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tenskap. Hos henne fanns ingen splittring, ingen hvi- 
la p2 vunna segrar. Målmedvetet gick hon framåt, 
från det ögonblick då hon inskrefs vid Uppsala uni- 
versitet till det d å  hon dog som erkänd vetenskapsid- 
kare och framstående universitetslärare. 

De milstolpar af vetenskapliga uppdrag och af ve- 
tenskapliga arbeten som beteckna docenten Eschelssons 
bana äro väl kända, ' ~ r  1882 minskrefs hon, 21 år 
gammal, 'vid Uppsala universitet. Sedan hon aflagt 
filosofie kandidatexamen (1885), juris kandidatexamen 
(1892) och juris licentiatexamen (1897) och sedaii 
hon biträdt vid domaregörornålen i Uppsala läns söd- 
ra dgmsaga, blef hon år 1907 docent i civilrätt, efter 
att hafva försvarat sin afhandling "Om begreppet gåf- 
va enligt svensk rätt.>> såsom docent, i uppsala juri- 
diska fakultet föreläste hon processrätt höstterminen 
1897 och vararna 1898 och 1,899 samt ledde från be- 
gynnelsen den 1904 införda teoretiskt-propedeutiska 
undervisningskursen i civilrätt och de viktigaste där- 
med sammanhängande delarna af processrätten samt 
straffrättens allmänna grunder. Med dem som bevista- 
de denna kurs var hon alltsedan 1905 förordnad .att 

E tt smärtsamt och oväntadt sorgebudskap har kom- förrätta kansliexamen. 
mit: Sveriges första kvinnliga docent, docen ten i Aren 1901, 1904, 1906 och 1907 äro betydelseful- 

civilrätt vid Uppsala universitet jur. dr.' Elsa Eschels- la i docenten Eschelssons vetenskapliga produktion. 
son har aflidit. Ar . 1901 utger hon afdelningen om svensk civilrätt i 

'H e l g j u t e n är det ord som bäst säger hvad "Eléments de droit civil &andinave>> (Danemark, Nor- 
docenten Esthelsson var. Helt uppgick hon i sin ve- wege, Sukde) par Ernest ~ e h r  avec la collaboration 
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de H. Munch-Petersen, Kristen Johanssen, Elsa Eschels- 
son, med en efterskrift af samma år i Tidsskrift for 
Retsvidenskab "Om civilaktenskapets framtradande i 
svensk och utländsk rätt", hvilken ingick som nr 31 
i serien "I vår tids lifsfrågor". Ar 1904 "Bidrag till 
läran om besittning enligt svensk ratt. Besittningsbe- 
greppet. En rattsencyklopedisk studie"; 1906 "Om 
fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk 
rättspraxis'' samt 1907 den därmed sammanhängande: 
"Ännu nagra ord om fullbordandet af gåfva af lös 
egendom enligt. svensk rättspraxis.'' Vid sin död var 
hon afven i beredskap att utgifva ett nytt arbete. 

Docenten  s sch els sons lararverksamhet har beteck- 
nats som- synnerligen. utmärkt. Hon var som lärare 
en erkänd kapacitet, och hennes lärjungar omfattade 
henne med den största aktning och sympati, liksom 
hon ägnade dem ett aldrig svikande intresse. 

Hvad hennes vetenskapliga produktion beträffar, 
har hon sarskildt i sin doktorsafhandling samt i "Bi- 
drag till läran om besittning enligt svensk ratt" gif- 
vit viktiga bidrag till sin vetenskap. Originalitet, tan- 

- keskärpa, finhet i iakttagelseförmåga och omdöme äro 
utmärkande sarskildt för dessa bagge skrifter. 

Helgjuten var hennes lifsgarning, helgjuten som 
hennes karaktär med dess sällsynta rättrådighet och 
omutliga sanningskärlek, Hon var en monolit, hug- 
gen i ett enda stycke, med något monumentalt i karak- 
tärens linjer. Hon var en personlighet, som i hvarje 
sin handling syftade till det ratta och som äfven af 
andra fordrade sanningskärlek och rättvisa. Förnam 

. och sluten var hon. Men. man må ej tro att det icke 
hos henne fanns medkänsla. Den yppade sig ofta, en- 

. kelt och utan stora ord, på ett satt som iäl  öfverens- 
stämde med hennes nobla karaktär. Få, afven bland 
de kvinnliga studenterna i Uppsala, kände henne nara., 
Men känslan af att hon fanns betydde för mangen 
ofantligt mycket, vissheten om hennes arbete för sin 
vetenskap och för hinnornas sak. Ett kort samtal 
med henne, ett besök i hennes hem kunde därför för 
en ung kvinnlig studerande blifva ett verkligt minne. 

Bland mina personliga minnen af Elsa Eschelsson 
framträder särskildt hennes. disputation och promotion. 
Det var den 31 maj 1897. Man skyndade till univer- 
sitetet i högtidsstämning och tog plats bland de .tal- 
rika åhörarna i en af de största lärosalarna, Jur. lic. 
Elsa Eschelsson .försvarade sin afhandling för juris 
doktorsgrads vinnande. Den. känsla af segervisshet 
man haft då man kom - ty man var saker på att en 
seger har skulle vinnas - den känslan ökades alltmer 
under disputationens gång. Fakultetsopponentens, pro- 
fessor Nordling , anrnarkningar besvarades med öfver- 
tygande klarhet och tankeskärpa) och snart gjorde han, 
efter hvad han sade, sina anrnarkningar blott "i för- 
bigående". Efter oppositionens slut yttrade han sig 
ock till lic. Eschelsson med det varmaste erkännande. 
Nar det så frågades om någon önskade opponera 
extra, reste sig professor Trygger, gjorde ett par smar- 
re anmärkningar och begagnade så tillfallet att sgga 

sin tanke om afhandlingen i cless helhet, om de stora 
svårigheter ämnet erbjöd, om hur lyckligt och or@ 
iiellt det behandlats i jämförelse med liknande arbeten, 
som vanligen vor0 mer eller mindre mosaikartade. - 
Man kände ett inre jubel. Qrh då denna vårdag cf- 
ter promotionen dr Eschelssoii tågade bort, Atföljd af 
de sina, öfver universitetsbacken, med den veckade hat- 
ten vackert inramande de regelbundna dragen, ka!ide 
man en förvissning om nya segrar för kvinnorna. 
Horisonten vidgades i vardagern. 

. Det har sedan denna 31 maj, som åtföljdes af den 
5 juni, då dr Eschelsson utnämndes till docent i ciz 
vilratt, förflutit snart fjorton år. 

Redan år 1898 knöt sig intresset i Uppsala äter 
starkt till Elsa Eschelssons namn. Professorn 3 civil- 
rätt hade afliclit och tvenne docenter funnos i aninet, 
af hvilka Elsa Eschelsson var den tidigast utniimrida 
och mest examensmeriterade. Fakulteten föreslog att 
docent Eschelsson skulle uppehälla den ledigblifna pro- 
fessuren, tills ny innehafvare af denna uhanindes. 
Förslaget afböjdes af mindre akademiska konsistoriet, 
som i stallet förordade den andre docenten. Konsi- 
storiet motiverade sin åsikt därmed, att doceriieii 
Eschelsson redan blifvit föreslagen att i likhet med fö- 
regående termin uppehålla professor Tryggers förelas- 
ningsskyldighet i processrätt, hvilket redan aniionse- 
rats. Harigenom uteslöts denna gång möjligheten att 
få gränsen för en kvinnas akademiska bef'ogeiihet pre- 
ciserad. 

Mer an tolf år gingo därefter under allvarligt w- 
tenskapligt arbete från docent Eschelssons sida. 

Och nu i år syntes den för henne si  b~tydclscf~ti- 
la frågan om kvinnans tilltïade till professur skola 
afgöras. Det blef ej docenten Eschelsson forunndt att 
se den slutliga lösningen på denna fråga. Döden bort- 
ryckte henne plötsligt i hennes fulla arbetski-af t. 

Kerstin Hård aj  Segersh~d 

En ny dufvopost. 
O r e g o n har vunnit framgång. 
Bilda kamrarna i O r e g o n s lagstiftande k k  M v n  

röstat f 6 r ett fiirslag till ändring af lronstitutioncn, l w r -  
igenom politsk röstratt meddelas i t  kvinnor. 

Som bekant f ö l l ett dylikt förslag i fjol, men suff- 
ragisterna i Oregon äro utan tvifvel uppmuntrade af 
grannstaten Washington, dar andringsforslag tvanne gin- 
ger ledo nederlag för att tredje gången g2 igenom nici! 
stor m a j o r i t e t .  

Vara ärade läsare 
uppmanas vördsamt att ifrigt verka för 
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Svenska k.onstnarinnors utställning. 
II. . ' 

D et var en god idé af det nybildade lconstnäri&eför- området, ej blott i utförandet utan tvifvelsutan äfv- ofta 
bundet att på sin första utställning låta oss få en i, sjalfva kompositionen. 

öfverblick af hvad som i Sverige astadkommits af- redan N.3r man kommer till adertonhundratalets konstnärin- 
bortgångna kvinnliga artister. Med glädje - och med ve- nor, dröjer man med . särskil& intresse . vid 
mod - betraktar man denna 'intressanta utstillning. Kan- S o p h i e A d l e r s 'p  a-r  r e s mtålningar, såväl därför att 
ske mest med vemod. Ty man kan knappast undgå att hon var en synne-igen intresseväckande personlighet - ' 
tänka p% huru många olika slags .svårigheter dessa fö- s5sorn framgår af Esseldes lefnadsteckning af henne i Tid- 
regångerskor haft att bekämpa, huru många fordomar de skrift för heimet, &en 186364. - som. därfM att hen- ' 

haft att strida med, h~ i ru  mycken smälek de möM, *huru nes här utställda arbeten. vitma om en. mindre vanlig 
många mö'jljgheter som gått i kvaf och huru m&ga gla- konstnärlig begafning. Man .har i allmänhet hört henne - 

da förhoppningar 'som gäckats. omtalas såsom företr2desvis kopierande äldre mästares verk: 
Bäst ha väl koistnärernas döttrar ' haft det. SA till vi- Af de anteckningar ur hennes dagbgk, som i nyssnämn- 

da åtnlinstone som de oftast haft lätt att få den uyder- da biografi meddelas, ser man emel.lertid, att det soni dref 
visning som andra unga kvinnor med konstnarsanhg först henne till att ägna en.. god. del af &n tid- och. sica kraf- 
efter många ansträtigningar lyckats få tillgång till. - ter .ht att -efterbilda. nigra af konstens storverk ingah.uida 

SA Ehrenstrahls dotter, A n n a M a r i a W a t t r a n g, var någon brist på egna konc~ärliga idéer, utan att &ä- ' 

som tidigt fick undervisning af sin far, d t a  nog, berät- let var ett .annat. Hon hade en djupt religiös uppfatt- 
tas det,. hjälpte honom med hans taflor och äfven efter ning af .konstens syfte: att .höja människornas sinnen, att 
sitt giftermål fortfor att mala 1 såsom visas af1 de sex lyfta dem mot Gud - och hon hade en varm fosterlands- 
porträtt af presidenter i Svea Hofrätt, dem hon skänkt kärlek;. då ju undkr förra hälften af adertonhundratalet 
till nämnda verk. och i f  hvilka ett blifvit ultlånadt 'till vår tids konstnärlgt fulländade reproduktionsmetods ej vo- 
deniia utställning. . ro kända - .och därtill. utländska reswvoro långt mindre van- 

,S& ock U l r i k a P a s c h, den ojämförligt kamsta liga an nu - ansåg hon -sig ej - kunna genom egna verk . . 
af det svenska .sjuttoahundratalets få kvinnliga artister, gifva sitt la~ld en sa värdefull, gåfva som genom, att af- 
- .dotter till den äldre .Lorens Pasch och syster till den bilda n k r a  af de mästerverk i Dresdens, Louvrens o& 
yngre konstnären med samma namn - hvilken, när bro- Roms ,gallerierj som syntes. henne vara af den mest själs- 
dem var öfverhopad af beställningar, hjälpte honcm geL höjande art. Af de originalarbeten som här finnas ut- 
nom att måla kläder, accessoarer m. m. å de beställda ställda framgår emellertid, som sagdt, att Sophie Adler- . '  

porträtten och, när fadern blef gammal och sjuklig, for- sparres konstnärbegafning var verkligt betydande. Hum 
sörjde honom genom sitt arbete. Af henuies. här utställ- fartraffligt ä; icke t. ex. porträttet af drottning Josiphine! 
da porträtt är det psykologiskt intressantaste kanske den Sant är väl att. -n tycker sig märka intrycken af Sö- 
förtjusande lilla bilden af Gustaf I I 1  som barn - där dermark .- som väl ej i egentlig mening varit hennes 
man s$ tydligt ser det kvicka, liflulla lynnet hos denna lärare meu d&k bisjod henne .med sina t i d  -, dock rö- 
prins, som redan spelade komedier och hade sina p- jer sig på samma gång nagot afgjordt individuellt i ut- 
litiska funderingar. Särdeles graciöst och utsökt i fargen trycket, detta uttryck af p å  en gång kunglig värdighet 
är ocksi ett porträtt at en okänd ung dam. Fjorto11 bil- och intagande behag. En kraftig karaktäristik Litmärker 
der af Ulrika Pasch har man fått ihop till denna Afall- bilden af majorskan Mannerskantz; och betagande ä r .  det 
ning; men ' hur pass omfångsrik. på det hela hennes alst- med n:r  4 försedda lilla .barqmrträ.ttet.. Man. kan 
ring varit kan man näppeligen bedöma, da ej säl- knappast undra öfvp- deii bitterhet som framskymtar, i 
lan hennes arbeten - hvilka ofta äro. osignerade - torde konstnärinnans anteckningar, då hon konstaterar, att hon 
ha tillskrifvits fadern"el1er brodern. I ' en artikel i tid- allfia. vid -expositioner tilldelas den sämsta platsa, - "ne- 
skriften Dagny hade jag en gång tillfälle påpeka att åtmin- re vid' golfvet", skrifver hon - och att hon småningom . 
stone i e t t lands litteratur - den spanska - atskilliga ano- beslutar sig för att aldrig, *mer ubt'alla sina arbeten. Hon 
riyma diktarinnor varit verksamma; här ' ha  vi ett C W ~ ~  var den första svenska- kvinna, som offentligt 'exponerade 
pel pi huru afven inom den bildande konsten en1 viss sina malningar, och. en del af hennes manliga kolleger, 
tillbakadragenhet,.: en viss tveksamhet att framträda inför som lifligt berömt hennes måhingar - så länge de trbd- 
offentligheten försports ' hos konstnärligt p rodukt~a  h in -  de att h m  malade blott för sitt n6jjes. skull - blkfvo 
rior. djupt indign.ade, d i  -de  märkte att hon äfven mottog 

Af eir tredje konsh&-dotter, W i 1 h e l m i n a K r a f f t, beställningar -, nhgot som de funncu högeligen okvirioligt. 
gift Noréus, finnes en vacker miniatyr och en komposi~ ~ a . r i a  R ö h l s  ritningar, A m a l i a L i n d e g i r e n l s  
tion till ett 'broderi - en akvarell; framställande den målningar 0th L e a A h l b a r n s medaljer äro c& vi1 
kända historien' om Kleobis r och Biton - intressant af- kända att jag kan noja mig med att nämna, det'dessa 
ven därf&, att d e n  påminmir .om hurin mycket af konst- tre konstnärinno!r äro på utställningen väl företrädda., Af . 

närligt skapande som af kvinnor. nedlagts på det textila F & e  d r i k a .  B r e m e r, hvilken, som bekant, flitigt och : 
.. . - . 

RO BERT DITZINGER Realiserar vid inventeringen nedsatta varor samt di- 
STOCK,LOLM. verse fabriksslumpar af: Duktyger, Handdukar, Linne- 

72, 74 VASTERLANGGATAN 52, 81. & Bomullsväfnad&-, Gardiner, Möbeltyger, afpassade 
Filial: is NORRMALMSTORG 18. Mattor och ~ a n ~ r n a t t o r ,  Schaggdukar, sch il tar, Säng- 

kläder, stort lager af Damkonfektion m. -m., m. m, till kolossalt billiga. .priser. 



skickligt porträtterade sina mer och mindre ryktbara sam- 
tida, finnes en hel serie porträtt af Geijer, Oehlenschla- 
ger, H. C. Andersen m. fl. 

Har och dar finner man en enstaka förtrafflig bild af 
en konstnärinna, hvars hela efterlämnade o e u v r e kan- 
ske utgöres af denna' enda malning. I fraga om en man- 
lig konstnär skulle detta synas otänkbart. Man skulle sa- 
ga:' den som kunnat mala sa maste ha malat mycket 
mera. I fraga om kvin.nor ar det ej så svart att föirkla- 
ra fenomenet; det har varit kvinnor som, upptagna af 
sitt hem, blott en eller annan gang funnit tillfälle att gif- 
va utlopp åt sin inneboende konstniirsdrift. En v&kligt 
förtjanstfull malning ar t. ex. det portratt af den rykt- 
bare juristen J. G. Richert, som malats af dennes dotter, 
fru I d a H j a r n e (mor till professoi- Harald Hjärne). 
Vackert ar också det porträtt, som malats af modem till 
en annan framstående person: grefvinnan S i g r i d S n o i 1- 
skys, f. Banér, miniatyrbild af en icke namngifven dam. 

Gar man till de konstnärinnor, som representera ader- 
tonhundratalets senare hälft, s& fäster man sig ovillkor- 
ligen vid A n n a N o r d l a n d e r s målningar - sa för- 
vinande moderna till uppfattning och faktur. Den tidigt 
bortganina konstnärinnan var bördig f r An Norrland, och 
långt innan "framtidslandet" blifvit litterärt upptäckt och 
exploateradt, målade hon sina kacka och karaktaristiska 
bilder ur Iappames lif. 

Intressant ar ocksa "damen med apan", som bl. 
a. genom det ljusmattade i sin gråa ton piminner oss 
om den malare, som var 70-80-talets nyfunna ideal - 
Velazques, mästaren som prisades af hanfötrda adepter och 
hvars inflytande sparas i många arbeten fran den tiden, 
såväl franska som svenska. 

'Har man moljligen f6rut - i likhet med undertecknad 
- haft den föreställningen att A m a n d a S i d v a l l 
endast malade blommor, så blir man angenämt öfverras- 
kad af att här finna hennes maagsidighet, r6jd genom 
porträtt och genrebilder. 

Det finnes anlnu mycket som1 skulle vara vardtc att nam- 
na i denna sal - m3lningar af E v a  B o n n l i e r ,  f r u  
K l  e en, A l i d a R a b e m. fl., men utrymmet n6dgar 
mig till att blifva kortfattad, hvarför jag slutar med att 
blott omnämna t v i  af de sen& bortgangna: H i l d u r 
W å h l i n ,  född Hult, och G ö r e l  ' W i m a n  - badali- 
ka älskvärda soni persmligh&er och löftesrika som konst- 
närinnor. Den fölrra röljer i sitt sjaffulla sjalfportratt och 
sin bild af den lille pysen, som kraflar omkring i det 
soliga hemmet, kanske an mer lefvanlde m6jligheter an i 
sin stora duktigt målade och med medalj belönade M a .  
Och den Senare har en skargårdsbild med sol öfver tal- 
lar - full af friskhet och glans - och en skogsinteriöir, 
mättad af >?3koven~omhedens~~ hemlighetsfulla poesi, bada 
röjande den intima känsla af landskapets sjal, som ar 
det viktigaste af allt inom landskapskonsten. 

Anna M& Roos. 
, > J  ' ' . . .... 

Den plikt, som du 'anar, binder dig från-oSh med 

det ögonblick som du anar  den. 

Henri-Fr6dEric Amid ("En drömmares dagbok"). 

L i t t e r a t u r .  
Sagor om Hjärtat. Gustaf U,l[man. 
Bendel 8r Go. Af Neniting Bergcr. 
Albert Bonniers förlag, Sthlm. 

Bland våra yngre författare ar Gustaf Ull~iiai~ al st 

de mest sympatiska. Han ar full af medkärisla, hai rwpp 
fattning tränger till djupet, och för ynkligheten äges h r ;  
det goda liijet. Dessutom har han den smaken att in- 
te begagna stora later, och afven den akta konstriarliy 
kanslan för måttfullhet tycks vara honom gifveiin af eii 

välvillig försyn. 
Hans "Sagor om Hjartat" kan därför inte sagas vara 

någon ovanlig bok, och den ar inte det basta Gustaf 
Ullrnan har skrifvit. Att en stor del af novellerria föriif 
varit synliga i tidningar m. m. betyder mindre, meti dc 
kunde ha sofrats bättre och anda ha räckt till en fijrswir- 
lig volym. 

Emellertid finner man afven bland de abetyd:igiise sa- 
kerna denna förmaga att f8 fram det vascntliga, som 51. 
ett af kännetecknen på den ratta novellisten. Diidor kura- 
na de afven godt stå sig vid jämförelsen med htskilligt 
meningslöst litterärt joller, som en del andra författare 
inte dra sig för att läta trycka. Och det ar etidast till- 
sammans med Gustaf Ullmans egna fullviktiga noveller, 
som de befinnas val lätta. 

Den första berättelsen i samlingen, "~k~dds!ir i~t . i i~,  ar 
ypperlig. Det ar den första kärlekens saga, som hail bar 
förtäljer. Och om man ocksa tycker att det ovanli:l;t syni- 
patiska manniskopar, som man har lockas att intressen:, 
sig för, vore vardt all möjlig lycka, så ar dock dec bryt- 
ning, som sker, psykologiskt riktig. Författaren Er val 
hemmastadd i de tinga mannens kanslovärld, och Fritz 
Bodell hörde till de naturer och till den ålder, som tros 
sig ha rad att - inte förlata; 

"Kärleken ar icke lek, utan nagot helt annat", Iikr 
författaren en annan af bokens ynglingar saga. Det is 
säkerligen, Gustaf Ullmans egen uppfattning, soniii uttalas 
har. Och i hvilken form an erotiken tar sig uttryck i 
alla dessa olika små noveller, sa aterfinner man standigi 
den allvarliga grundtonen, vördnaden för karklrcn. 

Men "Sagor om Hjärtat" handla inte endast ortt ckii 
erotiska kanslan. "Små sorgespel" t. ex., som %r c11 p m -  
sadikt om ett litet gossebarn, om fiskar och kisektcr, iir 
något af det basta i boken. Och utom denna fii~iias hiii. 
många andra sagor, om de skiftande, mäktiga riirctscr, 
som & människohjärta kan erfara; och de gripa oss, 
därför att de äro sa sanna. Gustaf Ullman har allt skil. 
att vara nöjd med sin bok. - Läsaren inte mindm . 

Henning Bergers säkra skildrarekonst med dess f'oto. 
grafiska noggrannhet i detaljbehandlingen ar s i  ofta koii 
staterad och erkänd, att det endast onödigtvis skulle bi- 
kräkta på utrymmet om man nu åter upprepzde det. 

B e n  d e l  & C:% som i dagarna utkommit, ar c11 
Chicagonovell och tyckes mig i alia afseenderi befistö dc 
intryck af vederhäftig konst man förut fatt geaom ii.ans 
böcker om Amerika. 

i i i Behagligaste och effektivaste afföringsmedel ar Va- ) : afhämtning* i I : Oskummad för 15 öre lit. Tjock gr5dde fiir 9' ii?-.* lit. : sens (f. d. Nordstjernans) Laxérmarinelad för stora och : : ~ ~ ~ d & ~ ~ ~ ~ d  fijr 6 öre lit. I:ma smör Itr. 2.00 kilo. f 
i harn. Pris I kr. ~r ask. Finnes p5 alla apotek. z ( f StocBholms Mejeriaittiebolag. I(laraber&sgatan 68. : 



I första kapitlet f& vi vara med om en fruktansvärd 
snöstorm, som på ett par timmar förvandlar hela Chi- 
cagos fysionomi - en af dessa våldsamma nlaturrevolu- 
tioner, som Henning Berger €tt par. gånger förut skil- 
drat med en realism4 och styrka, som nästan gör att man 
tappar andan och känner fasan under dess tryck. Desto 
mer öf~erväldi~ande blir effekten af den tusen och en 
natt-interiör, som vi f i  njuta af i det amerikanskt tilltag- 

. na Grand Pacific Hotel, dit knappast ett eko af stormen 
och dess hemska verkningar når. Har ar det ocksa 'som 
vi il m5nlgrniljonaren Reuters Stora kontorsafdelning få. 
göra bekantskap med Helge Bendel, en af de mest sym- 
patiska svensk-amerikaner som Henning Berger presente- 
rat för oss. Han ar en af dem, som ärligen knogat på 
bide hemma och "dar ute" men lyckats endast sa till vi- 
da, att han inte gatt under. Och under det han i ett 
tiotal Ar gatt där ute och närt drömmen om miljoner- 
na och det. blifvande affärshuset Bendel. & C:o, har han 
fått nöja sig med den blygsamma platsen på Reuters kon. 
torsstol.. 

Midt ibland allt ' hvirflande lif och hänsynslöst knut- 
fande och nedtrampande kring den .gyllene kalfven, börs- 
intriger, orgier och arbetarupplopp, som man inte kan 
undga att lefva med i - nästan som en medbrottsling - 
bibehalles alitid intieset lika varmt för den mge Ben- 
del och för hans roll i det spännande skidespdet. Och 
inan drar en suck af lättnad, nar hemlängtan blir den 
lidelse, som afgåx med .segern, och man val och vackert 
ser honom ombord p& ångaren, som fölr honom hem 
fran detta fruktansvärda land, hvilket tycks bara jämlikhe- 
tens och broderskapets lockande märke lik en blott på- 
klistrad dekoration i skölden. 

Om man också inte skulle medräkna den starka och 
spännande skildringen och den pa sina ställen maskli- 
ga karaktarsteckningen i denna bok, s& skulle dock alltid 
kunna påstis, att just sadana böcker som den!na böra ha 
en oerhörd betydelse i arbdet mot emigrationen. De bö- 
ra uppläggas i billighetsupplagor p2 hundratusental för 
att kunna bli tillgängliga för alla, som behöfva en var- 
ning. 

Slutligen vill jag1 endast uttrycka min förvining 3- 
ver, att den författare finnes, som sitter inne med kun- 
skaper sadana som Henning Bergers om sättet att Astad- 
komma miljonerna, alla knep och fin,urligheter och som in- 
te tvärt far dit ut och gör guld, utan i stället sitter har 
hemma och skrifver böcker. Ett vårdslöst behandlings- 
sa. af de timliga fördelarna! Och otidsenligt! Han mat- 
te i grunden endera vara en stor idealist, eller ocksa, - 
obotligt svensk. 

M. R.---m. 

Sprid Dagny! 

- Föreningsmeddelanden. 

Fareningen för kvinnans politiska rösträtt i Eskilstuna 
höll mandagen den 20 febr. sitt årsmöte i K. F. U. K:s 
lokal. Mötet öppnades af ordforanden, fru Alma Johans- 
son, som afvenledes ledde fö.rhandlinlgarna.- 

Sedan revisions- och .årsberattelserna föredragits och 
ansvarsfrihrt beviljats styrelsen,. uppläste föreningens om- 
bud vid centralstyrelsemötet i jan. i Stockholm, fru G. 
Westlund, sina intryck darifrh. Till ordfijrande olmvaldes 
enhälligt fru .Alma Johansson, vice ordförande blef fru 
Laura Ekman. och sekreterare fröken' Karin Melén,, bada 
likaledes omvalda. V. sekreteraren och kassaflbvaltaren ha- 
de undanbedt sig återval och utsagos i deras ställe fru 
G. Westlund och fru Marta Karlsson. Styrelsesuppleanter 
blefvo frtiken Hilrna Nordlund, fru I. Adamsson och fru . 

Ebba Lindegren, revisorer doktorinnan Nina Blom och 
fröken Elin Hägg med fröknarna Greta Lybeck och Ma- 
ria Jonsson som suppleanter, de' fyra sistnämnda olmval- 
da. Till pressombud utsågos fröknarna Ingrid Hallman 
och .M. Fröberg. 

Ombud vid länsstyrelsemötet i Nyköping 24 och 25 
mars blefvo fruarna Alma Johansson och G. Westlund 
samt fröknarna H. Nordlund, Ingrid Hallmanl. och Sign- ' 

hild Bo.hlin. 
Efter förhandlingarnas slut vidtog en animerad tésupé. 

Hvetlanda F; K. P.  R. hade den 22 februari anordnat 
en sällskapsafton med ett sjuttiotal deltagare. 

Fru Ella Billing höll därvid föredrag om "Kvinnan 
och samhällsfrågorna'' och intog fullkomligt ienom sitt 
framstiil~lningssätt bade föreningsmedlemmar och uto:msti- 
ende, som alla enades om att göra hennes' för aftonen 
framhalha synpunkter till sina egna. 

Till aftonunderhåhingen bidrog0 för i>frigt musika- 
liska förrnigor inom samhället. 

Kaffe med "hembakadty' jämte andra fölrfrisknibigar 
serverades. ' 

Sex nya medlemmar anslöto sig till föreningen. 

Lunds F. K.  P. R. höll onsdagen den 1 dennes sitt 
' årsmöte. Ars- och revisionsberättelserna upplästes och 
godkändes af föreningen och decharge beviljades styrel- 
sen fös föregående ars förvailtning. 

Darefter höds af juris kandidat Anna Bugge:Wicksell 
ett upplysande och sakrikt fölredrag öfver önskemål anp 
gående gift kvinnas rättsliga stallning, hvilkd framsades 
med varmaste känsla för fragans stora betydelse och ak- 
tualitet. Efter föredraget följde en kortare diskussion. . . 

&ckholrns. F. K. P. R. hade lörda&n den 11 mars 
ett talrikt bes6kt samkväm 5 Nya hushållssk'olans lokal, 
hvarvid fru Anna Wicksell i ett belysande och sakrikt fo- 
redrag inledde en diskussion angtiende önskemal rökande 
gift kvinnas rättsliga stallning. Efter att ha framhallit be- 
tydelsen af att kvinnorna nu, då giftermålsbalkens revi- 
sion stode på dagordningen, satte sig in i dessa, frågor, 
genomgick tal. vår nuvarande lag om1 äktenskapet, därvid 
berörande malsmanskapet, som hon ville ha bort ur den - 
nya lagen. Dar@ öfvergi'ck hon till de förmbgenhstsrätts- 
liga fölrhållandena inom äktenskapet, skarpt nagelfarande 
bestämmelserna om giftorätten och afven föräldrarätten. 
Kvinnans aktenskapsalder, ansåg talarinnan, borde höjas ' 

till 18 år och i s i  fall afven skyddsåldern. Skilsmässor 
borde bli ansökningsärenden' sasom t. ex. nu boskillnad. 
Försummlse af försörrjningspli k t  skulle kunna bli skils- 
mässoorsak, separationstiden bli ett år, utom i fall af 

. otrohet, då den bortfaller af hänsyn till tredje man. 
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Stadsfullmaktigevalen i Stockhdm. 
D et är för resultatet af .valen i a n d r a, t r e d j e .och 

f j a r d e kretsarna, som vi i dag, kunna redogöra. 
Vi maste då, samtidigt som vi ha glädjen att atergifva 
bilderna af tvii nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige, djupt 
beklaga valets ultging i andra kretsen, där fil. kand. Axi- 
anne Thorstenson föll igenom - naturligt nog, då ej 
säkrare plats an den tredje i ordningen kunnat gifvas at 
henne. Fullkomligt inseende svarigheten att placera hen- 
ne framför . nigon af de tv2 förtjänta man som stodo un- 
der omval i denna krets, hvaraf den ena var ingen  min^ 
dre än Stockholms stadsfullmäktiges egen olrdforande, ma- 
ste vi,. i känslan af den obestridliga kapacitet fröken Thor- 
stenson är, understryka nödvandigheten af att det .nu skkd- 
da .vid ett nästa val ma komama att repareras. Och - 
må det vara oss tillåtet att uttala denna åsikt - det tor 
de icke endast vara k v i n n o r n a s intressen, som däri- 
g&o& blefve . tillgodkedda, fröken ~hor&nsons mång- 

. sidighet och omfattande begafning borga därför. 

Sedan flera år tillbaka är frö'ken L. anställd som 
stadens barnavårdsinspektör. . 

. F r u E m i l i a B r o o m P s inval 'i fjärde, 'kretsen, 
där hon var uppstalld. af de frisinnade pA 5 ö r s t a 
p l a t s, var den utom allt tvifvel satta frarnghg kvin- 
norna i denna krets., hade att vänta. Fru Broom6 sedan 

.år tillbaka erkända omfattande sociala arb.ete har. ställt 
henne ,på en rangplats, som utan vidare kpnde berättiga 
henne till. inval i Stockholms stads kommuqairepresen~a- 
tia-u. Att honl vid förlidet ars stadsfullmäktig6val f a l  ige- 
nom var en olycka, som. icke minst beklagades af hennes 
manliga partikamrater, och som har sin hela förklaring 
i en olyckligi misskalkylering af @yrka. I år ha- 
de hon ju också en plats, som omöjliggjorde d g o t  .som 
helst sadant feltag. : . . .  . . .  . . 

Sedan år 1904 byriiförestandqrinna f@ Cegtralföabqn- 
det för Socialt Arbete i Stockholm har fru ~ r o a n é  va- 
rit kraftigt verksam inom förbu1nde.t~ , al. arbetsgrenar. 

Anna Lindhagen. 
Vald af socialdemokraterna i tredje kretsen. 

I hvardera tredje och fjarde kretsarna har valet för 
kvinnornas vidkommande utfallit lyckligt. Den första se- 
gern var i nan  tredje kretsen,; gå f r 6 1  k e n A n n a L i n d- 
h a g e n, uppstalld af socialdemokraterna, invaldes. . 

Fr6ken Lindhagens namn ar säkerligen val bekant för 
Dagnys läsare. En af dle fölrsta kvinnor, som hos oss 
ilisag nödvändigheten af att taga upp ett aktivt arbete 
för eröfrandet af politisk rösträtt for kvinnor,. var hon 
bland initiativtagarna till bildandet af var svenska röst- 
rattsfölrening. Alltifrh början, som medlem af förenin- 
gens första styrelse, och alltjämt, skom v. ordf. i Stock- 
holms F. K. P. R., har fröken L. varit verksam för den- 
na kvinnornas viktiga fråga. 

Andra intressen ha äfven tagit hennes tid och krafi- 
ter i anspråk. Det var fröken L., som . tog inlititlativet till 
Stockholms koloniträdgårdar, ett' företag som hon kraf- 
tigt drifvit fram och som blifvit ett vackert led i Stock- 
holms stads utveckling. En tur rundt Stockhollms utkan- ' 

ter vittnar därom. 

Emilia Broonié. 
Vald af de frisinnade i fjärde kretsen. . 

Att här gedogera för d.e initiativ, som därunder. tagits 
och de resultat, som vunnits, medger ej utrymmet - sa- 
kert ar, att fru B. darvid varit den sällsy* dugande och 
verkande kraften. Varmt intresserad af fredsstrafvandena 
har fru B. tagit aktiv del afven i detta arbete och ifrigt 
arbetat för närmandet till det stora 'malet, s0.m af freds- 
vännei:na ställts upp. 

I arbetet far kvinnans politiska rösträtt har fru Bros- 
m6 under ett tidigare skede äfven aktivt deltagit, da hon 
imder flera år var ordförande i Stockholms F. K. P. R. . 

Valet i femte kretsen har, nar detta skrifves, ännu ej 
försiggatt. Tva kvinnliga kandiaater, fröken Alma Hedin 
(de moderata) och froken Anna Abergsson (de frisin- 
nade), äro där uppställda. Man m.otser med .spänning 
utgangen. Frbken Hedins Plats är säker, fröken Abergs- 
sons däremot icke. Starka ansträngningar ha emellertid 
gjorts från kvinnohall för att trygga fröken Abergssons 
val. Det vore önskligt att de icke, $&om fallet blef i an- 
dra  kretsen, gjorts fölrgäfves. . 

B R O L L O P S -  
och andra fest1 ig. 
h e t e r arrangeras 

b8st d - 
"D RAMATENS" 

PESTURNING 
Fullständiga förslag 

lämnas beredvilligt. 

DRAMATISKA 
T E A T E R N S  

RES7A URAN 
H U G O  JAGARE 
S T O C K H O L M .  

Kökseleuer 
entoftagas under 
vin fermdnaderna. 

Erklndt godt kök under 
ledning af framstiende 

fransk kökschef. 

DAGNYS LASARE 
e e 
e böra gynna O 

i DAGNYS .ANNONSORER i 
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IINBJUDAN 
till Sjatte Varldskongressen för kvinnans politiska rösträtt; .. 

D EN 1 2 .  J U N I  191  . . 1 SAMMANTRADER ' D E N  SJATTE VARLDSKONGRESSEN . . föi- 
kvinnans politiska . . rösträtt i Stockholm och pagar i sex dagar. 

Rätt att sända tolf delegerabe . . äger hvar och en af de till 'den Internationelli Kyinno- 
röstrattsalliansen (~nter i ikonal  woma.; Suffrage ~ l l i ance)  anslutna landsföreningar - 

, . . - .  i föl- . . 

jande, tjugutv3 länder:. Australien, Belgien, Bulgarien, Böhmen, Danmark, Finland, Frank- 
rike, Förenta Staterna, Island, Italien, Kanada, Nederlände;na, Norge, Ryssland; . Schweiz; . - .  

Serbien, Storbritanien,, Sverige, Sydafrika, Tyskland, . . Ungern, Öster+i'k& s särskild' . inbjk- . 

dan a t t  sända .en officiell ,delegerad har utgatt . .. till . alla länder, dar kvinnor äga politisk - .  - 
rösträtt., Alla nationalföreningar, som .sympatisera .. med . . den kvinnliga röstrattsrörelsen, 

. 3 

hafva inbjudits att sända representanter.. Alla enskilda personer, män -och kvinnor, hvilka 

tro pa kvin~oynas rätt att som medborgare skydda sina intressen i samhället ut- 
. 

. . 

ofvande at politisk rösträtt, inbjudas att närvara. 
.. . 

- - 
Den kvinnliga rösträttsrörelsen har under de senaste fA aren gjort s3 stora frimsteg; 

att pan-v id  hvar och en af de fem föreg2&1de internationella, kongresserna haft en bety- 
datide seger att inregistrera. Detta ar kommer icke att utgöra nagot undantag, da Wash- 
ington ökat antalet a f .  de amerikanska stater, som gifvit sina kvinnoi. . . rösträtt. 

Sasom en följd af den malmedvetna upplysningsverksamhet, som af den svenska 
rösträttsorganisationen bedrifvits, har den svenska regeringen föranstaltat om en utred- 
ning i kvinnornas rösträttsfraga. En 'talrikt besökt kongress med. fedogörelser öfver det 
öfver hela världen alltjämt stegrade intresset för saken .. och med auktoritativa upplysnin- 
gar  angaende fördelarna af den kvinnliga rösträttens utöfning i de länder, dä; den blif- 

vit genomförd, kommer att visa sig af ett utomordentligt värde för rörelsen . . i dess helhet. 
Alla landsföreningar uppmanas därför pa det lifligaste a t t j anda  fulla antalet delegerade. 

Hvarje ny nation, som sluter sig till oss, är en vinst för var gemensamma sak och ger 
ett kraftigt stöd at arbetet i de länder, där rösträttskampen 'pagar. Till röstrattssakens 
vänner öfver hela varlden sända vi en hjärtlig inbjudan att bevista kongressen i Stockholm. 

CARRIE CHAPMAN CATT, Amerika. 
- . .  

Ordförande. 
~ ~ I L I ~ I C E N T  FAWCETT, England, ANNIE FURUHJELM, , Finland, 

l:sta vice ordförande. 2:dra vice ordförande. 
IVARTIMA KRAMERS, Nederliinderiia, ANNA LINDEMANN, Tyskland, 

Sekreterare. Sekreterare. 

SIGNE BERGMAN, Sverige, 
Sekrcterare. 

ADELA STANTON COIT, England, 
Skattmästare. 

I Varldskongressen för kvinnans politiska rösträtt. 
Stockholm 12-17 juni 1911. 

Centralkommittén för den VI Varldskongressen för kvinnans politiska rösträtt har 
härmed nöjet inbjuda medlemmar af kvinnorösträttsföreningar samt alla för saken in- 
tresserade män och kvinnor att deltaga i den kongress, som skall aga rum i Stockholm 
12-17 juni 1911. 



Anmälningar om deltagande mottagas, ju förr dess hellre, a kongressbyrh, Lastma- 
karegatan 6', som tills vidare halles öppen hvarje dag kl. 3-5 e. m. Skriftliga aiimiil- 

ningar adresseras till ~osträttskongressetz, Stockholm. Det ar önskvardt, att kongressaf- 
giften, 5 kr.; jämte fullständigxppgift A namn och adress insändes samtidigt med anmal- 
ningen. I och för erhallande af kongressmärke och program uppmanasdessutom alla del- 

tagare att anmäla sig a kangressbyran omedelbart efter ankomsten till kongressen. 
Kongressafgiften berättigar icke till deltagande i de fester oCh utfärder, hvilka an- 

ordnas under kongressen, utan löses vid hvarje af dessa tillfallen särskild biljett. 

Strax före och under kongressen förlägges kongressbyr3n till Grand HBtel och blir 
da Öppen hela dagen. 

.För anskaffande af bostad under kongressen sörjer inkvarteringskommittén, hrilken - 

har till sitt förfogande ett stort antal rum i olika prislägen saval A hotell och pensionat 
som i familjer. Saval för deltagarnas egen fördel som för underlättande af kommitténs 

arbete ar det önskvardt, att samtliga rumsbeställningar ske genom kommitténs &med- 
ling, icke direkt till hotellen. Alla förfragningar och beställningar beträffande bostad 

adresseras till Irru Fanny Petterson, Schdelegatan 1.5, Stockholm. Vid tiden för kongres- 
sens öppnande anordnas en särskild inkvarteringsbyra ii Grand HBtel. 

Kongressens förhandlingar förläggas till Grand HBtels festsal. Det högtidliga öpp- 
nandet äger rum Zi Musikaliska Akademiens stora sal. Offentliga -möten anordnas dess- 
utom pa Dramatiska Teatern och i Folkets Hus A-sal. 

I sammanhang med kongressen anordnas utflykter i Stockholms omgifningar samt 

visning af Stockholms sevärdheter under sakkunnig ledning. Efter kongressens slut för- 
beredes utflykter till Uppsala ocb Visby samt dessutom en längre sällskapsresa till Lapp!and. 

Under kongressen anordnas en 'större konstutställning af svenska konstnärinnor 
under förhoppning att VI Världskongressen för kvinnans politiska röstratt matte 

- röna en liflig anslutning fran kvinnorösträttens anhängare i alla delar af Sverige, hvilka 
därigenom kunna verksamt bidraga att förlana densamma en för vart land och var svenska 
rösträttsrörelse värdig och imponerande prägel, tilliita vi oss att till alla och enhvar rikta 

ett hjärtligt välkommen. 

Stockholm i mars 1911. 

LYDTA WAHLSTROAP 
L. K. P. R:s ordförande. 

SIGNE BERGMAN 
Centralkommitténs ordf. 

NINI KOHNBERGER 
Sekreterare. 

EZALINE BOHEMAN 
f. Giron . 

ASELINE VIRGIN 
f, Anderson. 

BERTHA H ~ B N E R  

CAROLA SUL von KOCH 

AXIAXSE THOR ST EX SO^^; 
Centralkonimittéiis v. ordf. 

ELIN CARLSOS ANNA FRISEEL 
Sekreterare. Rassaföndtare. 

EBBA PALMSTIERNA LIZISKA DYRSSHX 
f. Carlheim-Gyllenskold. f. af Ugglas 

BERTHA NORDENSON LILLY LACWEST 
f. Klemnn. f. Bergstrand. 

Sprid Dagny! 
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KONGRESSENS HEDERSKOMMITTE: Professor Reuterskiölds utredning . 

Fröken Gertrud Adelborg, Gagnef; friherre Th. Adel- och. den internationella kvinno- - ' 

swärd, Atvidaberg; redaktör , Edv. Alkman. Göteborg; fri- 
herrinnan Augusta Ahlströmer f. .Ehrenberg, Djursho:lin; doni- . röstr%ttskongressen. 
kyrkoorganisten Elfrida Andrge, Göteborg; fru Elisabeth An- 
rep-Nordin, Vänersborg; fru Elisabeth von Bahr f. Boström, F 6r h u r  och en som ser spörsmålet om kvinriaiis po- 
Uppsala; häradshöfdingen, friherre Lave Beck-niis, Sköfde; litiska rösträtt såsom en internationell fråga torde ' 

riksdagsmannen Ernst Beckman, Djursholm; ,professor Ivar profm Reutersi<iddS utredning med sina många lärorika Bendixson, Stockholm; doktor Fridtjuv Berg, Stockholm; fru 
Martina Bergmanmösterberg, Dartford, England; biskop 0. bilagor Vara af allra Stönta int~esse. Detta. omfåugsrika, 
Bergqvist, Luleå; skulptrisen Si rid Blomberg, Stockholm; arbete förenar en mängd material, som icke förut sam- 
öfverstekaniniarjunkaren, friherre Earl Carlson-Bonde, Eriks manfogats, o& är  en ypperlig .uppslagsbok för hvar o& , 

berg; fru Lisen Bonnier f. Josephson, Stockholm; fru So- som imliar studera frågan mera ingående. phie Boström f. Tersmeden, Stockholm; redaktören Hj. Bran- ' 

ting, Stockholm; fru Emilia Broomé f. Lothigius, Stockholm Prof. R. stöder dessutom sina egna uppgiiiier på 
häradshöfdingen G. N. T. af Callerholni, Hedemora; förfat- framstående arbeten i ämnet, sasom Alice Zimmesns in- 
tarinnan Lotten Dahlsen, Djursholm; fru Elnia Danielsson, tressanta handbok '>Womens> Suffrage in, Many Lands,' 
Malmö; direktör J. Sigirid Edström, Vasterås; författarinnan om några veckor i svensk öfversättliing Sophie Elkan, Göteborg; redaktören Hernian Fernlund, Luleå; 
folkskollära rinnan Cecilia Francke, Stockholm; teol. doktor och då blir tillganglig. för alla. Inga ;  som vill sätta sig 
Samuel Fries, Stockholm; fröken Eva Fryxell, Stockholm; in i röstrattsrölreken i de olika länderna, bösr fö~rsumrnla 
författarinnan Jane Gernandt-Claine, Hälsingfors; riksdagsman- att skaffa . sig denna P>fverskådliga lilla bok. 
nen James Gibson, Jonsered; redaktören G. Gullberg, Stock- 
holm; fröken Sofia Gumzlius, Stockholm; fru Thérese Gyl- Dr .Kathe Schirmachers "Die moderne Frauenbewe- 
dén f. von Knebel, Djursholm; fru Anna Hamilton Geete,. g~n!?" k en annat af de arbeten prof. B. begagnat sig. 
Borås; redaktören Henrik Hedlund, Götebor'g; doktor Verner af. Bade Käthe Schinnacher och Alice Zirnmern väntas , 

von Heidenstam, Naddö; redaktören Mauritz Hellberg, Karl- till dai. stundande kongressen, och utsikten att persoll{i- 
stad; professor S. Herner, Liind; fröken Kerstin Hesselgren, gen, få sammanhaffa med dessa lika beresta belästa Stockholm; f. d. riksantikvarien Hans Hildebrand, Stockholm; 
fru Cecilia Båath-Holmberg, Tärna; folkhögskolförestindaren måste öka intresset för deras arbeten. 
Teodor Holmber Tärna; fru .Ann Margret Holmgren f. Och hvad solm icke heller får glömmas ar Mrs Phi- 
Twsmeden, ~tockfolm; fröken Anna Holmquist, Falun; lands- lip %owdens slagfärdiga svar på Mrs Humphry. War-s 
höfdingen F. Holmquist, Falun; doktor. Knut Kjellberg, Stock- ' angrepp H röskättsrarelsen i ~ ~ ~ ~ i k ~ ,  hvilkef prof. R. 
holm; .pastor Ernst Klefbeck, Stockholm; prof. G. Klein, Stock- 
holm ; redaktören Ellen Kleman, Stockholm; redaktören G. H. aterga in extenso- 
von Koch, Stockholm; f6rfattarinnan Lotten von. Kraemer, Mrs. Snowden, som redan anmält sin ankomd till . 
Stockholm; riksdagsmannen S. H. Kvarnzelius, Sundsvall; S@ckholm i sommar, kommer att uppträda vid ett af 
fröken Anna Lagerberg, Stockholm; friherrinnan Hedvig La- kongressens offentliga och ge prof på sin ypper- gerbring f. Nisbeth, Göteborg; doktor Selma Lagerlöf, Falun; 
fröken Agnes Lagerstedt, Stockholni; grosshandlaren Herman liga talargafva. 

. Lamm. Stockholm; rofessor Wilhelm Leche, Stockholm; frö- . Mrs. Chapman Catts och Rev. Anna Shaws m. fl. 
. ken Siprid ~e i~onhugud,  Stockholm; grefvinnan Elin Lewen- framstående persqnQ$eters inför deil ameri- . 

haupt f. Wennerberg, Vasteras; doktor Gerda Lidforss af kanska kongressen angående kvinnans rösträtt .finnas af- Geijerstam. Göteborg; redaktören Karl M. Lindh, Gefle; borg- 
mästaren Carl Lindhagen, Stockholm; skulptören Carl Milles, Veii införlifvade med utredningen- 
Lidingön; professor G. Mittag-Leffler, Djursholm; fru .Agda Den internationella kvinnoröstrattsalliansens organ, 
Montelius f. Reuterskiöld, Stockholm; riksantikvarien Oscar' »Jus SLlffragii'>, hvars outtröttlige redakt&- Martina Kra- . 

Montelius, Stockholm; doktor Ada Nilsson, Stockholm; redak- vi få , att hälsa tillika med de tören Johan .Nordling, Stockholm; professor Adolf Noreen . 
Uppsala; N. p. ollen, ~tockholm; riksdagsman- ofvannamnda damerna, åberopas äfven vid många till- 
lien, friherre Erik Palmstierna, Stockholm; riksdagsmannen fallen. 
Daniel Persson, Tallberg; riksdagsmannen Alfred Pettersson, Ur 'bibliografisk synpunkt sedd bör utredningen häl- 
Påboda; borgmästaren Jakob Pettersson, Söderlelje ; skolföre- sas til~fredsstallelse afven af dem, hvilka af olika. standarinnan Eva Rodhe, Göteborg; författarinnan Anna M. 
Roos, Stockholm; grosshandlaren Erik Röing, Göteborg; fru politisk åskådning an fÖlrf. Sjalf, . det f h X S  helt säkert 
Anna Sahlin f. Dillner, Stockholm; biskop Henning von icke något arbete, som innehaller så utmärkta uppgifter 
Schéele, Visby; landssekreteraren Axel Schotte, Karlstad; f. d. . on1 lämplig raträttslitteratur. 
landshöfdingen C. A, Sjöcrona, Stockholm; redaktören W. 
Skarstedt, Falun; redaktören H. Sohlman, Stockholm; redak- Hvarje röstrattsförening borde anskaffa ett exemplar af 
tören Valfrid Spingberg, Stockholm; vice häradshöfdingen utredniWen sasom särdeles lämplig u~~s lagsbok .  D a  . 
Karl Staaff, Stockholm; kyrkoherden S. 'Stadener, Ystad; lek- kan rekvireras fråni Nordiska Bokhandeln 4 Stockholin till 
tor Karl Starback, Gefle; professor Gustaf F. Steffen, Göte- ett af 3 kr. 
borg; redaktören Alfred Starner, .Köping; rektor C. Svede- N. K. 
his, Stockholm; lektor T. Save, Stockholm; professor J. C. , : 

W. Thyrén, Lund; biskop H. W. Tottie, Kalmar; friherrin- , . 

lian Anna TroPe f. Leijonhufvud, Trollenas; grefvinnan Fran- 
ces Wachtmeister f. von Koch, Vesterakra; malarinnan Char- Rllsträttens landvinningar. 1 ~jöiknäs, Angermanland, 
lotte Wahlström, Stockholm; regeringsridet August Wall, har bilddats en farening för kvinnans politiska rösträtt på 
Djursholm; professor , Hans Wallengren, Lund; professor 
Karl Warburg, Stockholm; riksdagsmannen Edvard Wavrin- initiativ af inom samhället boende, intresserade kvinnor. 
sky, Stockholm; skolföreståndarinnan Anna Whitlock, Djurs- 
holm; landshöfdingen Johan Widen, östersund; fröken Mary Ännu en petition mot försumliga familjeförsörjare. 
Wiik, Göteborg; slottspastor h g .  Wirén, Malmö; fröken Liksclm f 3 u t  &ån medlemmar af Stockholms och Göte- 
Lilli Zickerman, Stockholm, skadespelerskan Tecla Ahlander, 
Stockholm; professor Hjalmar öhrvail, Uppsala. borgs samhällen till konungen inlämnats petitioner om . , u  skärpta lagbestämmelser mot försuml3ga familjeförsörjare , 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 till Skydd f& utom äktenskapet födda barn har nu 

prenumeration &;.DA G N Y i äfven fran Uppsala samhälle inkommit ai liknande peti- 
. tion. Denna petition ar undertecknad af stadens myndig- . 

landsoraen som i StocHholm å närmaste heter,. ledamoter af fattigvårds- och barnavårdsnamnder, 
jtirister, l äka r e  m.. fl., hvillka genom sin verksamhet få 

postanstalt eller $boBhandel. p2 nära hall erfarenhet. af de olidliga förhallandena i 
saken i fråga. 

Lösnummer~lO öre. 

Normal-, Skrit- och Kopie-Bläck, af Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsen godkandt 
som Svenskt Normal-Bläck, tillverkadt af Henrik Gahns'Aseptin-Amykos-Aktiebolag 
Upsala. Flyter lätt, kopierar utmärkt, bildar ej bottensats, ar mycket hållbart och an- 
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s I 

~ r a ~ o r  och svar' - .  

Hvar kan man prenumerera pd Dagny? 
I landets alla.postanstalter och boklador kan man beställa 
huru manga ex. som helst. 

Skall man alltid prenumerera d dessa stillen? I 

Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man ! 

alltid göra det. i 
Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklddw? i 

Dagnys postprenumerations- och bokladspris är kr. 4: 50 , 
för l/l, 2: 50 för l/, och 1: 25 för l/, ar. 

Hvllka villkor erhdlla prenumerantsamlare B Dagny? 
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en pro- 
vision af kr. 1: - för hvarje helars-, 50 öre för hvarje 1 

. halfårs- och 20 öre för hvarje kvartalsprenumerant. 1 
Huru skall man fdrtara far denna provisions er- 1;  hd Ilande ? t 

l 

Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, går man tillväga ' 
pa ett af följande satt: 

1) Antingen: Genom insandandet af prenumerationsafgiften 
- med afdrag af provisionen beställer man det behöfliga an- 

talet ex. (hur manga som helst, men alltid minst 5) direkt 1 

fran Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress , 
i ett och samma paket sänder alla beställda ex. Samlaren har da i 

att ombesörja utdelningen till de samlade prenumeranterna. a 

2 )  Elkr: Man prenumererar a närmaste postkontor (e'annor- d städes) för de samlade prenumeranterna, detta un er hvars 
och ens adress, begär kvitto 8 samtliga erlagda afgifter, 
tillställer oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvis- 
ning sanda samlaren den stadgade provisionen. 

Hvar, och till hvilket pris kan man nummervls lasa 
Dagny? 

. I ~tockholms tidningskontor och dgarraffärer samt hos Dag- 
1 nys ,kommissionärer i landsorten. Pris 10 öre pr nummer. 

Alla skrifvelser rörande expeditionen adresseras: . 
D A G N Y S  E X P - E D l * T I O N ,  

STOCKHOLM.. ' 

. . 
Ung Iararinna 

l 

Folkskolans . Barn tidning 
I utgifven och cedkerad a f .  STINA Q LIINT u6 1 
1 kommer - 1911 i s h  @kgonde årgång. I . . .  

1 I ' Ett rikt &streiadt nummer hvarje -vecka, 36 1 
Iveckor under året. I 
1 Bästa och Iampli&aste fisning för barn af alla l 

I Pretumerera å närmaste postkontof. Prk. för l 
I helt år &nor 1: 65, haalft år 90.. öre. . I 

fP&tssSkande fd sina annonser itzjörda i 

D a g t y p  Aalfva prisef elkr 7% öre pr mh.l  

K .  Tandlahare 
med 6-arig egen praktik önskar as- 
sistentplats i Stockholm hos aldre 
inarbetad tandläkare. Svar emotses 
till "Nu genast" under adress S. 
Gumaelii Annonsbyrå, Sthlm f. v. b. 

Ex. kv. Sjukgymnast 
med fina betyg och referenser jam- 
te tre års praktik önskar plats. Mu- 
sikalisk, kan äfven om så önskas 
meddela undervisning i piano. Svar 
sändes R. A. M., Tidningsk., Storg. 
B, Stockholm. 

Ung kvinnlig gymnast 
önskar till sommaren plats som 
assistent vid badort. Svar till "Mas- 
sös", Vingåker p. r. 

Värdinneplats 
önskas af bildad, medelälders dam, 
van att med ordentlighet föresta 
bättre hem. Svar ii11 "Genast", 
Grenna p. r. 

Mot fritt vivre 
önskar ung, bildad flicka plats som 
fruns hjälp och sällskap i mindre 
familj pa landet eller i liten stad 
vid hafvet. Svar till "Våren 191lU, 
Hvetlanda p. r. 

med högre kompetens och två ars 
undervisning öiiskar niista Iadr 
plats i bildad familj, helst bosatt 
i utlandet. 

Svar till ~~Musikaliskll, Uppsala 
p. r. före den 8 mars. 

Värdinna. 
MedelaIders änkefru i besittning 

af ett fullständigt och komfortabelt 
4-rumshem, allt komplett, önskar 
nu eller till hösten hushalla för 
aldre herre (eller annu hellre om 
tva bekanta herrar sloge sig till- 
sammans) i god ekonomisk och 
social stallning, gärna i landsorten. 
Den sökande vet sig kunna ordna 
ett hem trefligt och fylla sin plats 
som värdinna. Svar till *Lämplig 
sysselsättning önskasn under adress 
S. Gumzlii Annonsbyra, Stock- 
holm, f. v. b. 

Plats som ressållskap 
önskas af bildad och sprakkunnig 
ung dam .med goda rekommenda- 
tioner. Ostermalms 1nack.-Byrä, 
33 Brahegatan. Riks 97 54. Allrn, 
198 93. 

Dam 
tf god familj, elementarbildad, vi 
!ig och pålitlig, som med utmiirk 
iritsord genorngatt gymnastiskt i 
;titut, önskar medfölja en persc 
joiii är i behof af massage eln 
lättare sjukvird till badort el 
annan rekreationsort. Goda ref. 
Flera läkare. Svar snarast möjli 
till  massös 1907l1, Orebro p. r. 

English Lady 
seeks a post in a like family 
Stockholm or in the neiqlibourlio 
From the end of March. Kcfercnc 
and informations on. Fredrika-H: 
mer-Förbundets By14, Stockhol 

I godt hem på landet 
antingen i närheten af Stocliho 
eller i stad i landsorten sökes pk 
att tillträda 1 april scni hiis1181 
Fröken eller Iiusmoderns hjilp 
bildad 28 ars musikalisk, lrrishill 
van flicka, kunnig i matlagnii? 
bakning, sömnad, Goda betyg fr 
platser. Vidare Nya Imck.-Uyrl 
Brunkebergsg. 3 R, Stockholiii. 

Kokerska 
med bra betyg önskar plats till 
maj. Tacksam för svar märkt u 
E.", Drottningholm p. r. 

Engelska 
önskar plats som sällskap och hjl 
i ett hem. Den sökande iir vi1 
att leda. och tala engelska m 
barn. Svar till 'Små pretentionc 
Allm. Tidningskontoret, Gustaf 
torg, Stockholm. 

önskar bildad, duglig, husli~lls~ 
flicka, kunnig i finare och cnkl; 
matlagning samt alla ett hems c. 
romål, Svar till "VäriiilZnds?c~c", 
sjön. 

Plats i godt hem 
önskas af enkel barnkär fliclin, sr 
genomgätt 8-klassigt lärovcrk. r 
gon lön önskvärd. Svar till "1 
p. r. Safsjö. 

Plats önskas af Iararinna att I 
der ferierna - cirka tv2 miiiat 
frin medio af juni -.- 

undervisa i Bonstvafn. 
i godt hem p2 landettdar ungdl 
finnes. Genorngatt fru Cilluf Olssc 
i Tågarp väfskola. Svar emot 
tacksamt märkt "Ferie 10lluj p. 
Ekeby. 

Kvinnlig gymnastikdirekt 
önskar plats nu genast. Svar 
  postbox 1211, Orebro. 
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Som vardarinna 
iskar 24-årig flicka plats tran 15 
ini för nervös eller lindrigt sin- 
ssjuk. Genomgått l-årig . kurs i 
nnessjukvård. ' Svar till Wir- 
irinnaii, Uppsala p. r. ' 

Ung, musikalisk, 
bättre flicka 

m genomgått hushållskurs, önskar 
1 till niaj mån. plats i god fam. - van vid alla i ett hem förek. 
iromål. Ar barnkär och har ge- 
mgatt Kindergartenskurs. Ref. 
:h betyg finnas. Svar snarast möj- 
$ t. llE. M. 1911.(1, Halsingb. p. r. 

Irdentlig, gladlynt 
flicka 

ed. mangårigt godt betyg, kunnig 
h van vid alla. sysslqr i ett hem 
h som ej har andra intressen an 
'. sköta sin plats och göra hem- 
?t trefligt, söker till i vår plats 
1s resp. äldre eller medelalders 
rre. Svar märkt ~~H~shall~plats(l  
(der adr. S. Gumaelii Annonsbyrå, 
xkholm, f; v. b. 

Ung, . kvinnlig gymnast 
,ska'r till sommaren plats som as- 
;tent vid badort.. Svar till *Mas- 
sil, Vingåker p.. r. 

v i  bättre flickor, 
strar, önska plats tiiisalnnihhs till 
april. Kunniga i alla inom ett 
m förekommande göroni51. Svar 
irkt 'Landtbrukardöttrar, 20 och 
(I, Jarnboås p. r. . 

4 EDIGA PL A JSER. 

id Simrishamns 
Samskola . 

en lararinnetjanst med undervis. 
igsskyldighet i mate~natik, fysik 
h kemi på högre stadiet ledig til 
sökan. Tjänsten tillträdes vic 
stterminens början 191 1. Löner 
:år efter kgl. kung. 29 okt. 1909 
isökningar, ställda till skolstyrel 
i ,  mottagas intill d. 1 inst. apri 
Simrishamn den 3 mars 1911. 

Chr. A.. I/. Dalzlberg, 
Skolstyrelsens ordf. 

vid Gefle fattigvårds ~ a r n a s ~ l  kun- 
göres härmed ledig att sökas före 
den 20 nästinstundande #mars ge- 
nom till Gefle stads Fattigvårds- 
styrelse stHlld, egenhändigt skrifven 
ansökan, atföljd af sökandens foto- 
grafi, ålders- och frejd betyg, Iaka- 
rebetyg samt de intyg, hiilst i vi- 
dinierade afskrifter, sökanden vill 
ilberopa till styrkande af sin kom- 
petens. 

Sökanden skall vara ogift, ej yng- 
re an 25 och ej äldre an 35 år, 
vara för barnavård intresserad och 
utbildad samt hafva genomgatt väl 
vitsordad utbildningskurs för sjiik- 
sköterskekallet Och om möjligt ej 
vara främmande för kindergarten- 
lärarinnans uppgift. 

Platsen, som tillsattes'med 3 ma- 
naders önsesidig uppsagningsratt, 
skall tillträdas en månad efter an- 
tagandet. 

Löneförmånerna Iro ' bestämda 
till 600 kronor kontant pr år jämte 
ett möbleradt bostadsrum och fritt 
vivre m. m. inom anstalten. 

Närmare upplysningar lämnas af 
Fattigvårdsbyrån, Gefle. 

Gefle den 24 Februari 1911. 
Fattigvårdsstyrelsen. 

Yid Fal kenbergs elemen- 
tarskola - samskola - 
bli fr. o. m. nasta läsår tvi larar- 
inneplatser 'lediga den ena med un- 
dervisningsskyldighet i alla ämnen 
utom i matematik i kl. 11 samt fran- 
ska i kl. V. och VI, den andra i 
tyska och biologi eller tyska, fysik 
och kemi.såsom hufvudarnnen.. Lön 
enligt lag. Ansökningshandlingar 
torde före ' d. 1 april insändas till 
styrelsen. 

Kunnig person 
får plats fr. 1 maj att ensam sköta 
ungkarlshushåll (2 pers.) o. våning. 
Svar snarast till rektor Ahlenius, 
A rboga. 

Vid Umeålelemen tarlarov erk 
for flickor 

blir till nasta lasir plats ledig föl 
en Iararinna med högre kompetens 
Amnen: svenska och tyska på de 
högsta stadiet, samt engelska elle 
franska i en klass. Lön enligt lag 
Ansökningar insändas före inar: 
månads utgång till Styrelsen. 

DAGNY, 
KVINNORNAS BASTA 

PLATSANNONSTIDNING 

Skicklig Stenograf o, 
Maskinskrifyerska 

ned vacker handstil erhåller genast 
)lats på eiigroskontor. Svar med 
ippgift om referenser, löneanspråk 
)ch fotografi till ~Smith Premiert1, 
inder. adr. S. Gurnaeliusl Annons- 
)yrål Stockholm, f. v. b. 

h e kvinnliga. S t enogr af er 
-och Maskinskrif verskor, 
m kunnig i tysk stenografi, en i 
~ngelsk och en kunnig i tysk han- 
lelskorrespondens och bokföring 
runnagenast erhålla formånliga plat- 
;er genom Remingtons Platsanskaff- 
iingsbyrå, Hamngatan 10, Sthlm. 

. inneplats 
los änkeman erhåller barnkärt, me- 
lelålders, bildadt fruntimmer, som 
ned ordn. och, sparsamhet kan fö- 
-estå ett hem. Tilltr. l . apr. Svar 
n. uppg. om Alder, betyg, referen- 
;er, fotografi och löneanspråk till 
'!G. 191 111, Vallins Bokhandel, Flen. 

Fotografer! 
Skicklig Ketuschös, kunnig i plit- 

tagning, erhåller plats till våren. 
Betyg, arbetsprof och fotografi in- 
sandas till Mildhs Atelier, Hernö- 
sand. 

Lärarinna. 
Vid Vas~rnorrlands lans folk- 

högskola i Alsta (Medelpad) finnes 
plats ledig for Iararinna med ui i -  
dervisningsskyldighet i vafnad (eii- 
kel vafnad och konstvafnad) samt 
i några bokliga ämnen (helst ana- 
tomi samt enkel bokföring, val- 
skrifning samt om möjligt unison 
sång). Tjänstgöringstid maj - au- 
gusti (4 m h ) .  Lön 400 kr. Til 
skolans st relse ställda ansöknings, 
åtföljda a? betyg insindas före der 
1 april till rektor A. Nordgrer 
(adr. Fransta), som afven meddela] 
upplysningar. 

Respektabel 
dam, 

competent i . matlagning, nied för- 
miga att skota ett hem (mindre, 
rackert belagen herrgard), erhaller 
Dmg. plats. Foto. jä~n@"~uppgiff 
Dm ålder, Iönepr. m. e - s a n i t  be- 
~ygsafskrifter till !Disponent C. Cr.11, 

poste restante, Tidan. 

Fullt frisk, på- 
litlig jungfru 

som ej ar rädd att taga 'itu med 
hvarjehanda får god plats 1:sta april 
;om .kokerska i liten familj i villa- 
stad l/, . timme från Stockholm. 
Sökanden bör vara nigot kunnig i 
matlagning, bakning, vara mycket 
lugn och jämn till lynnet och var- 
deras mycket ett stilla, behagligt 
satt. Svar märkt: [(God framtid 
l/, års pIatsil, Allm. Tidningskonto- 
t-et, Gustaf Adolfs torg, Stockholm. 

arbetsområden. 
Utbildnin'gskurser .m. m. 

Muntliga' ' och skriftliga 

upplysningar genom 

Fredrika-Brerner- 
'Förbundets Byrå, 

54 Drottninggatan. 

I :. 
Obs! De billiga priserna. : 

. . 
'TIII 12 öre mtr sl l jes  ett parti Kulört: 

extra prima Congressgardiner 100 cm. breda 
Allmogegardiiier fr. 30 öre mtr. Filt ocl 
Schaggdiikar, Bordvaxdiik, Tr id  05 i i t t  
duss. Foderdoniestik l8 öre mir. Ett part 
bättre trådgardiner i vackra mönster. Bom, 
iillstyger fr. 30 öre intr. Gangrnattor fr. 4f 
öre . nitr. Filtar, Gardinstiifvar, Helylle. 
Cheviot, god kval. i olika färger. 

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

MASTERSAMUELSGATAN 51, II. Stokkholm 

GYNNA ALLTID DAGNY! 

Sprid Veckotidningen D A GNY! 



r 

D e p o s i t i o n  
& 

Sparkassa 

K~PMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, 

~ ö d e r r n a l ~ s t o r ~  8, 
STOCKHOLM. . 

I'- Aktiekapital 3,000,000 kr. 1 
Sprid Dagny! 

Wirhs utsökta PARFYMER, eleganta damers förtjusning. 

I Erhalles i hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt frin 
A. G. Wirens Tvål- och parfym fabrik. (Grundad 1860.) e l .  Hoflev, 

21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm. 

w.................... 
I .  . 

Pi P. A. Norstedt & Söners förlag: 
w . I . Tvätt ochstrykning 5 m 

jämte en kort redogörelse 
för tvättredskap och . 

tvättmedel 
H . 
W af . . Gertrud Bergström, H 

Lärarinnavid Johannesförsam- 
lings skolkök. m 

3 H m 
0 Pris 7 5  öre. H 
M m 
I E 
m m 

Afsiktrn med boken har i första 
rummet varit att den skulle tjäna 
till ledning vid undervisningen i 
tvätt vid hushållsskolor och skolkök 
men den torde kunna bli till nytta 
äfven jor hemnien. On1 den kim- : de, säger Rrf., fljrmå husmödrar : 
att hemma utföra en hel del sadan 
tvätt, som man ofta nog tar för af- 
gjort måde lämnas till kemisk tvätt- 
anstalt, skulle mången gång en stor 3 
inbesparing kunna genomföras. 

(S. T. A. 265970) . m ..................... 
K O S T Y M - A T E L I E R  
MASKINBRODERING 

53 Drottninggatan 53, 2 tr. 
Systrarna Johansson. 
Riks och A111ii. telefon. 

HERM. HAMNQVIST 
Kungl. Hoffotograf. 

Biblioteksg. 11,  Stockholm. 
1 dussin kabinettsfotografier, matt 

papper, 12 kronor. 

Skandinavisk Konstslöjdsförsaljning, 
21 Klarabergsgatan, STOCMOLM. 

\ 
Allm. Tel. 7 U. 

Fr. o. m. den 30 jan. realiseras 
ritade brickdukar, lysdukar, natt- 
påsar, dukar, kuddar m. m. i äldre 
mönster, stufvar af kläde, boj, stra- 
maljer och band, rester af garner och 
silke samt niålad och omålad träslöjd 
m. m., allt till mycket låga priser. 

GOTEBORGS MYA HUSMODERSSKOLA 
börjar i höst sin verksamhet. 

Undervisningen omfattar: enklare och finn. 
re matlagning. bakning. servering. fi>do8iiines 
Iiin. hälsoliira, linnesömnad. hushallsbokföring 
och ledes af fackutbildade Iiinrinnor. 

E x t n  kurser anordnas : 
Under sylt tiden 6-dagars krrrscr i kor~scr, 

ricring efter moderiraste principer. 
Urrnonstrc~tiorrskursrr 2 timmar i veckar 

under 3 veckor och 
13enror1str1rtionskirrsrr l kviill i veckan q d e i  

6 veckor. nnrfattande siirskildt frukost-, lunch, 
och sup66tter. 

Li , i~~rsö~~~irnd.~X*~~rsrr  3 timmar i veckan lin. 
der 6 veckor efter nyaste tirlsbesp;in~ndr inL- 
. d e r .  

FGrffiigiiiiigw besvans  och prospekt s5ndr.i 
>i begi8ran. Adr.: Upsala. 

E L  I'Ih'A Fh'li?Eh?G. Liir~rr;~rrrn vid F~rck- 
skolnrr för H ~ r s l h ~  Ekonomi. L+s~rlrr. 

YILDEGAA'U FKIB/%?G. Ut~~t~rtrirrrrtrd frtira 
F~rckskolnr~ f3r Huslig Ekonorrri, Upsrrlrr. 

(S. T. G. 34245) 

i Arbeta för Dagny i I I e o 

I i genom att gynna dess annonsörer . 
:...e... ..............................e..... ~..v..v.o~.*...: 

Fredrika-Bremer-Farbundet: Drottninggatan 54. 
Rikstel. 27 62. Förbundets byra öppen 11-4. Allm. tel. 48 16. 

Fredrika-Bremer-Förbundets Sjuksköterskebyrå: Tunnelg. 25. 
Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 1 1. 

Sex prffktiga iifventyrsböcker f6r barn och ungdom. 
Berättelse för barn och ungdom. Tsarens kurir. Fritt efter Jules Verne af Alfred 

Smedberg, 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelin. Kar- 
tonnerad. Pris 75 öre. 

En riddarsaga friin medeltiden. Bearbetning Parzival* af Hugo Gyllaader. 259 sidor. Med 45 ilhi- 
strationer af Ingeborg Uddén. Kartonnerad. Pris 75 iire. 

En samling Sagogrottan i Sagoskogen. ,,or af 
Harald Östenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris 
75 öre. 

Berättelse för barn Den hemlighetsfulla ön. o& ungdom, Fritt 
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brita EllstrZlm. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

H j älten bland h j ältar ;",i;;$;pg;;e;p 
Charles G. Gordons lif sch stordåd, ise Gagner, 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

Berattelse för barn Nybyggarna i Kanada. och ungdom. Bear- 
betning efter Kapten Marryat af Anna Gustafsson. 296 sidor. 39 
illustr.af Nils  arss son. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt frin 

PolkskoPans Barntidnings Forlag, S t o c k h o h .  (Stina Quiiit.) 

Obs,! Fredrika Bremerm 
Förbundeb. Obs Y 

A Fredrika Rrerner-Förbundet 
Finnas anmälda lektionsgifvare, in- 
och utländska, hushållsbitraden af 
olika slag, barnfröknar, kontors- 
biträden, gymnaster m. m. 

Mottagningstid kl. 12-4. ' 

Adr. Drottninggatan 54, Stock- 
holm. 

Allm. tel. 48 16. ~ikstel. 27 62. 

Astrid Wittbor 
Manicure, Pedicurc, 

Hygienisk ansiktsbehandling 
BRAHEGATAS 6. 2 tr. R. T. 123 33. A .  !'G 

Effektiviste kok- och v8rnrripp:int. Piiv 
i siviil rum som k& Utrrrr inrnurnirr'~. i-'I> 
bar medan den brinner. Kn:;st~ciidr prakti. 
prvdlig och 15ttsköti. Forilnr yttrrst rir 
brinsle: ved, kol rllrr bri!ir;:rr. %'ht f ï r d  
eller efterkraf 12: 50 f n n  dlo/~if;twff~ I I i f ~ r . ~  
C e ~ i t r d ~ i l a t c e t ,  Stuc!<lioIm. X. 'P. YS1. < h i -  

tenis baliitenhrt. (;Sddu%ii DI bcitXlni 
Axenter och ffirszljarc :iiit:i!:;i\. Rcx.ii 11111ipi. 

Innehållsförteckning. 
Dagens nummer ilaneh8llero 

Elsa Eschelsson t. Af Kerstin M6rd af S q p s f t d  
En ny dufvopost. 
Imbjudam till Sjätte Världskongressen för kvinnans politiska 

aiasdriitt. 
Paofesscbr ~euPerski6lds utredning och dem !!?.n.ternnblonclla 

rösträttskongressen. 
~ tadshi l lmikt i~evalea  i Stockblm. 
Svenska konstnirinnors utställning. III. AP Arrna hkvin 

Roos. 
Gustaf Ullman: Sagor om Ajartat. - Henning Berger: Ren- 

del & Go. Rec. af Maria Rieek-Muller. 
Notiser. 
P6reningsmeddelanden. 

Prenumeration Dagny sker narmaste postanstalt 
eller bokhandel. 
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