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inte kosta någonting. 
100 st. cyklar av arets modell och le- 

, s 

dande svenska fabrikat som lockande vinster 
1 

Ni kan vinna en cykel ;iv åretsrno- 
del1 och prima svenskt fabrikat 
bara genom att någon av dagarna 
10-26 mars hos närmaste cykel- 
handlare begära broschyren "Ni 
behöver en cykel" och följa de 
anvisningar, som dar ges. 

A l l a  ha samma vinsta 
chanser 

Lotteriet 2 anoidnat av de Ic- 
dande svenska cykelfabrikanterna 
.och cykelgrössisterna samt vill 

bidra till cykelns ytterligare po- 
pularisering i Sverige. Det kostar 
ingenting . att delta och alla ha 
samma vinstchanser. Dragningen - 
förrättas a i ~  notarius publicus i 
Stoclrholm i slutet av-mars månad. 

Men glöm inte 
att braschyrerna-lottsedlarna till- 
handahållas endast under tiden 
10-26 mars. Efter den tiden är 
det oåterkalleligen för sent. Slji 
en; knut på, näsduken så att Ni 
ej glömmer, bort att ta Er chans. 

Och lycka till! 



MARS 1934 

Fredrika-Bremer-Förbundets' berat telse 
för år 1933, det 49:e året av dess verksamhet. 

, Förbundets medlemsantal utgjorde 
vid 1933 års slut 5,688. Av dessa 
voro 385 ständiga och 5,303 årligt be- 
talande medlemmar. 

Antalet kretsar var vid 1933 års . 

slut 35. 
Förbundets angelägenheter ha stått 

under ledning av dels förbundssty- 
relsen, dels specialstyrelser och kom- 
mittéer, varjämte byrån liksom för- 
ut  utgjort det för förbundets mång- . 
sidiga verksamhet nödvändiga ar- 
betscentrum. 

S t y ~ e l s e :  Hedersledamot : Fröken 
G. Adelborg. 

.Ordinarie ledamöter. För tiden 
1/1-9/6 : f ru  L. Dyrssen, rektor Ma- 
ria Aspman, fröken S. Laurell, fröken 
I. von Plomgren, advokat Mathilda 
Stael von Holstein, fröken A. Tlhor- 

. ~t~eiison, f ru  G. Törnell, doktor Karo- 
lina Widerström, alla ,i Stockholm, 
fru A. Björk, ,Gävle, f ru  F. Björk- 
man, Norrköping, f ru  A. Gierow, Häl- 
singborg, doktor Martha P:son Hen- 
ning, Hälsingborg, fröken Th. Kull- 
greii, Göteborg, fru E. Quensel, 

Malmö, fru S. Rodenstam, Hudiksvall; 
doktor Hanna Rydh, Östersund, frö- 
ken I. öquist, Umeå. För tiden 9/6- 
31/12: de föregående utom fröken, 
Laurell och doktor P:son Henning, i . 

vilkas ställe inträtt fröken E. Frö- 
berg, Stockholm, och f ru  G. Rodhe, 
Visby. 

, Suppleanter : För tiden 1/1=9/6 : 
fröken E. Fröberg, rektor Anna Sö- 
rensen, f ru  M. Strandberg, fröken K. 
Fjetterström, fru K. Fjallback-Holm- 
gren, advokat Ruth S t j  ernstedt, dok- 
tor Gulli Pauli, alla i Stockholm, f ru  
A. Levisson, ,Göteborg, f ru M. Lund- 
gren, Varberg, .fru .G. Rodhe, Visby, 
doktor Rut Grubb, Växjö, fröken M. 
Grönvall, Örebro, f ru  E. Lovén, Karl- 
stad, f ru  E. af Geijerstam, Ka.rlskro- 
na, f ru  T. Petrén, Lund, fröken G. 
Langenheini, ~ar ies t ' ad .  F ö r  tiden 
9/6-31/12 : de föregående utom frö- 
ken Fröberg och fru Rodhe, i vilkas' 
ställe intxatt f ru  E. Odhner, Stock- 
holm, och fru E. Tiselius, Linköping. 

Revisorer ha varit : fröken H. Car- 
leson, f ru  D. Hiibner och aukt. revi- 

De veta av erfarenhet vad 



sor S. Nissvandt samt revisorsupple- 
anter : &direktör M. Garlsson, fröken 
L. Palander och fru E. Théel. 

Förvaltningsutskottet, utsett av 
förbundsstyrelsen, har utgjorts av 
styrelsens i Stockholm med omnejd 
bosatta ordinarie medleminar och 
suppleanter. 

Som förbundets ordf ö r a d e  ha.r 
fuqgerat fru L. Dyrssen, som v. ordf. 
fröken Th. Kullgren och doktor Ka- 
rolina Widerström, som kassaförvak 
ture advokat Mathilda Stael von Hol- 
stein och som sekreterare fröken I. 
von Plomgren. 

Styrelsen har under Aret samrnan- 
trätt 2 g%nger och förvaltningsut- 
skottet 14 gånger. 

Dessutom har styrelsen fattat be- 
slut i särskilt ärende genom cirkula- 
tion av protokoll. 

Medlemmar av kommittén för a+ 
ordnaqzde av f öredragsturnéer och 
liknande uppgifter, utsedd av förvalt- 
ningsutskottet, ha varit doktor Gulli 
Pauli, fröknarna I. von Plomgren och 
A. Thorstenson samt fru G. Törnell. 

Medlemmar i kommittén för lag- 
frågor ha varit doktor Alexandra 
Skoglund, advokat Mathilda Stael 
von. Holstein, advokat Ruth Stjern- 
stedt, fröken A. Thorstenson, fru G.. 
Törnell och advokat Marta Wikström. 

I samband med den ekonomiska 
planen f ör pågående. arbetsår disku- 
terades en del åtgärder för att  under 
de närmaste åren trygga förbundets 
ekonomiska ställning, som betydligt 
försämrats genom upphörande av ett 
Arsbidrag % 5,000: - kr. fr%n en en- 
skild f ond. Förbundsstyrelsen hade 
behandlat frågan ingående och före- 
slog årsmötet att  överväga möjlighe- 
ten av dels upptagande av en frivillig 
årlig tilläggsavgift av minst 1 kr. 
pr medlem a t t  gå oavkortad till för- 
bundets allmänna kassa, dels ock an- 
skaff andet av en dispositionsfond, 
som inför f örbundets stundande 50- 
Arsjubileum kunde få formen av en 
j ubileumsg%va. 

Förbundsstyrelsens f örslag mot- 
togs med starkt intresse av årsmötet, 
som beslöt att  kretsarna skulle för 
&r 1934 söka på sätt de funno lämp- 
ligt skaffa minst den summa, som 
motsvarar en avgiftshöjning av 1 kr. 
pr  medlem. 

Arsmötesprogrammet upptog aven 
tv% diskussioner, nämligen om Aktu- 
ella socialhygieniskasamhtiZkp~o blern, 
inledare doktor Andrea Andréen Sved- 
berg, och om ÖvergångsåLdm pro- 
blenz, inledare teol. lic. Anita Nat- 
horst. En redogörelse för Interna+- 
tionella Kvinnoallia12sens möte i 
Mcyseille, mars 1953, lämnades av 
fröken Ingeborg Walin. 

Förbundets Arsmöte ägde rum den Pil förslag av förbundsstyrelsen 
8-9 juni i Norrköping, .varvid före- antog årsmötet en resolution i frå- 
kom sedvanliga redogörelser för kret- gan angående gift kvinnas  tion nu- 
sarias verksamhet samt förrättande litet. Förbundet hävdade i detta ut- 
av i stadgarna föreskrivna val. talande ånyo #det av F.-B.-F. vid upp- 
11 n 

Till god 
husmanskost hor 

Säljes endast i privata affärer, 



repade, ....t illf allen f ramfördi kravet, 
att  gift:kvinita bör tillerkännas full 
s j älvständighet i medborgarrättsligt 
hanieende samt ' uttalade förhopp- 
ningen at t  skandinaviskt samarbete 
för behandling av frågor.  rörande 
ändringar. i medborgarskapslagens 
bestämmelser .m-te snarast komma 
till stånd. ':(,J?ör r&olutionens orda- 
granna lydelse se Herthas junihäfte 
1933.) - . 

SKRIVELSER. . 

Sedermera .har på initiativ av för- 
bundet jämte Svenska Kvinnors Msd- 
borgarförbund och Svenska Kvinnor- 
nas Nationalförbund skrivelse avlå- 
tits- till Kungl. Maj :t angående upp- 
tagande av skandinaviskt samarbete 
för revision av de svenska, danska 
och norska medborgarskapslagarna i 
syfte att  principen om mans och kvin- 
nors likställighet i nationalitetshan- 
seende kommer till full tillämpning, 
varjämte hemställes at t  kvinnliga re- 
presentanter måtte förordnas at t  del- 
taga i detta arbete. Skrivelsen, som 
till sin' 'principiella innebörd stod i 
full överensstammelse med .den hem- 
ställan till regeringen angående sam- 
ma ämne,som av förbundet med fle- 
r a  foreningar gjordes i dec. 1932, un- 
dertecknades förutom av de initiativ- 
tqgande föreningarna av tio andra 
kvinnosammanslutningar. Liknande 
hänvändelse har ' gjorts av danska 
och norska kvinnof öreningar till sina 
resp. lands regeringar. 

.. Vidare har förbundet i skrivelse till 
Kungl. Maj :t hemställt a t t  vid 1930 
ars pensionssakkunnigas utredning i 
fråga om -0rdnandet av familjepen- 
sioneringen f.ör l tjänstemän, tillhö- 
rande den civila statsförvaltningen, 
de sakkunniga jämval erhålla upp- 
drag a. utreda frågan om frånskild 
hustrus pensionsrätt och inkomma. 
med förslag i detta ämne. Skrivelsen 
remitterades sedermera av finans-. 
ministern till 1930 års pensionssak- 
kunniga. . 

Med anledning av det i statsverks- 
propositionen i besparingssyfte upp- 
tagna förslaget at t  i kommunala och 
privata statsunderstödda skolor. pa- 
rallellavdelningar - utom på gym- 
nasium och i. flickskolans två högsta 
klasser - icke må upprättas, förrän . 

antalet lärj ungar överstiger 35, har 
förbundet avlåtit skrivelse till stats- 
utskottet. I skrivelsen framhålles 
att  de nuvarande bestämmelserna an- 
gAende lärjungeantal i klassavdel- 
ningar vid kommunala. och privata 
statsunderstödda .skolor .böra bibe- 
Iiallas, då alltför stora lärjungeav- 
delningar f örs+&& : g&n&nfökansdet 
av modernare arbetsförmer i skolorna 
samt minskar dessas möjlighet at t  
inverka f ostrande på lärjungarnas 
karaktärsutveckling. Vidare påpeka- 
deg - at t  ändrade b'estämmelser såväl 
beträffande klassavdelningars stor- 
lek som ämneslararinnors t j  anstgö- 
ringsskyldighet komme at t  öka anta- 
let arbetslösa lärarinnor. 

Sveriges förnämsta naturligt alkaliska vatten. 

,. Äkta endast med vidstående varumärke pH etiketten. 

. . 



Dessutom har förbundet ingått till 
Kungl. Maj :t med hemställan, at t  den 
ledighet, som uppsthtt inom biograf- 
censuren genom lektor .Marie-Louise 
Gagners frånfälle, måtte fyllas ge- 
nom at t  till granskningsman utnam- 
nes en annan kvinna. På anmodan 
av F.-B.-F.. undertecknades skrivelsen 
aven av Flick- och Samskoleförening- 
en, Svenska Kvinnors Medborgarför- 
bund, Svenska Kvinnornas National- 
förbund och Sveriges Folkskollara- 
rinneförbund. 

Då p% grund av motioner vid'hrets 
riksdag en kommitte blivit tillsatt för 
utredning av rundradioverksamheten, 
har förbundet i skrivelse till Kungl. 
Maj :t framh%llit behovet av kvinn- 
liga medarbetare i Radiotjänsts led- 
ning samt hemställt, a t t  kvinnor måt- 
te beredas tillfälle a t t  deltaga i den 
pågående radioutredningen. Skrivel- 
sen remitterades sedermera till radio- 
sakkunniga. 

' Från F.-B.-F :s Stockholmskrets in- 
gick senare till förbundet en 'begäran 
om undersökning av möjligheterna 
Tör att  organisera en radiokommitté, 
vari kvinnoföreningar skulle vara 
representerade. Stockholmskretsens 
förslag diskuterades vid ett delege- 
rademöte, varvid intresset för saken 
visade sig mycket starkt, och sedan 
erforderliga f örberedelser vidtagits 
konstituerades den II december Sven- 

ska Kvinnof öreningars Radiokommit- 
té  med uppgift a t t  arbeta för at t  
aven kvinnor beredas plats i ledning- 
en för den svenska rundradion. Föl- 
jande föreningar ha utsett ombud i 
radiokommittén : De kvinnliga kår- 
sammanslutningarnas Centralråd, 
Fredrika-Bremer-Förbundet, Före- 
ningen Handarbetets Vänner, Före- 
ningen för Rationell Hushållning, 
Förbundet av Sveriges K. F. U. K., 
Stockholms Fackliga Centralorgani- 
sations Kvinnosektion, Svenska Hem- 
slö j dsf öreningarnas Riksf orbund, 
Svenska Kvinnors Medborgarför- 
bund, Svenska Kvinnornas National- 
förbund, Svenska Open Doorgruppen, 
Svenska Sektionen av Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Fri- 
het, Sveriges Husmodersföreningars 
Riksförbund, Vita Bandet, Yrkes- 
kvinnors Klubb. 

Förbundet har deltagit i en opi- 
nionsyttring för gift kvinnas rätt till 
arbetsanställning och den 12 maj 
jämte andra kvinnof öreningar stAtt 
som inbjudare till ett offentligt möte, 
som på grund av den stora anslut- 
ningen dubblerades. Mötena leddes 
av fröken Ingeborg Walin och fröken 
Axianne Thorstenson och talare voro 
doktor Andrea Andréen Svedberg, 
yrkesinspektris Kerstin Hesselgren. 
doktor Karin Koch, doktor Gulli 
Petrini, fru Eva Wigfors och advo- 
kat Marta Wikström. En resolution 

Erisa Wallins Advokatk 
Vasagatan 46. Stockholm Tel. 909858. 

Bouppteckningar, Boutredningar, Arvetvister, 
Testamenten, Bo- och iiktenskapsskilnader, 
Upps. av köpehandlingar, Bolagsbildning m. m. 
Förfrkgningar besvaras ornghende. 

Schreaader & Olsson 
Agnegatan 34, S t o c k h o l m. 

Tel. 53 12 49, 50 77 82. 
A R B E T E N  I T E N N :  
Konstindustriella artiklar, lamp- 
liga som hedersgavor och 
sportpris. - Glassformar, mar- ' 
sipanformar, patentkork m. m. 
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framlades vid mötena och antogs en- 
hälligt. (Se Herthas j uninummer !) 

På initiativ av ~ver iges  Socialde- 
mokratiska   vinn of örbund anordna- 
des den 26 oktober ett offentligt opi- 
nionsmöte, berörande kvinnornas 
stallning inför världskrisen och rik- 
tande sig mot den alltmera framtra- 

' dande reaktionen mot kvinnorna. 
Förutom den initiativtagande fire- 
ningen deltogo förbundet och l7  an- 
dra kvinnoföreningar i' inb j udan till 
mötet. Talarelistan upptog följande 
namn : doktor Andrea Andréen Sved- 
berg, fröken Elisabeth Tamm, doktor 
.Lydia Wahlström, fröken Ingeborg 
Walin ooh fru Signe Wessman. En 
resolution antogs enhälligt. (Se Her- 
thas novembernummer !) 

På anmodan av De kvinnliga kår- 
sammanslutningarnas Centr?lråd har 
förbundet jämte andra kvinnoföre- 
ningar inbjudit till ett offentligt före- 
drag om Present d i z ~  moral problems 
av miss Alison Neilans, generalsek- 
reterare i den av Josephine Butler 
grundade organisationen Association 
for moral and social Hygiene. 

MARSEILLEKONFERENSEN. 
Då förbundet icke kunde bli re- 

presenterat vid Internationella Kvin- 
noalliansens konferens i Marseille 
den 18-22 mars, anmodades fröken 
Ingeborg Walin at t  vid konferensen 
framföra' en hälsning fr%n förbundet.' 
Redan f öre konferensen hade f örbun- 
det skriftligen. uttalat sin standpunkt . . 

i en del frågor, som berörde alliansens 
arbete. 

Inom Svenska Kvinnornas Natio- 
nalf ömbund har f örbundets styrelse 
representerats av fröken A. Thor- 
stenson och froken I. von piomgren 
med fru S. Henschen och redaktör 
Margareta von u Konow . som supple- 
anter, i Centralförbundet för socialt 
arbete av fröken E. Kleman, fröken 
A. Thorstenson samt fru .G. Törnell' 
och i styrelsen för Svenska Sjukskö-. 
terskornas Allmänna Pensionsf öre- 
ning av fröken S. Ulrich. 

Tidskriften Hertha har utkommit 
med 10 häften, redaktör Margareta 
von Konow. Medlemmar av redak- 
tionskommittén ha förutom redaktö- 
ren varit fru K. Fj allback-Holmgren, 
fröken I. von Plomgren och fröken A. ' 

Thorstenson. Aktuella lagstiftnings- . 

frhgor, sociala, socialhygieniska och - 
pedagogiska spörsmal ha behandlats, 
bl. a. förslag till ny steriliseringslag, 
pensionsf örslag, kvinnas medborgar- 
skap, gift kvinnas f örvarvsarbete m. 
m. I andra artiklar ha utvecklats bl. 
a. hälso- och sj ukvårdsproblem och 
kvinnornas medinflytande över rund- 
radion. ~ e d o ~ ö r e l s e r  'ha - för at t  nu 
taga några exempel - lämnats för 
kvinnliga befattningshavares stall- 
ning i civilstatens pensionsf örslag, 
den danska socialreformen, hembitra- 
desfrågan, Orientens kvinnohandel. 
För övrigt ha internationella aktuali- 
teter blivit närmare belysta samt kul- 

* PORLA BORDSVATTEN 
drickes numera av alla ;finsmakare. 

H. M. Konungens 
Hovleverantör. 'PORLA sn 
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turella och litterära artiklar jämte 
intervjuer, levnads- och- minnesteck- 
ningar, skildringar från inhemska 
och internationella konferenser, bok- 
recensioner tillsammans med rikhal- 
tiga förbundsmeddelanden, däribland 
kretsnotiser, kompletterat det illu- 
strerade innehfdlet. o 

Förbundets byrå har- under 1933 
föreståtts av fröken A. Thorstenson, 
övriga tjänstgörande ha varit frö- 
ken I. von Plomgren och fröken E. 
Ekström samt. såsom extra tjaiist- 
görande under större delen av %ret 
fröken L. von Rosen. 

Byråns upplysningsavdelning har 
under året varit starkt anlitad. Upp- 
lysningar till ett antal av 1,127 ha 
lämnats angående kvinnliga arbets- 
områden med dithöra-nde utbildniws- 
möjligheter och löneförhållanden,. an- 
gående svensk kvinnas rättsliga ställ- 
ning och kvinnof öreningars verksam- 
het, varjämte byrån tillhandahållit 
uppgifter rörande stipendier, till- 
gängliga' f ör kvinnor, pensionsf öre- 
ningar, bostadshus, vilo- och alder- 
domshem m. m. Dessutom har b y r h  
för kretsarnas rakning förmedlat ett 
30-tal föredrag . . av social och kultu- 
reiC natur. 

. Summan av från förbundets fonder 
utelöpande studielan utgjorde vid 
årets slut kr. 31,398:- mot kr. 
24,044: - vid förra årets slut. 10 
nya. iiin å tillsammans kr. 6,950: - 

UTDIELNING FIWWN FONDER. 

Det Whitlockska stipendiet har för 
1933 tilldelats f röken Ann-Britt Sjö- 
din för studier vid Uppsala universi- 
tet. : 4 

Av Widmarkska f ondens över- 
skottsmedel har utdelats 800 kr. till 
stipendier för elever vid Rimforsa- 
seminariet. 

FrAn K v i n d i ~ a  Konfoll.Zsters se- 
mesterfond ha utdelats två under- 
stöd, ett å 140 kr., ett % 100 kr., till 
tvA kontorister för semestervila. 
Dessutom har av anonym givare 
överlämnats 75 kr. till ett  extra un- 
derstöd. 

Från Hilma och Emelie Zaders 
pensimfowi för lärarinnor ha tre f. 
d. lärarinnor i Zanderska helpensio- 
nen för flickor under året uppburit 
pension å 230 kr. vardera. 

,Från Fleetwodshxx fonden ha 15 
livstidspen,sioner utlämnats, Il å 400 
kr. och 4 % 300 kr. 

FrAn Hedda Karlholms ford har 
utdelats tre rekreationsbidrag % 800 
kr. tillsammans. 

Lagenheten Nannylund, i byn Gr- 
linge, Västmanlands lan, har enligt 
testators, fröken Eva Törne'bom, be- 
stämmelse under Aret liksom eljest 
upplAtits till sommarvistelse för en- 
samst%en.de bildade kvinnor. 

Förbundets insamlingsf ond upp- 
gick vid 1933 ars slut till kr. 

ha,bmil jats. 68,464: 79. Under året ha till fonden 

!EN VARKURS på 7 vec- EN SOMMARKURS på EN HÖSTKURS p% 3 vec- 
.i kor 9. maj-26 juni. 3 veckor 9-31 juli. kor 4-26 oktober. 
?Hisboria med statskunskap, psykologi, kommunalkunskap, mötesteknik, -diskussioner 
;över.aktuella politiska och sociala frågor. Gymnastik och sång. - Stipmdier kunna 
sökas. Begär prospekt IUos Rektor Honoene Hermelin, FOGELSTAD - JULITA,., 
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influtit bidrag till ett belopp av kr. 
19 : 90. 

Till Anonym donation n:r  4 har 
. skankts ytterligare 3,000: - kr. Av- 

kastningen av fonden, som med detta 
tillskott ~pp ,g%r  till 10,000 : - kr., ' 

skall enligt donators bestämmelser 
användas till förbundets' allmänna 
verksamhet, i första hand till utök- 
ning av pensioner. 

Till dispositionsfonden "Jubileums- 
g%va" influtna medel utgöra 150: - 
kronor. 

Från kretsar och enskilda ' har  till 
f örbundet skankts ett sammanlagt, be- 
lopp av 1,222 : - kronor. 

Vidare har fr%n fröken .Lotten 
Lindbexgs sterbhus överlämnats sa- 
som gåva till förbundet e t t  porträtt i 
pastell över' f ru  Fredrika ~ imnel l .  

-- 
Från förbundets olika avdelningar 

nied särskilt tillsatta styrelser följa 
' nedan särskilda uppgifter.. 

Sjukskö t erskebyråerna. 
Stockholm: Den 31, december 1933 . 

vor0 i byrån inskrivna 882 sjukskö- 
terskor, därav 626 ,anställda i fasta 
befattningar, 

85 fasta platser och 307 vikariat 
ha under året förmedlats samt pri- 
vatvård i 931 och tillfälliga sjukbe- 

. sök i 180 fall. 
, Antalet arbetsdagar i privatvhrg 

och vik,ariat har varit 34,936 och .an- 
. talet sjukbesök 774. r: 

10 sjuksköterskor ha erhållit atil 
p-endier frAn "Dagmar och Axel 
Bildts donation" och dessutom ha ett  
flertal.fått hjälp dels u r  "Syster Sal- 
ly Petersons fond", dels genom "Sjuk- 
sköterskornas Understodsfond". 

Arskort till Skansen ha erhållits 
. ,till 6 kr. 

Doktor L. Reuter har  godhetsfullt 
.aven -detta Ar lämnat kostnadsfri 1ä- 
karvård %t byråns sjuksköterskor. 

Ledamöter i sjukvårdskommitt~6nn 
ha varit: fröken Sally Peterson, he- 
dersledamot, fröken Sigrid Ulrich, 
ordf., fröken Bertha Wellin, v. ordf., 
f röken Ida Blomstedt', kassaf örvalta- 
re, f ru  Ruth Schurer v. Waldheim, 

. sekr., fröken Greta Meuller, byråns 
föresthdarinna, fröken Bertha Alm- . 

,. qvist, fröken M. Leijonhufvud, dok- 
' tor B. Naucl6r och professor G.: Sö- 
derlund. 

Stockholm i mars 1934. 

Lizinka Dyrssen. 
Ordf örande. 

Ida v.on Plomgren. 
.Sekreterare. 

Hithörande ekonomisk tablå samt revi- 
sionsberättelse sid. 69. 

Revisorer ha varit . fröken Elin 
Rheborg' och fröken Elin Rappe. 

Göteborg: Antalet i. byr.ån in- 
skrivna sjuksköterskor var den 31 

. december 598, varav 20 vunnit in- 
triide under året. Av dessa innehade 
,397 fasta platser, ' l24 vor0 tillgang- 
liga för privatvård och vikariat, de 

Välsorterat lager av .alla slags Snör- 
makerier; såsom Band, Snören, Tofsar, 
Fransar, Belysningsarmatur m. m., m. m. 

UTSTALLNING och BUTIK ' .  
Klarabergsgatan 52, S t o c k h o l m. 

. Telefon: 21 96- 96 och ' I I 37 96. 
O 

- - . ._ . - .  . I 



övriga 77 voro för tillfället icke i 
- sjukvhrdstjänst. 

. 53 förmedlingar av fasta platser 
hava verkställts under Hret. 

Sjukbudens antal voro 2,710. Av 
dessa kommo 885 p% den kommunala 
sjukvHrden, 83 pH Caritas, 503 ph 
poliklinikvården och 944 på den pri- 
vata sjukvården. Vikariaten vor0 

. 295. 
De i kommunalvhrden tjänstgö- 

rande 9 sjuksköterskorna hava - 
amed tillhjälp under ungefär 1 månad 
av en extra sjuksköterska - gjort 

' i 

23,826 sjukbesök. Caritassystrarna . . 
hava gjort 4,213 besök och poliklinik- 
sköterskorna hava gjort 2,778 besök. 
Privatsköterskorna hade sammanlagt 
26,033 arbetsdagar. 

5 till byrån hörande sjuksköterskor 
hava genomgått Statens skola för ut- 
bildning av distriktssköterskor, och 
till nästa kurs hava 6 systrar anta- 
gits som elever. 

Ur Dagmar och Axel Bildts dona- 
tion hava 7 '  sjuksköterskor erhiillit 
stipendier h 300 kronur vardera. 

Ur byråns understödsfond hava 10 
medlemmar erhållit s jukhj alp och 
medel till rekreation, nämligen 1 kr. 
500 : -, 4 kr. 400 : -, 4 kr. 300 : - 
och 1 kr. 200 :-. 

Genom testamente har numera av- 
lidna fru Hildegard Hedström till by- 
rhn donerat 15,000 kronor, vars av- 
kastning enligt donators bestämmelse 
skall användas shsom bidrag till un- 
derhall av en Caritassyster. 

Ledamöter i styrelsen den 31 de- 
cember : doktorerna Ludvig Wolf f, 
ordf., Per Arnell, v. ordf.,' Gärda af 
Geijerstam, sekr., och Erik Belfrage, 
fruarna Berta Burman-Anderson, 
skattrn., Maja Mannheimer och Elin 
Janson samt fröknarna Ellen- Dick- 
son och Anna Lönnerblad. 

Byråns föreståndarinna : s jukskö- 
terskan fröken Gertrud Larsson. Re- 
visorer: fru Agda Norin och fröken 
Edith Dahl. . 

Jönköping: Vid byrån voro den 
31 december 1933 inskrivna 99 sjuk- 
sköterskor, därav 53 anställda i fasta 
befattningar. 12 fasta platser och 
120 vikariat ha förmedlats samt dess- 
utom tjänstgöringar i privatvhrd. An- 
tal arbetsdagar i privatvhd och vi- 
kariat ha varit 8,202 och antal sjuk- 
besök 202. Från "Dagmar och Axel 
Bildts donation" har en s juksköter- 
ska erhållit stipendium till hälsans 
vårdande. 

Ledamöter i styrelsen ha varit: 
fru Kerstin Bendz, ordf., d r  O. Sö- 
rensen, v. ordf., fröken Emma Aulin, 
sekr., fru Anna Lundberg, kassaf örv., 
byråförest. syster Agda Andersson, 
dr  Axel Eurén, syster Edith Eng- 
ström. . 

Linköping: Den 31 december 1933 
vor0 inskrivna vid byrAn 184 sjuk- 
sköterskor, av vilka 112 voro anställ- 
da i fasta befattningar. Under Hret 
ha 10 fasta platser blivit tillsatta 
samt 112 vikariat, varjämte privat- 
vHrd förmedlats i 324 fall och 78 till- 
fälliga sjukbesök förmedlats. 

Ledamöter i styrelsen ha varit: 
fruarna E. Tiselius, E. Söderqvist och 
M. E. Lundberg, dr  Th. Theorell, 
ordf., landskamrer E. Sthrck, sekr. o. 
kassaförv., dr  L. Möller, syster An- 
nie Svensson samt syster Alma Jo- 
hansson. 

Umeå: Den 31 dec. 1933 vor0 vid 
sjuksköterskebyrAn f 85 sjuksköter- 
skor inskrivna, därav 136 anställda 
i fasta befattningar. 30 fasta och 60 
tillfälliga platserha förmedlats samt 

uppskattas av alla fin- 
smakare. 

Endast en kvalité. 
Den basta 

l/, kg. blyförpackningar 
. Kr. 4,. .. - S T O C K H O L M  
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dessutom tjänstgöringar i privatvård. 
Antal arbetsdagar i privatvård och 

. vik. ha varit 4,360. 
Ledamöter i styrelsen ha varit: 

d r  W. Möller, ordf., fru Elsa Graf- 
ström, sekr., fru Olga Wiklund, kas- 
saförv., f ru Ester Lindgren, f ru Ger- 
da Hellström, fröken Ingeborg Öquist, 
d r  P. Lundgren, kyrkoherde E. Silen, 
samt syster Alfhild Markow, byrA- 
foreståndarinna. 

I 

S tipendieinstitutionen. 
Under 1933 ha 78 stipendier utde- 

lats, varav 23 st. frAn donationsfon- 
. derna med kr. 9,275 : -, 9 st. av fria 

stipendiemedel och reserverade medel 
med kr. 26,675: - och 46 lansstipen- 
dier med kr. 12,798 : -. Sammanlagt 
ha således utdelats kr. 24,748: -. 

I Herthas majnummer för i933 re- 
dogjordes för största delen av stipen- 
dieutdelningen, varför vi av utrym- 
messkäl nu e j  ' upprepa dar gjorda 
meddelanden. De stipendier, som d& 
e j  upptogos i redogörelsen, äro föl- 
jande : 

Fran Anna ~ t r u w e  -.Lndhagens 
fond har ett stipendium % 175 : - kr. 
tilldelats eleven vid Lyceum för flic- 
kor Karin Eck och fr%n Fru Ebba von 
Eckermanns fond ha Ruth Wessling 

. erhallit l00 : - kr. och Britta Johans- 

. son 150 : - kr. för kurs vid folkhög- 
skola, Lisa Starck kr. 50 : - för hög- 
skolestudier och Marianne Stalhane 
100 : - kr. för kurs vid Schartaus 
han-delsinstitut. 

Betingade livräntor, som utgatt 
från Ellen Bergmans stipendiefond, 
Martina Bergman-österbergs stipen- 
diefond för svenska kvinnor, Fröken 
Ebba von Eckermanns. fond, Fröken 

Olivia Frigelius' fond, Martina Berg- 
man-österbergs yrkesstipendiefond, 
V. Rodhes fond, A. Buréns fond och 
Fröken Anna Eurenius' fond hava ut- 
betalas med kr. 9,836: 96. 

Institutionen har under Aret fått  
mottaga följande g%vor : 

Enligt testamentarisk bestämmelse 
av framlidna fru Nanny Gobom kr. 
5,000 : - till.ökning av Göteborgs och 
Bohus lans fond : av f. d. stinendiat 
kr. 500: - at t  under Aret -&delas i 

. stipendier ; av förbundskretsen i ös- 
tersund kr. 400: - at t  med 100 kr. 
under fyra %r öka Jämtlands lans 
stipendium, av förbundskretsen i Kri- 
stianstad kr. 61: 50 till ökniqg av 
Kristianstads lans fond; av förbunds-. 
kretsen i Lund kr. 36 : 60 till ökning av 
Malmöhus lans fond samt av Karls- 
kronakretsen kr. 27 :'- till ökning av 
Blekinge lans stipendium för 1934. 

Förvaltningsstyrelsen har haft föl- 
jande sammansättning: direktör M. 
Carlson, ordf., f ru Bbba von Ecker- . 

.marin, v. ordf., fröken Signe Laurell, 
sekr. och kassaförv., direktör C. Juh- 
lin Dannfelt och bankdirektör G. La- 
gercrantz ; suppleanter direktör G. In- 
debetou ooh fru Ebba Odhner. 

Stipendienamndens ledamöter : fru 
Ebba von Eckermann, ordf., fröken 
Axianne , Thorstenson, v. ordf., f rö- 
ken Signe Laurell, sekr., fru Anna 
Bergenstråhle, direktör M. Carlson, 
fru Brita'Elmquist, fröken Sigrid Lei- 
jonhufvud, fru Ebba 0.dhner och frö- 
ken Lilly Rosenberg. 

Revisorer äro : hovrattsassessor G. 
R. Broms, auktoriserade revisorn di- 
rektör Sven Nissvandt och fröken El- 
len Sundberg med professor Carl D. 
P. Rosén och protokollsekreterare G. 
von Prinzencreutz som suppleant. 

Hithörande ekonomisk tabl% se sid. ,74. 

En vacker minnesgåva för 

'Konfirmationen Stiftelsen . . 
finner Ni i i A l m a  D e t i h o w ~  Vilohem 

S:*. Ansgarsbo.den, Stockholm. 
Malmskillnadsgatan 7. Tel. 10 96 92. 

Postgiro 56537 
Kru'cifix. Xadonnabilder. Vackra repro- 

duk'60h'e'r. 

p i  Lidingön för bildade kvinnor i behov av vila och 
rekreation. 12 vackra ijusa sovrum flera med balkong. 
P3 grund av donation h m a s  helinaek. per dag för.3:- kr. 
ensamt och 2: - delat rum. Under tiden '5 .6 -151~ samt 
ul- och pihktider är ptiset hajt .med 50 öre per dag. 

bidat= 1$p1filf. td; udl"g6 93, # t ~ d r ;  Lidink6 l. 
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U tbiPdnihgsanzstalternia. 
EANTHUSHA.LLNINGSSErnA- 

BIET OCH LANTHUSHAkH;S-- 
SIKOLAN, RHMFORSA, 

. _ Östergötland. 

~anthushåll&ssemimrz'et. (Ut- 
drag ur  seminariets berättelse.} 

St yrelse. Av lantbruksstyrelsen ut- 
sedda : landshövding K. Tiselius, 
ordf ., och f öresthdaren f ör Hamra 
lantmannaskola, Gardala, I. Gezelius ; 
av . Fredrika-Bremer-Förbundet ut- 
sedda: fru L. Dyrssen, v. ordf., frö- 
ken I. von Plomgren och fröken L. 
N.athorst~Böös ; . enligt reglementet 
s j älvskriven : f öresthdarinnan f ör 
seminariet E. Dyrssen, sekr. och 
kassaförvaltare. 

Andra årskumens arbetsh började 
den 13 sept. 1932 och avslutades me- 
delst offentlig examen den 21 sept. 
1933. Av dess 16 elever anslöto sig 7 
till lanthush%llskursen och 9 till skol- 
kökskursen. 

Elevernas undervisningsövningar 
ha under de bada åren utgjorts zlv 
demonstrationer, .teoretiska lektioner, 
f öredrag och arbetsledning. Elever 
vid dessa övningar ha varit lanthus- 
h%llsskolans, förberedande . kursens 
och f ortsattningsskolans elever samt 
första årskursens lararinneelever. 

Första årskursen. omfattande 16 
elever började sitt arbete den 4 okt. 
1932. 

Lanthushållsskolan Storgården. 
(-Utdrag ur skolans berättelse.) 

Styrelse:, Samtliga medlemmar av 
lanthush%llningsseminariets styrelse 
samt fru Anna .Ekman, fru Kallia 
Gezelius och skolans f öreståndarinna 
fröken 'Lisa Risberg. 

I kurs I, som tog sin. början* den 1 
nov. 1932, var eleVernas antal 21, var- 
av 14 vor0 helbetalande, 4 halvbeta- 

lande och 3 vor0 frielever. 3 synner- 
ligen obemedlade, 3 obemedlade och 
1 mindre bemedlad elev ha tillsam- 
mans uppburit understöd av stats- 
medel med resp.* kr. 192 : 50, 110 : - 
samt 82 : 50 eller sammanlagt 990 kr. 

I kurs II, som tog sin början den 
-2 maj, var elevernas antal 15, varav 
2 voro hellbetalande, 4 halvbetalande 
och 2 frielever. 2 synnerligen obe- 
medlade och 2 obemedlade elever ha 
uppburit understöd av statsmedel 
med resp. kr. 192 : 50, 110 : - eller 
sammanlagt kr. 605 : -. 

Hithörande ekonomiska tablaer samt re- 
visionsberättelse sid. 77. 

Styrelse: av lantb~uksstyrelsen ut- 
sedda : landshövding A. Mörner, 
ordf., och agronom G. Eliasson; av 
Fredrika-Bremer-Förbundet utsedda : 
amiralinnan L. Dyrssen, rektor Ma- 
ria Aspman och fröken Dagmar 
Bruce ; s jalvskriven ledamot : före- 
ståndarinnan Karin H:ärstedt. Supp- 
leanter: ingenjör L. Nobel och fru 
R. Nilsson. 

I. I den kurs, som tog sin början den 
1 oktober 1932, var elevernas antal 
19, varav 11 helbetalande, 6 halvbe- 
talande och 2 frielever. 

3 elever ha erhållit högsta stipen- 
diet eller kr. 192 :. 50 vardera ; 6 elev- 
er vardera kr. 110: - eller tillsam- 
mans understöd av statsmedel kr. 
1,237 : 50. 
. .Av de 19 elever, .som bivistade vin- 
terkursen Atergingo 12 till sina hem, 
1 tog anställning som hembiträde, 3 
forsatte sin utbildning till trädgards- 
och sl'öjdlararinnor, l till lanthus- 
håJlslararinna, 1 till skolkökslärarin- 
na och 1 till sjuksköterska. 

F. V. 0:s WbSjdsawd&~ing 
Sveavägen. 40, StockhoIm - Tel. 20 88 18. 
S J U KSKUTERSKE,UTRUSTNINGAR, 

GO SS- och, B A R ~ Ä D E . R  
: 

"Hjäip genom sjäivhjälp." 

Han d a r  b Q& e t s viinaner 
Hattor. - -&[tyg. - '- m. mo 

Renoveringar utföras omsorgsfullt. 
Skolor för utbildande av vävlärarinnor 

. . och textila konsthantverkare. . .. 

Stureplan 2, Sthlni. Tel. 60 48 73, 60 48 68, 
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II. I den kurs, som tog sin början 
den.3 april 19.33, var elevernas antal 
24, varav 19 helbetalande, 2 halvbe- 
talande och 3 frielever. 

5 elever hava erhållit högsta sti- 
pendiet eller 192: 50 kr. vardera; 3 
elever vardera 110 : - kr. ; 2 elever 
vardera 82: 50 eller tillsammans un- 
derstöd av statsmedel 1,457 : 50. kr. 
- Dessutom utdelades genom Fred- 
rika-Bremer-Förbundets stipendiein- 
stituti.on frAn. Cecil Gohls fond sam- 
manlagt 400 : - kr. 

Av de 24 elever, som bevistade 
sommarkursen, återgingo 12 till sina 
hem, 7 togo plats i hem, 3 fortsatte 
sin utbildning till skolkökslärarinnor 
och 2 till barnsjuksköterskor. 

. , Axel Mörner. 
Ordf ör ande. 

Hithörande ekonomisk tabl% samt revi- 
sionsberättelse sid. 81. 

SKOLAN FöR KVINNLIG YRKES- 
UTBILDNING, STOCKHOLM. 

Arbetsåret 1/7 ,1938-30/6 1933. 
Styirelse: doktor Karolina Wider- 

ström, ordf., byråförestiindarinnan 
Axianne Thorstenson, sekr., rektor 
Maria Aspman, kassaförv., yrkesin- 
spektrisen Kerstin Hesselgren, f ru  
Dorthe Hubner, personaldirektris 
Sofia Löf och, inspektrisen Sigrid 
Qvarnström. 

Rektor .för skolan har  varit fröken 
Maria Aspman. 

Av, Kuqgl. Skolöverstyrelsen och av 
Stockholms stads lärlings- och yrkes- 
skolst-yrelse förordnad inspektor har 
varit fru Elisif Théel. 

Revisorer : : lararinnan f röken Ing- 
rid Alexanderson och bankkassören 
fröken S. Stenberg. 
. Högre, kursen (för utbildande av 
yrkeslärare . och aebetsledare) har  
under. Aret varit inställd. . 

Lägre kursen (tv%årig verkstads- 
skola. i klänningssömnad) :. Första 
Arsklassen,. som varit uppdelad på två 
parallellavdelningar, har.  .omfattat 24 
elever, andra Arsklassen 17 elever. 

For t  bildningskursen f ör handa?- 
betsiiärarinnor .har omfattat 3 elever. 

A f tonkurserna i hemsömnad. Atta 
kurser ha under året.:anordnats. Sam- . 

manlagda antalet deltagare 98. . 
Stipendier. Statsstipendier utdela- 

de A t  nio elever med en sammanlagd 
summa av 1,440 kr. Fran Yrkessko- 
lans stipendiefond har i-stipendier ut- 
delats inalles kr. 1,173: 50 samt i 
flitpengar till lägr6 kursens elever 
kr. 425 : -. 

Anslag. Från staten 5,550 kr. och 
frAn .Stockholms 'stad 5,000 kr. Dess- 
utom har Stockholms stad lämnat ett 
anslag av. 570. kr. till aftonkurser i 
hemsömnad. 

Ka~o l i nu  W5derströrn. 
Ordf örande. 

- .  
Hithörande ekonomisk tabl%. samt revi- 

sionsberättelse ,sid. 82. , 

- .- . 

Kretsar. 

För kretsarnas- verksamhet har ti- . . digare redogjorts i Hertha. 

Arvika. Medlemsantal : 23, därav 
3 ständiga. . Styrelse : fröken Karin 
Wendin, ordf., fruarna Greta Rog- 
stadius, .v. ordf., ..Ella Hallén, sekr., 
Gertzud Högberg,. kassaf örv., Hilma 
Jansson, sekr., Thekla ~Olsson och 
f r6ken Brita Clrona med.fruarna Jen- 
ny.  Nilsson, och Dagmar Stake som 

' 

suppleanter. . - 

Bords. . Medlemsantal :, 48, därav 
1 understödjande och 2 ständiga. Sts- ' 

: relse: fru Leonore ~denc ran t i ,  ordf., 



f röken Walborg Car1ström, v. ordf ., 
fru Eva LAftman, sekr., f ru Ester 
Lindén, kassaföm., samt fruarna 
Hanna Kindstrand, Beth Bohlin, Ing- 
rid Björkman. Suppleanter : fru 
Ragnhild Garby, fröken Edith Da- 
vildsson. Revisorer : fröknarna Rut 
Carlström och Ebba Nilsson; revi- 
sorssuppleant: fröken Elsa Ander- 
sén.. 

Bastad. Medlemsantal : 24. Sty- 
relse : fröken Maria Graff, ordf., fru- 
arna Anna sHdger, v. ordf., Nanny 
Ohlsson, sekr., Sigrid Graff, kassa- 
förv., samt fruania Berta Baum- 
gardt, Gerda Sölling, Ragnhild Nils- 
son. Suppleanter : fröknarna Malin 
Karlsson, Ava Bjurström. Reviso- 
rer : fröknarna Ernmy Arrhenius, 
Anna Sällström. Revisorssuppleant : 
fru Alma Runback. 

Falköpiwg. Medlemsantal : 86. Sty- 
- relse : fruarna Augusta Hallenius, he- 

dersordf ., Tullie Kock, ordf., Hanna 
Wetterholm, v ordf., fröken Ruth 
Gustafsson, sekr., fru Anna Larsson, 
kassaf örv., samt fruarna Hildur Dal- 

. hoff, Karin Ahlström, Elsa Eriksson, 
Signe Sjöqvist och Gurli Stanzén. Re- 
visorer : fruarna Anna Rydner och 
Ruth Nyqvist med fru Beda Anders- 
son ooh froken Elsa Line11 som supp- 
leanter. 

Go tlandskretsen. Medlemsantal : 
53. Styrelse : fruarna Gertrud 
Rodhe, ordf ., Hermanna Jansson, v. 
ordf ., f röken Vilna Christiansson, 
sekr. och kassaförv., fruarna Alice 
Svedman och Fanny Wallér. Reviso- 
rer: fruarna Hanna Danielson ooh 
Elsa Dahlbäck ; revisorssuppleant : 
fru Hedvig Jörlander. 

Gävle. Medlemsantal : 168, därav 
3 standiga. Styrelse: fruarna Anna 
Björk, hedersled., Anna Klingberg, 
ordf., Jenny Höjer, v. ordf. (till sept. 
m%n. utgång), Edith Norrbom, v. 
ordf. (till årets slut), Hedvig Törje- 
son, sekr., Anna Bäcklin, v. sekr., frö- 
ken Elsa Wengelin, kassaf örv., f ru 
Elsa Andersson och fröknarna Elna 
Sidvall, Sigrid Fröstedt, f ru Ebba 
Lundbäck. Revisorer : fröken Elisa- 
beth Johansson och fru Barbro 
Aberg, revisorssuppleanter: fröken 
Magda Lundblad och fru Lotten Wes- 
tergren. . 

Göteborg. Medlemsantal : 281, var- 
av 19 standiga och 1 understödjande. 
Styrelse: fröken Thyra Kullgren, 
ordf., fruarna Klara Wijkander, v. 
ordf., Astri Levisson, sekr. och kassa- 
f örv., Marta Leffler, Karen Norden- 
skjöld, fröknarna Nanny Lindström 
och Anna Lönnerblad. Revisorer : 
fru Titti Matell och fröken Ruth Rö- 
ding ; revisorssuppleanter : fröknarna 
Hillevi Mattson och Anna Hippel. 

Halmstad. Medlemsantal : 293 %rs- 
betalande och 3 standiga. Styrelse : 
grevinnan Stina Mörner, hedersordf., 
fröken Anna Ljungberg, ordf., f ru 
Ruth Hernqvist, v. ordf. och sekr., 
f röken Marit Olde, kassaf ö m ,  samt 
fruarna Anna Berggren och Alma 
Spiik, mötesvardinnor, Anna Forth- 
meier-Johansson och fröken Signe 
Håkansson. Suppleanter : fruarna O 
Gerda Aurelius och Lisa Frenne. Re- 
visorer: fruarna Anna Nyström ooh 
Solveig Frumrnerin ; revisorssupple- 
anter : fröknarna Alfhild Svensson 
och Olga Lundberg. 

Zainders Damfrisering. 
Stan's elegantaste - rekommenderas. 
JOHNZANDER, F r i s ö r m a s t a r ' e  
Guldm. o. Dipl. Paris, Wien, Berlin, 
Munchen. 
Humlegårdsg. 29, 1 tr. Tel. 63 16 16. 

Man spricht deutsch. 
English spoken. 
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.Hudiksvall. Medlemsantal : 44. 
Styrelse: fruarna Stina Rodenstam, 
ordf., Alma Burchardt; v. ordf., frö- 
ken Hildur Ahlbom, kassaf öm., fru- 
arna Anna Hallgren, -Hildur Sund- 
blad, Hulda Engström, fröknarna 
GerIda östman och Karin Olsson; 
suppleanter: fru Ruth Ljungberg, 
sekr., f röken Maria Nilsson, Bergs j ö, 
fruarna Anna Igglund, Ljusdal, And- 
riette Hallgren, Ljusdal. 

' Hälsingborg. Medlemsantal : 417, 
därav 4 hedersledamöter, 2 under- 
stöd jande och 9 ständiga. Styrelse : 
fröken Signe Wennberg, ordf., doktor 
Hanna Christer-Nilsson, v. ordf., fru- 
arna Astrid Gierow, sekr., Margit 
Froste, v. sekr., fröken Elsa Ström- 
berg, kassaförv., friherrinnan Elsie 
Mannerheim, fruarna Lily Måasson, 
Selma Högstedt-Olsson, husmor, Sig- 
rid S j övall, byråf öreståndarinna, 
Margit S jögreen, Helga Sjunnesson 
och Elin Eriksson. Revisorer : f rök- 
narna Olga Francke och Agda Ljung- 
berg ; revisorssuppleanter : f röken 
Ingeborg Grewillius och f ru  Johan- 
na Nordlund. 

Harnösad. Medlemsantal : 54. Sty- 
relse : fröken Emma Wesxerström, 
ordf., fruarna Ellen Bucht, v. ordf., 
Elsa Söderbaum, sekr., fröknarna 
Olga Bergluqd, kassaförv., och Gerda 
Agrell ; suppleanter : fruarna Ma ja 
Hesse och Clara Odén. Revisorer : f ru  
Gusten Edelsvärd och fröken Anna 
Abrahamson, revisorssuppleant :. f ru  
Lina Törner. 

Jönköping. Medlems.anta1 : 57. Sty- 
relse: f ru  Kerstin Bendz, ordf.,. frö- 
ken Emma Aulin, v. ordf., fruarna 
Elisabeth .Kusel, sekr., Greta -Almhr, 
kassaförv., Marianne Herrlin, Vivi 
Celander och ,Gerda Roempke, frök- 

narna Ellen SchAnberg, Gertrud Sjö- 
berg, Karin Wernqvist, fruarna Mar- 
- t a  Strömbom och Signe Sörensen. Re- 
visorer : fruarna Klara Billmanson 
och Clary Wahlsten-Dahr; revisors- 
suppleanter : fröken Anna Bergstrand 
och fru Greta Rydin. 

Karlskrona. k ed lem sant al : 203. 
Styrelse: f ru  Eva af Geijerstam, 
ordf., fröknarna Hanna Andersson, 
Y. ordf., Signe Nelsson, sekr., fruarna 
.Astrid Bergstrand, kassaförv., Lisa 
Thomsson, mötesvärdinna, friherrin- ' . 

nan Stina Palmqvist'och fröken Disa 
Skantze ; suppleanter : fröknarna Ma- 
ja' Tornée och Anna Jonson samt f ru  
Lisa Widén. 

Karlstad. Medlemsantal : 183. Sty- 
relse : fruarna Gerda Hellberg, ordf ., 
Nancy Envall-Gardell, v. ordf ., Elsa 
Lovén, sekr., fröken Edit Ahrenlöf, 
lektor Karin Ringensson ; supplean- 
ter : fruarna .Hilma Örström, kassa- 
förv., och Inez Lundholm; Revisorer : 
fruarna Elisabeth Ahlberg och Gerda 
Olsson ; revisorssuppleanter : fröken 
Thyra, Freding och f ru  Ruth Lilius. 

KrZstiarzstad. Medlemsantal : 89. 
Styrelse: fruarna Signe Nilsson, he- 
.dersledamot\, Elsa Nordlund, ordf., 
fröken Clara Munck af Rosenschöld, 
v. ordf., fruarna Elisabeth Sjövall, 
sekr., Ellen Nilsson, v. sekr., Olgine 
Pallin, kassaförv., Anna Fischer, R. 
Dörring, mötesvärdinnor, Lotten 
Borg, Maja Engberg, fröken Anna 
Lundqvist, rektor Ellen Widerberg 
och f röken Fosca Leif ert. Supplean- 
ter: f ru  Astrid OFeuk, fröknarna Alma 
'Hansson, Elsa Jönsson och Lilly Ce- 
lander. Revisorer : fröken Elna Ger- 
zell och fru Anna Nilsson; revisors- s 

suppleanter : fruarna Mathilda Ham- 
marlund och Maja Heijbel. 

A T T O R  rengöras och sommarförva- 
ras med basta resultat hos 

Freys Express A.-B. l 
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Landskrona. Medlemsantal : 119, 
darav 1 ständig. Styrelse: fru Klara 
Torpson, ordf ., rektor Valborg Cer- 
vin, v. ordf., fruarna Elisabeth Munck 
af .Rosenschöld, sekr., Ellen Törn- 
qvist, kassaf örv., Signe Bergvall och 
Ester Ryde samt fröken Elisabeth 
Sandstedt ; suppleanter : tandläkare 
Ebba Jacobsson, fru Linnea von Wa- 
chenfelt och fröken Elsa Lindholm. 
Revisorer : fröknarna Alma Anders- 
son och Emma H.ansson; revisors- 
suppleant: fröken Elisabeth Nilsson. 

Linköping. Medlemsantal : 122. 
Styrelse : fruarna Ellen Tiselius, 
ordf., Eva Hanzén, v. ordf., Louise 
Astrand, sekr., Dagmar Nor-denfalk, 
kassaförv., samt Marie-Louise Lund- 
berg, d r  Lisa Möller-Claesson, läro- 
verksad junkten Eleon.ore Bruno, 
fröknarna Ingrid Vallquist och Elsa 
Dyrssen. Revisorer : fru Elisabeth 
Svahn och fröken Anna Viklund ; re- 
visorssuppleanter : fröken Elsa An- 
dersson ooh fru Sigrid Villén. 

Lund. Medlemsantal : 382, därav 
16 standiga. Styrelse : fruarna Carola 
Eklundh, ordf., Karin Mortensen, V. 
ordf. och sekr., Torrborg Petrén, kas- 
saförv., fröken Maria Akesson, v. 
sekr., fruarna Astrid Palmér och Inga 
Lisa Nordström, Marie Louise Leh- 
mann, mötesvärdinnor, - Anna Herr- 
lin, Ellen Hazelius och doktor Ruth 
Johansson. 

Malmö. Medlemsantal : 431, varav 
11 standiga. Styrelse : fru Elisabeth 
Quensel, ordf., rektor Marianne Mör- 
ner, v. ordf., f ra  Tyra Schartau, sekr., 
f röken Naemi Uddenberg, v. sekr., 
fruarna Oliwa Selmer, kassaförv., 
Anna Emil-Ohlsson, .bitr. kassaförv., 
Ada Hultgren, Anna Nordenstedt och 
fröken Elisabeth von Platen, mötes- 

yardinnor, samt fröken Maria Hå- 
kansson, d r  Eva Smedberg och e. o. 
hovrättsnot. Elisabeth Nilsson. Re- 
visorer: fröknarna Millie Munck af 
Rosenschöld och Emma Svensson ; re- 
visorssuppleanter: f ru Anna Green 
och fröken A. Sandström. 

Mariestad. Medlemsantal : 66 Sty- 
relse: fru Marianne Ekman, heders- 
ordf ., fröken Gudrun Langenheim, 
ordf., fruarna Greta Hallback, v. 
ordf., Martha Bergenfeldt, sekr., frö- 
ken Dagmar Johansson, kassaf öm., 
samt fruarna Hertha Sandels och Hil- 
levi Fogelquist. Suppleanter : f mar- 
na Signe Engström och Ester Melin. 
Revisorer : fröken Sigrid Lindgren 
ooh fru Anna Hellberg med fru Nan- 
na Nordal och fröken Lilly Fägreus 
som suppleanter. 

Mjölby. Medlemsantal : 55. Styrelse : 
fil. mag. Inez Flinta, ordf., fruarna 
Gertrud Wågrnan, v. ordf., Rake1 Ger- 
holm, sekr., fröken Ingeborg Barr, 
v. sekr., och fru Blenda Adolfsson, 
kassaf örv. Suppleanter : fruarna Hel- 
ga Norrby och Anna Brizer. Reviso- 
rer: fröknarna Eva Rehnström och 
Greta Wahlgren ; revisorssupplean- 
ter : fruarna Eda Holmberg och Stina 
Lantz. 

Norrköping. Medlemsantal : 268. 
Styrelse : fru Fanny B jörkrnan, ordf ., 
fröken Gerda Malmström, v. ordf., 
f ru Elsa Alkman, sekr., fröknarna 
Dagmar Wessberg, Betty Olsson, kas- 
saförv., fruarna Ebba B.eckman, mö- 
tesvärdinna, Karin Edlund och Hil- 
ma öhman, fröknarna Emelie Anders- 
son, Ruth Dahl och Esther Lindström; 
suppleanter : fru Ingeborg Hallström 
och fröken Gertrud Helin. Revisorer : 
fröknarna Octavia Lundell och Gerda 
Lundman ; revisorssuppleanter : f rök- 

Drottninggat. 41, Drottningg. 11, Regeringsg. 11, Biblioteksg. 11, Vasag. 3, Vasag. 8, Vasa . 
25=27, Vasag. 44, Stureq. 3, Roslaqs 3, Odeng. 73, Hallen, Ortra station, CENTRALBA~-  
GARDENS STORA VANTHALL; STO~KHOLM. 



H E R T H A  67 

narna Hanna Aström och Elin Malm- 
berg. 

Nyköping. Medlemsantal : 131. Sty- 
relse : fruarna Klara Gullstrand, ordf ., 
Karin Göthman, v. ordf., fröken Gert- 
rud Unger, sekr., f ru  Thora Munke, 
kassaförv., och f röken Mathilda Ols- 
son ; suppleanter : fröken Marta Dra- 
ke och fru Anna Westerblad. Reviso- 
rer : fruarna Ella Wennberg och Elsa 
Fischer ; revisorssuppleanter : fruar- 
na. Elvira'Lundgren och Anna Eriks- 
son. 

Skellefteå. Medlemsantal : 29. Sty- 
relse : fruarna Anna Gor.d~n, ordf., 
Edit Ahrmfelt, v. ordf., Tyra Kris- 
tiansson, sekr., Frida Svenonius, 
kassaförv. Elin Bergdahl, Andriette 
Skarin, Anny Lundmark och fröken 
Agnes Sundborg. Revisorer : fruar- 
na Adele Sandberg och Mina Wik- 
ström. ' 

~tockholm. Medlemsantal : 896, 
därav 147 ständiga. Styrelse : fröken 
Ida von Plomgren, ordf., f ru  Signe 
Henschen, v. ordf., .fröknarna Ker- 
stin Fjetterström, sekr., Elsa ' Ek-. 
ström, kassaförv., Eva Fröberg, f ru  
Asta Hägg, friherrinnan Anna Sta61 
von Holstein, f ru  Elisif Théel och, 
f röken Axianne Thorstenson ; supple- 
anter: fru Brita Johansson, f. Aker- 
man, advokat Marta Wikström, f ru  
Mary ,Granström, d r  Eva Lagervall, 
fruarna Hedvig Dernby och Karin 

, Hjelmqvist. Revisorer : f ru  Dorthe 
Hubner och fröken Hanna Olsen med 
fröken Elsa Robach och f r u  Mabel 
Ramsjö som suppleanter. 

Strängnäs. Medlemsantal : 79. 
Styrelse : f ru  ' Inga Rosenqvist, 
ordf., d r  Anna Jansson, v. ordf., fri- 
herrinnan Essie Wrangel, sekr., frö- 
ken Ninni Huldt, kassaförv.; och f ru  
Gerda Löwenhjelm ; suppleanter : fru- 

arna Agnes Ahlenius, Gerda Wranke 
och Asa Widebeck. Revisorer : f rök- 
narna Linnea Roosvall och Margit 
Björkman ; revisorssuppleant : . f ru  
Ellen Philipson. ' 

SumdSvall. Medlemsantal : 41. Sty- 
relse: f ru  Mela Strömberg, ordf., rek- 
tor Elsa Stenudd, v. ordf., f ru  Marta 
Johansson, sekr., fröken Ingeborg 
.=edström, kassafökv; Suppleanter : 
f ru  Margit Blom och fröken Svea 
Markow. Revisorer : 'fru Greta Cen- 
tervall och fröken Görel Carlberg. 

Svalöv. Medlemsantal : 109; Sty- 
'relse : fruarna Signe Nilsson-Ehle, 
ordf., Sigrid Blondesson, v. ordf., 
fröknarna Walborg Månsson, sekr., 
Hanna Akesson, kassaförv., fruarna 
Anna Eliasson, Anna Groos, Augusta 
Jönsson, Carolina Westesson och frö- 
ken Selma Kjellberg ; suppleanter : 
fruarna Gurihild Forslid, E.dit Peder- 
sen, .Gerda Håkansson, Gunborg Ras: 
musson och Emy von Sydow. RevG 
sorer: fröken Clara Engler och' f ru  
Elsa Persson ; revisorssuppleant : f ru  
Hedvig Lindberg. 

Tornelilla. .Medlemsantal : 101. Stny? 
relse: fil. mag. Eva Lindblad, ordf., 
fröken Sigrid Haker, v. ordf. fruar- 
na Dlagmar - Andrén, sekr., Ebba 
Bengtsson, v. sekr., Ellen Jakobsson, 
kassaf örv., Hiedvig Bengtsson .och 
Malin B jörnberg. Suppleanter : 'fru- 
'arna Agnes Rosengren, Alfhild Mar- 
tensson och fröken .Elvira Sjöstedt. 
Revisorer : f ru  Anna Hederström och 
fröken Herta S jöstedt. ' Revisors- 
suppleanter : fröken Amanda Ceder- 
krantz och fru Siri Tufvesson. 

Umeå. Medlemsantal : 151. Styrel- 
se: lektor Siri Hallström, ordf., f ru  
Elsa Grafström. v. ordf.. fröknarna 
Anna Hörnell, sekr., lngeborg Oqulst, 

Fysikalisk-Dietisk-Ku-ranstajt 1,000 fot över havet H u l t af o rs Behandling av reumatiska Rkommor, nrrvsjukdomor, mqg- .,ich 
tarmlidanden samt andra kroniska sjukdomar..Alla moderna bad Former, elektricitetshehandling 
och massage. Individuell diet. Vegetzrisk och blandad kost. Helpen~ion. Begär utförligt pro- 
spekt. Moderata priser. Inga dricksp Overläkare: D:? E. Garby. Postadr. Hultafors. Tel, Boras 
695, Ravlanda 68, Hultafors 16. Under samma .regim: Nyhyttans Badanst. Järnbo&, öppen 

'heh  aret, Ekebyholms Badanst. Rimbo, öpp. sommarm., Sthlms i?ysik..Kuranst. Humlegllrdsg; 18. 



kassaf örv., fruarna Gurli Forsberg, 
Elisabeth Grahn, Tekla Nyman och 
Ebba Roos. Revisorer : fruarna Anna 
Gillberg och Ester Lindgren ; revi- 
sorssuppleanter : fruarna Maria 
Lundmark och Vilma Kinck. 

Varberg. Medlemsantal : 109. Sty- 
relse: fruarna Maja Lundgren, ordf., 
Berna Larsson, v. ordf., fröken Tora 
Lundgren, sekr., ,fruarna Agnes 
Kumlin, kassaförv. och Karin Sundsh, 
mötesvärdinna ; suppleanter : fruar- 
na Gunhild Krafft och Anna Udden- 
berg. Revisorer : fröknarna Sigrid 
Holmström och Cecilia Jakobsson ; 

. revisorssuppleanter : fröken Conny 
Christensson och fru Anna Collin. 

V& jö. Medlemsantal : 129, därav 
en ständig. Styrelse: dr  Rut Grubb, 
ordf., fil. kand. fru Elsa Richert, v. 
ordf., fru Blenda Sylvan, sekr., frö- 
ken Elisabeth Johansson, kassaförv., 
samt fruarna Hanna Lange, Eva Nor- 
denskjöld, Lilly Sundberg, fröknarna 
Inez Malm och Eva Lundgren ; supp- 
leanter : fröken Kerstin Berggren och 
fru Dagmar Jungstedt. Revisorer : 
fruarna Klara Möller och Alma Nils- 
son, revisorssuppleanter : fröknarna 
Karin Arvidsson och Ida Rudelius. 

Ystad. Medlemsantal : 84. Styrel- 
se: fröken Elin Strandberg, ordf., 
f ru Ebba Holme, v. ordf., fröken Elsa 
Ericsson, sekr., fruarna Fanny We- 
linder, v. sekr., Clary Schultz, kassa- 
förv., Ingeborg Borg, fröknarna Emi- 
lia Dawidson, Anna Gedda och Ruth 
Malmgren ; suppleanter : fru Maria 
Mörner, fröknarna Gerda Ysberg och 
Naemi Kleberg. Revisorer : fröknar- 
na Bertha Grönvall och Ida Malm- 
borg; revisorssuppleanter : fröken El- 
len Månsson och fru Thora von Nor- 
mann. 

örebro. Medlemsantal : 130, därav 
3 ständiga. Styrelse: rektor Martha 
Grönvall, ordf., fru Signe Lundgren, 
v. ordf., fröken Elsa Eindh, sekr. fru- 
arna Elisabet Karlsson, kassaförv., 
Elin Pohlman, Elsa Bergelin, Lalla 
Lysell, Marta Gabrielsson, Vivi War- 
ne. Revisorer: fröknarna Ingeborg 
Sahlberg och Eva örström ; revisors- 
suppleanter: fröknarna Siv Blom- 
qvist och Sigrid HAkansson. 

östmsund. Medlemsantal : 85. Sty- 
relse: fil. mag. Gerda Ljunggren, 
ordf., fruarna Ruth Hasselberg, v. 
ordf., Vere Heilborn, sekr., Elise 
Ström, kassaföm., Gusti Cederberg, 
fröknarna Maja Lindström, Hildur 
Mattsson, Karin Eriksson ; supplean- 
ter: fruarna Ruth Enander och Mag- 
gie Strokirk. Revisorer : fru Hertha 
Wagenius och fröken Agnes Zetter- 
ström ; revisorssuppleanter : fruarna 
Maria Sthlhandske och Anna Schale. 

Kalmar: fru Stina Kreuger, Kal- 
mm. 

u JUJBI[LIEUJMSGWVAN: 
Nya bidrag: 

Fr%n anonym givare gm 
Göteborgskretsen . . 2,000 : - 

,, Fröken T. Björkman 5 : - 
,, E.R-n .......... 50:- 
,, Fru H. Thorstenson 15 : - - 
,, "Esseldes brorsbarn" 100 : - 
,, Vaxjökretsen . . . . . 150 : - 
,, Linköpingskretsen . 99 : - 
,, Fröken S. Ulrich . . 50 : - 

Summa kr. 2.469 : - 
Härmed utgör sammanlagda be- 

loppet kr. 3,445 : -. 

Rar startat under ledning av lngenliir AX. ADOLFSON, 
(Diplomerad larare) .grundare av Bar-Lock-InsPIQraPeP sairnt dess agare och 
dlrektör under Aren fr. o. m. i906-4922. Wnderwlsnlng I MELINS STENOeRAIFO 

p& svenska och utlandska sprak. PrlwatlekQloner och smAklasser. 
ValhallavYg. 157 VI, Stockholm, O. Tel. 628205 o. 620324 Telegr.-adr.: llAxatorKg 
SpArva@nje 2 el. 11 till Karlaplan, 4 till Sibyllegat. el. busslinje 52 till Värtavägen. Ood plats för parkering av 
bilar vid parken utanför institutet. 
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Ekonomiska tablåer och revisionsberättelser. 

Undertecknade, som blivit utsedda till revisorer för granskning av  Fredrika-Bremer- 
Förbundets räkenskaper och förvaltning under %r 1933, hava nu ~erkstä l l t  såd,an 
gcanskning och f å  däröver avgiva följande berättelse. ' ' " . ' 

Vi hava genomgått Förbundets räkenskaper och utan .anledning till erinran tagit 
del av vid Styrelsens och Förvaltningsutskottets sammanträden förda' protokoll, var- 
jämte vi inventerat värdehardlingar och kassa samt avstamt bankräkningarna. och 
därvid funnit allt i god ordning. Räkenskaperna hava blivit underkastade fullstandig 
sifferrevision av Sveriges Allmänna Revisionsbyrå, vilken granskning icke givit an- 
ledning till någon erinran. 

Vi hava därjämte genomgått räkenskapeqa för de uqder Förbundets förvaltning 
stående Fleetwoodska- och Arsta-fonderna samt utan anledning till erinran inventerat 
de hartill hörande värdehandlingarna. Emot dessa räkenskaper eller disponerandet av 
fondernas medel hava vi icke heller haft nligot a t t  erinra. 

Förbundets verksamhet under det gångna året utvisar följande 

Tillgångar den 1 jcunucwi 1998. 
Tillglingar den 1 januari 1933 ..................................... Kr. 317,411: 69 

1 n k o m . s t e r  u n d e r  å r e t .  

Medlemsavgifter ........................................ 8,160: 75 
Glivor ................................................. 1,222: - 
Räntor: 

Bankräntor ................................ 15: 72 
FrAn A. Montelius fond .................... 1,115 : 14 
F.-B.-F:s Insamlingsfond .................... 1,409: 68 .2,540: 54 

A. Montelius' fond ...................................... 5,,000: - 
Tidskriften Hertha ...O................................. 544: 23 17,467: 52 
Utgtiende Balans-konto 

Kvarstaende f örlust från 1932 ........................... 1,237: 34 
Arets f örlust ......................................... 318: - 1,655 : 34 

Kr. . 19,022: 86 

Skulder den 81 december 1988. 
Halmstads Sparbank ..................................... 5,000: - 
F.-B.-F:s Stipendieinstitution ............................ 20,250: - 
Tidskriften Hertha ..................................... 1,426: - 
Ständiga ledamöters f ond, fonderade avgifter ............. ,4,898:89 31,574:89 

Av F.-B.-F. förvaltade donationer. 
Anonym donation N:o 3 ................................ 3,000:- . 

........................ H. och E. Zanders Pensionsfond 15,310: - 
Transport 18,310: - 31,574 : 89 

I 2.A:.tU:2 Från Ghettots värld 
I JuJehistorier berättade av EBBA TRAMP. Overs. frlin danska av fil. d r  Karl ~ r i e s .  
"Dessa skildringmr äro gri- "Just nu Tcunnix dessa verk- Pris häftad kr. 2: -, klotb. 
pande. Förf. uger en ena- lighetsbildm p å r h  sar-  kr. 3: -. - I bol&. 
stående Tcannedop om det slcilt intresse." . 
judiska folkets liv och f& DE UNGAS FURLAG, 
hdllanden." Horsens Avis. Bornho1.m~ Tidende. Stockholm l. 



Transport '18,310 : - 31,574: 89 
...................... Kvinnliga kontoristers Semesterfond 5,100 : - 

.............................. E. M. Törneboms donation 3,414: 33 
.............................. S. Jacobson-Norayrs Stiftelse 70,103 : 90 

.................... H. Widmarks Låne- och- Stipendiefond 50,000 : - 
............................... S. Whitlocks Stipendiefond - .  7,743: 50 

...................................... A. ~ontel ius '  fond 27,732: 88 
.......................... H. Karlholms Rekre,ationsfon?l 14,409 : 05 
......................... F.-B.-F :s insamlingsf ond ..... . l  68,464: 79 

................................ Anonym donation N:o 4 9,838: - 
............................ socidupplysningskomrnittén 1,110 : 19 

....................................... L. K. P. R:s fond 992: 56 
.......................... F.-B.-F:s Jubileumsgåva .... 150: 68 277,369: 88 

Avkastning å f öl jande f onder. 
Anonym donation N:o- 3 ................................ 709: 16 . 

........................... H. och E. Zanders pensionsfond 340: 28 
...................... Kvinnliga kontoristers semesterf ond 132: 97 

.............................. E. M. Törneboms donation 960: 09 
.................... H. Widmarks låne- .och stipendiefond 6,007: 26 

............................ H. Karlholms rekreationsfond 840: 58 8,990 : 34 

Kronor 317,935: 11 

. Slculder . den l januah 1938. 
............................................ Skulder den l Jan. 1933 317,411: 69 

U t g i f t e r  u n d e r  å r e t .  
IngAende Balans-konto: 

.................................. Inbalanserad. förlust 1:237: 34 
.......................................... . .  Byråns konto - 14,593 : 72 

Trycksaker ..................................... ; ........ 296: 65 . 

.................................................. Möten 351:47 - 
................................... Allmänna omkostnader 2,543: 68 17,788 52 

Kr. ' 19,022: 86 . 
Tdl&%nga~ den 91 december 1933. 

Kassa konto. ........................................... 402: 61 
........................................ sparkasseräkning 34: 68 

.............................. Inventarier ............ .: 1,1173: 84 . 

........................................ Reversers konto 25,250: - 
................................. 'I'idskriften Rertha ... ; 1,174: 30 

Medlemsavgifters k.onto ; ; ............................... 85:- ' 

.................................... Balanserade rantor o 1,287: 50 -30,007 : 93 

Av F.-B.-F. f örvaltade donationsmedel. 
........................... Anonym donati'on N:o 3 .... ; 3,000:- 

......... .............. H. och E. Zanders Pensi.onsfond ; 15,310: - 
...................... Kvinnliga kontoristers Semesterfond 5,100: - 

. . Transport 23,410: - 30,007: 93 
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Transport 23,410 : - 30,007: 93 
E. M. Törneboms donation ............................... 3,414: 33 
S. Jacobson-Norayrs Stiftelse ............................ 70,103: 90 . 

.................... H. Widmarks Line- och Stipendiefond 50,000: - 
............................... S. Whitlocks Stipendiefond 7,743 : 50 

...................................... A. MonteliusJ fond 27,737: 06 
............................. H. Karlholms. Rekreationsfond 14,409: 05 

................................ F.-B;-F:s insamlingsf ond '68,464: 79 
................................. Anonym donation N:o 4 9,838: - 

............................ Socialupplysningskomrnittén 1,110 : 19 
L.K.P.R:sfond ........................................ 1,000:- 

................................ F.-B.-F :s jubileumsgåva 150: 68 277;381: 50 
Fondernas avkastningar. . . . 

.................... H. Widmarks låne- och stipendiefond 6,007: 26 
Anonym. donation N:o 3 .............................. ..... 709: 16 

........................... H. och E. Zanders pensi.onsfond 340: 28 
Kvinnliga kontoristers semesterfond ...... . ; .'............. 132: 97 

. . 
E. M. Törneboms donation .............................. 960: 09 
H. Karlholms rekreationsfond ............................ 840: 58 8,990 : 34 

' Viiist- och Förlust-k.onto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ala ans exad förlust 1,555 : 34 . 

. . Kronor 31'7,935 : 11 
. . . . .  

Då vår granskning icke givit anledning till någon erinran, f å  vi tillstyrka, 
a t t  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 1933 års förvaltning. 

Stockholm den 20 mars 1934. 
Helena CwLeson. Sven Nissvandt. Do"he Hiibner. 

Av Stockholms Handelskammare aukt. revisor. 

På begäran hava vi verkstallt en fullstindig sifferrevision av Fredrika-Bremer- 
Förbundets räkenskaper för år 1933. 

Föremål för  granskning hava varit: . . 
Kassabok med tillhöqande verifikationer samt 
Huvudbok jämte räkenskapsböcker för Fleetwoodska- och Arsta-f.onderna. 

Räkenskaperna äro i god ordning samt behörigen verifierade och den verkställda 
granskningen har icke givit ,anledning till framställandet av någon anmärkning. 

Arets inghende balanser i de trenne räkenskaperna äro i överensstammelse med 
nästföregående års utgående. 

Obligationsräntor samt övriga räntor och utdelningar hava blivit avstamd.a och 
redovisningen härav befunnen korrekt. 

Stockholm den 15 mars 1934. 
AKTIEBOLAGET SVERIGES ALLMANNA REVISIONSBYRA. 

Sven Nissvandt. / L. 

En klok husmoder använder 

metallputsmedlet w i C KO L IC-O H N-S 
vilket icke innehiller frätande ämnen 
men ,,ock gör .,ting Mixt blankt. I K E M I S K A . T V A T T 

Engros: H E R M A N N D E R L1 E N &-B. 
STOCKHOLM Kungsgatan 3 

Humleghrdsgatan 1-3. Tel. 67 55 44. 
Observabriegatan 12. Tel. 38 90 98. 

Vattugatan 2. Tel. 10 77 72. 



. Undertecknade, utsedda a t t  granska Fredrika-Bremer-Förbundets sjuksköterskebyrås 
och sjuksköterskehems räkenskaper och förvaltning för å r  1933, f å  efter fullgjort 
uppdrag avgiva nedanstående berättelse: 

S j u k s k ö t e r s k e b y r A n :  
Tillgångar den l janzuwri 1933 : 

...................................... Kontant i kassan 
................ Innestående i Skandinaviska Kredit A.-B. 

.................... m ' ,, Svenska Handelsbanken 
................ 9, ,, Stockholms Enskilda bank 

.................... 5 st. aktier i Svenska Handelsbanken 
.................................... Draktkassans konto 

............................................. Inventarier 
...................... Fordran hos S juksköterskehemmet ............................................ Tygs konto 

Inkomster under året : 
............................................ . Arsavgifter 7,465 : - 

.................................. Anskaffningsavgifter 327: - 
............................................ Dagavgifter 4,822 : 70 

Aktiekonto ............................................ 30: - 
Rantor ................................................ 311: 46 

....................................... Sjukbesöks konto 256: 65 . 
........................ .......... Fasta platsers konto ; 1,004: - 14,216: 81 

Skulder den $1 decembw 1933 : 
Fonden för Sjukvårdsföreningar på landsbygden .......... 333: 86 

Kronor 29,965 : 47 

Skulder den l j a n d  1983 : 
.......... Fonden för S jukvårdsföreningar .på landsbygden 

Utgiftm undsr året: 
............................................. Avlöningar 7,378 : - 

Gas och lyse .......................................... 322:36 
........................... Telefon- och .telegramavgifter 902: 30 

.................................... Diverse omkostnader 1,223 : 51 
.................................................. Hyra 3;700 : - 

Inventarier, .avskrivning 10 % .......................... 355: 12 
................................... W i t t  och rengöring 168: 03 , 

................................ Tygs konto, avskrivning 308: - 14,357: 32 
Transport 14,682: 08 

nara Vattholma, Uppland, piigår sommarkurs maj- oktaber. Många friplatser och 
stora stipendier. Företräde för sökande från Uppsala Ian, om de anmäla sig före 
1 april. Program gratis och franko. Adress: Kumlan, VATTHOLMA (tel. Tensta 6). 
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Transport 14,682 : 08 
e .  

T i l l g å n g w  den  31 december 1933: 
Kontant i kassan ...................................... 

................ Innestående i Skandinaviska Kredit A.-B. 

................ 9, ,, Stockholms Enskilda bank 
................... 9, ,, Svenska Handelfbanken ..................... 5 st. aktier i .Svenska Handelsbanken 

Inventarier .................................. !.....,.... 
.............................................. Tygs konto 

Dräktkassans konto ......... ........................... 
...................... Fordran hos Sjuksköterskehemmet 

432: 74 
.5,026 : 76 
3,216 : 46 

781: 27 
500: - 

3,196: 16 
745: - 
150: - 

1,235 : - L5,283: 39 

Kronor 29,965 : 47 

S j u k s k ö t e r s k e h e n i m e t :  
Tdlg&ngar den  1 jantutvi 1933: ,.I ..Ji:= 

Kontant i kassan ...................................... 152: 06 
................ Innestående i Skandinaviska Kredit A.-B. '1,538: 79 

.................. 9, ,,, Svenska Handelsbanken 816: 82. 
Inventarier ............................................ 450: - 2,957: 67 

Inkomst s r  under åre t  : 
................................................ R a n h r . ;  32:90 

Hyror ................................................. 8,662: 45 8,695 : 35 

Slkz~lder den  S1 december 1933: 
S j uksköterskebyrån .................................... 1,235: - 

Kronor 12,888 : 02 

Skulder den  l junzalyi 1953: 
Sjuksköterskebyrh ....... . i . .  ......................... 

Avlöningar ............................................ . 
Gas och lyse .......................................... 
Telefon .............................................. ; 
Diverse omkostnader ................................ .' .. 
Hyror .................................................. 

................................................. Tvätt 
.............................................. Städning 

Inventarier ............................................. 
~ r a n s ~ o r t  

Tand teknikerelever 
mottagas. Gedigen utbildning i mo- 

dern kautschuk-, guld- och 
porslinsteknik. 

CENTRALLABORATORIET, 
Vallingatan 37, Stockholm. . 

Permanentonduler ing 
S A L O N G  JAKOBSBERGSGAT. 6 
%U PERSEN T. 20 10 06 (inv, Sturepl.) 

Med kalluft. Kr. 15:- 
Allt inom yrket utföres av erfaren, skicklig 
personal under individuell omsorgsfull be- 
handling. 



Transport 10,543: 50 
Q 

TiUgångtw den 91 december 1988 : 

Kontant i kassan ...................................... 287: 01 
................ Innestaende i skandinäviska Kredit A.-B. 1,324: 52 

.................... 9, ,, Svenska Handelsbanken 228: 99 
Inventarier ............................................. 504: - 2,344: 52 

Kronor 12,888 : 02 

DA räkenskaperna äro förda med ordning och noggrannhet samt Atföljda av verifi- 
. kationer, få  vi tillstyrka f d l  och tacksam ansvaisfrihet för 1933 års förvaltning. 

Stockholm den 14 februari 1934. 
Elin Rheborg. E. Rappe. 

STHPEND~EHN$THTUTIONEN~ 
V i n s t -  o c h  F ö r l u s t - k o n t o  1933 .  

Inkomster : 
.................... Under året influtna rantor .. ......... 42,694: 91 

Utdelning a aktier ...................................... 10: - 
GAva till Jämtlands läns insats .......................... 400: - 
,, ,, Kristianstads rans insats ............. = ........ 61: 50 

................ ,, ,, Göteborgs och Bohus läns insats 5,000: - 
,, ,, Blekinge lans insats .......................... 27: - 
,, ,, Malmöhus läns insats .......................... 36: 60 
,, ,, fritt stipendium .............................. 500: - 

Anslag till lansfonderna för bibehållande av föregAende års 
stipendier .. ; ......................................... 420 : - 6,445: 10 

Kronor 49,150: 01 

. S t i p e n d i e r :  
....................... Fr%n allmänna stipendiehnden .. ; 

.................... ,, Johanna Kempes stipendiefond 
0. ,, Leijonhufvud-Adlersparreska stipendiefonden ........ 
,, Anna Struwe-Lindhagens fond .................... 
,, Sophie Silows, f. Wastfelt, donationsfond .......... 

.......................... ,, Ellen Fries minnesfond 
.............................. ,, Georg Ameens fond 
.............................. ,, Hilda Nilssons fond 

,, ;Martina Bergman-ihte~bergs Yrkesstipendiefond .... 
........................... ,, Ebba de Lavals fond i . .  

Transport 

N 
östergötland. Kurs 29 juni-l0 december. Undervisning i matlagning, bakning, slakt, 
konservering, narings- och föd.oamneslara, hälsolära och barnavhd samt hemvård, 
sömnad, vävnad (enkl. såväl som konstvävn.). 3!ljölkhushållning, trädg%rdsskötsel, 
sm&djursskötsel. Skolan, som ar  vackert och friskt belägen vid Vättern och Omberg, 
star under statens inspektion, och statsbidrag kan erhallas till 15-20-35 kr. pr m%- 
nad. Illustrerat prospekt fran förestandarinnan L. Lindahl BORGHAMN. Tel. 7. 
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- Transport 20,873 : - 
,, Johanna M. Hedéns fond .......................... 400: - 
,, Fru  Ebba von Eckermanns fond .................... 400:- 
,, Cecile Gohls fond ................................ 400: - 

L i v r ä n t o r :  
................ Från Ellen Bergmans Slaktstipendiefond 2,925 : - 

, Martina ~er~rnan-ös terbergs  stipendiefond för svenska 
kvinnor ........................................... 405: - 

,, Fröken Ebba von Eckermanns fond ................ 515: - 
,, Martina Bergman-Österbergs yrkesstipendiefond .... 2,812: 49 

............................... ,, Viktor Rodhes fond 2,539: 47 
,, Ad& Buréns fond ................................ 190: - 
,, Malmöhus läns Eureniifond .................... i . .  . 450 : '- . . 

Fria stipendier ......................................... 
Förvaltningskostnader .....'............................. 
Nedskrivni.ng till pari av köpta obligationer .............. 

.................. Donationsfondernas ökning under året 1,951: 90 
Allmänna Stipendiefondens ökning under året ............ 5,766 : 04 
Till fria stipendier avsatta .............................. 600: - 
Till disponibla .medel överförda ........................... 333: 90 

Kronor 

B a l a n s k o n t o  d e n  3 1  d e c e m b e r  1 9 3 3 .  

Tillgångar: . 

Obligationer, nominella värdet kr. 884,976: 50, bokförda till 793,474: 41 . 

Obetalda rantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ~ 7 ~ ~  : 92 801,216 : 33 ' 

..................................... Aktier, bokförda till 21,155 : - 
Reverser ............................................... 45,000:- 

...................................... Obetalda rantor 1,122 : 22 :-46,~22 122 ............................ Tillgodohavande hos banker 11,749: 72 
Kassabehållning ......................................... 643: 77 

Kronor 880,887: 04. 

Skulder: 
A l l m ä n n a  s t i p e n d i e f o n d e n :  

................................ Stockholms stads insats 11,121: 50 
Stockholms lans insats .................................. 9,479: 99 

............................... Malmöhus lans insats i . .  46,446: 74 
................................ Kristianstads lans insats 9,223 : 46 

.............................. . Östergötlands lans insats '14,892 63 

............................... Västerbottens lans insats: 13,795 : 92 , 

................ ............. Södermanlands lans insats : 26,838 : 68 
....................................... Örebro lans insats 6,832: 88 

......................... Varmlands läns insats : . . . . . . . . .  6,266: 97 
................................ Norrbottens lans insats 9,654: 09 

Transport '154,552 : 86 

Sophie Löfvenikiölds Husmodersskola 
a. 

Mnriestad, under Kungl. m skolöverstyrelsens inspektion. . Helårs- och halvårskurser 
börja den 15 april. Kursavgift 100 kr, jamte 30 kr. p r  mån för helinack. Statsstipendier 
kunna beviljas obemedlade o. mindre bemedlade. 4 friplatser årligen. Plats förmedlas 
till avgående elever. Prospekt och övriga upplysningar genom Föreståndarinnan. 



Transport 154. 552 : 86 
............................ . Vasternorrlands lans insats 10. 766 26 

................................ Skaraborgs lans insats 26. 422. 12 
................................... Jämtlands lans insats 5. 975. 49 

........................ Göteborgs och Bohus läns insats 25. 696. 26 
.................................... ~ l e k i G ~ e  läns insats 6. 688. 99 

.............................. Vastmanlands lans insats .6. 132 : 06 
.................................... Gotlands lans insats 7. 355. 07 

............................... . Kopparbergs lans insats 6. 799 12 
.................................... Uppsala lans insats 10. 544. 14 

................................. . Jönköpings lans insats 6. 264 25 
.................................. Älvsborgs lans insats 7. 499. 8'1 
.................................. Gävleborgs läns insats 5. 317. 33 

.................................... Hallands lans insats 6. 105. 87 

.................................... . Kalmar läns insats 6. 958 94 
.............................. Kronobergs läns insats .-. 28. 819. 98 

........................................ Gåvoavdelningen 
...................................... Disponibla medel 

D o n a t i o n s f o n d e r n a :  
...................... Ellen Bergmans Slaktstipendiefond 65. 000. - 

.......................... Johanna Kempes Stipendiefond 30. 921 : 67 
............ . Lei jonhufvud-Adlersparreska Stipendiefonden 8. 515 23 

...................... Evelina ~ahnehj&ms Stipendiefond 4. 498 : 57 
....................... Anna Struwe-Lindhagens fond . 1 .  4. 724. 25 

............ Fru Sophie Silows. f . Wastfelt. donationsfond 5. 416. 94 
........ Fru Anna Wallenbergs. f . v . Sydow. donationsfond 11. 137. 67 

................................ . Ellen Fries' minnesfond 6. 566. 68 
Martina Bergman-Osterbergs stipendiefond för svenska 

................................................ kvinnor 10. 000 : - 
...................... Fröken Ebba von Eckermanns fond 12. 000. - 

.................................... Georg Ameens fond 10. 718. 32 
.......................... Olivia Frigelius' stipendiefond 5. 327. 34 

Stipendiaters och Vänners fond ........................ 3. 239 : 82 
............................ .Fröken Hilda Nilssons fond 25. 000. - 

........................ Fröken Hilda Nilssons rantefond 2. 191. 59 
.......... Martina Bergman-Osterbergs yrkesstipendiefond 149. 041. 71 

.................................... Viktor Rodhes fond 60. 394. 70 
................................ Fröken M . Silows fond 6. 658. 97 
................................ Fru Adele :Bbréns fond 4. 000. - 

.............................. Fröken Eva Rdhes  fond 11. 367. 23 
............................ Fröken Ebba de Lavals fond 8. 657. 90 

................................ . Johanna A Hedéns fond 11. 194. 76 
....................... Fru Ebba von Eckermanns fond ; 10. 066. 66 

.............................. Cecile Gohls Stipendiefond 10. 800. 36 
.................... Reserverade och outtagna stipendier 

Kronor 

Stockholm den 14 mars 1934 . 
J 

M . Carlson . 
Ebba von Ecke~mun n. G . Lagercrantz . 

Ebba Odhner . Govert Indebetou . 
Signe Lazwell . 

Revisionsberättelsen införes i majhaftet . 
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LANTHUSHALLNINGSSEMINARIET OCH LANTHUSHALLSSKOLAN. 
RIMFORSA. 

SctmnzancErug av r'äkenskapema för ssminarriet rakmskupsåret 117 1 9 8 2 - 8 0 / 6  1938. 
Debet : 

Ingående. Balans : 
~ i ' l l ~ å n ~ a r :  

Seminariebyggnad med tomt ................ 87,200 : - 
................ "Småbru.ket" !.. :'. ......... ; 15,000: - 

Storgården ................................ 60,000:- 
............. Jordbrukets inventarier och lager 12,350: 96 

Inre inventarier på Seminariet o. på Storgården 10,400 : - 
............................. Bankrakningar 12,387: 82 

22 andelar i Rimforsa Handelsförenings A.-B. 220 : - 
3 andelar i Hallsta Kvarn A.-B. ............ 3: - 
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa ..... 5,000 : - 

........... Hushållets lager och handkassa '. .. 1,862: 92 
................... Seminariets nya hönshus 5,000 : - 

..................... Storgårdens tillbyggnad 3,000 : - 
Utestående fordringar : 

Dyrtidstillägg ................ 220: 23 
Lanthushållsskolans avgifter . . 614: - 834: 23 213,2.58: 93 

, s k u l d e r :  

................ F.redrika-Bremer-Förbundet 
............... Norra Kinda K r a d s  Sparbank 

.................... Kinda Härads Sparbank 
................... Östgöta Hypoteksförening . . 

......................... . Fru Whitlocks Fond 
................. Fröken Lilly Engström gåva 

........... Seminariets undervisningsmateriel 
...................... Undervisningsavgifter 
...................... Inackorderingsavgifter 

.................................... Kassa 
Tz'llphgur utöver skulder .................... 
Fredrika-Bremer-Förbundets kapital fördelat sålunda: 

placerat i Seminariet .......... 89,830: 95 
,, ,, Storgården .......... 41,344 : 55 

Kronor 131,175 : 50 . . 

Vinst och Förlust:, * 

Behållningar : . . 

Seminariets hushåll ...................... 14,944: - 
Förberedande kursen ...................... 804: 75 

I .................................. Rantor 277: 64 16,026: 39 
Seminariets hyra av lokal, och inventarier . . 3,300: - 

D 
I;anthushållsSkolans lokalhyra. ............ 1,500 : - 4,800 : - 20,826: 39 

Kronor 152,001: 89 

Q Kvinnlig Huvud- Kvm 'övre avdelning Husmodersskola 
kurs 2/5-1/8. 2/5-1/8. 23/4-20/10. 

Friplatser f Or behövande .elever. Prospekt f r. Rektor Bosson, 
. T ä r n a . .  , .  ' . .  - .  . - .  . . . -.. . . .  . . 

. . . . -.-. 
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. . Kredit : 

Vinst och F6rlust: 
Anslag till Seminariet ...................... 3,300 : - 

.............. ,, ,, .LanthushAllsskolan 1,500 : - . 4,800: - 
Seminarieundervisningen ....... ; ............ 127: 70 

....................... Småbrukets jordbruk 36.8: 37 

........................ Storgårdens jordbruk 679 : 20 
.................................. Biskötsel 24: 62 

Avskrivningar : 
...... Seminariets nya hönshus 5,000: - 

....... . Storgårdens tillbyggnad 3,000 : - 8,000 : - - 9,199: 89 13,999 : 89 

Utgående Balans : 
Enligt specifikation, tillgångar utöver skulder 138,022: - 

Kronor 152,001 : 89 

Utgående Balans : 

............................ Seminariebyggnad med tomt .......................................... "Sm &bruket" 
. Storgården ............................................ 

........................ Jordbrukets inventarier och lager 
.......... Inre inventarier på Semiriariet och -Storgården ......................................... Bankrakning 

............ 22 andelar i Rimforsa Handelsförenings A.-B. 
........................ 3 andelar i Hallsta Kvarn A.-B. 

........... Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa, obl. 
.............. Seminariets undervisningsmateriel och try& ....................................... Biskötselredskap 

................ SeminariehushAllets lager och handkassa ...................................... Seminariets kassa 
Utestiiende fordringar :. 

.......................... 
s Lanthushållsskolans avgifter 

S k u l d e r :  
............................ Fredrika-Bremer-Förbundet 43,000 : - 

.......................... Norra Kinda Härads Sparbank 20,700: - 
................................ Kinda Härads Sparbank 750 : - 

..................................... Fru Whitlocks Fond t. 5,699: 64 
............................ FriSken LGly Engströms gåva 1,133 : 24 

................................. Seminariets tillbyggnad 73,866: 60 
I förskott mottaget: 

.................... . Undervisningsavgifter 2,100 : - 
E j utbetalt dyrtidstillägg* .................. 167: - 

.................. . Inackorderingsavgiftkr . : 6,400: - 89667: - 153,816 : 48 -- 

.............................. Tillgångar u%uw skulde~ 138,002 : - A 

VID VARSTADNINGEN ELLER FLYTTNINGEN var vgnlig skänk Edra överflödiga klitder 
skodon, linne- och yllepersedlar, möbler och husgerad till 

Btadsmissionena Uppsamlingscentral  
. . . - - -  ~i avhiimta tacksamt efter tillsiigelse pr  tel. 508890, 509737 

Det Illigger budet att vid gfivans emötthgahde 'uppkisa kg. bevis mdd $&r at8mpbI. 
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Sammandrag av inkomster och utgifter för. läsåret 1932-1933 omfattande tiden 
1/11 ISdZ-8l /l0 1963 vid Rirqforsa lanthushallsskola. 

........................ Statsunderstöd : 1) Grundanslag 4,500 : - 
.................. 2) Utöver grundanslag 3,600 : - 

3) Alderstillägg '.. :. .................... 600: - 8,700 : - 
Ortsbidrag: 1) Av länets hushållningssallskap ........ 1,000: - . .  

................... 2) Av länets landsting 1,000: - 
3) Av Fredrika-Bremer-Förbundet ...... 1,500 : - 3;590 : - 

Elevavgifter (undervisningsavgifter, 29 st. a 50 kr., l a 25 
kr., extra elever kr. 64: 50 ............................ 1,539: 50 

Räntor och diverse inkomster ............................ 111:. 17 
Förskott att  täckas genom ökat understa ... .'. ........... 405: -' . 

Kronor 14,255 : 67 . . 

U t g i f t e r :  
.......................... Grundlön till föreståndarinna 3,400 : - 

Alderstillagg till föreståndarinna ........................ 300: - 
........................ Grundlön till ordinarie lärarinna 2,500 : - 

Alderstillägg till ordinarie lärarinna .................... 300: - 
Pensionsavgifter .......................................... 185: - 

........................ Arvode till biträdande lärarinna 1,775 : - 
.............................. Arvode till semestervikarie 375:- 

......................... Studieresor, specialundervisning 
.................. Hyra av skollokaler och lararbostider 1,500: -. 

Räntor ................................................. 500: - 
Varme och lyse ......................................... 739: 22 
Städning, skötsel av trädgård .......................... 322: 30 
Undervisningsmaterial .................................. 
Hyra av inventarier ...................... '. ............. 

................................ Uriderhåll av inventarier 

................................ Annonser och trycksaker 
........................ Skrivmaterial, telefon, porto ..L .. 

................................ Demonstrations jordbruk 
Diverse utgifter ......................................... 158: 33 

Kronor 14,255: 67 ,. 

. B  

Sammandrag över husMllets inkomster och utg.ifter v2d Rhforsa  lanthus~l ls~kola ,  

I n k o m s t e r :  
Elevernas inackorderingsavgifter ........................ 5,798 : 78 . 
Lararinnornas inackorderingsavgifter .................... 900: - -6,698: 78 

Transport 6,698 : 78 

Tapeter MaImtorgsg.8 
S t o c k  h o l m  

Rudolph Biör hlund & ko 
Centralbadet, ~tockholiri; 
R E K  O M MEN.,DE:RAS. 

e.g'ant. a'&l@, -" "- 

ANDERSSONS . . . . . .  . :  

Da m fi.iserihg . . 
. 



Transport 6. 698 : 78 
......................................... Försålda varor 198 : 21 

.................. Räntor från bank och diverse inkomster 31:23' ~ 2 9 ~ 4 4  -.-e 
Behållning från kurs II 1932 ............................ 582: 65 

U t g i f t e r :  
............ Fredrika-Bremer-Förbundets lanthushållsskola 

................ Fredrika-Bremer-Förbundets seminarium 
Ved .................................................... 
Post .................................................. 

.................................. Apoteksvaror. f r  akter 
............................... Inventarieunderhall m . m 

................ Utgifter för trädgården (fröer och dylikt) 
....................................... Lejd arbetskraft 

Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................................... Rengöringsmedel 

Restitution av inackorderingsavgifter .................... 
............................................ Fikloämnen 

Summa h r  . 

1. 125. - 
635: 60 
182: 50 
85: . 
24: 56 

598: 05 
98: 28 

207: 18 
130: 89 
149 : 21 

50: 22 
...... - .. 

Behållning till kurs II 1933 enligt bankbok .............. 
Summa kr . 7, 510 : 87 

Sammundrag över hush(G1lets inkmrster och utgifter vid Rimforsa lanthushdllsskola. 
kurs II 193.9, maj-oktobw . 

I n k o m s t e r :  
........................ Elevernas inackorderingsavgifter 4. 496 : 14 . 

Lärarinnornas inackorderingsavgif ter .................... 825: . 5. 321 : 14 
Försalda varor ........................................ 187: 53 
Rabatt å varor i Handelsföreningen ...................... 65: 82 
Behållning f r h  kurs I 1933 ............................ 583: 83 837: 18 

Summa kr  . 6. 158 : 32 
U t g i f t e r :  

Fredrika-Bremer-Förbundets lanthushållsskola ............ 376: . 
Fredrika-Bremer-Förbundets seminarium ................ 538 : 65 
Ved ................................................... 126: - 
Radiolicens ............................................ 10: - 
Inventarieunderhåll .................................... 315: 90 
Apoteksvaror, frakter .................................. 27: 47 
Utgifter för trädgården (fröer m . m.) .................... 28: - 
Lejd arbetskraft ...................................... 235: 40 
Diverse ................................................ 134: 24 
Rengöringsmedel ....................................... 186: 58 1, 977. 24 
Födoämnen ............................................ 3 , 5 9  532. 
Behallning till kurs I 1934 .............................. 648 : 49 

.Summa kr . 6, 158 : 32 
Revisionsberättelserna inflyta i majhäftet . 



FREDRIKA-BREMER-FÖRBUNDETS LANTHUSHALLS- OCH 
TRADGARDSSKOLA. 

A r b e t s å r e t  1 9 3 2 - 1 9 3 3 .  
i 

Tillgdngnr den 1 oktober 1932 ........ ':'. ............... ; .. 
Istkontster : 

Statsanslag ............................................ 
Statens anslag till stipendier ......... : .................. 
Fredrika-Bremer-Förbundets anslag ...................... 

...................................... Cecile Gohls fond 
......................................... . Kursavgifter .. ; 

Inackorderingsavgif ter .................................. 
........................ .... Ranta å sparkasseräkning. .; 

Trädgården ............................................ 
Hönsgården ............................................ 
Bigården .............................................. 

Slculcler den 30 september 1938: 
. Margaretafonden ...................................... 33,250: - 

Fredrika-Bremer-Förbundet ............................ 30,000: - . 

Räntor, upplupna ej  förfallna .......................... 854: 51 
Diverse kreditorer ................ ; ..................... 3,315: 71 . 67,420 22 

. . 
.Kronor 210,417: 86 

.............................. Skulder den 1 oktober 1932 

Utgif tw : 
Avlöningar ............................................ 
Pensionsavgifter .......................................... 
Statsstipendier ........................................ 
Cecile Gohls fonds stipendier ............................. 
Hyra ................................................... 
Bränsle och lyse ........................................ 
Hushhllet ............................................... 
Lantgården ............................................ 
Tryck, annonser, porto och telefon ....................... 
Omkostnader ........................................... 

-.--.CC.< .- 
Egendomen, reparation och und.erhå11 ..................... 
~nventariei*, reparation och. underhåll ..................... 
Rantor ................................................ 

. Avskrivningar : å fordringar ............................ 
............................ %inventarier 

Tillgdngw den SO september 1933 : 
sparkasseräkning ...................................... 3,968 : 62 
Egendomen ............................................. 87,800:- 

Transport 91,768 : 62 104,183 : 85 

10 O/o gottgöres kunden vid köp 
från lager av 

Besök V&P utställning 
% Sockenvagen vid Dalarövagens hiill- 

Gr .avv&rdar  . plats. Tel. Enskede 29 25 o. 62 82 00. 
Undvik fördyrande agentprovisioner. 

och gravfrisar direkt frAn TRANAS STENHUGGERI i Stockholm; - -  . 



Transport 91,768 : 62 104,183 : 85 
............................................ Inventarier 6,994:34 ............................................... HushHllet 433: 10 ............................................ Trädgården 3,056: 50 ............................................ LantgHrden. 3,877: - ............................................. Hönsgården 86 : - ............................................... Bigkden 100: - ...................................... Diverse debitorer 668: 45 

................................ Ränta, i förskott betald 250: - 106,234: 01 

Kronor 210,417 : 86 

L RevidonsberSittelse. 
Undertecknade, av ~redrika- reme er-~örbnndet utsedda revisorer a t t  granska räken- 

@per och förvaltning av-Fredrika-Bremer-Förbundets LanthushUs- och Trädgårds- 
skola ,=~~elryd,  Bastad', f å  häröver avgiva följande berättelse. 

Räkenskaperna äro förda med ordning och omsorg, såväl utgifter som inkomster 
äro styrkta med vederbörliga verifikationer. 

Skolans ekonomiska ställning framgår av den av kassaförvaltaren uppgjorda tablån, 
. vilkens överensstämmelse med rakenskaperna vi vitsorda. Kapitalbehållningen har 

sålunda under raken&apstiden 1/10 1932-30/9 1933 ökats med kr. 224: 14. 
Elevantalet var under vinterkursen 19 ordinarie och 3 extra elever, under sommar- 

kursen 24 ordinarie och 7 extra. 
Skolans fastigheter och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp. 
Vi fH därför tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet å t  styrelsen, kassaförvaltaren 

och skolans ledning för den tid revisionen omfattar. 
Halmstad den 20 januari 1934. 

Ruth Hernqvist. Anna L jung berg. 

................................ Tillgångar den I juli 1989 

........................... .... Statens anslag: avlöning : 5,420: - 
undervisningsmateriel .................. 130: - 

.............................. stipendier 1,440: - 
...................................... Kommunalt anslag 5,000: - 

........................................... Elcva;.gifter 7,360: - 
................................................ Räntor 395 : 39 

Utfört arbete ........................................ 2,600: 25 
....................................... Varuf örsiiljning 

. - - .  331: 89 22,677: 53 
Transport 37,877: 34 

nonsorer I 
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Transport . 37,877: 34 
Shdder den SO juni 1933: 

Grundfond t. ........................................... 20,000: - 
0rganisationsf6nd .. : ................................... 1,000 : - 

....................................... Diverse kreditorer 3,222: . . 50 24,222: 50 

Kronor 62,099 : 434 

.............................. Skulder den I juli 1932 24,330 : 74 

Utgifter : 
............................................ Avlöninpr 13,132 : - 

Statsstipendier 1,440 : - , . ......................................... . . 

Undervisningsntateriel, vinderh211 och förbrukning ........ - 407: 79 
410:34. '  Tryck- och annonskostnader ...................... ...... 

......................................... Bränsle och lyse 1,197: 84 
............................ Hyra och övriga oinkostnader 6,683: 85 

Riintor ...........................................:..... 30: - 
. . Avskrivningar: å inventarier .................. 321 : 25 

. å undervisningsmateriel ........... 79 : 87 401 12' 23,702 : 94 

Tillgångar den .SO januari 1953 : . 
Kontant i kassan .......................... .r.. ......... 122: 17 
Sparkasseräkning ....................................... 1,535: 39 . 
Obligationer ........................................... '6,000: - 
Räntor ......................... i . .  ............a......- 60: - 
Inventarier ............................................. 2,891:26 
Undervisningsmateriel ...................... ; ........... : . 718: 80 
Lager ................................................. 1,994: 54 
Diverse debitorer ................... . l . .  ................ 744: - 14,066: 16 

Kronor 62,099 : 84 

~evisionsbeniit teke. ' . . 
Undertecknade, utsedda a t t  granska Fredrika-Bremer-Förbundets skolas för kvinnlig 

yrkesntbildning och den darmed förenade Syateljé Stoff och Stils räkenskaper för 
tiden 1 juli 1932-30 juni 1933, f& efter verkställd revision avge följande berättelse: 

Rakenskaperna äro förda med ordning och reda; utgiftsposterna #ro behörigen veri- 
fierade. ~ardehtbdlingarna, som äro förvarade i Stockholms Enskilda. Banks avdel- 
ningskontor, Drottninggatan 48, kassavalv, äro granskade. Angående skolans och . 

ateljéns ekonomiska ställning hänvisas liksom föregående å r  till har bifogade av kassa- 
förvaltaren uppgjorda tabla, vilkens överensstämmelse med räkenskaperna vi vitsorda. 

Då ingen anledning till anmarkni& sålunda förekommit, f a  vi tillstyrkaatt ansvars- 
frihet tacksamt beviljas styrelsen för  det gångna årets förvaltning. 

Stockholm den 1 mars 1934. 

Ing.f.id A lexandemon. 
Likarinna. 

Signe Stenberg. 
.Bankkassör. 

Fredrika Bremer Förbundets Byrå - 
Klarabergsgatan. 48, Stockholm C. 

Lamnar råd ' vid' yrkesval åt kvinnlig ungdom. 
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Nya 
förbundsmedlem 

B o r s: ' fröken Hildur Andersson, fru 
Resi Andersson, fröken Svea André, fröken 
Ulla André, fru Ester Apler, fröken Eva 
Bogren, fröken Elsa Borg, fröken Marga- 
reta Brunskog, fru Birgit Bulow, fru Gert- 
rud Byttner, fru Ester Carlsson, f ru  Isa 
Carlsson, fru Wlanka Cedervall, fröken 
Aina Conradsson, fru Hiördis Eiserman, 
fröken Brita Elmén, fru Ingeborg Eriksson, 
fröken Marta Eriksson, f ru  Elsa Frenne- 
sen, fru Niko. Gertzén, fröken Ella Gård- 
ling, fru Ebba Görander, fru MXrta 
Haedde, fru Gurli Hagberg, fru Gunhild 
Hedeland, fru Kapin Hellsing, fru Dagmar 
Hennix, fröken. Else Hertzman, fru Annie 
Holnldahl,.fru Elna Hultén, fyu Signe Hå- 
kansson, fröken Elsa Haggström, fru Mar- 
git Hörstadius, f ru  Greta Ideforss, fröken 
Ingrid Johansson, fröken Vivan Johans- 

. son, fru Marta Jonsson, fröken Elsa Kind- 
lund, fröken Sara Kindlund, fru Gunhild 
Kronvall, fru Stina Krook, fru Elsa Lied- 
berg, fröken Astrid Lilliegren, fröken Sig- 
rid Lilliegren, f ru  Saga Lindblom, fröken 
Inga-Lisa Lindgren, fru Ebba Lindhe, frö- 
ken Elsa Lindskog, fröken Ebba Lindmall, 
fru Elsa Lundqvist, fru Greta Martinsson, 
tandläkare Elsa Mattsson, fröken Britta 
Meijer, fröken .Maja Melin, fru Anna Nils- 
son, fru Ruth Nilsson, fru Eren Norden- 
skjöld, fru Alva. Nordlander, fröken Ann- 
Greta Olsson, fröken Svea .Otterdahl, fröken 
Valborg Pettersson, fru Ester Petzäll, fru 
Gunn von Platen, f ru  ,Gerda Risinger, frö- 
ken Gerda Rodling, fru Elsa Rudback, frö- 

. ken Rut Salén, fru Thér&se Sandvall, fru 
Greta Sislegåird~, fröken Hildur S j öman, 
fru Karin Skoog, fru Birgit Sonden, fröken 
Torborg 'Stenlund, fru Helga Ströberg, 
fru Waja Sundström, fru Elsa Sveneon, 
fru Sigrid Svensson, fru Brita Sylwén, frö- 
ken Annie .Södersten, fröken Anna Torgers- 
ruud, fru Marta Torin, fru Astrid Törnell, 

fru. Marta Wennerlund, fru Narta W'er- 
dinius, fru Elsa Nathorst Westfelt, fröken 
Karin Wickelberg, fru Elsa Wijkman, frö- 
ken Valborg Witte, fröken Brita von Zweig- 
bergk, fröken Rosa östblom, fru Sigrid 
Östling. 

.B å s t a d: fröken Dagmar Bruce, Tore- 
kow, fru Eina Lundberg, Bastad, fröken 
Pedersen, Malen. 

:F a l k ö p i n g: fru Hanna Kristofferson. 

B u d i k s v a l l :  husmor Olga Lind, fru 
Helena Vastberg. 

H a l s i n g b o r'g: fru Ingeborg Anders- 
son, fröken Anna Persson, fröken Hulda 
Nilsson, fröken Ruth Rosenberg, fröken 
Signe Weding. 

K a r l s k r o n a :  f ru  Sigrid Alm, fru 
Svea Berger, fru Birgit Enger, fru Edith 
Hdler, fröken Ingrid Holm, f ru  Hattie 
Jephsson, fru Ebba Larsson, fru Elisabeth 
Lindblom, fru Signe Lindström, fröken 
Nanna Martinsson, fru M. Möller, fru Anna 
Nilsson, fröken Lisa Nyström, fröken Mar- 
tina Olsson, fröken Ellen Petersson, fröken 
~ a n n a  Rhodén, fru Astrid Svensson. 

X a r l s t a d: fröken Edit Berat-Lind, 
fru Emilie Lagergren, fru Karin Rosen- 
gren, fru E. Asell. 

L i n k ö p i n g : fröken Roda Harling, 
fru N.. Hesselberg, fröken I. Israelsson, fru 
Elin Norlindh, fru Elsa TorgArd, fru Hilda 
Uhler, fru Tony Witt. 

L u n d : fru Signe Andersson, fru Ruth 
Bengtsson, .fru Valborg iBirgh, fru Ebba 
Branströrn, fru Eajla GrAberg, fru Elisa- 
beth Hintze, fröken Gerda Laurell, fru Ma- 
lin Lindelöf, fru Elly Leinert, friherrinnan 
Ebba Maule, fru Olga Nilsson, fröken Hel- 
ga Norsborg, fru Hilda Sandgren, fru Hilde- 
gard Wieselgren, fru Ingeborg Wrak. 

Bl  i O 

e e 
Riksföreningen för Svenskhetens bevaran- 
de i utlandet! 

Dat ör varje svensks plikt.  
Medlemsavgift 5 kr. - - - Adr.: Göteborg. 



IM a r i e s t a d : fru Gerda Bergström, 
f ru    isa Danielsen, Hellekis, fru Olga Har- 
ris, fru Herdis Jacobson, fru Gunhild Mag- 
nell, fru Sigrid Vestergren. 

N o r r .k ö p l n g: f ru  Ragnhild . Berg- 
ström, fru Kerstin Butler, fru Margot Da- 
vis, fröken Elsa Grandin, fröken Ellen Lind- 
berg, fru Gerda Petterson, fru Signe Ryd- 
hagen, fru Hedvig Tengzelius, fröken Eva 
Tengzelius, fröken Gunnel Tengzelius, fru 
Clary Tesch, f i x  Gunhild P:son Warendh, 
fröken Natalia Söderström, fru Maja-Lisa 
Wallén. 

N y  k ö p i n g: fru Mimmi Appelgren, 
~ r n t h s ,  fru Maud Bernström, Nasby, fru 
Baby Beve, Lövsund, fröken Hedvig Brinck, 
fru Gurli .Brown, f l .  ~ i d i a .  ~anielsson, 
Tunaholm, fru Karin Eriksson, fru E. Fors- 
bom, fru Lisa Hansson, fröken Louise Hag- 
strömer, fru Henriette Hedin, Kärrboda, 
fröken Ida Johnson, fröken ~ e ~ d a  Kriger, 
fru Alice Larsson, fru Dagny Ljunggren, 
fru Gerda von Schinkel, Nowby säteri, frö- 
ken Signe Skoglund, f ru  Aina Stensgård, 
fröken Inga Suneson, fru Ruth Thedéen, 
fröken L-ydia Tahelin, fru Jane Thorsson. 

.S t o c k h o l m : fru Nana Alrutz, Djurs- 
holm, fröken Torun Billström, fru Signe 
Ehren.borg, fröken Gerda Frisell, fru Anna 
Grumme, fru Ellen Gyllencreutz, fru Fan- 
ny Hagström, Äppelvileen, fru Vera Hsin, 
fru Hanna Hindbeck, fru Atta Huldt, fru 
Elsa Landell, fröken Elvy Rydefalt, fru 
Lisa Selldin; fröken Anna Sivard, fru Au- 
gusta Thorsson-Schneppendahl, fru Naima 
Welin-Berger, Stockszmd, fru Lalla Weh- 
ineyer, fru Hanna Vretblad. 

S u n d s v a l l : tandläkare Elsa Attmar, 
fröken Ulla Cassberg, fru Ebba Conradi, 
fru Greta Kriimer, fru Augusta Kallberg, 
fru ~ o r a  Montelius, fru Peters, fröken An- 
na Greta Stenudd, fröken Helga Wickberg. 

T 0 m e l i l l a: fru Anna-Maj Ericsson, 
f ru  Hilma Mohr, fru Elva Ranstarn, fru 
Alice Torstensson, fru Anna Akesson. 

V a x j ö: rektor Eva .Hoffsten, fru Gert- 
rud Ingvarsson. 

Y s t a d: fröken Ebba Andrén, fru Maj- 
ken Arndt, fröken Therese Hansson, fröken 
Elina Jönsson. 

.ö r e b r o: fröken Ester Medin. 

ö s t e r s u  n d :  fru Ruth Adelius, frö- 
ken Linnéa Bostedt, fru Karin von Hei- 
deken, fröken Annie Jacobson, fru Karin 
Risling, P&ösön, fru Lois Sunneby, fru Ka- 
rin Schmeling, fru Svea Sjöstedt, fru Lisa 
Tengblad, fru Alfhild Welin, fru Elisabeth 
Westerlund, fröken Greta Westerberg,. frö- 
ken Ingeborg Öhgren. 

På grund av bmktande utrymme i 
detta nummer, och då aprilhäftet 
utkommer i form av jubiieumsnum- 
mer, m%ste .de influtna kretsmedde- 
landena tyvärr st% över för att  in- 
föras i Herthas majhafte. 

Bildningssökande kvinnlig ungdom 
m% beakta sommarkurserna % 

Katrinebergs f olkh'6gsbola och 
lanthushållsskola 

Nya kurser 4 maj. LBga avgifter (rum och kost 38 kr. mån.), friplats och stipendier. 
Begär prospekt! - Rektor L7dv. Ds. Vylder, Kc~t.rZnebevg, VESSIGEBRO (Halland). 
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Fredrika-Bremer-Förbudets .&s- 
möte äger rum i Stockholm den 4 och 
5 april och kommer att  förbindas med 
firandet av f örbundets 50&s jubile- 
um. Lokalen för förhandlingar och 
föredrag blir Jernkontoret, ooh pro- 
grammet upptar sedvanliga Arsmötes- 
förhandlingar under de bilda dagar- 
nas tidigare förmiddagstimmar. Ons- 
dagen den 4 kl. 2 kommer undervis- 

- ningsrådet A. Thomson at t  tala om 
" Atgärder mot ungdomsarbetsloshe- 
ten", varp% diskussion f öl j er. Sedan 
vidtager Överläggning med kretsre- 
presentanter. Kl. 8 på onsdagskväl- 
len ä r  ett diskussionsmöte anordnat, 
varvid aktuarien Hedvig Dernby in- 
leder ämnet "Gft  kvinnas förvarvs- 
arbete" och medlemmar äga medtaga 
gäster. 

På torsdagen förekomma kl. 10 f. 
m. val av ledamöter och supp1ea.n- 

ter i styrelsen samt revisorer, varpå 
skolföreståndarinnan Signe Wenn- 
berg talar "Om kvinnors representcc 
tion i komrnunala styrelser och ru%rnn- 

der". Tillfalle till diskussion gives. 
Förbundets f erntiodrsf est äger rum 

torsdagen den 5 kl. 8 e. m. i Blå Hal- 
Im i Stockholms Stadshus och avslu- 
tas med supé i Ggllene Salen. In- 
gAngen ä r  Södra portiken västra trap- 
pan, och med hänsyn till radiering 
av festprogrammets första del bör 
publiken ha intagit sina platser kl. 8. 

Förbundsmedlemmar, som önska 
deltaga i femtioårsfesten, anmodas 
att  så snart som möjligt hämta eller 
rekvirera inträdeskort å Fredrika- 
Bremer-Förbundets byrå, Klara- 
bergsgatan 48, tel. 10 27 62. Samt- 
liga f estdeltagare Skola vara f örsedda 
med inträdeskort. 



Tidskrift f ö ~  den svenska kvinno&elsen, utgiven av FREDR1KA:BREYER-, 
FöRBUNDET. Redaktör: M a r g a T e t a ,v o n K o n o'w. 

Samtliga förbundsmedlemmar erhalla tidskriften'. Icke-förbundsncedlenvman pre- 
numerera $ Grmas te  postanstalt eller i bokhandel.. Pris !ör postuppl.: 111 å r  kr. 
5: -, 1/2 %r kr. 2: 75. Lösnummer 50 öre. Redaktion och eqmdition; 48 K l a ~ a ~  
bergsgatan, Stockholm Redaktionstid: tisdagar och fredagw kl. 1-3. Telefon:.' 
20 48 50. Expeditionen: kl. 11-4 varje söckendag. Telefon: 20 48 50, 10 27 62. 

Osby under skolöverstyrelsen stående internatrealskola., 
för gossar och flickor i* natursk. hälsosam trakt. 
Examensratt. God tills: å elevhemmet. Sund 
idrott o. hurtigt ,friluftdiv. Vill befr. de ungas 
personlighetsdan. 'eft. kristna grundsatser. L%ga S a m s k o -1 a kgifte< Prospekt och ref. genoni rektor Bern- 
h.ard Johansson. , 

3 8. 

S O D R A K,. F. U. Ii. rekommenderar : 
Inackorderingsl~em. Folkungagatan 122, 4 tr.,' Stockholm. Tel. 40 88 90: God 

inackordering till bill. pris för fasta och tillf. gäster. 
O Skolu föl- hasligt arbete. Kocksgatan 47, Stockholnl. Tel. 40 08 40. Bill. kurser 

i enkl. och finare matlagn., sömnad m. m. ;Elevhen? å skolan. Matservering. 
Bakverk o. maträtter på beställning. 

O Viloheinznzet, Skarpö, Vaxholm. Tel. Skarpö 144. Oppet året om. Gott bord. 
goda baddar. Hemtrevnad, ro och vila. Billigh. priser: 

Matsalarna, Götgatan 71, 2 tri Rosenlundsg. 17 och St. Nygatan 38, 1 tr., erbjuda 
vällagad mat till bill. priser, även avhamtn. Lämplig för skolresegrupper. 

i )  Tvuttinrättning. Borgmastaregatan l. Te1.40 44 80. Välgjort .arbete till billigt pris. 

Pr,>spekt och upplysningar rörande de olika grenarna p å  begäran kostnadsfritt. 

- 

Belagen 600 f. ö. h. i vacker Bergslagsnatur. Barrskogsluft. Nya badavdelningar med 
behandling av ischias, reumatism, nervlidande, högt blodtryck m. m. Skodsborgsmetoden. 
Veg. o. bl. kost. E t t  20-tal moderna rum med v; o. k. vatten, w. C. och värmeledning. 
Pensionärer mottagas 10 % rabatt. Begar prospek;. Adress: Jiirnboås. Telefon 13. 

K,ARI,NA. 
, .  

Syskola för modern kläd- och lin- 
, nesömnad, samt  montering. Kur- 

, -  ser'på 8 mån., 2 m%n. o. 4 veckor. 
Anmallan motta.ges dagligen 9-G. 

B e s t a l l n i n ~ s a t e l j é .  
Begar prospekt. a 

K A R I N  N O R D E M A N ,  
Eriksbergsgatan 5, 3 , tr., Stockholm. 
Telefon 10 81 87. 

I N G E M ' A R  R O S M A R K  
ha flyttat till - 
S p o r t p a l a t s e t  
(S:t E r i k s g a t a n  58-60} 

Tid p r  tel. ell. vid personl. besök. 
Eft ,  överensk. även kvällsmatt. 



OCH 
HYGIENISKA 
GOLV 

det ar vad Hydrox lovar och 
även :hiiller. En strykning med 
Hydrox, som torkar p% 45 minu- 
.ter, ger en elastisk yta, soim ald- 
r ik  blir hal och har  en diskret . 
glans. E t t  Hydroxbehandlat 
golv kan s%ptvattas, meii behö- 

. ver aldrig bonas. 
Gör vad hundratals sjukhus 

.och vArdhem redan gjort, be- 
handla <Edra golv med Hydrox, 
den äldsta, främsta cellulosalac- 
ken för golv. 

En liter Hydrox täcker c:a 
15 ii SO kvm. 

e '  Begär offert. 

- A.B. ALFORT & CRQNHOLM STOCKHOLM 

Vasatryckeriet, Stockholm 1934.. 
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