvinnornas strafvandm och framforda ansprak haftar ett annu sa lange sa godt som
ofrankomligt atloje. Man ser blott den lilla lojlighet, som
saken ytligt tagen far, och man glommer att ga till grunYtterligare upplysningar frhm
den med den, hvilket forvandlar den fran en smiaktighet
Washington.
tiil nagot af verklig betydelse.
Detta har kanske mer an nagot annat varit fallet med
"Hurra for Washington!" utropar Jus Suffragii f5r
de gang efter annan uppdykande reformf6rslagen anga- den 15 november, och hurraropet gar fore allt tidninende fru- och froken-titulerandet. Man har skamtat friskt gens ofriga innehall. Det ar jublet ofver den nya landom alla sma froknar som ville usurpera frutiteln. Vid si- vinningen, som maste hogt forkunnas for alla kirnpande
dan daraf har man emellertid pa allvar beskarmat sig of- kvinnor.
ver den villervalla som skulle uppsta, i fall icke fullt tydSom i en foregamde veckas nummer namndes kar gmwi
ligt for hvarje kvinna genom titulerandet affischerades i folkomrostning den 8 november staten Washington, de!:
fall hon stod i nagot fiirhallande till en man. Sa till vi- femte af Nord-Amerikas Forenta Stater, gifvit ~ d i t i s krostda tog man saken ytterst allvarsamt. Detta maste koncist raitt at sina kvinnor, och de glada telegrammen tala oiii
och tydligt tillkannages for saval narmare bekantskaper h 8 g a majoriteter i alla de grefskap, dar omrostx~ing~i~s
som den helt och hallet obekanta mangden.
resultat ar kandt.
Det ar denna fraga Frida Steenhoff (Harold Gote)
Detta ar tredje gangen fragan varit fore i Wasfrii~g
tagit upp i sin nyligen utkomna lilla broschyr "Minfru",
ton. Ar 1889 foll den for en majoritet af 19,386 i o s t ~
och i det hon kommer med det alldeles nya filrslaget, m o t K. P. R. Ar 1898 hade denna majoritet rrf~ilSliZt5
att ett for gifta och ogifta kvinnor gemensamt tilltals- till 9,882 roster, och ar 1910, segerns &r, van: majcrj:~.
ord skulle . kunna finnas i denna af pronomen och ten f o r K. P. R. 25,000 roster eller mera.
substantiv sammandragna form, reder hon ut skalen for
att den gifta och ogifta kvinnan ej genom tilltalsord eller
titel bora sarskiljas och sarmarkas. Utan att i allt gilla
Insand litteratur,
de synpunkter forfattarinnan i sin skrift framfor, finna vi
att hon sardeles askadligt preciserat det oriktiga uti att
i tilltalandet eller titulerandet af kvinnan hennes sexuella A.-B. Sandbergs bokhandel, StockhoIm : Nya sanger och Ballader.
Af Lulu Strauss und Torney. I aukt. ofvers. af PLYL.P~P;I~.
forhallanden behofva eller bora betonas, lika litet sorn Fr. Skoglunds forlag, Stockholm : Kusinerna. Berattelse for iinga
flickor af Helena Nyblom. - Lifsvagar. En bok for Ungu
mannens darvid gora det. Det orimliga uti att en vuxen
manniskor. Af Fr. W. Foerster. Bern. ofvers. af ~ t l ~ i ~ r i ! ~
manniska hela sitt lif igenom skall namnas med ett forminskBjorkquist.
ningsord
hvars ursprungliga betydelse i forbigaende P. A. Norstedt & Soners forlag, Stockholm: Bland minniskorna
och tingen, Af C. Wagner. Bern. ofvers. af Alirra Fnusfirln~i.
sagdt val varit den af smeknamn - hvilket froken ju ar,
Hugo
Gebers forlag, Stockholm: M r stunderna viixln och skrida.
saval som 9nademoi~elle~~,
~>Fraulein9',%enohta", etc.,
Teckningar, undersokningar och betraktelser. Af NnMutt S.;derblom.
motiverar hon med tillborlig skarpa och ofvergar sa till
sjalfva reformforslaget. Vart svenska "fru" har ju ola- H. Hagerups Forlag, Kobenhavn: Danske Dronninger. Fortrtllingr,
og Karakteristikker. Af Ellen Jorgenseiz og Johaiznc Skovgamrl
genheten utaf att ej vara ett godt tilltalsord sasom va- Albert Bonniers forlag, Stockholm : Anckarstr6m. E n It i s t o r i a
f r a n id Ilens och r e v o l u t i o n e r n a s tidc1ivn:-i. .If
rande enstafvigt. Det ar pa grund haraf fru Steenhoff
Sophie d k a n . - Drottning Cllla. Lars Blabens d a t i c r .
foreslar, att "Minfru" skulle .vinna burskap som det geAf Axel Lunclegard. - Sagornas rike. Af Amza IVdzZmberg. Med teckningar af Aiiza Stenberg. - Fdfiingti~het, Elmensamma tilltalsordet for gifta och ogifta kvinnor.
bok af Anaa Bratzfing.
Huru 'pass lampligt detta nybildade ord ur spraklig
synpunkt ar tilltro vi oss ej att kunna doma om; ur rent
praktisk synes forslaget ganska godt. Det ar latt uttaladt
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"Rostrattsbutiken"i
Stockholm.
aiiga och olika satt - och alla satt aro ju bra titan
de trakiga, sager ett gammalt ordstaf - ges f6r att
skaffa pengar till r&trattskoi~gressen nasta ar, det oivertygar inan sig latt om genom en blick p5"Foreningsmed:
delanden" i Dagny, &ar roshattsfijreningarna ute i landsorlen lanmat sina rapporter om hvad de hittat p% for att
skaffa pengar till kongresskassan. Nu har man har i
Stockholm kommit med en alldeles ny och orighell ide,
hvilken nog kommer att tillfora den goda saken manga
stora och sm5 slantar. Och hvilketi afgjordt kan hanforas tiill de satt som aro bra - darfor att de icke aro1 trakiga. Ty r o l i g, saval som vacker och innehallsrik, blir
med all sakerhet "Rostrattsbittiken" vid Smalandsgatan,
som oppnas den 15 december, det borgar arrangfiremas
iiamn for och allt hvad man hort om tillrustn'ling arna.
I hvitt och gult, den internatioaella rostrattsrorelsens farger, komma det hela att prunka, i hvitt och gult
bli de salzihadlna julgransdekorationerna, karamellerna och
ocksa, formodar jag,
dockorna -och ~~ofverraskningspaketenu
hvilka komma att innehalla sa manga markvardiga ting
- l.ilksoni hela buiiken och de saljande damerna.
I spetsen for iden och arbetet for dess realiserande
sta dr Alma Sundquist, fru Else Kleen och froken Ninni
Kohnberger, men med och bakom dem star en1hel stab af ifrigt intresserade rostrattskvinnor, hvilkas flitiga filngrar
hjalpa till med fodardigandet af vackra, roliga och g od a saker. Vid sjalfva fo.rsaljningen komma -do,ktorerna
Ada Nilsson och Inez Laurell, friherrinnorna Palmstierna och Ehrensvard, borgmastarinnan Lindhagen, fruarna Lidforss, Bergner-Andersson, Elin Vagner, Faustman, froken von Hedenberg m. fl. att medverka.'
Och sa stammer "hela Stockholm", inte sannt, mote
i den trefliga butiken i narheten af Birger Jarlsgatan; och
far dar en treflig stund midt i springet i de g a d a vanliga butikerna med dess jull.bradska. Och man koper en
mangd nya och originella smating och sa komme]: det
pengar till kongresskassan !
Eipis.

M

Notiser.
Kvinnlig stadsfullmaktigekandidat i Karlstad. Vid mote
med frisinnade valman i Karlstad har bland andra kan.
didater till stadsfullmaktige uppstallts lararinnan frolken
Arma Ljungqvist. Froken Ljungqvist har blifvit uppsatt
trots att stadens kvinnodoreningar forklarat, att de ej gjmde ansprak pa nagon egen representant vid nu stundande
val. .
Kvinnorna i agitationen for stadsfullmaktigevalen. Vid
ett af Allmanna Valrnansfolrbundets Norrkopingsafd.elning
hallet stoit mote a cirkus i Norrli6ping ta.lade froken Jenny Wallerstedt fran Linkoping ofver kvinnans uppgift i
det komrnunnala. I det af stort bifall mottagna foredraget framholl froken W., att det gallde for kvinnor.na att
v a l anvanda det inflytande som de vunnit.
'

Tidningen. Hemtrefnads 13:de argang. Hemtrefnad,
praktisk tidning for hemmet, iitgifven af Fredrika-BremerForbundet, bolsjar med 1911 sin 13:de argang, och vilja
vi harmed uppmana alla som intressera sig for spridande
af god och billig litteratur i vart land att uppmarksamma den lilla tidningen. Priset ar endast 1': 60 pr ar for

40 Attasidiga nummer. Da flere ex. tagas erhilles rabatt.
Ticii~ingen innehaller, utom en flerfald artiklar i praktiska anmeii, verser, berattelser) korta religiosa uppsatser,
lefimdsteckningar, skildringar .fran in- och utlandet, artiklar i uppfostrings- och sociala fragor, politisk manadsofversikt m. m. De flesta nummer innehalla illustrationer.
Bland tidningens medarbetare kunna namnas: fru Anna
Behm, froken Elin Cederblom, fru Julia Jolin, froken Lotten Lagerstedt, froken Sigrid Melander, f rbken Laura Nasliolm, fru Elise Sod,erlund, signaturerna '"Observator"
och "Steffen".
En musikafton, plus ~elibostintan. En musikafton
under medverkan af grefvinnan Mannerheim, Delsbostintan, fru Sigrid Malmberg och froken Karin Ringblom,
anordnas bordageii den 10 dlec. kl. 7;30 e. m. i K. F.
U. M:s stora sal, Birger Jarlsgatan Stockl~olm. Biljetter
tillhandahalias a Allm. Tidningskontoret, Gust. Ad. torg,
a Rostraltsbyra~~,Lastmakaregatan 6, samt vid ingangen.
Det vackra och rikhaltiga programmet lofvar en sardeles angenam afton. Behallningen af soaren, hvillken anordnats af Centralkommitten for den Internationella kvinnorostrattskongressen i juni 1911, tillfallkr kongresskassan. Biljetter' kunna erhallas afven genom ko-mmitteledamoterna.

F6reningsmeddelahden.
Visby F. K. P. R. hade mandagen den 14 nov. sitt
ordinarie hostsammantrade i H W e flickskdans bonsal.
D i valet af styrelse skulle forsigga uttryckte ordfijranden, fru Benedicks-Bruce, sitt beklagande af den stora
forlust som foreningen lidit under aret, i det dess vice
ordforande och :verksamma medlem froken Jenny Hallin
den 13 juni aflidit.
Enligt stadgarne valdes styrdse och revisorer. Fru
C. Renedicks-Bruce omvaldes enhalligt till ordferande. Till
centralstyrelsemedlem utsags likaledes fru Bruce och till
suppleant froken V. Christianssoa.
Fru Bruce lamnaide darefter en del upplysningar om
stadsfullmaktigeval och uppmanade de narvarande deltaga
i .valen i dec. samt soka forrna sa mAnga kvinnor som
mojligt att darvid vara med och anvanda sin rostra&
Forslag vackes att foresla nigon valkorporation att uppstalla en kvinnlig sta~dsfullmaktigekandidat vid vailet i dec.
Foreningen uttalade .sig for medicine doktor Sigrid Engstrom SASOIII kandidat.
Afven fru C. Benedicks-Bruce. var patankt, men hon
forklarade, att det ej annu vore afgjordt i fall hon agde
ratt att uppforas p2 Arets rostlangd i staden.
Vidare ttpplystes om att foreningen af 'biskop von
Scheele och ofriga kyrkoradsledam6ter fatt tillatelse att i
domkyrkan anordna en konsert till forman for den internationella kongressen. . Forberedelserna till denna konsert
diskuterades.
.
Soderhamns lokalafdelning af F. K. P. R. hade den
18 nov. sitt forsta sammantrade for hostpn, hvarvid froken Ingeborg Igglund holl ett behjartansvardt f6redrag
ofver amnet "Skall jag taga vara pa min broder?''
Sedan foreliggande foreningsarenden behanidlats upptogs afragan om onskvardheten af att uppsatta en kvinnJig kandidat for det st~ndandestadsfullmaktigevalet. St&
derhamns borgerliga valmansforbund hade meddelat foreningen, att folrbundet pa sin lista vore villigt, att uppsatta
en kvinnlig kandidat. Anbudet mottogs med tacksamhet

Glom ej att anvanda kongressbrefkort!
Asatt Edra postforsandelser kongressmarken!

'

och uppsattes som de moderates kandidat den nya fora
standarinnan for Soderhamns flickskola froken Augusta
Osterlund.
Som kandidat for filreningens frisinnade element uppsattes s6derhamns Tidnings redaktor, fru A. Grandien.
Landskrona F. K. P. R. hade den 21 nov. ordinarie
novembersammantrade,' hvarvid foretogs val af styrelse for
foljande ar. Styrelsemedlemmar blefvo: froken Gunhild
Linder, ordf., doktorinnan A. Sjoberg, fru. A. Frisk, fru
I. Turesson, froken E. Nennes, froken B. Tragardh och
froken K. Ahman. Med afseende pa de stundande kommunala valen beslots att verka for att tvenne kvinnliga
kandidatm blefvo uppsatta pa listorna. De foreslagna kandidaterna vor0 froken Brita Tragardh, vikarierande forestandarinna vid stadens elementarlaroverk for flickor, och
froken Jenny Soderstroin, ofverlararinna vid stadens folkskola. Vid centrala valmansforeningens valmote tv& dagar senare. blef froken Brita Tragardh uppsatt som forsta
suppleant pa kandidatlistan till valet i 1:sta valkrets?.
.
Efter forhandlingarnas slut holls ett synnerligen intressant foredrag om "Jakob ~ n u d s e n och samhalleliga
fragor" af fil. kand. froken Ester Mollerstedt. Sammantradet afslots med ett angenamt samkvam.
'

'

Eksjo F. K. P. R. anordnade tisdagen den 22 november en fest till forman for dels den stundande stora rostrattskongressen i Stockholm 1911, dds for att forstarka
egen ovanligt klen kassa, med den lyckliga pafoljd, att
vid det sedvanliga novembersammantradet den 29 nov.
kunde beslutas om ofversandande af kr. 150 till kommittens for varldskongressen forfogande.
Det skrifves sa ofta i Dagny fran skilda hall i vart
land huru de olika fiireningarna verka och stundom utfora stordid, ma man saga, men det lilla Eksjo tiger still;
och far man hansyfta pa det gamla tankespraket, att"ha1san tiger still", s i matte det undangiomda och ofta glomda Eksjo vara nog SA lifskraftigt, nagot som dock icke
kan fullt forsvaras.
T alla fall bora vi nu orda lit& om var "lyckade"
fest, da forst Frigga Carlbergs dramatiska bagatell "Nar
begreppen klarna" - med nagon utfyllnad har och dar 'utfordes infor fullsatt salong, hvilket betyder cirka 400
personer, och det ar vackert sa. Darefter vidtog kaffeoch teservering, under hvilken Eksj6 strangorkester lat
oss hora god musik - och sist auktion & utmarkt vackra och fina skankta gafvor jamte bortlottning m. m. af
tva vardesaker. Om det hela gafs ofveryagande godt om' dome - och inbragte god beh3llning.
Hessleholms F. K. P. R. hade den 22 nov. anordna
en talrikt besokt sallskapsafton, hvarvid fru Ellen Hagen,
Uppsala, h611 ett medryckande foredrag, i hvilket hon gaf
eii kort 'historik af kvinnororelseii i vart land samt skarpt
klandrade de korslagda armarnas politik. - Samkvamet
bjijd afven pa atskilliga musiknummer samt uppforandet
af fru Frigga Carbergs "Nar begreppen klarna", hvarefier det afslutades med supe. a Hotell Temperance.
Ronneby F. M. P. R. hade den 23 november ett talrikt besokt sammantrade. Styrelsen omvaldes utoni froken
H. Kristensson, som afsagt sig aterval. I stallet invaldes
fru N. Sjokvist.
Fru Toniiing redogjorde for de formaner kvinnorna
erhallit genom den nya lagen om kommunala val, sarskildt darigenom att kvinnorna blifvit valbara. Efter en
kort ofverlaggning beslot motet darpA att sasom kvinnlig
kandidat till det stundande stadsfu1hn:aktigwalet uppstalla
. .
froken A. Bergengren.
For anskaffandet af medel till den internationella kon'

gressen 1911 hade foreningen vid ett foregaende mBte be-slutat anordna ett samkvam och tillsatte nu en koninit:C
for ordnandet af denna angelagenhet.
Fru Tonning igangsatte darefter ett fingeradt stadsfullmaktigeval, hvars utslag motses med stort intresse, d2
de stadsfullmaktigekandidater som visat sig blifva valcla,
komma att sammantrada infor foreningen.
V a x h o h s F. K. B. R. ho11 den 28 nov. sitt andra ordinarie ArsmMe. Till ordf. atervaldes ofverstinnaiii Virgin,
till vice ordf. fru A. Lenstrom, till sekreterare fru Amla
Johansson, till vice sekreterare froken Gertrud Thoxmal:,
samt nyvaldes fru E. Skoglund till kassaforvaltare efter
fru H. Berg, som pa grund af bristande tid afsagt si2
uppdraget, och till suppleant efter froken Gerda Ekelofi
som afflyttar fran orten, invaldes majorskan T6rner frk:
Oscar Fredriks-borg.
Till centralstyrelsemedlem atervaldes fru Lenstrom och
till suppleant froken Thorman.
Ordf. uppinanade medlemmarna att flitigt deltaga i
det instundande stadsfullmaktigevalet. En annan Izlarii~nri
framholl vikten af att kvinnorna enades om den partiheteckning, som har namnet "sparsamhets- och nyktcrfietsvannernas" och som satt upp en kvinna pA sir, kandidetlista:
Motet var talrikt besokt.

En PBredragstuirne har nyligen af fru Ellen 1 hgei:
foretagits iiiorn Skane, hvarvid rostrattsforenirigarna i
H e s s l e h d m och E n g e l h o l m besokts ochaftonens
amne varit "Kvinnans r@tratt 0th- nykterhetsfragan", vidare H e l s i n g b o r g , L a n d s k r o n a , Y s t a d och
K r i s t i a n s t a d med amne "Sverige och den %itertiationella rostrattsrorelsen". Fru H:s fordrag ha ofverallt
vackt det storsta intresse samt mottagits med en entusiasn,
som det annars visat sig tamligen svart att uppdrifva i
denna lugna landsanda. Nya medlemmar ha vunnits i 6:
resp. fereningarna.

Ila slag af

upekladningar.
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Norrlandska, som genoingatt husm
hallsskola, onskar plats (efter
.
.
iul) helst i Norrland, som . hushillVid Akademiska sj~ikhuset?UppPZatssokande fa sina annonser itzflrda .i erska for ungherre 'eller i familj
itt ga-frun tillhanda; .ar skicklig i ;als blifver plats ledig att tilltrada
Dagny flr hhnlfva priset eller 7219 ore pr trmm.) illa .inom ett hem forekommaiide len 1 nastk. februari for en duglig
skank Eder hustru darf& sim
;oromal. Svar .till IIK. S:., Karl- iiishallerska niellan 20 och 40 ar.
ineformanerna aro 700 kr. jamte
LARARINNA med undervisnings- itad p. r.
! rum och fritt vivre. Den sokanvana i elementarskola och hem
Julpresent
ie maste .vara fullt kompetent i
soker plats. Svar till >Nyaret,.
;aval enklare som .battre matlag:
Lanstidningen, Karlskrona.
en
iing ,samt formaga att utofva lediing ofver en storre kokspersonal.
.
.
r111 Direktionen stalld egenhindigt
onskar plats i god faniilj a.jandet S k o t e r s k e t j a n s t e n ;krifven ansokan jamte betygsaffor att ga frun till handa. Ar. mu- lid By sjukstliga i Kopparbergs ;krifter insandes fore deii 12 nastsikaliskt begafvad, liar vacker stil, an forklaras till ansokan ledig. roinmande dec. till undertecknad,
;om
la~nnar
narmare
iipplysningar.
t
genonigitt Vinslofs slojd- och Iius- Lonevillkor: 300 kr. i arslon och
Uppsala den 10 nov. 1910.
Iiallsskola. .Vill anses som familje- ?n minads semester. Ansokningsb
O. Berlin, Syssloman.
.medlem. P i lon fastes mindre af- ~andlingarnainnehallaiide frejdebeP
seende an pa vanligt bemotande. :yg, Iakarebetjg. betygsafskrifter,
Svar emotses af ~~Ruthll,
Giinizlii Bfriga meriteraiide papper jainte
Atinonsbyri, Malmo f. v. b.
-oto., sandes till undcrteckn. fore
ien 20 dec. 1910. Tjansten.tilltra{unnigt i maskinskrifning samt med
les den 1 jan. 1911.
'Oregiende tjanstgoring a domareBy, Vastanhede i nov. 1910.
tller r~dhuskansli eller storre adDICK BERLING,
elementarbildad, niusikalisk snialandska, van vid alla goroniil in- extra prov.-lak., sjukstugelakare. A okat kontor sokes. ~ n s ' o k n i n ~ a r
anite foto. och ref. samt uppgift
om ett lieni, onskar plats nu genast p i nyaret i familj. Lon on- V i d Latislassarettet i Venersborg )ni alder och Ioiieansr-lrak torde
Lysekil p. r.
finnes plats ledig for nagra idr. till ~lAmbetsman~l,
skas. Svar till ,Postfack 5 a , Ryd.
~jukskoterskeelever. Fordringar bl.
m syr, broderar och stoppar.
i.21 ars alder och elementarsko- ENSAMJUNGFRU, ordningsfull,
lebildning. Kursen omfattar saval
kunnig i niatlagning och ofriga
resvan, soker privatvard fran 1 ja- teoretisk som praktisk utbildning. goroniill, erhaller genast plats i linuari. Svar markt "1911", Norr- Narmare upplysningar lamnas af e n tjanstemannafamilj, bosatt pa
iifverskoterskan darstades.
.andet. Svar med uppgift a loiiekoping p. r.
insprak och rek. till fru Agnes
enkel och reel flicka, duglig i Wahlgren, Svanesund, Orust.
niatlagniiig och som vill vara
Iiusmoderns verkliga hjalpreda far
Riks. 7'el.
flicka onskar plats i god familj, plats den . l jan. i ordentlig faniilj. 9111n. Tel.
51 65.
60 79l
helst dar jungfru finnes; ar villig Jungfru finnes. Svar med foto.
deltaga i alla forekom. goromil. 3ch rek. till 'Vinlig och bariikar
.
Klarabergsgatan 21, Stockholm.
Lon onskas. Svar till (~Husligll, Faniiljemedlenill, Laholm p. r.
Alla
slag
af svenska fruntimmershandarbeteii. Linneutstyrslar pa
Sala p. r.
bestallning. Markning utfores. Order till landsorten exp. sky~idsar
nt.

Forena nytta och nojel

.
p

'

l&arig flicka

1m

v

LEDIGA PLATSER.

Kvinnligt skrifbitrade

Arbetsglad,

Examinerad sjukskoterska,
Enkel

E!i

BIKUPAN

Bildad,

enkel, hushallsvan flicka, kuiinig i
inatlagning, bakning in. ni. soker
plats att tilltrada nu eller pa iiyaret. Goda rek. Svar [#HurtigDuglign, Sv. Telegrambyran, Sthliii.

En bildad,

-

Maskinskrifverska,

Landthushiillnings- och Husvan att skrifva engelska ocli tyskc
efter koncept och som pa eger moderskurs borjar 20 januari.
haiid med allvar och ordning kar Undervisning i hiishall, slojd, husskota en skrifbyra, erhaller genasi djursskotsel m. ni.
formanlig plats genom Reniington:
Prospekt ocli ref. genom .Fru
Platsanskaffningsbyra.
Frida Olsson, Norrgard, I(a1niar.

Kokerskepla tsen

musikalisk flicka onskar till nyarel
mot ,fritt vivre komma i bildad fan1 vid lanslasarettet i Hudiksval;
for att vara till Iijiilp och sallskap ar ledig till ansokan och skall till.
Har genomgatt en husliallsl<iirs~ tradas den 25 jan. 1911; Lon 30(
Svar till (1H.11,Sundsvall.
kr., eget rum, allt fritt. Ansok,
ningar, stallda till direktionen, at
ung
foljda af betyg och fotografi in*
lararinna onskar plats i faniilj frar sandas till .lasarettets expeditior
den 15 dec. till den 15 febr., an- fore den 30 dec. 1910.
tingen att undervisa nyborjare ellet
sasom hjalp i hirshallet. Svar til
Gynna Dagnys annonsorer
f120aril' Slottsbron.

.

i)

Parfyrner..

Ett STEREOSKOP blir sakert
en valkonimen julklapp.
Stereoskop samt stereoskc>p:
bilder fran alla lander saljaS .l

J

Forsners Fotografiska Magasin

Klarabergsg. 44. Stockholm . -

P
-

Fredrika-Bremer-Forbandet: ~rottninkatan54.
Rikstel. 27 62. Forbundets byril oppen 11-4.

Allm. tel. 48 16.

Fredrika-Bremer-Forbundets Sjukskoterskebyra: Tunnelg. 25.
Rikstel. 68 98.

Allm. tel. 82 11.

Stort och rikhaltigt lager af
d e utsokt finaste parfymer fran
d e fornams.
utlandska firmor,
finare och enklare tvalar-, kammar, birstar samt finare .toalettartiklar. . .Order till landsorten
mot efterkraf. .: . . .

B

-

Obs! De billiga priserna,'

;

Till 42 ore mtr saljes ett parti Kuli5rta
extra prinia Congressgardiner 100 cm. brc:da,
Allmogegardiner fr. 30 ore mtr. Filt och
Schaggdukar, Bordvaxduk, Trad 95 oii?
duss. Foderdomestik IS ore mcr. Ett parti

battre tradgardiner i vackra monster. BIomullstyger fr. 30 ore .mtr. Gangrnattor fr .4i
ore mtr: Filtar, Gardinstufvar, HelyflleCheviot, god kval. i olika farger.'
A,. V. Nording,
Allt saljes billigt.
11 Biblioteksgatan 11
Slumplagret
'
63 Drottninggatan 63 MASTERSAMUELSGATAN si, II. stockhlolm

Sprid Vechotidningen D AGNY!

.

-

-

DAM ER I

Blus N:r 1103 a
hvit yllebattist mec
rik o.knakfullspets.
Deposition
garnering endast 4.25. Dessuton.
&
Gardin- 8r Mattlagrets
fora vi ett rikhaltigt lager af ny
silfver, dam-, herr- o. barnunder.
Sparkassa
Stockholm, Soder,
klader, mossor, alla slags tyger o
nyutkomna katalog N o 7. Storsta
vafnader, mattor, filtar, sangtacker
etc.. Vill Ni inbespara mycket pensortering, billigaste priser. Siindcs
gar, sa begar genast priskurant o
gratis och franko. Agenter antagas.
gor Edra inkop hos oss! Ni far dl
genast bevis pa sanningen af var2
affarsprinciper: enbart extra prima
varor, noterade till lagsta tankbar2
Arsenalsgatan S1
25 BIRGER-JARLSGATAN 25
priser! VANGAFVAN, Vasagatan
Sodermalmstorg 81
15-17, Stockholm.
INGANG
FRAN
BRUNNSGATAN. Innehafvare: Fru Anna Loniiberg f r h RUtivik.
STOCKHOLM.
Alla slags Nationaldrakter och Konstvafnader, passande till v5llg.hotiader 111. m.
Aktiekapital ~3,080,880 kr.
Konstsmiden, Smycken, Tra- och Nafverarbeten, allt fullkomligt akta. Lcksandslufvor, vacker, praktisk hufvudbonad for damer. - - - -. - - - - - Etablerad 1891 Prisbelont p& Norrkopings utstallning. - Kappor och ProitteizaddnYkter foflrdigas eftr bestallning, valgjordt arbete, billiga priser.
rekommenderas vordsamt.
ALLM. TEL. 168 30.
&R ETT BESOKI
Drottningg. 58. Allm. Tel. 44 92. (4431). OBS. ! Gamla mobler renoveras
Behofver Ni spara?
Hvard. : l/, 12-2 och l/,6-'/,7 e. m. och forgyllas.
Begar priskurant
I m h g a hem har sjalfltokaren
45 Nybrogatan 45.
Andra tider enl. ofverenskommelse.
Dalli eftertradt tjanarinnan. Dalli innan snorlif kopes, fran Franska
kokar, bakar, steker utan tillsyn och Snorlifssommeriet, No~~malrnstorg
Wirens ofverfeta LANOLINTVAL, fina varldens favoritvtal.
och haller maten varm i m h g a tim- l, l tr.
STi'OCKiiOLiM.
Erhalles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt frHn
mar. Dalli varmer som en kamin
och ar ofantligt billig i bransle.
A. G. Wirens Tval- och parfymfabrik. (Grundad 1860.)
Dali demonstreras dag]. kl. 10Ett svart kladniiigstyg,
21 Lilla Vattugatan 21
Stockholm.
Q hos forsaliaren B. Wirnan.. Re6 mtr. helylle satinkliide, ':!f cm. bredd,
46 i11, Stockholm.
tjock, mjuk kvalite, Giip s v a ~ tf5rg macd
finnes i 6 storlekar for 1 ovanlig
vacker glans, vrriit i rnhgri ar-12 pers. fran 19,50-51,50 incl. saljes tri1 endast 10.50 st. Otto Oslrarsson
Kl. N. Kyrkog. 22, St0~1~ho:iii.
kok- och bakkarl.

Begar

K~PMANNABANKEN,

DALA-NATIONAL-MAGASINET

Edvin Bergs Fiirgylleriaf far

-

Tandlakare Judit Tillman

----

---

Kaffet stiger fortfarande.

Elin Wagner

Else Kleen

Pennskaftet

"Gwen"

&e uppladam.
Roman.
Pris 4.50.

Kvinnor och Kladei

ELIN

WAGNER, ~Norrtullsliprnsnforfattarinna, har i •âPennskaftet" gifvit
o s s e n den svenska kvinnororel=
sens roman. l e d samma underfundiga humor, som kannetecknade hennes
•âNorrtullsliga•â,har hon i .Pennskaftet•â
skildrat Stockholmskvinnorna i d e mest
skilda kretsar, och gjort det pi e t t s i t t ,
som hojer hennes nya bok till god och
gedigen konst.
Bland vira forfattarinnor i denna skund
ar Elin Wigner obestridligen ett i f d e
allra bista Iiufvudena. likasom hon i r af d e skickligaste stilisterna.
Kvickheten ar alltigenom osokt och det humoristiska aldrig flackt eller pretiost.

--

w

Passa darfor pa och kap af mitt ilnnieHlgganade lager, soE
Innu saljes till foijande laga priser:
Fin Lavadosblandning.. ....................................................... I: i~
Extra 1:ma Guatemala, Fin-Fin smak .................................... 1: 2C
Extra 1:ma Ljus Java, mild och god .................................... z : 23
Extra 1:ma BIA Java, synnerligt omtyckt .............................. 1: 28
Jtsokt Javablandning (flera goda sorter) .............................. I: 3C
Extra l y a Central Amerik. Kaffe ....................................... 1: 3E
DBS.! Akta Arabisk Mocca-blandning ................................. l: 3f
'ava Liberia, hogfinaste kvalite ..................;....................... 1: 45
Forvaxla ej mina Kaffesorter med dem som af airdra fcirl1101
utbjudas under samma namn. Profenlig vara. Redbc;;. b e h a l i d i i n g
Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller forskottsliltvit
minsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid kop af 60 kg. frakffritt
Prof af samtliga sorter mot ins. af 20 are 6 frimarken. Klipr
rr annonsen!

En Kronika om aderton.
hundratalet

&dje upplagan.
Pris 5: 50.
ED LIF OCH FART, rittframt o c
s p i r i t d i t hnr fru Kleen fullfiilj
sin upegift att skrifva e n o l l g oc
underh&llande bok om vala mod
rars tidehvarf.
•âKvinnor och Kliideni iir en fortjusnm
d e volym
*Wka vacker a t t sc
p& som intressant a t t LBsa'
for att citera •âIdun•â.

K. W. HARLBERC, Idungatan 5, Stocllholm.

-

-

Ilnmehallsforteokning.

I

Froken Sofia BBoamaePius. Af Maty T. Nathlzorst.
Kampen mot hvit slafhandel. Kongressen B Aladrid. IX.
Clara Wahlstrom.
Vira kviaadiga stadsfullmiiktige. Frbkem Gerda Planting-GyNeribaga.
demny Engelke : Britt-Marie. Rec. af M. R.-M. .-. Ulla Linder: Vagsvall. Rec. af S. E-d.
Dagny P988.
66h\infrlo". AF Eipis.
Stoskholtais stads anslag till r8strattskongressen.
Ytterligare upplysningar frAn Washington.
Insand litteratur.
~BtistrittsbutikennD i Stc~ckholm.
Notiser.
Fh-eningsmeddelanden.
p

Prenumeration b Dagny sker $ narmaste postanstalt
eller bokhandel.
I I
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