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M ä n s k l i g h e t e n s .  syskonlif. 

'Ii år. . kr. 4: ,50 11s år. . kr. 2: 50 
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.. Lösnummer 10 Öre. 
' Prennmeration sker såväl i 
landsorten som i Stockholm å 
närmaste postanstalt eller bok- 
handel. 

"D en vind som smeker din panna eller som susar 
vid ditt fönster, den ar ju ,barn af samma stora 

vind, som kringbrusar jordklotet, som far öfver alla 
jordens länder. Du hör i dess röst en röst ur universum. 

Så är det ock med andans vind; och mer än 
någonsin i våra dagar, d i  ångan gjort förbund med 

. andan och löst dess bundna vingar till en allt friare 
flykt genom världen. Och hör du det ej; hur den 
talar från 'kust till &kust, frin land till land, från stad 

-till stad? Hör du ej. känsla väckas af känsla, tanke 
'svara p i  tanke, ton dallra vid ton och de små öarna 
gifva genljud af de'stora världsdelarnas ackorder? -. - 
Då måste d u  äfven höya, i denna tid, en viss melodi; 
en iiss sing, som genomgår all annan och i hvilken 
folken, de fjärran skilda folken, harmoniskt sjunga 
tillsammans. 

Vackrare an i dessa Fredrika Bremers inspirerade 
ord har väl knappast den mänskliga samhörighetens 
stora famnande tanke funnit sitt uttryck, och bättre 
motto kan icke Dagny satta öfver ingången af det 
nya år, som genom de tvenne internationella kvinno- 
kongresser, hvilka skola hållas i Stockholm, kommer 
att på ett alldeles nytt satt väcka och lifva känslan af 
universellt samband kvinnorna emellan i deras straf- 
vanden och önskemål. Detta år skall blifva en tid af 
vaknande impulser och idévidgande lif, af nytt och 
stärkande arbete. Känsla skall väckas af känsla' och 

tanke svara p5 tanke, och de skilda. folkens' sam- 
sjungna melodi, som Fredrika Bremer med diktarens 
känsliga öra hörde stiga ur ett i öfrigt förvirradt och 
disharmoniskt, brus, skall ljuda fullt ut, förnimbar afven 
för de liknöjda, de slösinta. Samhörighetskanslan. skall 
fattas klarare an någonsin, och hoppfullare an förr 
skola kvinnorna i dess tecken vaga skada framåt mot 
den tid, som, Fredrika Bremer siade om då hon, i 
sam band med de här ofvan citerade orden, .talar om 
förb&dring på jorden, om ett stort syskonlif, "i hvilket 
alla mänskor erkähna 9hvarandra sasom barn af' samma 
fader, födda att med hvarandra dela. samma arf af 
godt och gladjetl. 

I sammanslutning, fram mot detta mål - mänskor- 
nas syskonlif - är det som de skilda ländernas kvin- 
nor hela jorden öfver sträfva, i och med att de arbeta 
p å  sin egen frigörelse. D e  arbeta till synes och för 
en tid mot mannen, men blott för att nA malet att stå 
med honom, som jämställda syskon i en fri och full- 
komligare mänsklighet. . Det var för detta som. afven 
Fredrika Bremer verkade i sin kamp för ljus och rymd och 
rörelsefrihet at kvinnorna. Hon pekade pa vägen för 
oss, och vi ha tagit upp kampens arf efter henne. I . 
hennes . tro, i hennes starka känsla af samhörigheten 
mänskorna emellan, af mans och .kvinxiors gemensam- 
ma arf af godt och glädje, sluta, kvinnorna kedja 
jorden rundt, i .  arbetet för sin sak. 

. - -p- 

Mastersamuelsgatan 51, en tr. 

Te le foner :  
A,h. S* 122 

- - 

E L L E N K L E MA N. 
Mottagningstid: 

kl. 11-12. - I - Utgifningstid hvarje torsdag. . Sthlm 191t, F. Englunds Boktr. 

och Annonskontor: 
Masterwmuelsgatan 51, en tr. 

. .  
15 öre per mm. 

Enkel' spaltbredd 50 mm. . 
Maruinalannons under texten 15 

m%:s höjd per gång 30: - 
Post- och telegrafadress: 
DAGNY, Stockholm. 

Rabatt: 5 ggr 5 010, 10 ggr 10& 
20 ggr 20.%, 50 ggr 25 010. 
Annons bor vara hiämnad 

senast mandag f. m. 



Floras svenska segertåg och nyaste härförare.. 

I ntet torde - bredvid konsten - så Flora bepryder igiän med pser och 
afspegla ett lands kulturella förhallan- artz& blommor. 

den som dess litteratur. Askadligt och 
I 

Nit ser man narcisserna' blå / samt 
gradsäkert aterger den tidsströmningarnas sf&ia violer a 

färg och styrka. Och i det stigande och Bryta sig upp bland siziön / mot de72 
fallande intresse, med hvilka dessa om- Zz fgz f zuande Solen. 
fattas af folk och individer, ligger ofta ' Primula veris tir här Tulpaner af H I C ~  
.inspirationens slumrande frö. Ju starkare rade fiirgor/ 
kärlek, dess starkare inspiration. Så har Trägiirdz Mästaren h r  ?zu stnlt sine 
alltid det som varit ett folk kärast, korn- s?tören i eui~zcklar 
mit att a f ,  dess skalder besjungas, fran i mtor och ort& cart / Labyrint- 
vikingatidens svärd, sköldar och skepp her oc Kri?ggiing,/ .. 

till våra dagars aeroplan. 
Och få områden skulle väl ligga e Den placeringen , är beaktansvärd så- 

närmare till hands för lyrisk behand- som betecknande för tidssmaken och  
ling än Floras stora och stralande rike. SICRID STJERNSWARD f ö r  denna hade man tidehvarfvets upp- 
Många af hennes barn ha afven letat f .  von Horn. lysta och skönhetsälskande drottning att 
sig frani till skaldernas värld 
och där funnit vird och skydd. 
Men hos oss äro 'dessa sma 
lyckliga vandrare ej talrika. 
.Och de flesta af dem ha hittat 
dit på den stora .internatio- 
nella allfarvägen. I vart land 
ha stigarna i allmänhet varit 
så dunkla och knaggliga, att 
de där ej förmatt .l<ämpa sig 
fram. Hvarför ? Svaret ligger 
nära. Det stora, varma in- 
tressets banbrytande kraft har 
saknats. Och dock ha vi en 

tacka. Sedan dröjde det länge, 
tills något dylikt upprepades. 
Rococotiden gaf visserligen ej 
renässansen efter i hortikul- 
turellt intresse. Det var ej 
blott den franska smakens, 
det var Linnés århundrade; 
men de bIomstrande trädgår- 
darna orngafvo nästan undan- 
tagslöst slotten. Och sa blef 
förhallandet en lang tid fram- 
åt. Men i den mån blom- 
morna från slottens trädgårdar 
vandrade ned till herrgårdar- 

.andlig jordman, rikare och 
WIDTSK~FLE. 

nas och bondgårdarnas, bör- 
bördigare an någonstädes: våra jade 'de att mera omhuldas af 
medfödda naturforskaranlag och vira frejdade natur- folkintresset och uppmärksammas af skalderna. Nu hjalp- 
forskarnamn. te romantiken till, och Atterboms "B l o m  m o r" ar ett 

Det har också funnits tider af bärande och lifskraf- at de bästa bevisen från denna sena& tid. 
tigt ljus, hvari det spirat och blomstrat som aldrig djes De ytterst svaga försök till blomsterlyrik som sedan 
i Sverige, och då afven p i  botaniskt- Iiortiki~lturellt områ- gjorts, ha endast förmått visa, hu.r långt vi aflagsnat oss 
de kraftiga impulser gingo ut från vait land. Men de ii- från den tid, hvars motto var' "Tillbaka till naturen!" 
derna ha gatt förbi, och vi ha varit gara att glömma de Och så iiibröt förvarfvets, inciust~i;alismens skede med stä- 
stolta namn, som borde manat oss alt varna om vårt , derna som centralisationspunkt. Men all utveckling 
eget. Trots att vi äro blomsterkonungens folk ~ch~arf taga-  går i sliiral, och med ändarnAlsenligheten som princip 
re, ha vi låtit andra folk ta den hortikulltu~ella led- och assciationen som medel ser var tid annorlunda 
ningen: britter och fransman, holländare och amerikaner pil lifvets möjligheter. Och de äro äfven i detta 
hvar på sitt område. Och det är just hvad deras lit- afseende hos oss ej få. Vi ha ej ' blott den andliga 
teratur utvisar. , jordmånen, vi ha mycket mera: en sommar med dubbelt 

I England t. ex. har allt fran Shakspeares tid blom- ljus - alltför litet beaktadt - och flerstädes i landet ett 
stervärlden varit föremål nästan för litterar kult. "The mildt kustklimat med långa sena höstar. 1 skogar, på 

' D a f f o d i l s o n g" följdes ej blott af en mängd and- falt, ängar och stränder håller Flora också hof; men med . . 

ra blomsterhymner, utan afven pli prosa ha blommorna minst lika goda skal som socialdemokraterna under stor- 
dar bliivit t. o. m: monografiskt behandlade.. Också i strejken kunde hennes folk ha skäl att 'höja ropet: "hvar 
Sverige ägde nagot liknande rum. Det var nämligen in- äro skalderna?" Dock, blommor äro lika kloka som för- 
gen mindre an vår skaldekonsts fader, som först visade synta. Med akta kvinnlig takt föredraga de att handla, 
Flora äran af en sällsynt Framskjuten plats. I och med färg, form och doft komma de den lyriska fat- 
B r 6 l o p p s-B e s w a r s I h u g k o m m e l s e inkder tigdomen på skam - samt vinna sålunda sina allierade. 

; Stiernhielm sin målande tidsskildring toed följande rader Den första af dem - det skall tacksamt framhållas -var 
- - 

- I 24 B Grefturegatan 24 B, STOCKHOLM. A. T. 4225. - HofJuvelerare. . 
A *Fredsgtatan 4, Iiirc, nervösa och reiimatiska lidanden, agghvita, sockersjiika, sömnlösliet m. m. 

C ~ w ~ i a l i t e t -  Kwinnapit~kAn~lar. 

Juvel- Guld- 8r Emaljarbeten. 
DAVID A N D E R S E N  (B Comm. 

C L A R A  SMITT-DKYSELIUS, 
B A D L ~ K A R E .  
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August Strindberg, hvars förtjusande "Blomstermålningar" 
ännu höra . till det allra ypiersta som på sven- 
ska skrifvits till blommornas lof. Flere följde. Liksom en 
gång 'stmstadslifvet och industrien drifvit blommoriia 
p i  flykt, så har nu en af vår tids mäktigaste 
strömningar, egnahemsrörelsen, återfört dem ti l l  social he- 
dersplats. Trädgardarna öppnade sina grindar och hemmen 
sina dörrar. ~tads~lanskohsten liksom hemkonsten fin- 

' 

go ögonen upp för deras skönhet, naturforskningen \;ars- 
nade att de hade ett själslif. Måleriet och skulpturen, dar 
Hasselbergs Snwklocka och Näckros länge statt nästair 
som solitärer på detta område, vaknade till medvetande 
om deras värde. Om det sista vittnar OtKia Adel- 
borgs blomsteralfabet, Alice Nordins symboliska. sta- 
tyetter, Olga Nyb!oms tulpaner, rosor och chrysan- 
ternulm, Tyra Kleens orkidédans. Äfven' modet det all- 
smäktiga tog dem i hägn. 

De allierades tal var alltså stort. Och det som annu 
fordrades skedde:' sinnen och hjärtan 6ppnades p5 vid 
gafvel för de förfinande känslor, som förbindelsen med na- 
turen alltid ,medför, halst i en tid fylld af nervös och . 
jagande id. Knappt hade det skett, förrän Floras och 
Pornonas skald stod redo. 

Därmed var segert$@ börjadt. ' Men Flma behöfver 
ej blott folk och allierade, utan äfven härförare. Sådana 
har hon också, men sällsamt nog: mest manliga, ehuru 
kvinnan alltsedan Anakreons dagar lofsjungits för sinl un- 
derbara makt att s e s a  utan vapen. - Det är främst till 
professor Wiltrock, 'direktör Abelin, docenten Wulff, ar- 
kitekten Klemming och . en del trädgafdsarkitekter, som 
blomstervärlden med. glad förtröstan blickat upp. Först 
p& sista tiden ha kvinnor börjat ta en om ock bl%am 
del i kampens ledning. 

Men nu uppträder en kvinnlig höfding i spetsen för 
en af d,e ståtligaste härar, som svensk .jord fostrat, ej 
klädd i den praktiska försiktighetens gråa uniform, utan 
i lifsgladjens och sorglöshetens färgrika skrud., Det är  
slottsfrun till ~ i d t s k k f l e ,  S i g r i d  S t j e r n s w a r d  
född von. Horn, hvars käcka skaror af svenska narcis- 
ser och tulpaner, crocus och hyacinter, gladiolus, iris 
och liljor utbreda sig 6fver allt Sveriges land. Visa och 
val'fölrståndiga svenska fackmän skakade afrådande pa huf- 
vudet, da de. hörde hennes planer. De stämde upp sina 
utnijtta klagovisor om klimatets barskhet och det nyas 
vansklighet - det gamla vanliga eländet. Men iru Stjern- 
sward lät ej sitt glada inod sjunka. Hon har faitherre- 
blod i ådrorna och därtill keltisk idérikedom och före- 
tagsamhet. På mö.derrielinj.en leder hon sin att till de 
irländska earlarne af Mountcashel i Tipperary och ge- 
nom dem till den frejdade storkonungen af .Irland,. B r i a n 
B o r u m a, segraren i slaget vid Clontarf, dar 1013 vi- 
kingavaldet öher Irland för alltid bröts. 

Och hennes dgdlust var hvarken ett hiigskdt eller en 
modienyck - eljes så vanlig hos kelterna - utan ett re- 
sultat af medfödda anlag och trtvecklande studier. Rdan  
som liten . fyraåring brukade hon "hemma p3 Fituna gå 
nied fullt af. frö i fickorna". Denna hag ledde henne se- 
dermera ej blott till amatörstudier i Englal~d och Schweiz, 

utan afven till systematiska fackstudier, dels under ett års 
vistelse vid Lady Wanvick College i Studley, nära Bir- 
minghani, under ledning af mr Iggulden, dels hos den 
stora .lökodlingslirman Rush & C:o vid Dublin. 

N& hon kort därefter genom sitt giftermål med gods- 
agaren Rudolf Stjernsward bleF härskarinna till Widt- 
skofle, fick hon rikt tillfälle att praktiskt tillämpa sina 
kunskaper pA hortikulturens alla områden; men blomster- 
lökarna förblev0 dock henne kärast. P3 sina ströftåg 
kring de vidsträckta egorna kom hon SA en dag till Widt- 
sköfle stora mossmark. Kvinnligt intuitivt framblixtrade 
d3 för hennes fackmannablick tanke.n: ."Här skall bli lölk- 
odlingens stamort i Norden!" Och. denna tanke omsatle . 

hon genast i handling. En framstående @ckman, mr W. 
White,införskrefs från Engiand, och sedan tre Ar ledes 
arbetet af honom och hans son. Fru Stjernswards grund- 
sats "Sverige åt sveiiskarna" fullföljes safnvetsgrant, trots . 
eller rättare just emedan arbetet bedrifves under engelsk 
ledning, efter engelsk metod och med engelska lökstam- 
inar. Dessa äro efter hvad skörden utvisat .af bästa och 
friskaste slag och alldeles fria från den på utlä$ska 16- 
Itar s i  oita fölrekommande svampsjukdomen Bortritis eller 
Sclnerotis. Detta ar af stor vikt för ett lyckligt resultat vid 
drifning och plantering. ' 

Ännu ligga blott fem tunnland under odling, men 
meningen ar att utsträcka den öfver hda 90 och därmed 
motarbeta den holländska irhporten. Att detta skall Iyc- 
kas ar otvifvelaktigt, liksom man lyckats i Danmark 
- fölr att ej tala om. England och Irland, där narcissod- 
lingeii, hvad an&r biide kvantitet och sortantal, gatt långt 
förbi den holländska. 

Af - hvilken betydelse detta vore för vårt land inses 
bast, då man betänker, att de blomsterl~ökar, som %%gen 
importeras, raknas i milliontal. Och fru Stjxnswärds lök- 
millioner, nu närmare tio, äro i ständig tillväxt. Bland 
dessa intaga nacisserna, däraf 120,000 N. Poeticus orna- 
tus, frii~nsta rummet. Brittiska traditioner trogen, lägger , 
hon nämligen h~fvudvik~ten p& narcisser. Dessa kanske de 
adlasle af alla Iökblomnior äga hos henne sällsynt fina och 
afven mindre vanliga representanter, Men också tul- 
panerna äro val och rikt företrädda, sarskildt de hos 
oss alltför litet kända och uppskattade sena frilandstulpa- 
iierna hvaribland de förnäma Darwinerna ej nog . k m -  
na framhållas. 

Priserna ha delvis ställt sig något höga - helt natur- 
ligt vid al start - men de kmma  i Ar att betydligt san- . 
kas. Lika förstklassiga som lökarna, är förpackningen. 
Papperet i påsarna ar starkt nien tunnt, och bohveteagnar- 
ne skydda utan att tynga; härigenom är en ovanlig han- 
syn tagen till den eventuella köparens fraktutgifter. . ' 

Men fru Stjernswärd arbetar ej endast praktiskt, utan 
afven teoreliskt. Den katalog, som hon f6rra våren utgaf 
och själf ensam utarbetat, vittnar om lika förfinadt omdö- 
me son1 saker smak. Utstyrseln. ar enkel och diskret. Den 
bar endast den betecknlaiide @skriften: S v e n s k a b l 01 m- 
s t e r l ö t k a r ,  W i d t s k ö f l e ,  S k å n e  1910 i frustjem- 
swards klara och kraftiga handstil. Kort och tydligt äro 
sarmiirken och anvisningar gifna, nagot i dylika kataloger 

HASs''BACKE's I Plantage-Kaf lebränneriet ,  
blandning rekornme~zderas som . e f f  r:frniirkt gocif I HzrmZegGrdsgntan 20 - Stockholm. 

. . 
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högst ovanligt. Och - under öfv.er alla under - indel- 
ningen as systematisk, utan hvarandra korsande' indelnings- 
grunder, pch kommer darigenom det något luggslitna p&- 
staendet om kvinnans bristande logik briljant på skam. 
Äfven i detta ha'nseen.de torde hennes katalog vara inom 
trad,gårdsfacket ensamstaende i Sverige. 

Med logiken förenar stilen - dar tillfälle gi8fves - en 
lockande charme; man nästan förnimmer doften och farg- 
glädjen af narcisser och tulpaner. De ovanligare benam- 
ningarne, "kalyx" för krona, "kompos1tfl, som hos oss be- 
tyder nigot helt amat, .för jordblandning, "rå" ,för skrof- 
lig, "marong" f6r kastanjebrun - dessa små engelska 
minnen förlåta vi henne därftir s& gärna. 5 

Med lökodlingen ar hennes företagsamhet icke slut, 
tvärtom - endast börjad; men som hon sjalf säger, h m  
vill ej ha sina Ynonument aftackta förrän de äroi fi~rdiga". 
Den nya katalog hon i var utger, kommer emellertid att 
clelvis ådagalägga, hvartat hon syftar. 

Den insats Sigrid Stjernsward redan gjort är stor, ej 
blott socialt och nationalekonomiskt, utan äfven estetiskt. 
Bättre an af' endast data bevisas detta af det klang- 
starka s k a r e k o ,  som återljuder från andra sidan Os- 
tersjbn. Den hyllning, som vårt svenska språks främste 
ilutida sonettskald, Berfel Gripenberg, agnat hennes och 
sin älsklingsblomma N a r c i s s e n - skrifven enkolm för 
katalogen 1911 hr af den styrka och skönhet, att Flo- 
ra därmed återbördats åt den plats, Stiernhielm en gång 
anvisade henne. Och den platsen skall hon också behål- 
la, om blott vi svenska kvinnor komma till insikt om, att 
blommor ej äro en lix, utan en lifsfaktor i vår sträfvan ef- 
ter skönhet åt land, hem och sinnen. 

ELkn Arorde~zstreng. 

Gift kvinnas pensionering. 
O 

S trafvandena att ekonomiskt förbättra kvinnans stallning 
ha htifviidsakligen inriktat sig p i  den sjalfförsörjande 

kvinnans utkomstmöjligheter, hvaremot intresset mindre 
sysslat med den gifta kvinnan, och detta otvifvelakkgt af 
den anledningen, att sedan kvinnan genom äktenskapet 
blifvit delaktig af de förmåner som härröra ur mannens 
lefnadsstallning, hon merenldels betraktas såso.m inlupen i 
den trygga och hederliga försörjningens hamn. 

Al.lting ar  ju dock relativt, sa afven denna trygghet. 
Så påpekades fran kvinnlnigt hall under ftjrhandlingarna 
vid den folkpensioneringskongr ess, son1 undler sistlidnle okto- 
ber manad var samlad i Stockholm, hur ytterligt osäker &en; 
är denna m a n n e n s  f ö r s 6 r j n i n g s p l i k t ,  då det 
gäller det stora antal hem, som lefva vid gränsen af exi- 
stensmini.mum, hur denna trygghet kan sättas p2 spel af- 
ven utan att hemmet brytes genom rnannlens dödsfa\ll. 
Den varmhjärtade talarinnan , syntes emellatid anse, att 
denna osäkerhet icke förefanns för de lyckligare lottade 
hustrurna, som aga förmånen af saker ekonomi och en 
god och redbar make. 

I vårt kapitalfattiga land ar det emellertid ett jämf& 

relsevis ringa antal hem, som hvilar på en så ekonomiskt 
tryggad grund, att ekonomien ar oberoende af mannens 
arbetskraft. Äfven för de lyckligare lottade hemmen hvi~  ' 

lar' den säkra ekonomien i de flesta fall p& afkastningen 
af mannens arbete. Nar detta genom mannens frånfälle 
upphö.r, tryter inkomstkällan, och anka och barn kunna 
stå alldeles utblottade. ' Minst blottstallda blifva härvid 
ankor efter tjänsteman, emedan de i de flesta fall kolmma 
i Atnjutande af pension ur någon änkekassa. Som. emel- 
lertid dessa änkepensioner icke äro tillmätta med något 
anspråk p& tillräcklighet, ser man alltför ofta hur goda 
hem blifva fölrödda genom mannens frånfälle, afven dar 
anlceperision faller ut. En sådan p.ension uppgår tili någ- 
ra huiidra, kanske ett tusental kronor. I regel torde en 
sidan pension uppgå till e n t i o n d e l af hvad som un- 
der mannens tjänstetid utgjort afkastningen af hans ar- 
bete. Det ar ju alltid en slant, men det är icke en ska- 
lig pension. Det ar en orimlig uppgift som lagges .på 
en sadan anka, då man ifragasatter att hon, som under 
mannens iifstid, om man undantager bestridandd af hus- 
ballets utgifter, i de flesta fall hvarken inhämtat någon 
erfarenhet om uppehallsmedlens förvärfvande eller lart sig 
känna ansvar för hemmets finansiering, skall kunna up- 
pehalla hemmets ekonomi med en till tiondelen minskad 
budget. Samhället, soni har a&l anledning att vård.a akten- 
skapet sasom institution, har synbarligen i detta som i 
s& m h g a  andra afseenden icke' funnit opporotunt att byg- 
ga institutionen på en oantastligt rattv.is grund. 

Denna institution hvilar ju dessutom under kyrkans 
mäktiga hägn; och det ar anmarkningsvardt, att nu an- 
tydda missfönh'ållande icke tillvunnit' sig nagot synbart be- 
aktande af kyrkans för ekonomiska synpunkter eljes icke 
likgiltiga representanter. I vigselformuläret förklaras tyd- 
ligt, att äktenskapet har till uppgift att till makarnas in- 
bördes hjälp 1a.a lifvets mödor. Äktenskapet .skall vara 
medlet för .  en innerlig samverkan i lust och nöd, till be-. 
redande af timlig lycksalighet icke blott för stunden utan 
med varaktighet ända ned. till tredje och fjarde. led. 
Är det verkligen riktigt snällt af detta allvarliga och 
välmenande formurar att f,örespegla allt detta och väc- 
.ka illusioner, som ändå i sa många fall måste 
giusas? I otaliga äktenskap hänger ju hustruns tim-, 
liga välfärd som p3 ett har, och det kan. med tamllig 
visshet förutses att timlig ofärd, eller åtminstone mycket 
försvarade ekmo,miska förhiillanden för maka och barn, 
mhte inträda, om mannens lifstrAd afklippes, under det 
att A andra sidan mannen icke löper motsvarig risk ge- 
nom hustruns ohälsa eller bortgång. utfästelsen. om den 
genom äktenskapet fölnarfvade lekamliga lyckans fortvaro 
gäller därför i sadana fall endast för mannens lifstid. 
Hvarför s i  olika, det heter ju '>de tu äro ett"? 

Bildandet af e t t  hem är  salmda för. hustruns del i 
många fall fikbundet med en viss ekonomisk afventyrlighet. 
Hvad beträffar de mangtusende hemmen, som äro oblid- 
keligen förutbestämda att bestå invid' gränsen af existens- 
ininimum, ar detta ett beklagligt förhållande, som icke 
larer kunna inom öfverskådlig tid afsevardt förändras, 
.äfven om förbättrade förhållanden arc att sedan 



ålderdomspensioneringen, på den officiella utredningens 
vag, hunnit arbeta sig fram till en for de breda lagren 
gällande pensionslag. Men annorlunda ställer det sig f& 
de val sherade hemmen. Beträffande dessa k u n n a ef- 
fektivare itgarder vidtagas till skydd för anka och barn, 
och det bör vara en samhällets skyldighet att förordna 
om att dar den ekonomiska förmagan finnes familjef&- 
sörjaren genom liffijrsakring eller beredande af pension 
i möjligaste mån säkersi21ler sin familj för ekonlomick o- 
fiird. . Som ett första steg i denna riktning synes det bö-' . 
ra tillkomma staten. att beträffande sina tjänsteman1 ;,vaga-. 
bringa sådan säkerhet. Har staten val visat vägen, lär. 

. I 

principen lätt vinna utbredning i vidare kretsar. 
Förverkligandet haraf kan för statens del tänkas :skea' e 

på olika satf. En ,utväg, som ligger nara till haids, . ar . 

att staten öfvertager den pensionering, som nu sker ge- ' 

norn anke- och pupill~kassor, och uttager härför erfmder- 
liga afgifter. Pensionerhgsbeloppen till man och till kvin- 
na borde dock. icke utgå efter nuvarande skala, utan ef- 
ter någon f ör delningsgrund, som rättvist erkänner unge- 
fär samma lefnaldsbehof för kvinna som f6r man och soni 
efter försakringstekniska grunder graderar pensionens be- ' 
lopp, allt efter' det pnsionen uppbäres af hel famil!j, eller 
af endast man eller endast hustru, eller af man med barn 
eller hustru med barn. För viss tjänsteställning kunde 
sålunda pension utgi 

med m a x i m.i b e l  o p p  till man och hustru med 
mhderåriga barn, . 

med a f k o r t a d t  b e l o p p  - i dika graderingar 
- till man och hustru utan rninderariga barn; till änk- 
ling eller anka med minderariga barn, samt 

med m i n i m i b e l o p p till ogift tjanstinnehafvare 
eller anka utan minderariga barn. 

Understöd borde utga till minder~riga, för- 
äldralösa barn. 

Man skall naturligtvis å sina hall rycka p5 axlarna 
at slika utopiska bisarrerier. Hvarför bråka? Det skulle 
kosta för mycket! Ja, nog ar det nuvarande systemet 
billigt; men ar det värdigt att, såsom stundom måste ske, 
anka och barn skda vara beroende p& listinsamlingjbland 
den afl1idries kamrater och bekanta? Visst skulle det kos- 
ta något;  men vore icke andamalet vardt nAgon uppoff- 
ring? Det galler har icke blott deil gifta kvinnan1 utan 
i lika grad barnen, de kommande ibärarne af samhället. 
Vårt nuvarande pensionsvasende ar i och för sig en yt- 
terst förtjänstfull institution, men den hvihr på uppfatt- 
ningar, som icke längre tillfredsställa det nutida rattssam- 
'halleis kraf p& humanitet. För visso kommer det att er- 
fordra både tid och arbete att genomföra en sådan för- 
ändring i rådande uppfattningar att en omläggning af 
pensionsvasendet i ofvan antydd eller likartad riktning 
kan verkställas. Men det arbete, som har@ nedlägges, 
blir med ' säkerhet tacksamt, ty det sker i .  rättfärdighetens 
tecken och måste förra till seger. 

P. D. 

M ed . d r  r9r1 börjar Veckotid;~ziz..e~z Dag-ny 
S& @de årgkng. De( #Y 9ned glädje vi  

kwnna konstatera att t i d~z i~zge~z '~zder  de tre 
g&ngm åren visat sige"i s&kvcl' att förnärfia en 
tili'gz!-veven läsekyets, itacZCC i stä?zd&t' stignzde. 
D a h s  syfte - att;' dl@gz ett enande .?band de 
många svemka kvi~zizornq a~zella?z i det- gemen- 

. . 
samma . arbetet f ör gEqe~zs&mma m.&l - %'Y dock 
k m u  ej i sin )~lla : utsf rL4;'ck&g - -dzlmc'& och vi 
y&ga dar för värda ;?ss DagnyS - '  ZZSQY~ &ed 

:.@z f &t+oem?efull vädjmz att dete: vige i isin ,%ån 
!-f B~hjaI-pa till ett ytterl&a&e s$ridam$e a f tidnhgen. 
' p e t  ar kvimornm egegz sak, so& däriige~zom främ- 
jas, samtidigt som t$mk?ge?z"vinner i skyrha och 
betydelse genom att, såval ideellt taget 'som eho- 
nomiskt, f å  en  bredare basis att stödja szg $6. 

Främst blam? de kvi7z;lzomas ziztressen beröran- 
de frågor, till hvilkas Lyckliga lösning Dagny i 
si@ ?nån skall s ö h  meherko, vi& vi %kmnu vår 
st& $0 litiska f råga, den hvi~zdiga rösträtten. 
G2ft kvianas rättsliga stälhzi?zg -. Såväl som den 
ogifta moderns och hennes barns -, a flö~zings~rinci- 
per för h k o r ,  särskildt i statenr oanst anställ- 
da &kn~iga biträden, och änna många andra 
viktiga frågor kr@a s h  gifna plats. Med 
stoysta z ~ ä r K s a m h e t  Komma vi att fö@a de 
tvenne i?zternationelh kvin~okon.resse~, som under 
&et skola hållas i Stockholm - . &z Inter~zatw- 
nella Rösträttsallianse~zs stora kongress i juni må- 
nad och det Izter~zatio~zella kvinno f örbzmdets , Exe- 
cutive Meeti,v.g)> i september - samt dedgzyva 
däyz~ader fattade beslzdt och resolutioner. - 

, Vid sidam a f  de tid~zi~zgeen fzärmast liggande 
direkta Kvinno f r & g o ~ ~ a  zeptar Dagny saker a f 
mera allmängiltigt zktresse. Biogra f ier och min- 
nesteckni7zga~ o f ver f yanzstående p ersoner, u t l a d  
ska kor~es~o~zde~zsa~tiklar, litteratw~a?z?nähzin~~~z~ 
och z@$saker i litterära &mnen, kz~tur-  och 
resesk.ildri~zgnr sdväl som ett urval goda illz~stra- 
tiogzey didmga till att göra tid~zi~zgem innehåll 
onzv~~~dmzdc och ~oandc. 

C i uåg-a vördsamnzd~t ~~zhLtZZa, att våra ärade 
$remmeranter fortast moj'Gig-t ville ueykkstaddn, 
premmeration 6 fidni~z~:e?z för nyet, därmed f öre- 
kommande att a fbrott z postbe fordringen z@jstår, 
samt att hvarje prenumerant ville tillföra 
Dagny åtminstone ännu en ny sådan. Upp- 
lagan blefve då fördubblad. 

Z id&ng-en utkom me^ i o f Öyämiradt skick. ' Pris, 
postarvode inberäk?zadt, blir som förzmt kr. 4: 50 
pr år; kr. 2: 50 pr halfar; l: 25 pr kvar- 
tal. Lösnummer ro öre. 

Pyenumeration sker å nämzaste jostamtalt eller 
bohhandel. 

. REDAKTIONEN.  



' Maria Lidström, Östersund. . Marie Louise Olde, Marstrand. - Hulda Ljungbe- Umeå. J 

. . 

Anna Grönfeldt, Umeå. Maria Jacobsson, Uddevalla. Anna Stenberg, Malmö. 
I 

S tadsfullmaktigevalen i landsorten äro nu  afslutade. S i  alltjämt i vissa afseenden förefinnes mot deras an- 
vidt vi kunnat följa invalet af kvinnliga represen- vändande i offentliga varf - gjort sig varderade och se- 

tanter ha vi nu kommit upp till deii ganska försvadiga spekterade som goda krafter, hvilka, så fort tillfälle där- 
summan af 35 kvinnliga stadsfullmäktige. Lägga vi har- till gifvits, uppkallas att göra sin insats vid, sidan' af 
till.' de två i Stockholm i varas valda, finna vi att under rnanne~is i arbetet för ordnandet af det gemensamma sam- - 
det första året af kvinnors valbarhet 37 kvinnliga leda- hälld. 
möter insatts i stidernas kornmunalfölrvaltningar. Afven I de sista numren af Dagny föi. förlidet år ha por- 
med beklagande af enskilda fall, då sarskildt kompetenta trätten af de 26 då valda kvinnliga stads fullmakt igel eda^ 
kandidater ~~ppstallts men' fallit igenom, få vi som helhet rnöterna influtit, vi meddela i dag fotografi af de åter- 
anse resultatet godt. Och det utgör ett gilti& bevis för staende 9 samt kortare biografiska data. 
att kvinnorna - trots allt motstlind som rests och som Fröken A l m a P e r s s o n, Hudiksvall, vald af De 



frisinnade, ar född 1860, folkskollärarinna i Hudiksvall 
sedan 1888, erhöll 19.00 ett statens yesestipendium. Är 
suppleant i skolrad och fattigvard samt centralstyrelsemed- 

. . .  lem i L. K. P. R. . . 

. . - -- 

Fröken E l i n N i l s s o n, Sundsvall,. vald af ' De fe- 
sinnade, ar född' 1871. Aflade folksko~el'ararinneexa~ 
men i Umeå 1892 och ar sedan 1898 lärarinna vid. foik- 
skolan) i Sundsvall. Starkt intresserad för l&ningen af 
kvinmrnas rösträttsfråga var hon en af initiativtagarna 
till bildandet '.af:en F. K. P. R. i Sundsvall samt inne- 
hade under tvenne . år sekreterarepositen inom föreningen. 
Ifrig nykterhetsvän ar fröken N. or.dförande i Hvita Ban- 

.dets: Sundsvallsfö.ren3ng. 
. . . . . n .  . . . . a  . - . . 

Fru E l f r i d a  L a r s s o n ,  Falun, valfl af De'mo- 
derata, är född 1863. Efter att ha idkat språkstudier i 
utlandet verkade hon under Aren 1884-92 som lärarinna 
vid. Storckenfeldtska skolan samt östra och Västra Ele- 
mentarlaroverken för flickor i Jönköping. Ar 1893 in- 
gick hon äktenskap med ingenjör E. Larsson i Falun. . I 

Fröken M a r i a ,- L i d s t r ö m, Ostersund, vald af De 
frisinnade, är  .född . . 1876, aflade f ~ i k s k ~ l e l ä r a ~ i n k e x a m ~  
1902, erhöll anstalhing som lärarinna vid Östersunds Sq 
minarium 1903. 'Med i .arbetet för n$€erlietssaken ar fr& 
ken L. v. ordf: i östersundsafdel~riingeri af  vita Bandet., 

. . . .  
Fru M a r i e L.L u-i  s e O l d e, ' f. ~ l i n ~ v a l l ,  vald ; !f 

Reformpartiet i Marstrhnd, är  född 1860.   flade ' telegra- 
fistexamen 1878, gifte sig 1884 med handlande* Carl+Ol.de, , - .  . 
blef anka l89  1 ; utnämnd till "förestiindari för tele- 
grafstationeri i Arvika 1901, i a arst tian^ '1906. Medlem 
i styrdsen för Marstrands .F. K. P. R. samt suppleant i . . .  
L. K. P. R: s . centralstyr~lse. . 

Fröken H e l . e n a  L j u n g b e r g ,  .me& vald af ' ~ e  
moderata, ar' född 1865. Efter att 'lia genomgått: Smedi 
mans handels.skol'a iiitradde hon ' 1892' som tjänsteinan : i 
Västerbottens Läns Sparbank. .i Umeå,. dar hon 'sedah 
1910 ar  ordinarie kassör.' Styrelsemedlemt i Umeå F. K: 
P. .R. allt ifrån ' f6reningens bildande bekläder ' hon sedan 
3 år tillbaka skattmastareposten inom styrelsen. Frtiken 
Ljungberg' ar  som bekant landsortens första kvinnliga 
stadsfullmäktige, då hon redan i våras vild ett fyllnads- 
val insattes i Umeå stadsfullmäktige; hon ar således ic- 
ke n y v a l d  utan o m v a l d .  

-Fröken A n n a G r ö n f e l d t, Umeå, uppställd af 
Nykterhets- .och sparsamhetspartiet, ar född 1879 i Karl- 
skoga. i Värmland. Aflade studentexamen 1898 i Uppsala 
samt fil. kandidatexamen 1902 vid Uppsala universitet. 
Genomgick profår vid Högre Reallaroverket i Stockholm, 
tjänstgjorde 1904-1 907 vid Ahlinska skolans gymnasium 
och 1905-1907 vid Detthowska skolan i Stockholm. Ut- 
nämndes 1 907 till. adjunkt . vid Umeå folkskollararinnese- 
minarium, hvilken plats hon alltjämt innehar. fröken G. 
är  styrelsemedlem i Umeå F. K .  P. R. samt suppleant 
.i ~entralstyrelsen för L; K. -P. R. . 

Frölken M a r i a J a c o b s s U q, Uddevalla,-. vald!. af 
De frisinnade, ar född i. Frandefors, Dalslagd. 1864. Ef- 
:ter.. att ha genomgatt Vänersborgs elementarlaroverk för 
flickor utbildade sig fröken J. till folkskollärarinna och 
.utexaminerad& 1 884 från Skara. folkskol~ra~nnesemina- 
.riurn: Tjänstgjorde därefter .fikst. i : Alfta i : ~ e k i n ~ l a n d  
och. fiu sedan 1897 i Uddevalla. ' Ar , Utidevalila' follskd- 

. lararekars representant i skolrådet, +yrelsemedlem i 'ud- 
d & a ~ a  . F. K. 'P.. R. samt suppleant . i  -L.:.K:. P. R.:s 
centralstyrelse. ' ' 

. .  
. . - .  

. . . . - .  
. Fru ~ n n a  S t e n b e r g ,  ~ a l m 6 ,  "vald -af s  het ar- 

är  fö&i 1867. Fru S. a$ s!dan .tio .'4f tillbaka 
medlem , af. socialdemolfratiska partiet. v a r i t  ,'.intress&d kf 
nykterhets. och sjukkasserörelse-n .r. .h. ägnat aktivt 

. . . . .  

arbete s h a l  at .dessa Som. å t  andsra söciala rörelser: Gai- 
ai3tifrå.n. bildandet af Malmö F. K. P. R. tillhört denna 
förening. . . .  

. . 

Nar kvinnan'. känner och förstår sin plikt mot 
fosterlandet och grips daraf, då later ' hon räddhågan 
och de lumpna fördomarna. fAlla' och :stalle:r sig oför- 
färad i de kampandes 'led utan att forlora ett grand 
af sitto kvinnliga viisen och sitt kvinnliga. behag. 

. Ur ett t a l  .:a f Frithiof HoZnzgren 1891. 

'I're essaysamlingar. 
Antikt ideal. Böcker och vandringar. Af V& 

helm Ekehnd. Stridsman och sångare. Af Fredrik 
Böök 

S äkerligen skulle ingenting smarta Vilhelm Ekelund dju- 
pare an' att veta sig populär.   an behöfver ej heller 

frukta det, förkunnare som han ar  af en esoterisk religion, 
ledare mot en- stralande skönhetsvärld, '.till hvilken endast 
de stolta och starka äro korade; de- soiri gå: ur striden 
som sjalfsegrare. Hans lifssyn bottnar i grekisk ande, 
och hans religions stora profeter, som skrida Eölrbi i A n- 
t i k t i d e a l, bara namnen Pindaros,  ofo ok les, Gcethe 
och Nietzsche. Ingen nu lefvande svensk diktare har som 
Vilhelm Ekelund upplefvat antikens skönhetslif och skön- 
hetsd,ikt, dess blommande mänsklighet. På .hvarje blad i 
A n1 t i k t i d e .a l doftar dess lifskonst tilli . mötes, .maktig 
i sin friska renhet som1 hafvets salta .vindar. Kölen skar 
frasande friskblå vågor, nuet och dess lättköpta ideal- för- 

. . . .  
svinna som grunda strandtrask vid kusten. bakpn. 

I det yngre verket, B ö c k e r  o c h  v a n d r i n g a r ,  
ar stoffet ej ' lika enhetligt och mäktigt och .intrysket ej 
lika helhetsstarkt. Men det ar som om stormens segerglad: 
je från A n t i k t i d e a l i stället koncentrerats p% några 
apolliiiiskt inspirerade sidor i den underbara hymnen - till 
den pindariska Charis, "skönhet såsom det . 1ys.ande lifs- 
d&dets eggare och tvingare". Större eller mindre, till sin 
räckvidd; fylld af lifskampens lycka eller af dess bittraste 
smarta, bär dock' hvarje rad hos Vilhelm' Ekelund prägeln 
af den aktborne konstnärens starka . ' . . 

Själfva stilen har också - om man. 4borts.er'- från.,en 
. . . . a  . . . . .  

viss svaghet ' föi lankrd - en skimrande glans - och fast- 



het. Nar man vill ge uttryck åt dess sartycke, kan man 
näppeligen finna bättre ord an ett par ur essayn om 
Lassalle: "Den stora stilens karaktar ar knapphet - af 
Tikedom" och ett par' andra ur ~for'ismer: lit enhet" ar 
-ännu ej stil. Först nar den genomglödgats med lidelse! 
Det finnes en stil af så eldig renhet, att mellan satserna 
ligger glans och storhet som af hafsutsikter mellan de 
fria trädstammarna i en lund. 'Sophroayne ! Sophrosyne 
- och dock lidelsen. Ju mer eld, desto högre renhet!" 

Men prosans sprak ar ej från början Ekelunds mo- 
dersmål. Han hade redan länge varit. en af versens främ- 
ste, innan han formade sin prosa. Efter essayer och afo- 
rismer följer i B ö c k e r  o c h  v a n d r i n g a r  en af- 
delning praktfuil lyrik af en sällsam, tung rubinglans. Se 
r alla dens genius. skrida fram mot hafvet: . 

. . .  

Hennes ögon vor0 mörka 
likt den tysta djupa ån 
och eftertankande hög hanes blick, 
ty manga människors sorger 
och längtan och Angest tung 
hennes hjärta har druckit, 
och af djupa ödens färd 
ar det tungt i henfles blick 
och all kärlekens längtan och hopp. 

Kanske kom hon ifrån ,de ensliga nejder - 
åsarnas tunga skogar, 
eller heden och de tysta sjöar, 
dunkla under höstliga bokar. 

Ty hon stod i det doftande albryn 
som förblandad vid det oändliga ljuset af hafvet: 

som ur grubblande tanke väckt 
hennes blick ur skuggan lyste 
på de lysande vagornas dansar - 

och den t u n g a  s v a r t a  r o s e n  
föll1 ljudlöst - tungt ur hem-es hand. 

Det ligger ingen naturnödvändighet i att tala om 
Fredrik B,i%k samtidigt med Vilhelm Ekelund. Om de M- 
da herrarna någon gång träffats - och det ha de f6r- 
modligen - ar jag tämligen saker pa att de kant föga 
sympati för hvarandra. Och hur skulle det kunna vara 
annorlunda! Mellan Apollos söner och deras yrkesuttolka- 
re, litteraturhistorikerna, recensenterna ex professo, ar klyf- 
tan större an man skulle kunna. tro. Såvida ej muserna 
sjalfva statt vid de senares vagga, sasom t. ex. vid Lever- 
tins. Det ar både med stora ansprak och med en för- 
känsla af besvikenhet, som man öppnar en essaysamling 
af en hans lärjunge. Erkannas maste, att Fredrik B66k 
gått till sitt varf både med den samvetsgrannhet och den 
metodiska skicklighet, som mannen af facket nu f ~ r  tiden 
i '  allmänhet' besitter. Men konstnär är han inte, tempera- 
'mentet ar för svalt, det hela verkar sorgfälligt studium, 

ej upplefvelse. En viss ofbrmåga att hålla sig inom graii- 
serna för de skildrade personernas egna proportioner 
kommer också då och da till synes. Därför kan han ej 
heller hos läsaren ingjuta sin egen uppdrifna beundrar1 
för "skaldekungen" Runius. Hur matt och torr förefaller 
inte ocksa skildringen af Dalin, mot den Levertin trollat 
fram af mannen med det gatfulla anletet! Bokens tyngd- 
punkt ar utan gensägelse "Stagneliusfiguren" (hvarför 
denna olyckligt fula titel?), dar framställningen stundom 
bares af en fläkt från föremålets sk6nhetsbrinnande mystik. 
Men ännu vantar var litteraturs djupaste lyriska skaldc- 
sjal på honom, som med den stora konstens slagruta 
skall finna vägen till hans väsens kalladror. 

En solid vederhäftighet och ett drifvet framställriings- 
satt göra likvisst Biiöks bok till en nog sa värdefull till- 
ökning i vårt sparsamma förrad af litteraturhistoriska es- 
sayer. Det ar blott jämförelsen, som ar farlig för ho- 
nom. 

S. Sbd. 

Boken om Tjust. Af Ada 
blad 8r Comp. Västervik. Del I- 

"För hvar och en som haft 

@dstrÖrn. C. O. Ek- 
IV. 
lyckan vaxa upp i en 

rik och skön natur bör det vara klart att man ocksa får 
kärlek till den - - - 9 ,  

Sa börjar Ada Rydström sitt företal till boken om 
Tjust, hon, som med sin starka hembygdskänsla förenar 
i sällsynt hög grad förmagan att ge något af sig sjalf 
till den fosterbygd, som gjort hennes eget lif så rikt. 

I hela Tjust, i slott och stuga, väntades ocksa xed 
otalighet p& den bebådade första delen. Den utkom 1907 
och innehaller jämte andra herrgkdsbeskrifningar en för- 
tjusande bild af författarinnans eget hem, . Segersgarde. 
Man faster sig sarskildt vid Sofie Adlersparres barndorns- 
hem, Helgerum, med de patriarkaliska sederna och den 
underbara naturen; Blekhem med sina minnen från der, 
tid det ägdes af friherrinnan Maria Nordenfalk, hvars 
"litterära salong" i Uppsala på 1840-talet var högt upp- 
skattad och ofta besukts af Gunnar Wemerberg o:h jir- 
venalerna. Afven Blekhem gastades af många bcn~iirkh 
personligheter, Onkel Adam, Ad. Fr. Lindblad, m. fl. 

Vidare skildras i boken om Tjust det gamla Gripska 
godset Vinas, dar Aurora Königsmarck och hcnrics sys- 
ter, gift med Carl Gustaf Lewenhaupt, tidvis uppchillit sig- 
Darefter följer Fågelvik, kanske det ståtligaste och niin- 
nesrikaste godset i Tjust, med sägner från Carl Kiiilts- 
son Bondes och Gyllenstiernornas tid. .Dess dorniricnui- 
de läge i skargirden gjorde det till en viktig punkt frhu 
urminnes tider. 

Med stud af kyrkobkker och gamla traditioner Iiitil- 

nar författarinnan en draplig skildring af Eds soclm och 
präster. Den citerade katolska bönen, som lange lästes 
tillsammans med andra barnaböner, ger mycket att tail- 

ka pA. 
Godset Windö tilldrar sig uppmärksamheten shsoni i 

slutet af 17Wtalet tillhörigt den Keyska slakten. Det är 
om denna trakt Ellen Key så gripande skrifver i Kalmar 
~ e m b ~ ~ d s k u r s e r s  programhäfte frin i somras: "Det har 

Joh. Lundström & C:o A.-B. I M A L A R B A b E T 
RIKS- Kungl. Hoileverantör 
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funnits lbnga tider i milt lif, då jag saknat allt intresse 
för min. egen tillvaro, men aldrig en stund da intresset 
för hembygden slocknade". Ada Rydström vistades som' 

. . barn en: tid i Ellen Keys hem och var då hennes elev. 
Kanske gåfvo dessa studietimmar pA Sundsholm Ada 
Rydström den första omedvetna impulsen till hembygds- 
skildrhgama. Säkert ar  att Ellen Key alltjämt starkt hen- 
nes sjalfförtromde vid utförandet af detta arbete. 

I den nyss före jul utkomna fjärde delen offentlig- 
göres några intressanta, delvis o,kända Bellman-iana. Des- 
sa finnas bevarade pa Odensviholm, dar en1 ungdomsvän 
till Bellman, lagman Grarischoug, samlat dem. Frh O- 
densvihoám gar vägen till Odensvi kyrka. Dar, bland 
kyrkogårdens granar, synes en minnesvard af sten - 
Gunnar Wennerbergs graf. Hans dotter ar slohtsfru pa 
Odensviholm, och under sina besök i hennes hem blef 
han fastad vid trakten och önskade att dar få sin sista 
hviloplats. 

Sa slutar det sist utkomna häftet af detta bredt an- 
lagda företag, och ännu återstår mycket att berätta. Ett 
flertal vackra illustrationer pryda arbetet och ge ytterli- 
gare stöd å t .  den uppfattningen, att Tjust utgör en af 
Smålands mest idylliska trakter. 

Det kulide ju vara ett och annat att erinra om' för- 
.fattarinnans satt att samla sitt material, att ordna och' re- 
digera det, men alldeles oltillbörligct vore det att efter stran- 
gare mått mata ett arbete skrifvet pA lediga stmder af 
kärlek till hembygden. For alla dem, som värmas vid tan- 
ken pB att gammal kultur och tradition ännu finnas kvar 
ute på landsbygden, måste det bli ett glädjeämne att se 
en del af forna tiders seder bibehållna och aktade. Bak- 
om detta arbete 'står en kvinna, som vid sidan af sitt e- 
gentliga Bifsverk på sin faderneärfda gard haft tid och 
nilod att för sin hemtrakt framlägga en medryckande se- 
rie bilder fran de socknar och gårdar hon kannt från sini 
barndom. 

Detta ar  ett exempel för oss kvinnor att taga vara pA. 
Vi älska framför allt våra hem och vår hembygd, vi ha 
de största betingelser att väcka den slumrande hembygds- 
kanslan hos alla omkring oss, vi ha helt visst förmågan 
att phvisa hur afvm andra vårdat och älskat den1 plats på 
jorden dar vi hoppats och drömt, och det ligger i våra 
händer att göra hembygden kar för det släkte, som ser 
dagen i hägnet af vara hem. 

Louise stenbock j. Mbrner. 

E tack! 
.Fur de viidiga hiils~zbz~ar, som ph min femfio- 

arsdag siindes mig frhn kvinrzlrjn röstriiffsförenirz- 
gar och ~ndnga andra, ber jag pr1 defta siiff fR 
frnmbiira inin varmaste tacksamhet. SZrskildf v i n  
jag ii fven hjZrtligt tacka alla gifvarinnorna . a f 

, Johan 7irciizs vockrrr' f&, s o p  pr' etf sh Zefvande 
siiff fmnzrnntzqr dr61nmerz om verkligheten, min 
egen dröm. 

Carl Lindbagen. 
.. . 

- .  ' . .  . ' .  .. . i 
. . 

Notiser. 
. . 

L. , K.. P. .R:; centr~istyielsemöte.' Vid det offentliga - 
möte, som Stockholms. .F . ,  K. .P. R. .anordnat: i samband . 

med centralst'yrelsemötet, konima tal att håljas af dr Ly- n 

dia Wahlström och' lektor T. Save samt ri-ksdagsmamen 
redaktör :Hj; Branting och lektor K. Starback. Efter det 
offenitliga mötet ger Stockholms F. K. P. R. fest 3 Grand 
Hôtel. ~iskussionshmena på det halfenskilda mötet. sis- 
ta aftonen blifva )'Kvinnornas erfarenheter från 191 0 års . 

kommunala val" samt "Onskemål angående . . gift kvinnas . 

rättsliga ställning". 
Det första ämnet inledes af froken Sigrid Kruse, Karls-. . 

krona och den .' nyvalda sfadsfullmaktigen i Huskvarna frö-' 
ken Gerda Planting-Gyllenbågaj det senare .af fru Anna 
Wicksell, Luad Dessutoni.; kommer författarinnan fröken 
Ellen Wester, bEngelholm, 'att lämna en kost redogöxelse 
för världssituationen ur kvinnoröstrattssynpunkt. För bil: 
jetter till det bffentliga mtitet och anteckning till festen 3 
Grand Hôtel hänvisas till annonser i veckans nummer af ' 

Dagny samt d,e. dagliga stockholmstidningarna. 

I Gefle fo1ksko.lestyrelse ha ' tack, vare F. K. P. R:s 
vaksanihet under det gångna året insatts tre .kvinnliga le- 
damöter. Af stadsfullmäktige invaldes såluinlda folkskolla- 
rarinnan; fröken Elsa Bengtsson .och. af kyrkostämman 
banktjänstemannen fröken Anna Lindaborg och småskoilara- 
rinnan fröken Lina- Forsman, . den senare såsom sugple- . 
ant. . 

Husmoderskolan i Karlstadi Deii' i hög grad mönster- 
gilla och tidsenliga husmoders kola^ som ,ledes af frölken 
Nancy Envall, Karlstad, börjar denna manad sin attonde 
termin. Som skolan numera förfogar öher ej blott eget 
hus utan :afven egen t r a d m d  komma kurserna, som hit- 
tills omfattat all slags matlagning och sömnadsarbeten 
jarnte barnavard, att inom konst tillökas med en kurs I tradgårds- 
skötsel. Den tillslutning skolan rönt och den framgång 
den kunnat glädja sig åt, vittna båda om det behof den 
fyller och om huru den .fyller detta behaf. . . 

Vi hänvisa för öfrigt till annons i dagens nummer. 

Hotell ( ier iania . '~ör  dem som ämna bes6ka L. I(..P. R:s 
centralstyrelsemöte påpekas lämpligheten af att bo å Hu- 
te11 Germania, som genom sitt ufitrnarkta centrala liige vild 
Gustaf Addfs torg samt sina moderata priser erbjuder 
stora fördelar. Se för öfrigt annons i dagens nummer. 

. . 

Föreningsmeddelande. 

F. K. P. R. i Nyköping har under den förlidna hösten 
haft att. glädja,. sig1 åt ö,kad ..popularitet inom .samhallet 
och en stigande medlemssiffra. I slutet af novem- 
ber anordnades .en talrikt besökt afton~nderh~llni~ng, då fil. 
dr K. Lidberg höll ett föredrag om A:lbert Edelfelt samt 
tvA musikälskare bidrog0 med musik och åtskilliga sang- 

' 

nummer. Behållningen tillfdl föreningens klena kassa. 
Till kongressen ha medel insamlats genom. kringsan- 

dande af lista, hvarvid en ständig medlem lämnat 100 kr. 
F6reningens ordförande ar den nyvalda stadsfullni2kti- 

geledamoten frtiken Annie Nysfrö;m. . . ,  I' 



10 D A C N Y  

I h'ra~or och svar. 
Hvar kan man prenumerera pd Dagny? 

I landets alla postanstalter och boklador kan man beställa 
hurii många ex. som helst. 

Skall man alltid prenumerera d dessa ställen? 
Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
aUtid göra det. 

livad kostar Dagny i postanstalter och boklddor? 
Dagnys postprenumerations- och bokladspris är kr. 4: 50 
för '/l, 2: 50 för l/, och 1:25 för l/, ar. 

H vilka villkor erhdlla prenumerantsamlare d Dagny? 
Den, som sanilar minst 5 prenumeranter, erhaller en pro- 
vision af kr. 1: - för hvarje helars-, 50 öre för hvarje 
halfårs- och '20 öre för hvarje kvartalsprenumerant. 

1 Huru skall man farfara f6r denna ~t>rovisions er- 
-- - - - - - - 

h811ande ? 
Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, gar man tillväga 
pa ett af följande sätt: 

1) Antingen: Genom insändandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen beställer man det behöfliga an- 
talet ex. (hur mhga som helst, men alltid minst 5) direkt 
frin Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och sanima paket sänder a h  beställda ex. Samlaren har da 
att ombesörja utdelningen till de samlade prenumeranterna. 

2 )  EUer: Man prenumererar a närmaste postkontor (ej annor- 
städes) för de samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begär kvitto i samtliga erlagda afgifter, 
tillställer oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvis- 
ning sända samlaren den stadgade provisionen. 

Hvar, och fil1 hvilket pris kan man nummervis I6sa 
Dagny? 

I Stocl<holnis tidningskontor och cigarraffarer samt hos Dag- 
nys kommissionärer i landsorten. Pris 10 8re pr nummer. 

Alla skrifvefser rörande expeditionen adresseras: I D A G N Y S  E X P E D I T I O N ,  
I STOCKHOLM. 

Fo/ksko/ans Barntidning 
uigifvcn och ?edigeraad af S TINA Q UINT ut- 

kommer 1911 i sin tjrrgonde årgång. 
Ett rikt illi~streradt nummer hvarje vecko, 36 

teckor under året. 
Basta och Iampligaste läsning for barn af alla 

ia~n hälkk lasser. 
Prenumerera d närmaste postkonlor. P& för 

kelt år Kronor 1: 65, ha&? år 90 öre. 

G Y N N A  D A G N Y S  
ANNONS0 RER! 

PLA T88OKANDE 
/Platssökande f2 sina annonser införna 

Dngnyjör Raljiva pr aset e h r  7.12 öre pr mm. 

Skicklig lirarinnsa. 
önskar plats. Svar till n 2 3  iiiiisi- 
kaliskl1 und. adr. Guiiidii Aiitions- 
byra, Stc?ckholiii, f. v. b. 

Examinerad 
folkskol lirarinna 

med fleririg p:al<tik öiiskar vikaria1 
till den l 5  febriiari. Svar till llISI~:~llI 
Al1miiii.a tidniiigs!;ontoret, (iiistaf 
Adolfs torg, Stocklioliii. 

utexaniiiierad i ar fniii Hu1d;i 1-ull- 
dins slöjdseiiiiiiarii~iii i Stockholiii, 
söker anstiliiiing vid tlick-, folk- 
eller hushillsckola friii börjaii al 
191 1. Utmar!ita bctyg.!:eh rekreii 
ser kunna presteras. Ar fullt liotii. 
pttent i lil5dsiimntid. Stvar niarki 
IIH. H.## inotses txksnnit uiidei 
adress Harads, p. r. 

för v2rtcrniiiieii 191 1 iiiislcis al 
kviiinlig Fil. Kand. ii1e.I niafiistcr. 
examens knnipc.teiis och iiiiiier 
lefvandc spri!< (r iifviiciiniiicii : tyskri 
engelska och nord. sprlik). Sval 
till Viinheni, Viii~crsbwg. 

Bat t r% sndtlfd~a~; 

med goda rek. öiislcar strax p i  ny 
Sret en verkligt bra plats att s!cöta 
hemniet fik e:isain dsm eller herre 
Svar tili Jii1:iFton 191011, bos 49 
Skurup. 

HUSEHG 
landtl~ruknrcdotter öiiskar plats pi 
nyiret i god familj p i  Iaiidct soiii 
h jalp i Iiusliiilct. Tacksam Tor sval 
nied IöneuFpgift inom 8 dagar til. 
lfFaiiiiljemedlem 101011, Hclsitig 
borg p. r. 

soiii flera ar vistats utoniland.;, öti. 
skar plats, sotii viirdinna Iios afdn 
herre eller soni r;li:ls!cip och IijaIp 
i familj. Snii pretentioner. Sval 
märkt l1V:lrdiniia1l iindcr adr. S 
Gunizclii Annoiisbyr.i, S:ocl~liolni 
f. v. b. 

Hii,rCreslåndarinnep1a!s 
sökes :if bildad, hiislig fliika i en- 
kelt, b3t;re ungkarlslieni. 1-ijäly 
med ,rrrofsysslor. Svar till 11Ht.m 
rne'ts trefnadll, p. r., Strangnis. 

23 ars flicka 
iiiiskar niot fritt vivre 111:lts i liittrc 
tkm.lj, dar tillf5lle gifvrs  tt f;"i lira 
sig skötsel af ett eget Iiciii, Rr vil- 
lig deltaga i alla huslig; giircirniil. 
Svar motscs tacksamt til! 1133 W, 
p. r. 1-iidvika. 

önskar p i  vircii lwnrina i treflig 
Familj alt llra Iiiishii11 och ett Iieiiis 
skiitaiide. Svar t. "Intresserad lr)ll", 
RIdiiiö p. r. 

%% godt hem 
Jar hiisnioder saknas s i k s  plats 
sf eii bildad, Iiiislig ilicltn. (joda 
betyg friii föreg,rlieildc p1:itser fin- 
nas. S v ~ r  till "Aiina", poste restaiite, 
Fililii. 

B:ldad, 28-årig flicka 
önskar koiiima till eiisniti dani cllcr 
liteii friinili att vara soiii Iijiilp ocli 
s~lbknp. Villig betah n'5got. Svar 
tacksamt till "Fariiiljeii~e~lleiii", 
Halm+tnd, p. r. 

P 

frsn godt lieiii p5 laridt*t diisIiar 
plats i f,itiiilj som ~iillsliap ve11 
tij3lp, kuiinig i rnntl:gning, cöiriiiad 
sniri t Iinndarbetcn. 1 . ö ~  iiiiskaj, 
Svar till 'lFamiIj:m:.rilcrri", Fj:igesta 
p. r. 

Ihsfomt åndarinnepla ts 
önskas 115 nyåret i ett enkelt, biitfre 
uiigliarlslieiii dar jiiirgfru fiiiiics af 
cii 2j Ilrs elemcntarbildail, liiisligt 
uppfostrad flicka. Txksnrri för svar 
t i l l  ~~I~igeborpl, Ia:idc!iroiin p. r. 

IaiidtFlicka af god fntnilj öiis!rur pl;its 
i ett bilcladt kristligt hriii fiir att 
lijiilpa till nied alla ii~oti~liiis f i k -  
fa1la:irIc görondil. Sv:ir riird iipli- 
giit oiii fordringar och fiirniiner 
ct;tllas tiii Helgr1 Elimari, pr ii st fri^, 
Steribocksg. 3, Luiid. 

Plats att föresta 
ett bättre hem 

diir Iiusiiioclei- salinr,~, iitisk~s af 
iiiedcl3ldet-s biittre, Iiiislig o. pi-ak- 
tisk flicka. Van att med sparsain- 
het o. omtaii!<e s!iÖta sitia $liggan- 
dcn. Svar till "Jaiiua!-i 191 l", 1.ö11- 
iicbcrga. 
-Z-T 

bildad flicka sökcr jll:lts i god: Iicm 
att tilltr3da pL ny!rtat, soiii husmo- 
derns vcrk!iga Iijalp att ddtnga 
1iiec1 iiiatlngni~ig, h ! i t l  i i i ~ ,  siini tlad 
o. s. V. Svar 1aEnkcl- .Villig:l, Sv. 
Telcgrarnbyriti, Stlilni. 



I En s kol ko kslärarinnebefa t tning 
är till ansökaii ledig Iios Styrelser 
för Västerbottens lans folkhögskok 
i Degerfors, postadress V M e h  
Befattningen, soni tillträdes den l 
febr. 191 1, medför skyldighet at: 
(5rligen hålla 6 flyttande skolköks. 

' kurser inom Västerbottens lan pf 
6 veckor livardera. Lön 600 kr 
samt bostad och fritt vivre undei 
kurserna. Ansöl<ningstiden utgcPi 
deii 10 jan. 1911. 

Styrelsen. 

I E. o. lärarinnebefat tningeo 
vid Bastebergs .folkskola (litt. B: 
inom Motala landsförsamling, vid 
allmän vag en knapp nyniil fråii 
Motala stad, ar till ansökan ledig 
före den 15 ii5stkomiiiaiide januar: 
att tillträdas den 20 därpi följandc 
febr. Lön 800 kr. kontant, bostao 
af 1 rum och kök samt vedbrand 
Ansökningar, ställda till skolrådetl 
insänd& till undertecl<nad. 

Motala den 14 dec. 1910. 
Axel Th. Svensson 

I<ontraktsprost. 

I ör cxanii'neind folkskollirare eller F lärarinna finnes plats silsom 
extra ordinarie vid fasta folkskolan 
i Slrönislund invid Trollhättan. 
Lön för 8 niinaders läsning under 
aret 900 kr. koiitant, 225 kr. i er- 
sättning för bostad och vcd brand. 
Tillfälle till undervisning i slöjd. 
Aiisökiiitigar stallas till skolrådet i 

' Vassanda-Nagliim och insändas till 
undertecknad före den 10 instiiii- 
daiide janiiari. , .  

Vänersborg deii S dec. 1910. 
C. T. Hellgren. 

Kyrkoherde. 

Y ik. folkskollärarinnetjaamsIt 
vid ligre afdelningen vid Lucksta 
folkskola, Iitt. B. i Attmars för- 
samling, Medelpad, ledig till an- 
sökan setiast den 10 januari 191 1. 
Skolhuset nytt med förstklassiga 
lokaler, vacker natur och centralt 
läge nara kyrkan, 7-5 km. från 
järnvägsstation. Löii efter 900 kr. 
Tillträde den 15 januari 1911. Adr. 
Lucksta. 

Skolråctefs ordförande. 

Ordinarie 
lararinnebefattningen 

vid lägre afdelningen af Tobo fasta 
folkskola (litt. B) i Tegelsmora för- 
samling sökes hos .skolrådet inom 
60 dagar efter första I<iingörandet 
haraf (den 27. dec. 1910). Lön en- 
ligt lag, 2 rum med tambur och 
kök samt \.edbrand. Platsen till- 
trädes l jiili 191 1. Skolhuset af 
sten iiara Tobo station. Adress 
Orby hus. 

J. F. ~ ö ~ f o r s .  
Skolrådets ordförande, 

kompetent att meddela undervis- 
ning Ht 9-irig gosse, som nästa 
höst ämnar söka inträde i elemen- 
tarskolaiis 2:dra klass samt därjämte 
villig att deltaga i hush~llsgöromål, 
far den 15 jan. 191 1 plats i tjänste- 
mannafamilj p3 landet. Svar med 
bet~gsafskrifter, ref. och lönean- 
sprak sändes till *X.", Stenung- 
sund p. r. 

Husmoders- och skol- 

iir till: ansöl<aii ledig vid Ölands 
Folkliögskola. Tjaiistgöring under 
!intern 6 niån. som föreståndarintta 
:ör elevhush~llet, iinder sonimarcn 
9 mån. soni skoll<ökslararinna. Fö- 
-egående praktik nödvändig. Lön 
100 kr., fri möblerad bostad, .ved 
)ch lyse samt under tjiinstgörings- 
tideii fri kost. TjSnstgöringen bör- 
iar nästa. 23 april. Ansökan, ställd 
:il1 sl<olaiis styrelse, insändes före 
len 10 jan. 1911 till direktör G. 
2. Beroriius, (adr. Olands-Sltogs- 
]y) som också läniriar narniare 
.inderrättelse. 

Husfores t andarinna , 
sökes aF eii ankling med 5 barn 
3m 5-17 år, boende i Stocl<liolni.s, 
]medelbara närhet. Fordringar: 
ugn, fallenhet och håg att ~ ä t t i . ~ , ~ ~ ~ '  
'ostra barnen, elementarsk@l+biId- 
iing, helst musikalisk, erfaren i ett 
lems sl<ötande på ekonon~iskt satt 
~c l i  framför allt god karaktär. Alder 
i0 A 40 år. Svsr till .Fabriksdi- 
-ektörll iinder adr. S. Guni,lilii 
L\nnonsbyrå, Stockholm. f. v. b. 

Gynna' Dagnys annonsörer! 

~ r e d n k a - ~ r e i e r - ~ ó r b o . d e t :  ~rottnin&ataa 54. 
Rikstel. 27 62. Förbundets byra öppen 11-4. Allm. te]. 48 16. 

Fredrika-Bremer-Förbundets SjukskÖterskebyr&: Tunnelg. 25. 
Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 11. 

plats. s o m ,  sekreterare 
. och b'ibliotekarie 
hos vetenskapsinan samt ägare aj 
stort bibliotek' mgd 'omfattande ut- 
ländsk korrespondens kan erhållas 
af iing bildad dam. Erforderliga 
egenskaper :. ordningssinne, ar.bets. 
lust och' arbetsförmilga, godt upp- 
öfvadt minne; god kiinnedom om 
åtminstoiie franska och tyska spri- 
ken samt vana att skrifva å skrif- 
maskin. Skriftligt svar helst med 
bifogande. af fotografi torde sanda: 
till ((M. L.((, under. adress S. .Gu- 
maelii Annonsbyrå, Sthlm f .  v. b, 

Föreståndarinne- 
platsen 

vid stadens arbets- och försörj- 
iiingsanstalt .å .Gustafsborg ' förkla- 
ras härmed till-'diisokan ledig. 'Lö- 
neförmånerna äro : 600 .kr. per år, 
fri bostad med varme, belysning 
och tvätt samt kost af samma be- 
skaffenhet, som .lämna$ 'åt de i an- 
stalten intagna'personerna. Kvinnor, 
som' 'gerionigått siirskild för 'detta 
aijdamål . afsedd utbildningskurs, 
kunna inlamn'a Sina ansökriingar 
janite intyg till'undert. fore den 15 
jan. 1911. 

Karlshanin i december 1910. 
AKE HERRLIN, 

fat tigvårdsstyrelsens ordf. 

ÄNKEMAN med 5 barn, 8-14 
år gamla, boende. i närheten af 

Göteborg, söker en god och ädel 
medelålders ,(c:a 35 år) .kvinria, af 
aktad familj, .sdfn kan fbresta hem- 
met ocll+:ltaga moderlig vård 'om 
barnen. Lön efter öfvere.nskommel- 
se. Kokerska och husjungfru fin- 
nas. God skol-.och allniänbildning, 
angenämt umgängessätt, musikalisk, 
Frisk och stark, glsdt huniör, god 
erfarenhet i allt som förekomher 
i ett borgerligt hus och formaga 
att göra hemmet trefligt erfordras. 
Den, som ej tror sig kunna upp- 
fylla desss fordringar, bedes vän- 
ligen ej söka platsen. Svar med 
jippgif t å referenser jam te f atografi 
(hvilket r e t u rne~s j  bedes insändt 
snarast under adress hu disponent", 
Sv. Telegrambyrhs Annonsafdel- 
ning, Göteborg. 

Kvinnlig stenograf och 
maskinskrifverska, 

kunnig i engelska och tyska spraken, 
erhiller omedelbart anställning i 
Oxelösund. ' Ansökningar till Percy 
Tham, Oxelösund. 

Plats ,. 

i lakarfamilj att deltaga i varden 
nf 3 sini barn finnes för enkel, 
barnkär, pilitlig dth väl rek. fficka 
kunnig i sömnad. :l tim. resa från 
Sthlm Svar. ,till.  n ny aret. ,191 10, 
kkersberg8 p.' r: . . 

Barnfröken, 
villig att deltaga i husliga göroniå 
samt tillse tre barn i åldern 8, E 
och 2'1, år. musikalisk; elementar. 
bildad och något undervisningsvan 
erhaller plats 1 febr. 

Fru Hilda Juberg, Rogslösa. 

I tjänstemannahem 
i Upsala far bildad, barnhar, enkel 
hushållsvan flicka plats som hiis, 
hålkfröken. Medlem af familjen 
Jungfru finnes. Nya Inack.-Byrår 
Rrunkebergsg. 3 B. Sthlm. 

fr in större gods eller herrgard 
skicklig i all slags finare matlag. 
ning, bakning m. iii. och som mec 
ordning och sparsamhet -vill $tag2 
sig köket i nytt hvilohem i Värm. 
land, får god plats l maj 191 1, orr 
svar med finaste. rek. sändas ii1 
fru Laura Håkanson, Karlstad. 

God plats 
finnes vid nytt Iivilohem i Värni- 
land 1 maj 1911, för en rask ock 
duglig husa, som ar van vid ser. 
vering och städning, ar renlig och 
ordentlig såväl i sitt arbete som i 
sin vandel, Basta rek. torde san- 
das till fru Laiira Håkanson, Karl- 
stad. 

Kuin'nliga 
arbetsområden. 
Utbildningskurser m. m. 

~ u n t l i ~ a  och skriftliga 

upplysningar genom 

Fredri ka-Bremer- 
Förbundets Byrå, 

54 Drottninggatan. 

Obs! De billiga priserna. 
Till 12 öre mtr säljes ett parti Kulörta 

extra prima Congressgardiner 100 cm. breda, 
Allmogegardiner fr. 30 öre mtr. Pilt och 
Schaggdukar, Bordvaxduk, Trad 95 öre 
dliss. Foderdomestik 18 öre mfr. Ett parti 
bättre tradgardiner i vackra mönster. Born- 
ullstyger fr. 30 öre mtr. Gångmattor fr. 45 
Öre mtr. Filtar, Ciardinstufvar, Helylle- 
Cheviot, god kval. i olika färger. 

Allt säljes billigt. 
S l u m p l a g r e t  

MÄSTERSAMUELSGATAN 51, II. Stockholm. 

Sprid Veckotidningen D A GNY! . . 

l., 
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D e p o s i t i o n  
& 

Sparkassa 

KOPMANNABANKEN, 
Arsemalsgatan 9, 

Södermalmstorg 8, 
STOCKHOLM. 

Aktiekapital 3,000,000 kr. 

förorsakad af f6rkjlning, hals 
katarr m. m., användes Fil. D:] 
P. Hakanssons Salubrin fördel, 

aktigast till inandning medels 

inandningsapparater enligt sär, 

skild beskrifning. 

.Partilager hos Geijer 8r C:O 
Stockholm. 
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Wiréns öfverfeta LANOLINTV& fina världens favorittvål. 
ErhSlles i hvarje vilförsedd parfymhandel samt direkt fran 

A. G. Wk6ns Tvål- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) 
21 Lilla Vatfugatan 21 - - Stockholm. 

Stockhalms M u s i k - I n s t i t u t  
Brahegatan 7 B, 6. g. I I I .  Allm. Tel. 11596, 

Varteriiliiien börjar tisdagen den 10 januari. Anmälningstid minda- 
gen den S) januari kl. 1/,2-l,!,4 samt l/,6-lf27 e. m. Under terminen 
nnnidnings- och mottagningstid måndagar och torsdagar kl. l/,2-l/,3 
För närmare upplysningar tillhandahillas prospekt 

Sigtid Carlheim-Gyllensköld. 

Hwsmoderskolan i Karlstad 
(börjar sin attonde termin den 24 jan. 1911) 

Undervisniilg i ntntlagnhg, bakning, garnering och uppEggning, 
korzserver~rzg, linne- och klri'd-sömnad, barnavård m. m. Helinackordering 
crh3lles inom skolan. Obs.! Tidsenliga lokaler i för andamalet nyin- 
redd villabyggnad med härligt läge. Kurser omf. 1 år, 1 termin eller 
6 veckor. Prospekt på ,begäran. Tel. 812. 

Nancy En wall. 

Blus N:r 1103 af DAMER! hvit yllebattist med 
i ik o. smakfullspets- 

garnering endast 4.25. Dessutom 
föra vi ett rikhaltigt lager af ny- 
silfver, dam-, herr- o. barnunder- 
kläder, mössor, alla slags tyger o. 
vafnader, mattor, filtar, sängtäcken 
etc. Vill Ni inbespara mycket pen- 
gar, så begär genast priskurant o. 
gör Edra inköp hos oss! Ni fir d i  
genast bevis på sannjngen af vara 
affarsprinciper: enbart extra prima 
varor, nofxade till lägsta tänkbara 
priser! VANG AFVAN, Vasagatan 
15-17, Stockholm. 

Edvin Bergs Förgylleriaffär 
- Etablerad 1891 - 

rekommenderas vördsamt. 

OBS. ! Gamla möbler renoveras 
och förgyllas. 

45 Nybrogatan 45. 

Tandlakaro Jndit Tillman 
Drottningg. 58. Allm. Tel. 44 92. (4431). 
Hvard. : 1/,12-2 och l/,6-l/,7 e. m. 
Andra tider enl. öfverenskommelse. 

cen tralstyrelsemöte. 
Rum med 1 säng fran 2 och 

med 2 sängar från 3 kr. erhallas 
å hotell Oermanla. Centralaste lä- 
ge vid Gust. Adolfs torg. Telefon 
i hvarje rum. . Innehafvare 

ThéreSe Hultgreh 

. Begh priskurant 
innan snörlif köpes, f d n  Fransk 
Snörlifssöinmeriet, Norrmalmstorg 
l ,  l tr. 

STOCKHOLM. 

Största fabrik i Skandinavien for 

Dstirihbrarbeten. 
Färdiga arbeten i tusental, prim; 
svenska hiir i akta naturfärger. 

Herr o. Fru E. Malmberg. 
58 Klarabergsgatan 58. 

r , Sex pr8ktlga bfventyrsbdcker far barn och ungdom. 

Berättelse for 5c.m och ungdom. ' Tsarens kurir. Fritt efter Jules hrne a, ,,red ' Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelin. Kar- ' tonnerad. Pris 75 öre. 
En riddarsaga fri-, medeltiden. Rrzrbetniilg 1 Par~i~al. af Hugo 0yllander. 259 sidor. Me3 45 illu- 

strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 Öre. 
En samhg  : Sagogrottan i Sagoskogen. sagor af 

Harald ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris ' 75 6re. 
, Den hemlighetsfulla ön. Bergttelse f" barn 

och ungdom. Fritt , efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illiistrntio- 
ner af Brita Ellstrarn. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

: Hjälten bland hjältar skildrade för b m  odi 
ungdom af Marie Lou- 

l Charles G. Gordons lif och stordåd, ise Gagner. 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 Öre. 

Nybyggarna i Kanada. ~:~~~$;:c,~~: l::;;! 
betning efter Kapten Marryat af Anna Gustaisson. 295 sidor. :N 
illustr. af Mils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 örc. 

Erhailles i hvarje bakhandel elkr direkt f r h  

Polkskolans Barntidnings Förlag, Stockholm. (Stina Qui~i t .  j 

---p- 

Åberopa alltid annoriserna i Dagiiv! - - 

Offentl igt  möte 
ned anledning af L. K. D. R:s centrdstyrclsemiite ~ E I I c s  i Af~i!ii::i:::i!,n 
Ikademiens stora sal mändagen den 9 jam kl. l/,8 e. m. 

Talare : Dr Lydia Walilstr6m, Lektor T. Sive, !<ednktiir 11 j. k m  t i ~ ig  
-ekfor Karl Starback. 

Entre 50 öre. Biljetter säljas ä ~ ö ~ t r i t t s b ~ r & ~ ,  La~l~ii:iXai.i.sn iiiii  C 
öppen kl. 3-5) samt vid ingingen. 

Efter det offentliga mötet anordnas Samkväm a Grand Hotcl. I'iitri 
rr. 275. Anmälning sker hos kassaförvaltaren r"röl<rii Stiiia Qtiint 
ktillerigatan 4 (kl. 10-6) eller ä Grand Hotels viixelko~tor. 

Halfenslkildt möte 
anordnas i samband med I,. K. P. R:s centralst~rrclcriirö!i. tisi!n<vii (1 
10 jan. i K. F. U. K:s lokal, Rntnnsgutan 3. hledlciiin~:!l- :i i' t :. l<. 1: 
R. äga tillträde. 

InnehållsfGrteckning. 
Dagens nummer innehll len 

MänskUgbeteas syskodif 
Floras svenska segertåg och nyaste RärfiSrarc. A f  llirtz 

Nordenstreng. 
Gift kvinnas pensionering. Af P. D. 
h q a y  1911. 
l "vinnliga stadsfutiimäktige. 

II :. imlingar. Rec. af Susy Siij~et'brmrl, 
.i, : -., ..: . . Tjust. Rec. af Louise Shbock  f. A l h h ~ .  
. , ..' ..: 

k,  J':.. ',.. 

Annonsera i I . . . . eddelaidena 

Prenumeration $ Dag . . .  " .  . 
.. . . . 

:. narrnaste postanstalt 
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