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Anna Karlsson, Norrkopiiig.

Gulli Petrin i, Vaxio.

Annie Bellman, Grenna.

Annie Nystrom, Soderkoping:

E. Anrep-Nordintvanersborg. .

Andriette Florin, ~ a r i e s t a d .

Agnes Soderlund,. Sodertelje.

Anna Bergengren, Ronneby.

'

Sofie Lindstedt, Engelliolm..

Haniia Lindberg, Orebro.

v

i fortsatta i dag listan pa de nyvalda Icvinn liga stadsfullmaldige i landsorten.

Anna Ljuiigk'vist, Karlstad..

Charlotte Siden, ,Skelleftea

vid statens dofstumanstalt. Flyttade 1S92 till Vanersborg
till foljd af mannens utnamning fil1 rektor vid Dofstumskolan darstades, dit da afven skolhenmet forflyttades,
diii: fru Nordin fortfarande ar forestandari.nna for anstalten. Medl.em af Hvita Bandet, K. F. U. K. och K. P. R.
'

Froken A 11 n a K a r l s s o n, vald pa Allnnanna valmansforbundet~ lisla i Norrkoping, ar fodd 1864.
Fra.ken Karlsson liar i egenskap af vardare verkat inFroken A g n e s S t i d e ~ l u n d ,S6dertelje, vald af
om fattigvarden samt ar sedan flera ar tillbaka mledleni .
af Kvinnliga rostrattsforeningen i Norrkoping, dar hon Sparsamhets- och nykterhetspartiet, nr fodd i Kristinef. n. al: styrelseledamot. Hon ar dotter till franili.dne kla- hamn . 18'78. Efter aflagd ~folkskolelararinneexarnen tjaiistdesfabrikoren G. Karlsson, forestar nu den af hononi e- gjorde froken S. forst vid landstingsseminariet i Malmtablerade kladesaffaren vid No,rra Kungsgatan och anses koping,, d%r,efter sedan .l905 vid folkskolan i Sodertelje,
i denna stalliiing ha lagt dugande egenskaper i dagen. hvilken befattning hon alltjamt innehar.
Som nian kan Forsta ar fr8ken Karlsson politiskt och
Fru A n n i e. B e l 1 m a n, invald i ~ r e n n astadsfullsarskilclt konimunalt mycket intresserad.
maktige pa Moderata valmansforeningens lista, foddes l860
Fil. dr. G u l l i P e t r i n i , vald af De frisinnade i i Felliiigsbro, tillbringade sina uppvaxtar vid HGgfors bruk
Vaxio, ar fodd i
1867 och dotter till profes- i Vastmanland, dar fadern var skogsforvaltare. Efter slusor, Carl J. Rossander. ' Efter aflagd studentexamen 1887 ta~!skoltid i Ai-boga agnade hon si; at lararinneverksamvid Wallinska skolan tillbragte' Gulti Rossander 'sin stu- her ~mder nio ars tid; '26-irig gifte hon sig. med handdietid vid Uppsala universitet och aflade dar kandidat- landen Oscar Bellman i .i-iultsfred. Bor nu i egen gard
och licentiatexamen, disputerade i fysik och promovera- i Grenna, anka sedan 1909. Kommunalt intressc!rad och
des till filosofie doktoyr 1901. Gift sedan 1902 med lek- niedleni af F. K. P. R. ar fru Bellman hogt uppburen
tor Henrik Petrini i Vaxio ar dr Petrini bosatt. dar. lf- inom , sanihallet.
rig agitator for den kvinnliga rostratten har dr Petrini
Froken A n n i e
s t r o m, vald af De frisinnade
genorn foredragsresor verkat pa detta. omr5d.e. Som foi S.olderkoping, ar fodd 1874 i denna stad, dar fadern
relasare ofver den proportionella valmetoden har hoa gjbrt
var lasarettslakare. Ar sedan 1904 lararinna vid Sodersig sarskildt 'kand och varderad. Ar meddem af Frisinkopings san~skola; invaldes 1910 som ledamot af fattignade valmansfxjreningens styrelse i Vaxio samt ordforande
v5rdsstyrelseni; ar ordftirande i Soderkopings F. K. P. R.
och centralstyrelseombud for Vaxio F. K. P. R.
Fru A n d'r i e t t e F l o r.en, Mariestad, vald- pa De
Fru E l i s a b e t h . A n r e p-N o.r d i n, Vanersborg, frisinilades lista, ar fodd 1855. Gifte sig 1875 med rekvald af Reformvannerna, ar fodd 1857 a Skultuna, foral- tor Aug. Flolrin!, blef anka 1896. Sedan flera %r tillbadrarna vor0 direktor F. G. Anrep och grefvinnan Julia . ka - ar fru Floren forestandarinna for ~ariestads hogre
Morner. ~ ~ ~ f o s it ~Stockholm,
a d
dit foriildrarna flyttade flickskola,' hvilken under hennes ski.ckl.iga-.ledning - betyd1862, afilade Elisabeth Anrep telegrafistexamen 1875. Aflade ligt gAtt framAt. Varmt intresserad for den 'lyckliga losdofstumlararinaeexamen 1877, skotte vikariat vid Doktum- ningen af kvinnornas rostrattsfraga ar hon sedan 1905,
skolan i Lu!id hostterminen 1877, blef ordinarie lararin- da Mariestad fick en kretsfosening af F. K. P. R., ordila vid Dofstuniskoian i Hern'osand varterminen 1878, for- forande i denna.
sta lasarinna vid Statens Dofst.-anstalt i Vadstena hostFroken A n n a B e r g e n g r e n, Ronneby, uppstalld
terminen 1878, forflyltades i samma egenskap till dylik
aiistalt i Skira 1 jan. 1879. Ingick aktenskap 1879 med som kvinnornas egen kandidat darstades och afven vald
rektorn vid samma anstalt Fr. Nordin och upprattaade p'a deras egen lista, ar fodd i Hesleholm 1869; aflade
1886 Sklolheniii~etfor blinda dofstumma i Skara, afgick telegrafistexanien 1889; forordnades 1894 att tjanstg6ra
1888 med anledning haraf frin sin lararinnebefattning i Ronneby; befordrades till telegrafist och folrestindare
:
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J uvel- Guld- 8r Emaljarbeten.
D A V I D A N D E R S E N QC Comp.
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Hofyuvelerare.
Predsgatan

4.

C L A R A S M I T T - D K Y S E L I U•˜,
BADLANARE.

ELEKTRISKA LJUSINSTITUTET,

'

24 B Grefturegatan 24 B, STOCi(H0LM. A. T. 4325.
Inre, nervosa och reiinintiska lidaiiden, iigghvita, sockersjiilin, soniiilosliet iii. m .
Specialitet : I(viniiosjiikdonioi..
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latas att ga in ensamma i en vanlig restaurant, dar endast stimmet och cigarroken jaga de modigaste pa flykten, men hvilkas f9;raldrar och malsman efter ett bestik
Iios oss kanna sig trygga, i vissheten om . att hvarken
Fru S o f i L i n d s t e d t, Eilgelholn~, vald af De fri- deras sinnen eller fysik har kopina tilQ. skada. . . De tio
tusen francs, som kraides i och fdr restaurantens oppnansinnade, ar fodd 1.856 och gift med provinsial~lakaren i de, insamlade jag med latthet pa en .manad, och i dag
Engelliolm, A. F. Lindstedt. Som en egendomlighet kan till exempel fick jag ett bref fran en dam, arrtagare efter
namnas att hennes man, dr Lindstedt, samtidigt invaldes M. Shauchard, innehallande tusen francs. Salunda ar jag
i ~ngelho~lms
stadsfullmiiktige pa De moderatas lista. Fru titan oro fo'r framtiden. Meningen ar for resten att rorelsen
Lindstedt har alltid med stort intresse tagit del af 'kom- skall bara sig, hvilket den ocksa kommer att gora.
- Ar det endast en frukostrestau.rant, fragade jag.
munala och fattigvirdsfrAgor.
- Nej visst inte, men da ar den fors!as flitigast besokt. SA- godt som alla studentskorna iita middag i far
Froken H a n n a L i n d b e r g, Orebro, vald af De
- vi tank(e afven
te vid femtiden for trettio
frisinnade, ar fodd 1865, handelsidkerska, grundade 1898 centimes, me11 det blef det stora flertalet for dyrt, de g&
en stra- och filthattfabrik i Orebro. Ar styrelsen~edlem da hellre in till narmaste bagare och kopa en gipfel och
i F. K. p. R. samt af stadsfullnl&ti,ge illvald i Orebro en bit choklad for tva SOUS (sju &e), det klassiska franska n~ellarimalet. Ni smaler, Madame? - Etlt leende af
stads arbetsformedliilgsa~~staltsstyrelse.
beundran, Madarne, for den fraiiska sparsamheten i de
Froken A n n a L j u 11g k v i s t, vald af De frisin- sm5 siffrorna och kitthete! att Atkornina -de stora.
- Ar det inte sa i Sverige?
ilade i Karlstad, ar fodd 1572, aflade folkskolelararinne- O nej, vi leha alla en grad ofver vara tillgangar!
exameii 1896. Lararinna vid Karlstads folkskola sedan Ert angsliga aktgifvande pa sou'n ar oss plagsamt. Vi a11897.
ska att slosa i hvardagslag, och denna oerhorda lyx kommer alltid att hindra svenskarna fran att bli en rik:nation,
Fru C h a r l o t t e S i d e n, Skelleftea, valdes pa kvin- hvilka framtidsmojligheter som an komma, att oppna sig
riornas egen lista, dar hon uppstallts som enda namn. for dem. - Verkligen, sade Madame nied oforstaende rost.
Men efter som vi aro inne pa ekonomien, sa lat oss ga
Fru S. ar fodd 1847, startade 1566 egen affar for mode- ut i koket, sa far rii .se det och jag prata litet med var
varor och sybehor, som hon annu innehar; ar gift sedan kokschef. Det ar en manlig hdivid, som ni hor, inom
1872.
det departementet erkanna vi annu mannens ofverlagsenhet. . .
Va1 utkomna i den .propra koksafdelningen fick jag
se den ofverlagsna mannen sta i stum beunndyan infos en
slaktad farkropp, som Madame Cruppi af en handelse
kommit ofver i forsta hand och sjalf fort med sig hit i
en spjikll5da. ~ a ~ hade
~ e namligen
n
af misstag forirrat
sig till hermes privath.otel1, och da lat hon resolut
en af sina betjanter stalla den pa kuskbocken. (Jag vill
or de af Dagnys lasarinnor som med mig i varas, be- .se den, om an for detta ministerfru, som i Sverge skulle
vistade den hogtidliga invigningen af Studentskornas tagit sig en aktur siiunda eskorterad.)
Eem vid rue Saint Jacques kan det kanske vara af inSedan vi inspekterat hela koksafdelningen, gingo vi
tresse att hiira, att den da beramade matserveringen i upp fbi: en liten spiraltrappa, smal som ett snore, och
bottenvaningen nu ar i ful! gang. Sedan fjorton dagar in i samlingsrummen pa ofre vaningen. Pa borden l&go
tillbaka serveras dar mellan sjuttio och attio frukostar medicinska och andra fackskrifter, och flera konstverk
hvarje dag.
prydde vaggarna. Jacques Blanche, bland andra, hade
Madame ~ r u b i ,som med aldrig svikande energi ta- skankt en storre panna, tydligen ett ungdomsarbete: tre
git sig an de studerande u,nga kvinnornas sak och som unga. hvitkladda kvinnor, fladdrande bland denr ljusa
ar sjalen i det hela, bjod undertecknad harom dagen pa gr6nskai1, och son1 paminte om Georg Paulis dekorativa
frukost i restauranten. Och nar vi val sutto vid vart lilla ,dukar.
bord och stillat forsta hungern med smor och brod och
Medan vi sutto som bast och pratade om vart land
en sardin, foregangsman till en praktig kotlett med po- och svenska forhabllanden, som intresserar 'Madame Cruptatis, haricots verts och en fylld marang, samt sn~~ittadepi pa det hogsta, da hon ju traget arbetar pa sin bok
p2 vart lindte - en hogst alsklig dryck - borjade hon om svenska forfattarinnor,' kom en dam fram och foretala om sjalfva rorelsen.
Slog henne att kopa rodvin fran Macon, dennas hem- - Ja, nu ha vi atit for en franc och trettio - vi ha trakt.
saledes varit litet oIfverd&,diga - annars gar frukosten till
Det var en juris studerande, som jag ined mina svenen franc for aktieagare och en och tio for utomstaende. ska begrepp tog for en paflugen kvinnlig vinagent. UnFor att bli aktieagare fordras dock endast en summa af der debatten bjod jag farval, men kastade i forbigiende
tva francs och femtio, som naturligtvis alla erlagga, - en hastig blick pa biblioteket och tittade litet i foreningens
blott for de damer, hvilka atfolja n'agon. 'stamgast, hojes stadgar, hvilka aro, afven de, ett bev'is pa det ekonomis.priset med tio centimes. ka, prakt.iska sinne, som bor i hvarje fransyska, hon1 ma .
- Det ar ju ofverkomligt, inflickade jag.
sedan sysselsatta sig med. litteratur eller konst, studier el-.
- Det har verkligen varit en gladje for mig, atertog ler nojen.
madame Crupp'i, med hvilket intresse hela hemmet ornA. L-/z.
fattats, och kan man af detta forsta, att det fylkr &t
lange kandt behof. Lyckligtvis ha vi nu hunnit sa langt
att vi ha flera hundra studerande franska unga kvinnor
i Sorbonnes, de flesta af familj och som icke skulle till--------..
_for Ronneby telegrafstation fran 1903 ars borjan samt
utnamndes fran och med ar 1905 till telegrafkommissarie
af femte lonegraden.
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Studentskornas restaurant
i Paris.
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HASSELBACKE'S
b l a n h i n g rekommenderas som cff z:fmarkt go&
ddika fessknffe

Plantage-Kattebranneriet,
Humlegardsgatan 20 - Stockholm.
Rikst. 36 68.

Allm. 54 41.
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Litteratur.
P stallet for karlek. Af Elisabetfz &zylenstiiwzitr:Wenster. Albert Ron niers forlag, Stockholm.
kz~tmn komtatera att tid~zi~zge~z
7~1zdeerde tre
gangua a ~ e nuisat s<g- i stk~zdatt fol-d&$u nz
tiiC&~f;~c?zl&sehvts, stadd i staim?;St st<ptutL..
Dagqls sjifte - att bZfciw ett etzm~de b m d de
manga -me7-~sknkili1~?~01*7~n
erm4Cza i h t Cgztitetz-

I Ludvig Nordstroms "Herrar" utgora de skilds h?
riittelserna lankar i samma kedja och han sjalf hi-a:;
man skall ia deiii i . ordning for att icke st5ra helhetsii:trycket. Anna Branting has i sina "Sju martyrer" i i S :
sju svarta pirlor pa samma trad: kvinnaii sasoni Zktci?.
skapsmartyr, och i fru Kuylenstierna-Weiisters sista bo!..
g i r ocksa gerioin de tretton berattelserna en stark 9c3
djup mollto~i, soni vaxer iit till ledmotiv och flatzr ihop
de ski!da lankarna till ett helt - dess battre. Det ar t u gonting nervretaride med sidana dar heterogena sadi;; gar af srniberattelser i alla mojliga tonarter, med preter:tion pa att man skall svalja sillsallad och sylt ~1ic:ltaI~:
och omsevis. Forfattarinnan kallar sin bok efter deii f i k sta berattelsen ''I stallet for karlek", hon hade k;mskt\
med annu storre skal kiinnat kalla den "Noderis baiiti'Dagly i efter den riast sista, ty just detta bann, som all 'lifvets !iiJci
de fracr,ro~,till ivilkas &cklz&z Co~zi~zgsin n&c skall soka medue?*kn,uilja vi I Z ~ Y I I M uar lyser man~iiskorna i, ar det hon skildrar och hon gi;:
dora $0 Litisha f ~ & g a d, ~ zh l i m t l ~ arostr2ttm. det i en medkansla och med en psykologisk skarpsyrit'rit3t
Gtft k.zimzas rattsC&z stB~~irciz.g- s&&,' som dc12 som i forening med den fangslande stilen gor la~:ii~ipis
o gf ta modems och h n e s b a t m -, nflO7~itg-sp1-imi- till ett sanni och afveri vemodigt noje, ty skuggan h l k i
per for h)imzor, sa~skiCdt i statem 2fJ271stalzstdl- -kall fran allt detta som moter en i stillet for kartck - . da jG'.~i?znCigabitniden, och BWIL ~n(i~zga
aruhw hustrun, som star sjaliskt skild fran den man hon k i - o p p
i~iktign. fni..ool- krayza si92 g~ifi2n$lats. Med ligt tillhor, den fattiga bondkvinnan, hvars soii stig;:
sto7.sta ~r;~f~izarksnllthet
ko~t~irznai att fooa dc upp till predikstolens hojd, som skiljer lionom kac
Ivezue Wtt~ntatio~zeCh
~ ~ ~ ~ I Z ~ Z O ~ O ~ som
Z ~ ~~tndcr
Y C S S ~ den
T , lilla krokiga gumman, "hvars skugga p i den h ~ i t a
aret skola haldas i StocKhol?iz - dcn htcmntw- vaggen ser sa lojlig ut", att gatpojkarna skratta ht den.
i jzmi m&- den unge lofvande mannen, som bortfjasad och krittgnelh ~ostrattsaI~ia?zse7~s
stora ko~zg~ess
nad och det Interrtatio?zeCCaX . ~ ~ ~ i 7 2fohm?ets
720
~ E x e - svarmad aldrig infriat sina loften och som till sist soiicr
czdive Mceti~go i sejteder - samt dc@fda den vanliga utvagen for ett forfeladt lif. Den rika flic.
darz~m?erfattadr besht och resoh~tio7ter.
kans fattiga forgramda vaninna, det unga nadchjo!iet hos
Vid sidan af de tidh9~ge1znan~zastl&gnde tant Stephanie, hvars ungdom forkvafves af grym bal-111direkta K-mknofragormz zlpptar Dagay saker a f hartighet, som tror sig utofva valgarningar, och sa del;
mera aZZnzaigiZtigt intresse. Bwcp--a
f ier och nztjt- verkliga noden, den som inte ens har rad att sorja utar.
nestec/z~zingnrof ver fra9tzst aemh pe~sorzcr,ZL t l a d - maste betrakta doden som ett lattande af den tiinga
ska Koj-9-es$ondeasartikCai~--,
Cifte7~atz~ra7znzad7zi1zgnrbordan --. det ar verklighetsbilder dem man minnes och
och alppsatser i litteram ammu, k z ~ l t w - och hvars sanning man tror pi, det a r en val skrifyen hok
reseukildyi?zg-nr sZvaC som ett urval goda dh~stra- och en bok med kansla och sjal.
S. E-d
t w ~ e yoidmga tidd att gora tirlztizg-em imzeltdl

'

omvaxlande och ~on9tde.
Vi vapu vo~dsanzwzasta;izhUa, att vara arade
premrneranter fortast nzojLig-t ville verkstdla
Nar jordens stora arbetsvecka ar tillryggalagd.
prenzmteratio~z a tidni~zgenf OY aret, dagmed f ore- skall den sabbat intrada, pa hvilken ett folk af stilla
z~$$sta~; tillbedjare skall utbreda sig p5 jorden, icke mera
kommande att aforott z ~ostbefordringe~z~
samt att hvarje prenumerant ville tillfora fikande efter dess foriiiultnande skatter, utan sokatide
V

Dagny atminstone annu en ny sadan. Upplagan blefve da fordubblad.
lid~zi?zge9zzttRomnzer i of o r a d - a & skick. Pris,
postarvode i k b e ~ a k ~ a dbLir
t , som forz~t.kr. 4: 50
pr ar; kr. 2: 50 pr halfar; 1: 25 pr kvartal. Losnummer ro ore.
Pre~zz~meratirm
sker a ~zamznstej90stazsat eller
bokha;tzdeZ.

dess eviga, ett folk, hvars lif skall vara att betrakta.
begripa och tillbedja, dyrkande sin skapare i andiin
och i sanningen.

fiedrika Kremer

( • â H e nimet •â).

Fornya ofordrojligen Er prenumeration!

A q B A D ET
Joh. Lundstrom & C:o A.-B. M A L
i 1 Handt verkaregaf an I I .
Kungl. Hofleverantor

P R I M A ANTHRACIT
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B A D - TVATT- och

STRYKINRATTNING

I:a klass i alla afseenden.

OBS.! Simundervisning f. damer och herrar
R. T. 38 14 - 38 15
A. T. 93 43 . - - 93 44.
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Stockholms stads anslag till rostrattskongressen. OfverstAtliallareambetet har nu meddelat utslag p8 de besvar
som anfo,rts mot Stockholms stadsfullmaktiges beslut angaende anslag till rostrattskongressen nasta sommar. Ofverstath5llareambetet forklarar, att anslag val kunde beviljas till detta andamal, men att for beslutet skulle erfordrats tva tredjedelars majoritet; soni det emellertid endast
biti-idts af 49 a'f 87 rostande vore beslutet ej forfattnings.enligt tillkommet.
Hvarken kvinnlorna eller sta,dsfullrnaktiges majoritet
iorde kunna vara nojda med detta utslag, utan kommer
det naturligen att ofverklagas. Fragan huruvida denna.
sak skulle afgoras genom kvalificerad majoritet kom upp
i stadsfullmaktige, innan sjalfva anslagsfragan behandlades, och yttrade sig da stadsfullmaktige med 62 roster
rn o t och endast 25 f o r nodvandigheten af tva tredjedelars majoritet, siledes med betydligt storre rostofvervikt
..an vid sjalfva fragans afgorande. Det ar att ,fo~moda,
att ~lversththallarearnbetets vetoratt gentemot stadsfullrnakBiges egen asikt angaende formen for besluts fattande ej
p2 satt som hi3r skett far utnyttjas. Hvilka annu oanade
'konsekvenser skulle detta ej leda till.
Nya pensionsanstalten for lararinnor. Den nya pensioiisanstalt for lararinnor vid de enskilda hogre larover'keii, hvilken beslots af sistlidne riksdag och som skall sta
runder forvaltning af direktionen for foikskdlararnas pensionsinrattning, lar komma att trada i verksamhet den 1
'jmt~ari l91 l .
Stipendier for sjukskoterskor. Nationalforeningen mot
'tiibeskulos har beslutit att afven under 1911 utdela stiipend'ier 'till elementarskolebildade skoterskor, som vid nagot af Jubileumsfondens folksanatorier Hi%ahuit eller Ost.erhen onska forvarfva insikter i sanatorievard. Kursen
vid sanatoriet varar l manad och utdelas stipendier for
'hvar och en af manaderna januari-maj och septemberiiovember. Ansokan om stipendium ingifves till NationalTorei~ingen senast den 1 i manaden narmast fore den
da kursen skall begynna. For sjukskoterskor, som vilja
utbilda sig till dispensarskoterskor, kommer sarskild kurs
;att anordnas i Stockholm under nastkommande vinter.

Arboga F. K. P. R. hade torsdagen den 24:de november sitt forsta sammantrade for hosten.
Styrelseval forrattades, hvarvid hela den afg%endestyrelsen atervaldes med acklamation. Darefter afhandlades
atskilliga fragor, och bes1'~t.s bland annat att under nastkommande februari manad. anordna en soare, hvaraf inkonisten skall tillfalla kongresskassan. En kommitte. utsags att arrangera det hela.
Tisdagen den 29:de november hade foreningen besok
af proiessorskan Ann Margret Holmgren, som for. en gam
ska talrik publik holl ett intressant kaseri ofver rostrattsfragan i allmanhet. Efter foredragets slut firades dm
framstaende talarinnan med gemensam supe a Hotell Stadskallaren, hvartill en hel del saval inom som utom fiireningen staende damer infunnit sig.
Klippans F. K. P. R. hade till forman for rostrattskongressen den 16 december anordnat en basar med tombola i Folkets hus' stora sal, i hvars midt kaffebordet
pryd4 med ljus och en mangfald blommor stod dulkadt.
I salens bada horn stralade tvenne valdiga granar. Dessutom furinos tvenne langbord med alla mojliga saker for
tombolan, forsedda med bakelser och tartor, m. m., allt
skankt af foreningsmedlemmar och andra intresserade.
Efter auktion pa en del finare artiklar, bortauktionerades
ahen allt atbart, och festen, som var besokt af 60-70 personer, laninade en god nettobehallning.
Vid Foreningens for kvinnor ' i statens tjanst i Stock
holm senaste sammankomst omvaldes till ledamoter af styrelsen froknarna Elin Rheborg, Ingeborg Lofstrom, Frida
Hauffman och fru Karin Sjoqvist samt nyvaldes frkn Berta Koersner efter fru G. Ttirnell, som afgatt ur statens
tjanst. Vidare forekom sang. och musik, hvarjamite en sarskild pragel gafs at sammantradet genom afskedet af den
afgaende styrelseledamoten fru Tornell, som hjartligt hyllades af inedllemmarna.

Insand litteratur,
P. A. ~orste'dt8: Soners forlag, Stockholm: Milins midsommar.
Ritad och rimmad af Molke Faustman.

Ellen Friesp bibliotek. Denn:i vardefulla boksamling,
.sorl1 hu-fvudsakligen bestar af historiska och estetiska ar'beten och som efter den forsta agarinnans dod inkiiptes
och skanktes till Fredrika-Bremer-forbundet har i host
.af utrymmesskii1 forflyttats fran Forbundets byra, dar den
-hittills fo.rvarats, till Ahlinska skolans lokal vid DalagaItan, 'hvarest Forbundet fatt t?llstAnd att tills vidare depomera bibliateket.

Aktiebolaget Hiertas bokforlag, Stockholm: Fagel Bla. Feeri i
Bern.
fem akter och tio tablaer. Af Maurice M~~?terlinck.
ofvers. af Hugo Hultenberg:
Almqvist 8c Wiksells Boktryckeri A.-B., Uppsala: Vinterboken.
Frilufts- och idrottslif for alla. En vagledning for ung och
gammal. Med bitrade af fackman utg. af Gustaf Stjernstrom.
Bokforlagsaktiebolaget Svithiod, Stockholm : Vi sma i en vra.

Foreningsmeddelanden.

Betank att Dagny ar de svenska kvinnorc
nas egen tidning, alt den. maste spridas landet ofver!

~ e n t r a l s t ~ r e l s e ni s Landsfareningen for kvinnans polifiska tiostratt 8:de arsmote ager rum i Stockholm mandagen den 9 och tisdagen den 10 januari 1911. I sam,manhang med Centralstyrelsemotet anordnar Stockhoims
F. K. P. R. ett storre offentligt mote I Musikaliska Akademiens stora sal mandagen .den 9 kl. s8 e. m.
. Pa tisdags afton anordnas s. k. halfenskildt mote,
pet. for foreningsmedlemmar, i K. F. U. K:s stora sal,
(dar afven de enskilda sammantradena hallas.

w-

s

Samlade sagor i urval af Sigrid Eirnblad. Med teckningar

af D. Ljungdahl.

'

7

-

Fraglor och svar. NYHETER i

Hvar kan man prenumerera pH Dagny?
I landets alla postanstalter och boklador kan man bestalla
huru manga ex. som helst.
Skall man alltid prenumerera s) dessa stii=
Ja, ifal! man onskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man
alltid gora det.
ffvad kosiar Dagny I postanstalter och bokclBdor?
Dagnys postprenumerations- och bokladspris ar kr. 4: 50
for l / ~
2: ,
50 for l/, och l: 25 for l/, ar.

afseeiiile 'pst sitioantal.

Frideborg. Illustreiiiil folkknlcndor
B. Vadstrom. &:lo
h r ~ . Kcrt. l: 25, klutl). 2 kr.
Varde ljus ! Uissioilskair.ni11w fiir
l9Ll. l!l:tlc urg. Rcdigeimi RP missioiisuii'ektiini pnstor /. L;tii~/rtw. Kart,.
fiir 1010 af pastor

l: 25.

Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhiller en provision af kr. l: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje
halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant.

Till uppbyggelse. Da~Ligabiwnkat' k.yihkutelser fiir rnoim~oiiriiiil;ikteri
herde E. D. Hciimirn. P y r a. d e l a r.
JIvarje d t ! l o ~ f a t t : t n c le~t t
k v a i. t a l. Pris pi' del: HXt. 2: W.,
\%!~kt.I)a~i(l2 kr., klotb. 3: JO.

hdlande 3
Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, gar man tillvaga
p& ett af foljande satt:
1 ) Antingen: Genom insandander af prenumerationsafgiften
med afdrag af provisionen bestaller man det behofliga an. talet ex. (hur minga som helst, men alltid minst 5) direkt
frin Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress
i ett och samma paket sander alZa bestallda ex. Samlaren har da
att ombesorja utdelningen till de samlade prenumeranterna.
2) Eller: Man prenumererar a narmaste postkontor (ej annorstades) 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.
Nvar, och till hvilket pris kan man nummervis losa

Bibe1studi:kurs
rnrrri.

JTUft.

i,

af ri~ktorJO^. h%kr., khtb. 6 kr.

Minnesord ur bibeln pr

hmw h g

S):f911 ii \-3~~nlmauacksforr11~t).
arshalsning frAn Svruska Hibeiiistitutet. Prii 25 ore.

I

1

'

~
Alla skrifvelser rorande expeditionen adresseras:

Dagbetraktelser ofver UppenbarelseSmitt for de sma. \';ii-bw t l l - ; ~ ;.O-v
boken. Af fy. ASICW. HLift. 3 kr., kart.. liga bildrr fiir lwrii. 1 1 1 ~ i iTryt , , l .

1

.Vt?rtt~ L t ! ~ t ~ r / ~ d t75
. iiw.

:l Evang. Fosterlands-Stif telsens Forlagaexp., Sthlm 3. r
I

D A G N Y S EXPEDIITBON9
STOCKHOLM.

V&rdinnerplars
onskas p i nyaret Iios ;ikiiiii ii1di.c
herre eller ankeniari RP dit',rlix or1
pilitlig flicka. Betyx C C ~ Iri.lioii1
meiidatioiier fiiiiias. S m - till Ii!';
hallerskall, Ljusiial p. r.
1 2 1

Folkskolwln

in

utgijien och red&erad af STINA Q UIIVT utommer 1911 i sin tjugonde &gang.
- Ett rikt illustmdt nummer hvarje vecka, 36
ockor under aret.
B h f a och Iampl&ask lasning for barn af alla
zmhallsklasser.
Preaumerera & nirmaste postkonior. P& f&
elt ar Kronor 1: 65, ha& dr 90 ore.

GYNNA D

m

C barndomsdar. \';ic~Iii:l . W I I I I ~ W I . stuciiuiii af pastor K. J. .V1~nrt.lirr.~. Iiilder riied text n f . W i i - ~ : r I.t~.(t~r$~,,"
.
liaft. 35 ore.
1: :I.;
m
Fem predikningar. f\. ~ l h m
L I I I I ~ ~ ~ . For barnkammaren.
ISii
tii~.oa-;li
Steuogrdiskt. uyptech~adt?och ofwr- bildrrl,+c, som kali i~!iii.:~
iih ris :1 .
sntta u r 66ttinit~/?t&ws
Hiift. 75 ore., meter liii~g. JIed ti%t iib' .;i,irt,~I.,I!,,.I C
klotb. 1: 25.
fdt. l: 10.
I
2: 50, k l o t l ~Y kr.

I Stockholms tidningskontor och cigarraffarer samt hos Dagnys kommissionarer i landsorten. Pris 10 ore pr nummer.

Pbr hvarje irstid. 1:ikt jilii-t i s t b i . , : , :
n i ~ t itrst at' .lfiirttl I ~ q i ~ f i l t .2 hi..

Y S

glad och musikalisk 18-arig flicka
af god familj, soni med goda betyg
genorngatt S-klassigt laroverk onskar
guvernaiitplats till itistuiidande jnniiari att undervisa i vanliga skolamnen och musik. Vill gariia deltaga i forekommande hiish~llsgoromal. p$ lon fastes mindre afscende.
Reflektanter behagade sanda svar
under adr. 21.1. :, Hc1singbor.g p. r.

med undervisniiigsvana, onskur plats
p i nyaret. Svar till .:Ej musik:#,
Jonkoping p. r.

battre musildisk flicka onskar plats
sasom sallskap och hjalp i familj
eller hos aldre dain. Ar kunnig i
matlagning och van vid husliga
gororniil. Talar afaen tyska samt
ager god handstil. Svar till .i30 h ,
Jarntorget, Goteborg.

Ung, bildad, h uslig flicka

Bildad.,

onskar plats i familj som hjalp enkel '20-Aring, med god ofning i
och sallskap. Svar till ~lArbetsam~l,hvarjehanda husliga sysslor och sarGafle p. r. Rikst. 879.
skildt matlagning, onskar pa nyaret plats att under skicklig husmoders ledning skota hushill. Svar
VIKARIAT
tacksamt "S-dll, Svenska Annonsfor varteriiiiiien . 1911 onskas af byran, Goteborg.
kvinnlig Fil. Kaiid. nied magisterexamens kompetens och amnen
lefvande sprak (h iifvudhmen : tyska,
engelska och nord. si~rakl. Svar
till-viinhem, ine ers bo;^. '

LEDIGA PLATSLR.

Bittre medelalders

hushallsvan flicka
med goda rek. oiiskar strax pa nyAret en verkligt bra plats att skota
henimet for ensain dam eller herre.
Svar till llJulafton 191OU,bos 49,
Skur~ip.

Bildad flicka,

Lararinna,
kompetent att meddela undervisning at 9-irig gosse, som nasta
host amnar soka intrade i elenientarskol~ns2:dra klass samt darjamte
villig att deltaga i hushallsgoromal,
far den 15 jan. 1911 plats i tjanstemannafan~ilj pa landet. Svar ined
betygsafskrifter, ref. och Ioneansprak sandes till ~ ~ X .Stenung~I,
sund p. 'r.

,rbetsarn, duglig, I(unnig i matagning, bakning, alla husliga bestyr
Isoker plats i godt hem. Goda be:yg. Svar redbar-Duglig&, Sv.
Telegram by-an, Sililin.

Husmoders- och skolAnsprakslos flicka kokslararinnepla t s

med mangirig vana som bariiskoterska och i liushallsgoi-oniil och
ined goda betyg i bada, onskar
plats nu eller i borjaii af nasta ar
helst hos ganimal dam eller herrskap. Ar villig tutfora alla i dylikt
hem forekoiiiniande gorom fil. Har
en syster med hvilken goronialen
kundeedelal d5rest dom r e hek&
ligt och onskades. Alder 27 ar.
Svar till ~~Tacksamll,
under adr. S.
3umxlii Annonsbyra, Sthlm. f. v. b.

En medelalders tyska
if god familj, anka efter en svensk
jansteman, kunnig uti matlagning
)ch ett hems skotande, onskar pl.
:il1 jan. eller febr. hos bittre ungierre eller ankeiiian. Prima ref.
)ch rek. kuiiiia presteras. Benaget
;var till Frau L. Richter, Hamburg,
Xlandsbekerstieg 64, I l r.

iii- till ansokan ledig vid Olands
folkhogskola. Tjanstgoring under
vintern 6 min. som forestandarinna
for elevhushallet, under: sommaren
4 man. som skolkol<slarariiiia. Foregiende praktik nodvandig. Lon
700 kr., fri moblerad bostad, ved
och lyse samt under tjanstgoringstiden fri kost. Tjanstgoringen borjar nasta 25aprif. -Ansokan, stalld
till skolans styrelse, insandes fore
den 10 jan. 1911 till direktor G.
R. Beronius, (adr. Olands-Skogsby) som ocksa lamnar narmare
underrattelse.

Husforestandarinna

sokes af en ankling med 5 barn
om 5-17 ar, boende i Stockholnis
oniedelbsra narhet. Fordringar:
lugn, fallenhet och hag att ratt uppfostra barnen, eleineiitarskolebildning, helst musikalisk, erfaren i ett
hems skotande p i ekonomiskt satt
HUSLIG
och framfiir allt god karaktar. Alder
andtbrukaredotter onskar plats pa 30 i 40 ar. S v x till .Fabriksdiiyaret i god familj pa landet soiii ;ektordl uiitier adr. S. Guinrelii
ijalp i hushallet. Tacksam for svat Aiiiionsbyra, Stockholm. f. v. b.
ned loneuppgift iiioni S dagar till
Fainiljemedlem 191011, Helsiiig
Gynna Dagnys annonsorer!
jorg p. r.

Fredrika-Bremer-Forbundet: Drottninggatan 54.
Rikstel. 27 62. Forbundets byri oppen 11-4.

Allm. tel. 48 16.

Fredrika-Biemer-Forbundets Sjukskiherskebyra: Tunnelg. 25.
Rikstel.' 68 98.

Allm. tel. 82 1 1 .

Pa en storre gard

Barnfroken,

rinnes plats for en ordentlig och
insprakslos lararinna som vill ataga
;ig att lasa med tvenne pojkar och
:n flicka i ilder 9-11 ar i och for
ntrade i laroverket hosten 1911.
Sokande kan hanvaiida sig med
~ppgifnaloneansprak m. m. under
idress patron 0. Larsson, Margreteberg, Harplinge.

villig att deltaga i husliga goromal
samt tillse tre barn i aldern 8, 5
och 2l/, ar. musikalisk, elementarbildad och nagot undervisningsvan,
erhaller plats 1 febr.
Fru Hllda Juberg, Rogslosa.
-

I tjanstemannahem

i Upsala far bildad, barnhar, enkel,
hushallsvan flicka plats som hushallsfroken. Medlem af familjen.
lungfru finnes. Nya Inack.-Byran
i Ostergotland, liflig trakt, far un- Rrunkebergsg. 3 B. Sthlm.
iervisningsvan lararinna plats, for
sarterminen att lasa med tvanne
LO ars gossar 1:sta klassens kurser.
Vid. Nyahack.-Byran, Brunkebergsyatan 3 B, Sthlm.
Fran storre gods eller herrgard,
skicklig i all slags finare matlagning, bakning m. m. och som med
~ r d n i n goch sparsamhet vill ataga
sig koket i nytt hvilohem i Varmland, 'far god plats 1 maj 1911, om
war med finaste rek. sandas till
sid stadens arbets- och forsorj- Trii Laura Hakanson, Karlstad.
iingsanstalt a Gustafsborg forkla-as harmed till ansokar. ledig. Loneformanerna aro: 600 kr. per ar,
iri bostad med varme, belysning
x11 tvatt samt kost af samma be- Finnes vid nytt hvilohem i Varm;kaffenilett son1 Iiininas fit de a an- land 1 maj 1911, for en rask och
stalten intagna personerna. Kvinnor, Juglig husa, som ar van vid ser;om genomgatt sarskild for detta vering och stadning, ar renlig och
iiidamal afsedd utbildningskurs, ~rdentligsaval i sitt arbete som i
a.~nna inlamna sina ansokningar ;in vandel, Basta rek. torde sanjamte intyg till undert. fore den 15 jas till fru Laura Hakanson, Karl;tad.
im. 1911.
Karlshamn i december 1910.

I godt hem

Hushallerska

p

-

p

-

-

Forestandarinneplatsen

G o d plats

WKE HERRLIN,
fattigvardsstyrelseiis ordf.

ANKEMAN
nied 5

Kuinnliga
arbetsomraden.

baFnP8-14
ar gamla, boende i narheten'af
Goteborg, soker en god och adel
medelalders ( c a 35 ar) kvinna, af Utbildningskurser m. m.
iktad familj, som kan foresta heinmet och taga moderlig vard om
barnen. Lon efter ofverenskommel- Muntliga och skriftliga
se. Kokerska och husjungfru finupplysningar genom
nas. God skol- och allmanbildning,
mgenamt umgangessiitt, musikalisk,
Frisk och stark, gladt humor, god
erfarenhet i allt som forekommer
i ett borgerligt hus och formaga
att gora hemmet trefligt erfordras.
Den, som ej tror sig kunna uppfylla dessa fordringar, bedes vanS A Drottninggatan.
ligen ej soka platsen. Svar med
uppgift a referenser jamte fotografi
(hvilket returneras) bedes insandt
snarast uiider adress a D i ~ p ~ n e n t 1 6 1
Obs! De billiga priserna.
Sv. .Telegranibyrans Annonsafdelning, Goteborg.
Till 42.oi-e mtr saljes ett parti Kulorta
extra prima Congressgardiner 100 cm. breda,
Allmogegardiner Ir. 30 ore mir. Pilt och
Schaggdukar, Bordvaxduk, Trad 95 ore
Plats
diiss. Foderdomestik 18 ore mir. Ett parti
tradgardiner i vackra monster. Bomi lakarfamilj att deltaga i varden battre
iillstyger fr. 30 fire .mtr. Gangrnattor fr. 45
af 3 sma barn finnes for enkel, ore intr. Filtar, Gardinstufvar, Helyllebarnl<ar, palitlig och val rek. flicka Cheviot, god kval. i olika farger.
ki!nnig i somnad. 1 tim. resa frin Allt saljes billigt.
Sthlm. Svar till llNyiret 1911 11,
Akersberga p. I-.
MASTERSAMUELSGATAN 51, II. Stockholm.

Sprid Veckotidningen

Forbundets Byra,

D A GNY!

' D e p o s i&t i o n '
-

Under de seiiare aren h:

Sparkassa
.

allt flera befriat sig fran namnda obehag genom att anvandc

,

5

Salubrinomslag enligt foreskrif.
"0

i bruksanvisningen.

KOPMANNABANKEN,

Salubrin tillhandahilles

Arsenalsgatan 9,
8odermalmstarg 8,
STOCKHOLM.

Parfym-, Speceri- och Fargaffarer.

Partilager hos Geijei

t3 C:o. Stockholm.

Aktiekapital 3,000,000 kr.

1

10114.

Kvinnliga Juridiska Byraln, Wallingatan 12.
Kontorstid kl. l/*10-4.

Utfor alla slags juridiska uppdrag. A. T. 183 36

Wir6ns Eau de Cologne BOYBL ar fortfarande oofvrtPaffad.

Sex praktiga afvmtyrsb6cker f6t-B a ~ noch ungdom. c
Berattelse for barn och iingdolii.
Fritt efter Jules Vcrnc af Alfred a
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelin. &!r- K

II

Tsarens kurir.

G).

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

---

I

I Sprid Dagny! I Parfymer.

,
a

Sagogrottan i Sagoskogen.
Beratteke for barn
Den hemlighetsfulla on. och
ringdom, Flitt

-

a
g

Harald Ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Karton,:erad. Pris a
7

I

efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustrationer af Brita BllstrGm. Kartonnerad. Pris 75 ore.
i

Hj a1ten bland hj a1tar $,d;m
' ;"g;eg;:

G. Gordons lif och stordad.
< 33Charles
illustrationer i f
artonn ner ad. -Pris

ise Gagnet. 304 sidor,

Edr. ~ i r ~ g r e n .

Nybyggarna i Kanada. F
:tE
,:;l !

1

Stockholm.

-

tonnerad. Pris 75 ore.
En riddarsaga fran medeltiden. Bearbctnirig
af Hugo 0yllander. 259 sidor. Aled 45 i l h strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 73 ore.

Par~i~al*

Erhalles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt frin

A.

a

I

75 Ure.

n'"!

betning efter Ka~teaMarryat af Anna Gastafsson. 290 sidni-. '40
i1lustr.-af Nils ~arsson. Kartonnerad. Pris 75 ore.
Erhilles i hvarje bokhandel eller direkt fr8n

r

Folkskolans Barntidnings PBrlag, Stockholm. (Stina (Juiiit.)
--

-

Stort och rikhaltigt lager al
de utsokt finaste parfymer frin
de fornamsta utlandska firmor,
finare och enklare tvalar, kammar, borstar samt finare toalettartiklar. Order till landsorten
Passa darf8r p4 och kop af mitt inneliggande lager, so
aenu silljes till fotjande laga priser:
mot efterkraf.
Fin Lavadosblandning......................................................... l
A. V. Nording,
Extra l:ma Guatemala, Fin-Fin smak.................................... T... r
Extra 1:ma Ljus Java, mild och god .................................... 1: I
11 ~iblioteks~atan
11.
Extra 1:ma Bli Java, synnerligt omtyckt .............................. 1: 2
63 Drottninggatan 63.
Utsokt Javablandning (flera goda sorter) .............................. 1: I

Gynna Dagnys annonsorer!

Blus N r 1103 af
hvit yllebattist med
1
rik o. smakfullspetsgarnering endast 4.25. Dessutom
fora vi ett rikhaltigt lager af nysilfver, dam'-, herr- o. barnunderklader, mossor, alla slags tyger o.
vafnader, mattor, filtar, sangtacken
etc. Vill Ni inbespara mycket pengar, sa begar genast priskurant o.
gor Edra inkop hos oss! Ni far d5
genast bevis p3 sanningen af vira
affarsprinciper: enbart extra prima
varor, noferade till lagsta tankbara
priser! VANGAFVAN, Vasagatan
15-17, Stockholm.

DAMER I

Kaffet stiger fortfarande.
w

I

Extra 1:ma Central Amerik. Kaffe ......................................
OBS.! Akta Arabisk Mocca-blandning ...............................

1:
1:
2;

:

r
lava Liberia, hogfinaste kvalite ..........................................
Forvaxla ej mina Kaffesorter med dem sonr a l aridrz hin(
utbjudas under samma namn. Profenlig vara. Redbar be;izr.Jliii
Kaffet siindes till landsorten mot efterkraf eller forsI<ottslikv.
'minsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid kop af 60 k fraktfri
Prof af samtliga sorter mot ins. af 20 Bre i f r i m d e n . Kli*
ar annonsen !

.

I

1

II

- Etablerad

1891 rekommenderas vordsamt.

H. W. KARLBERG, Idungatan

1,

I

OBS.! Gamla mobler renoveras Storsta fabrik i Skandinavien for
Damidrarbeten.
och forgyllas.
Fardiga arbeten i tusental, prima
45 Nybrogatan 45.
svenska har i akta naturfarger.
Herr s. Fru E. Malmberg.
58 Klarabergsgatan 58.

Begar priskurant

innan snorlif kopes, fran Franska
Snorlifssommenet, Norrmalmstorg
l, 1 tr.

I

Tandlakare Judit Tillman

I

Hvard. : l/,l2-2 och l/,6-l/,7 e. m.
Andra tider enl. ofverenskommelse.

Aberopa alltid annonserna i Dagny!
Inneh8llsfOrteckning.
Dagens nummer innehiiller;

m

I

Ett svart kllidningstyg,
i mtr. helylle satinklade, 93 cm. bredd,
:jock, mjuk kvalite, djup svart farg med
)vanligt vacker glans, varar i m h g a ar,
;aljes till endast 10.50 st. Otto Oskarsson,
<l. N. Kyrkog. 22, Stockholm.

Drottning!. 58. Allm. Tel. 44 92. (4431).
,

5, Stocltholm.

-

Annonsera i

Prenumeration

$

Vira kvinnliga stadsfullmaktige.
Stadeaitskornas restaurant i Paris. Af Aiuzn Imei?i~z..
Daigny 1911.
Elisabeth Kuylenstierna-Wsaister: E atfiltet fur kiirteh. .q\' S.
E-d.
Notiser.
Poreaingsmeddelanden.
Ianaiind Bitteratsir.

Dagny sker h narmaste postanstalt
er bokhandel.

