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jutåv: 

N:o I 1886. l:sta årg. 
^•OJJPÄI^S^SÄH» ni. ; ; *»   

1. A. Wettergren & Co, 
w t 1 il m « i it a •» t « (lOTEBOlUi, 

rekommendera sitt stora, rikt sorterade lager af engelska, franska 

och tyska Mode- och Manufakturvaror såsom 

Klädningitygeiv 

svarta och kulörta Sidentyger» Möbel- och Gardintyger, 

Sorgtyger i alla moderna genres, 

äfven äkta fransk S v a r t  M  e  T  i  II O  S , 

af erkändt bästa fabrikat till dagens lägsta priser. 

Profver sändas pä begäran till landsorten franko. 

K a p p m a g a s i n e t  

erbjuder under hela året det största och rikhaltigaste urval af det nyaste i 

Jaquetter, Paletåer, Dol maner och Regnkappor, 
allt till de billigaste priser i förhållande till varornas godhet. 

J. A. Wettergren & Co. 
G O T E B O R G  

Distribueras af Tryckt å 

WETTERGREN & K ERIiER. 1SS6. I). F. BONNIERS BOKTRYCKERI. 

t.22— Î - T  g... xL-* r 



Sjöförsäkring-Aktiebolaget 

OCEAN 
i Göteborg 

afslutar försäkringar mot sjöskador å varor, i 

ka&ko, äfvensom försäkringar mot förluster i 
bodmerier, Irakter. Trakt förskottet', landtransportei 

m. m. till billiga premier och på liberals 
vilkor. 

Kontor: Lilla Torget N:r 6. 
Sveriges fullständigaste affär i 

Ullgarn, Tricotage «ci. Tapisseri 
med tillhörande egen fabrikation, sysselsättande omkring 500 arbetare. 

Schatteringsfärgeri för Ullgarn. 
Arets produktion 600,000 ffi. Smetfri och arsenikfri färgning garanteras. Såsoi 

innebörd häraf finnes ofvanstående skyddsstämpel vidfäst h varje härfva. 

Strumpsticknings-Maskiner 
af mest erkända fabrikat. 

vår o msättning under året circa 200 s tycken. Ägandet af en dylik maskin lemns 
ett säkert lefvebröd och oberoende. 

Aug. Johansson Mark & Co., 
G ft tel» org. ! 

Hannah Antonson, 
Kyrkogatan 27, (ïiiteboi'g. 

Specialaffär: M on o gr anis t ämp ling 
af papper och kuvert. 

Accidens & Visitkort-Tryckeri. 
Pappers och korlvaniliiiiiriH. 
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N:o 7. 1  A p r i l .  
F ö r s t a  å r g å n g e n .  

1886. 

Kvinnans rättigheter." 
Tal af Wendell Phillips, vid ett möte i 

Worcester, N. Amerika, i Oktober 1851. 

Fri öfversättning i sammandrag 
af 

C. IV. D. 

\å mötet har till ändamål, icke att 
verka för ökadt skydd åt kvinnan, 

utan att göra henne till sjelfständig sam
hällsmedlem, fordrar mötet för kvinnan 

* Mot vidtagna bestämmelser införa vi en 
of»ersättning i Framåt. Detta undaBtag göres, 
emedan vi anse, att då man för närvarande snart 
sagdt öfverallt, der kvinnans rättigheter dryftas, 
anför Wendell l'hillips såsom auktoritet i saken, 
Framåts läsare böra genom honom sjelf få kän
nedom om hans varma nit och glänsande välta
lighet för densamma. 

Redaktionen. 

allmän rösträtt, såsom första vilkoret för 
detta måls vinnande. 

2. 
Det varder kvinnans eget fel, om det 

orättvisa i nu gällande lagar rörande 
makars inbördes rättigheter icke undan-
rödjes, sedan hon erhållit allmän rösträtt. 
Till utveckling af förståndsförmögenhe-
terna äggas menniskan lika mycket af 
rättigheten till talan i allmänna angelä
genheter, som af utsigten att kuuna kom
ma i åtnjutande af de förmåner, som 
högre samhällsställning och vinstgifvande 
företag erbjuda. Allmän rösträtt inne 
bär dessutom för folket ett förträffligt 
uppfostringsmedel, af hvilket alla, på hvil-
kas beslut samhällets välfärd och trygg
het kunna bero, böra både vara berätti
gade och känna sig pligtiga att begagna 
sig. 

3. 
Att ingå i undersökning om jemn-

godhet mellan könen i intellektuelt eller 
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annat afseende är för mötets ändamål 
öfverflödigt, då naturlig och politisk rätt
visa, såsom ett axiom, bjuder, att rättig
heter och skyldigheter, skattepligt och 
befogenhet till talan i allmänna angelä
genheter, följas åt; hvarföre ock kvinnan, 
såsom underkastad straff för gerningar, 
dem samhällslagarna kalla brott, och 
förbunden att .af kapital och arbete er
lägga för samhället erforderliga utskyl-
der, bör hafva alldeles samma rätt som 
mannen till talan i frågor om lagarnas 
stiftande och samhällets öfriga angelä
genheter. 

4. 
Den, som kallar sig demokrat eller 

samhällsförbättrare, men förnekar röst
rätt åt kvinnan, är demokrat endast af 
brist på börd och hörer till sådana ni-
vellörer, som vilja, att jemlikheten ej 
skall gå längre neråt, än till dem sjelfva. 

5. 
Mot likställighet mellan man och 

kvinna anföres ofta, att hittils intet po
litiskt samfund, intet folk, veterligen fun
nits, der icke kvinnan intagit en man
nen underordnad ställning. Härvid er
inras, att enahanda skäl, med lika san
ning, åberopats mot afskaffande af slaf-
veriet, äfvensom mot närings-, samvets-
och tryckfrihet, hvilka alla friheter an
setts oförenliga med ett väl ordnadt sam
hälle, ända till dess erfarenheten bevisat 
motsatsen. Att sådant i fråga om kvin
nans frigörelse ännu icke kan ske, förkla
ras deraf, att meuskligheten först nyli
gen börjat höja sig öfver den gamla 
uppfattningen af makt och rätt såsom 
liktydiga begrepp. 

6. 

Att kvinnan i verkligheten utöfvar 
stort inflytande på samhällets angelägen
heter, är en sanning, som redan Demo-
stenes uttalat i sitt yttrande, att hon på 
en dag kan omintetgöra planer, till hvil-
kas uttänkande statsmannen behöft ett 
år; och just i detta förhållande ligger ett 
af de kraftigaste skälen för nödvändig
heten att åt kvinnan inrymma fulla bor
gerliga rättigheter, såsom det enda med
let att afhålla henne från att begagna 
sitt mäktiga inflytande, annorlunda än i 
klart medvetande af dermed förbunden 
pligt och ansvarighet. Historien lärer, 

att intet folk kan lefva i trygghet, inom 
hvilket verka tysta krafter utan öppen 
ansvarighet. 

7. 
Ingeu del af menniskoslägtet, eller 

särskild medlem af detsamma, äger att 
för någon annan del eller medlem be
stämma bvad som är eller icke är sist
nämnda dels eller medlems passande verk-
samhetssfer. Den högsta och mest om
fattande sfer, en menniska kan nå och 
fylla, är för henne den som passar bäst. 
Men detta kan icke utrönas utan full
ständig valfrihet; hvadan ock kvinnan, 
lika mycket som mannen, bör, i fråga 
om verksamhetssfer, uppfostran och yrke, 
äga sådan frihet. 

8. 
Konstitutionens ord: att alla menni-

skor («men«) äro skapade till hvarandras 
likar; att de af skaparen fått vissa oför-

I ytterliga rättigheter, deribland lif, frihet 
, och sträfvan efter lycka; och att till be
tryggande af berörda rättigheter styrelser 
äro bland menniskorna (»men») tillsatta, 
hvilka härleda sin makt från de styrdes 
samtycke, innebära sjelfklara sanningar; 
och till grof okunnighet eller oärlighet 
är en hvar skyldig, som kan påstå, att 
ordet »men» i detta märkvärdiga akt
stycke icke omfattar båda könen, eller att 
lif, frihet, sträfvan efter lycka äro oför-
ytterliga rättigheter endast för halfva 
menniskoslägtet, eller att med de styrde, 
hvilkas samtycke utgör grunden för sty
relsens makt, förstås blott den hälft af 
menniskoslägtet, som hittils spelat rollen 
af styraude öfver den andra hälften. 

9. 
Att offentlig verksamhet skulle vara 

oförenlig med fullgörandet af husliga 
pligter, är ett påstående, som i fråga om 
borgerliga rättigheter icke gäller om kvin
nan mera än om mannen. Detta påstå
ende förfaller dessutom vid öfvervägande 
deraf, att lagbud icke erfordras, för att 

; afhålla någon från att göra bvad han 
eller hon icke kan göra. 

Lika litet afseende förtjenar förebä
randet, att kvinnan sjelf icke skulle ön-

! ska ändring i nu rådande förhållanden. 
Mången kvinna afhålles af inbillad fruk-

I tan för det andra könets hån från att 
I öppet uttala sina tankar. Men skulle en 
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dylik öuskan bevisligen vara allmän, så 
är hvarje lagbud oin kvinnans utestän
gande från borgerliga rättigheter en up
penbar orimlighet, enär ingen genom 
lag behöfver tvingas att följa sin egen 
böjelse. 

10. 
Deri att kvinnor finnas, som äro upp

tagna af husliga bestyr, ligger lika litet 
skäl för alla kvinnors uteslutande från 
medborgerliga rättigheter, som anledning 
att från kongressen utestänga hela det 
manliga könet kan hämtas af den om
ständigheten, att det linnes män, hvilkas 
tankar och krafter helt och hållet tagas 
i anspråk för deras yrken, såsom sjö
män, militärer; industriidkare m. fl. 

# * 
* 

Det ämne, som utgör föremål för detta 
mötes öfverläggningar, ä* tvifvelsutan af 
den aldra största betydelse. För första 
gången inlägges här en allmän protest 
mot orättvisor, som trycka på halfva 
mensklighetens karakterer och öden. Al
drig förr här frihet fordrats för hela den 
ena hälften af vårt slägte. En så märk
lig företeelse kräfver särskild uppmärk
samhet, manar till allvarlig eftertanke. 

Onekligen mått ar den påfordrade re
formen ett hugg åt folkens 1111 varande sam
hällsbyggnader ; men häri finner jag in
tet afskräckande. Den tiden är förbi, då 
en livar, som ropade på reform, ansågs 
såsom fridstörare. Ofverläggningarna om 
de många förbättringar, som föreslagits 
och delvis genomförts, — de lägre klas
sernas frigörelse, närings-, tanke- och tryck
frihet, mildring i strafflagar, m. m. — 
visa, enligt min mening, att styrelse stän
digt börjat med våld och förtryck, och 
att den frihet och civilisation, h vartill 
verlden nu hunnit, endast är spillror af 
rättigheter, som schavotten och bålet vri
dit ur förtryckares starke händer. Man 
spårar framstegen från schavott till scha
vott, från bål till bål. Nästan utan öfver-
drift, kan det sägas, att hvarje stor san
ning om stat och styrelse först låtit höra 
sig i martyrers högtidliga protester, i för
tryckta, hungrande arbetares nödrop. La
gen har alltid varit orättvis. Styrelsen 
börjar med feodalismens knektadöme, bi-

gotteriets prästvälde. Rättvisans, mensk
lighetens idéer hafva långsamt kämpat 
sig fram, likasom ett åskväder, mot men-
niskonaturens systematiska sjelfviskhet. 
Här framlägges åter en protest mot seklers 
orättvisa. Att vi hafva emot oss dessa 
seklers åldriga samhällsbyggnader, bör då 
icke hålla oss tillbaka. 

Att ingå i utredning af frågan om kvin
nans rätta verksamlietssfer, är, enligt min 
mening, onödigt. Aldrig har någon stor 
reform påfordrats, utan att från de makt
ägandes sida mötas med påstående om 
omogenhet å den andra sidan. »De duga 
ej», har det ständigt hetat. Då Luther 
hos påfven begärde rätt för alla att läsa 
bibeln, fick lian till svar, att Guds ord 
ej utan fara kunde sättas i folkets hän der. 
»Låt folket försöka», sade reformatorn. 
Försöket gjordes, och tre århundradens 
framsteg i civilisation, i tänkesättens för
ädling, visa följderna. De lägre klasserna 
i Frankrike fordrade medborgerliga rättig
heter, rösträtt, talan i riksförsamlingen. 
Rikedom, bildning, intelligens ropade: 
»Det passar ej för Eder. I dugen ej.» 
Svaret var »Låten oss försöka.» Att Fran
krike icke, såsom Spanien, ligger slaget 
till marken af tusenårig vanstyrelse, be
kräftar detta försöks framgång. 

Så är nu förhållandet med kvinnan. 
När hon begär att få visa sin förmåga 
att taga del i allmänna angelägenheter, 
att få »försöka», afspisas hou med ett 
svar, som liknar det man fordom i Eu
ropa gaf judarne: »I dugen blott till att 
skrapa ihop penningar, härens leder, par
lamentets salar, äro ej för Eder!» Huru 
sant säger ej Macaulay : »Hvad ber ättigar 
oss att taga detta för afgjordt? Öppnom 
för dem underhusets dörrar, härens leder, 
innan vi påstå, att Esaise l andsmän icke 
kunna vara vältaliga, att Makabeernas 
ättlingar sakna mandom ! » 

Vare det så! Må vi för kvinnan 
öppna tillträde till universitet, domstolar, 
kongress; må vi unna Mötts och Som-
mervilles systrar de bildningsmedel, som 
stå oss sjelfva till buds ; och må derefter 
erfarenheten få ådagalägga kvinnans kraf
ter och intelligens! När kvinnan, under 
lika många sekler som mannen, åtnjutit 
förmånerna af lärdom, af det praktiska 
lifvets undervisning, af hoppet om verlds-
lig ära och framgång; då — men icke 
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förr — är tiden inne att spörja om hon 
i förstånd och andra gåfvor är mannens 
like. Dessförinnan saknas fast grund för 
öfverläggning i detta ämne. 

Väl bryter sig mången stor ande väg 
genom alla hinder; men hvem räknar 
deras tal som gått i grafven stumma och 
okända? För öfrigt må man vara af na
turen begåfvad huru rikt som hälst; man 
kommer dock icke dit man bör komma, 
utan att deltaga i det praktiska Ii fvet. 
Hvarifrån fick väl en Napoleon sina stora 
egenskaper, om icke af hoppet att varda 
en Césars like, af sina segrar, af de stor
slagna händelser, i h vilka han deltog? 
Öppna för kvinnan sådana scener, låt 
henne deltaga i lika väldiga företag och 
planer; skulle sedermera tjugu sekler icke 
frambringa någon kvinlig Carl den store 
eller Napoleon, torde man icke utan be
fogenhet kunna påstå, att bestämd skil-
nad i själsgåfvor finnes mellan könen. 
Utan århundradens erfarenhet är opartisk 
pröfning häraf omöjlig. För egen del 
misstänker jag vissa bland de s. k. ska
pelsens herrar för en inre farhåga för 
utgången af täflan med kvinnan. Verl
dens ypperste tänkare; allt ifrån Plato, 
hafva också, hvar efter annau, uttalat 
den åsigten, att kvinnan i fråga om för-
ståndsförmögenheter är utrustad, om icke 
på alldeles samma sätt, dock i fullt ut 
lika hög grad som mannen. Det tillhör 
blott underlägsenheten att härom hysa 
tvifvel. 

* * 
* 

Den grundsats, som rörelsen till kvin
nans frigörelse söker göra gällande, bör 
framför allt annat framhållas. Denna 
grundsats åsyftar icke något fastställande 
af kvinnans yrke, uppfostran eller syssel
sättning. För henne fordras, hvad man
nen åtnjuter, valfrihet i dessa stycken. 
Den ene har ej rätt att från en sådan 
frihet utestänga den andra. Menniskans 
rätta verksamhetssfer är den, som bou, 
med tillbörligt användande af sina kraf
ter, kan på ett tillfredsställande sätt fylla. 
Hennes yppersta gerning är den, hvartill 
hon af Gud blifvit skickad. Utan valfri
het i fråga om verksamhet, kunna hen
nes krafter ej pröfvas. Det är likställig
het i detta afseende mellan man och 
kvinua, som frågan gäller. Att kviunan 

i ärlig täflan med mannen skall segra 
eller ens med mannen befinnas jämngod, 
vill jag icke bestämdt påstå. Jag säger 
blott: Plats för henne ! Må hon få för
söka ! 

Men, heter det, kvinnan kan icke 
syssla med politik och affärer, utan att 
förlora det ljufva, det älskvärda, som kän
netecknar hennes kön. Häremot erinrar 
jag endast, att det mest genomträngande 
och förutseende menniskoförstånd icke är 
i stånd att beräkna de slutliga verknin
garna af en på djupet gående samhälls
förändring; hvadan också i fråga härom 
spörsmålet icke behöfver sträcka sig län
gre, än till undersökniug hvar det rätta 
ligger. Ar man på det klara härmed, 
kan man ùygt ställa sig på rättens sida 
och lemna det öfriga åt Gud. Måste man 
medgifva, att kvinnan af Gud fått för
måga, att taga del i de angelägenheter, 
som röra menniskorna, äfvensoin att be
greppet om rätfvisa innebär, att den, som 
skall vara underkastad lagens tillämpning, 
också fårhasittord med vid lagens stiftande, 
att den, som skall erlägga utskylder, också 
får deltaga i beslut om denna bördas storlek 
ocb ändamål, så kan kvinnan uppenbarli
gen icke utan orättvisa utestängas från röst
rätt i allmänna angelägenheter, så länge hon 
efter lag kan häktas, hängas, beskattas. 

Men hon mister härigenom hvad som 
hos henne mest behagar mannen, säges det. 
Ja, sådant kan jag verkligen ej hjelpa. 
Har Gud skänkt kviunau förmåga att 
taga del i allmänna frågor, och således 
gjort det till rätt att hon begagnar denna 
förmåga, så står det till honom att se till, 
det hans barn icke skadas genom utöfning 
af denna rätt. Eller kanske meuniskan 
borde, 1'ör att hjelpa Gud med styrelsen 
af den verld han sjelf skapat, trampa 
rättvisans och frihetens lagar under föt
terna? För min del får jag bekänna, att 
jag, hvarken med lögner eller ined ger-
ningar, som mitt samvete ogillar, vill stå 
till tjenst i verldens styrande; hvilket 
icke heller rimligen lärer erfordras. När 
den allvise stiftade lagar fpr rätt och he
der, underlät han förvisso icke att tillse, 
att det rätta tillika alltid skulle vara det 
nyttigaste, det bäst passande. Bort då, 
med all farhåga för det skadliga infly
tande, som borgerliga rättigheter förmo
das skola för kvinnans karakter medföra! 
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Och hvad betyder väl det ofta hörda 
talet om hennes underlägsenhet i själsför-
mögenheter? Hos oss finnes ju ingen 
åtskilnad i politiska rättigheter mellan 
ringa och högt begåfvade män. En Par
ker, en Webster, har ju i fråga om bor
gerliga rättigheter intet företräde framför 
den störste stackare, framför den, som 
knapt begriper sitt a., b. c., alltid under 
förutsättning, att stackaren är man, d. v. s. 
hvit man. Så framt kvinnans själsförmö-
genheter äro tillräckliga att göra henne 
till ansvarig och skattskyldig medlem af 
samhället, bevisar derföre graden af dessa 
förmögenheter intet i fråga om rättmätig
heten af hennes anspråk på tillgodonju-
tände af borgerliga rättigheter. 

Låtom oss för ett ögonblick antaga, 
att kvinnan verkligen är mindre begåfvad 
än mannen; icke är hon derföre rättslös? 
Skall kvinnan ej anses värdig medborgarens 
rätt, om hon ej kan i snille mäta sig med en 
Byron, en Milton? Hvarför utestänges 
då icke John Smith från rösträtt, på den 
grund, att han hvarken är eller kan bli 
en Daniel Webster? 

Och om mannens och kvinnans intel
ligens skulle vara af skiljaktig art? An 
sedan? Kan väl en Fulton rättvisligen 
vägra en Rafael rösträtt, derföre att Ra
fael ej kan göra en ångmaskin ? Bör väl 
en Napoleon eller en Washington kunna 
från medborgerliga rättigheter utestänga 
dem, som ej hafva härförarens eller lands-
fadrens egenskaper? 

Mail må om kvinnans förstånd säga 
hvad man behagar ; — det kan dock ej 
bestridas, att hon, om det är henne til
låtet att hafva egendom och att vara sina 
barns förmyndare, också måste äga så
dana borgerliga rättigheter — och bland 
dem rösträtt — som erfordras, för att hon 
skall kunna vårda sin egendom och full
göra sin förmyndarepligt mot barnen. 
Hårklyfverier om kvinnans rätta sfer etc. 
tjena till intet. Man måste se saken från 
verklighetens ståndpunkt. Skall t. ex. en 
en ka, som icke har manligt stöd att lita 
på, ej få använda sina krafter till gagn 
för sig sjelf och de barn, Gud gifvit henne 
att uppfostra och vårda, utan nödgas an
förtro sin och deras egendom och fram
tid åt legda hjelpare? Eller är det icke 
hennes naturliga både rätt och pligt att 
verka hans verk, som henne sändt haf-

ver? Svaret kan ej vara tvifvel under
kastad^ om det sunda förståndet tages 
till råds, och teorierna lemuas i sitt värde. 
Hon har fullt befogade anspråk, af sam
hället på alla de rättigheter, af det rå
dande modet på all den frihet, som erfor
dras för fullgörande på bästa sätt af hen
nes pligter mot sig sjelf och mot sina 
barn. 

Mannen är ju kvinnans trygga stöd, 
heter det. Ja, så har det varit hittils, 

; och följderna visa sig öfverallt i orättvisa, 
partiska lagar. För icke längesedan hände 
det sig i Massachussets, att en man trädde 
i äktenskap med en kvinna, som i boet 
införde en förmögenhet af 5 0,000 dollars. 
Inom ett år efter bröllopet dog mannen, 
sedan han genom testamente till hustrun 
donerat de af henne i boet införda pen
ningarna, att af henne innehafvas så 
länge hon icke gifte om sig! Hon fick 
således sina egna penningar, med vilkor 
att icke träda i nytt gifte! Kan det vara 
rimligt, att mannen äger så oinskränkt 
förfoganderätt, vare sig öfver hustruns 
egendom, eller öfver egendom, som un
der äktenskapet förvärfvas? Bör icke hu
strun också hafva något att säga i frå
gor om lagar rörande äkta makars inbör
des rättigheter? Ofta med sitt arbete, 
ännu oftare genom hushållsaktighet, bi
drager hon till hvad i boet samlas. Ar 
det väl då mera än rätt, att hon också 
har något att säga i fråga om förfogan
det öfver dessa tillgångar? Hvarken sun dt 
förstånd eller gångna tiders erfarenhet 
manar henne att göra sin rätt beroende 
på beslut af det andra könet. Mellan kö
nen, lika så väl som mellan särskilda in
divider, gäller den sanningen 

»Menniskoslägtet alltid är svagt, 
Och tillit förtjenar det föga. 
Väl slår den darrande vågens balans, 
Men vågen är sällan justerad.» 

Sättom oss blott i kvinnans ställe. 
Hvem af oss skulle vilja riskera sin väl
färd, sin egendom på det andra könets 

i omrös tning? Hvem skulle icke finna det 
1 löjligt, om någon samhällsklass företoge 
' sig att lagstifta om vår verksam h etssf er 
I och för oss rösta i allmänna angelägen

heter ? 
* * 

* 
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Vi anse samhället böra ordnas sålunda, 
att dess medlemmar i möjligaste måtto 
kunna sjelfva vårda sina angelägenheter, 
utan andras inblandning, hvaraf följer, 
att hufvudsakliga syftemålet med den re
form vi påyrka är att göra kvinnan mera 
oberoende af det andra könet, mera sjelf-
ständig, än hittils. Mannen är nu den 
bestämmande i fråga om kvinnans både 
uppfostran och ekonomi. Han har funnit 
lämpligt att förklara henne vara af de 
henne åliggande skyldigheter och bestyr 
förhindrad att sköta sin egendom och 
taga sådan del i allmänna angelägenhe
ter, som bör tillkomma samhällets med
lemmar. Han vågar icke framhålla sjö
mannens resor eller soldatens tjenstgö-
ring i fält såsom hinder för rösträtt, och 
än mindre ifrågasätta, att en industriid-
kare, som dag och natt upptages af en
skilda göromål, icke, det oaktadt, skulle 
hafva tid öfver att egna åt allmänna an
gelägenheter. Endast om kvinnan heter 
det, att hennes hushållssysslor och öfriga 
bestyr äro till den grad öfverväldigande, 
att hon ej har ett ögonblick att offra åt 
det allmänna. Hon kan omöjligen und
varas i köket den stund, hon behöfver 
för att aflemna sin röstsedel. Men bok
hållaren är oförhindrad, likasom genera
len i lägret. Varom då åtminstone kon
sekventa; låtom oss se, hvart detta reson-
nement leder. Någon allmän regel grun
dad på förhållanden, som icke gälla för 
alla, kan lika litet uppställas för kvinnor, 
som för män. Skola alla kvinnor ute
stängas från rösträtt, derföre att en och 
annan är förhindrad att utöfva densam
ma, kommer man ju till den slutsats, att 
eftersom hinder onekligen i fråga om röst
rättens begagnande äfven kunna förefin-
nas för män, hela det manliga könet också 
bör derifrån utestängas. Man tror sig 
kunna afspisa yrkandena om kvinnans 
rättigheter med hån. Hon skall sköta 
barnen, hålla kläderna hela, städa rum
men, koka maten, m. m. Men alla kvin
nor äro ju icke hushållerskor eller mö
drar. Om bestyren i ett hushåll kunna 
anses vidlyftigare och tyngre, än de gö
romål, som åligga rektorn för ett uuiver-
sitet; om den, som skall leda och öfver-
vaka hundratals ynglingars uppfostran, 
verkligen är mindre sysselsatt, än en kvin
na, som har två barn och tre rum att 

sköta, så måtte väl häri ej ligga någon 
vederläggning af giltigheten i våra på
ståenden om borgerliga rättigheter för alla 

; de kvinnor, som icke äro hushållerskor 
eller mödrar! 

»Låta kvinnan rösta» ! utbrister man. 
»Hustrur och döttrar kunna ju vara af 
andra politiska åsigter, än deras män och 
fäder. Det skulle, aldrig gå väl. Det 
skulle ju vålla ett oändligt split.» Och 
härmed tror man sig hafva affärdat frå
gan. Men hvarför tillämpar man då icke 
denna åsigt i fall, som äro af ännu större 

- vigt? Olika meningar i religion äro eg-
nade att föda värre split, än olika tankar 
i politik. Hur vågar man då tillerkänna 
kvinnan frihet i val af religion? Man 
äfventyrar ju dermed, att hustrur och dött
rar kunna vara af andra religiösa menin
gar, än deras män och fäder. Och lik
väl, hvem skulle väl, på denna sidan Tur
kiet, våga påstå, att kvinnan efter lag ej 

j må hafva någon viss religion, eller åt-
li minstone ingen annan än den, till hvil-

ken hennes fräuder på manssidan sig be
känna? I verkligheten har emellertid 
kvinnans frihet i religiöst hänseende ej 
vållat men; och antagligen skulle sådant 
icke heller förorsakas af hennes politiska 
frigörelse. 

* * 
% 

Att tvista om dessa samhällsfrågor är 
dock till ringa gagn. Man resonnerar sig 
lika litet till, som från fördomar. Tryck
frihet, näringsfrihet, de lägre klassernas 
frigörelse; intet häraf har vunnits blott 
med ord. Kvinnan måste träda fram i 
det praktiska lifvet och visa hvilka kraf
ter hon af Gud fått. Gör hon detta, var
der snart den s. k. kvinnofrågan löst, en 
gång för alla. Ett enda påtagligt bevis, 
att kvinnan med egen kraft kan skapa 
sig välstånd, är nog. För kvinnan är 
derföre af största vigt, dels a tt med mod 
och kraft begagna sig af de rättigheter 
henne efter lag tillkomma, och dels a tt 
med ord och gerningar stödja och upp
muntra de ädla systrar, som gå i spet
sen såsom vägbrytare. Trofast bistånd, 
I kvinnor, åt Edra orädda systrar, som 
bana vägen! När Elisabet Blackwell — 
som, hånad af det andra könet och med 
fara för sitt jungfruliga rykte, vågat sig 
till Europa, lor att der göra sin rond å 
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sjukhusen — kommer åter med läkare
diplomet, för att tjena Amerikas kvinnor 
och visa, att kvinnan, i lika hög grad 
som mannen, besitter de egenskaper, som 
tillhöra läkareyrket och erfordras för vin
nande af detta kalls ära och utkomst, 
mottagen då henne, I kvinnor, med öppna 
armar, skynden henne till mötes, gören 
Ed ra hem till fält för hennes verksamhet, 
fordreu, med orubblig fasthet, en ärlig 
och opartisk pröfning, innan det må ta
gas för gifvet, att i farans, i sjukdo
mens stund, kvinnan såsom läkare icke 
kan lika trygt anlitas om hjelp, som man
nen. Ären T blott hvarandra trogna, lig 
ger frågans utgång snart sagdt i Edra 
egna händer, trots alla teorier. Mot vankel
mod och farl lågor för fördomar å det andra 
könets sida kan ingen lag hjelpa Eder. 
A Eder sida behöfves ej mera, än en be
stämd fordran på kviulig läkarehjelp, för 
att undervisningssalarne för läkare skola 
öppnas för kvinnan. Bort, säger jag, med 
dessa särskilda och derför alltid sämre 
skolor för kvinnor, dessa stackars fattiga 
skolor, der kvinnan afspiäas med de lär
domssmulor, som kunna meddelas af me
delmåttiga lärarekrafter! Mödrar, döttrar, 
systrar, hustrur! Sägen blott till Edra 
söner, fäder, bröder, män : Ar mitt lif dig 
kärt, så kom ihåg, att det i farans stund 
kommer att ligga i en kvinnas hand; äl
skar du mig, du som har ditt ord med i 
samhällets angelägenheter, må du också 
tillse, att hon, hvars hjelp jag behöfver, 
sättes i tillfälle att förskaffa sig de kun
skaper, som i den vigtiga stunden erfor
dras; ty annan än kvinlig hjelp vill jag 
ej mottaga! För ett sådant språk skola 
Harwarduniversitetet och alla andra uni
versitet slå upp sina portar på vid gaf-
vel; och detsamma gäller om andra lär
da yrken. 

* * 
* 

Jag vill icke sluta mitt knapphändiga an
förande, utan att med ännu några ord 
belysa frågan om rösträtt för kvinnan. 
Att gifva en menniska verklig uppfostran 
utan mål, vore gagnlöst, likasom det ock
så är omöjligt. Om kvinnan predikas nu 
den läran, att hon bör undervisas i böc
ker ett dussin år eller så, för att att se
dan försvinna i det husliga lifvet eller 
skolrummet. Hvad skulle man väl vil

ja ge för en gosse, som ej hade mera 
att säga om sig, än att han vissa år 
gått i skola? Hvad är ynglingen, när 
han lemnar akademien? Han har i 
många år läst sina lexor; men någon 
nämnvärd uppfostran har han icke fått, 
innan han frestat både uppförs- och ut
försbackarna här i verlden, innan han 
ute i det praktiska lifvet erfarit hvad 
det vill säga att sträfva efter oberoende, 
lycka, framgång. Och kvinnan skulle 
uppfostras för ro skull, erhålla vetenskap
lig bildning, för att sedan se efter vaggan, 
undervisas i statsrätt och nationalekono
mi, för att vara tillreds med ett sött små
leende, när mannen kommer hem, men 
icke få deltaga i allmänna angelägenhe
ter! Man fordrar, att hon skall framlef-
va sitt lif i en verld af dockor, och kla
gar sedan öfver, att hon är utan högre 
intressen. Man utestänger henne från 
deltagande i de stora samhällsfrågorna, 
man vill ej låta henne erfara, huru håg 
och kraft till allmännyttig verksamhet 
väckes och utvecklas genom utsigten att 
kunna vinna framgång och välstånd, och 
sedan spörjer man likgiltigt, om icke hon 
i måuga afseenden är mannen underläg
sen. Att personligheter finnas, för hvilka 
kärleken till sanning och framåtskridande, 
ja till blotta arbetet, är en tillräcklig spor
re till de största ansträngningar, är öfver-
flödigt att säga. Men sådana personlig
heter äro undantag, icke regel. Lagar 
stiftas och samhällen ordnas med afseen-
de, icke på undantagen, utan på den stora 
mängden. 

Vid uppfostran kan man icke lägga 
för stor vigt på väckandet af medvetan
de om ansvarighet. Tanken på ansvarig
het skärper förståndet, klargör begreppet 
om rätt och orätt, tvingar den lättsinnige 
till besinning, hejdar öfverdådet. Denna 
unga enka, t. ex., som plötsligt mistat 
sitt stöd och ensam skall sörja för sina 
barns uppfostran; huru skarpsinnig, fyn
dig, karaktersfast är hon icke! Och stats
mannen! så djerf och hänsynslös me
dan han tillhör oppositionen; så varsam 
när han kommer till styret och känner 
ett helt folks väl eller ve bero på honom ! 
Aldrig skall kvinnan kunna tränga till 
djupet af mensklighetens stora frågor, 
utan att af detta medvetande om ansva
righet både drifvas framåt och hållas till-
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baka. Innan bon under inflytande af 
detta medvetande fått pröfva sina krafter, 
kunna de icke bedömas. Rättvisan kräf-
ver, att bon, likasom mannen, härtill kom 
mer i tillfälle. 

* * 

För vårt folk äro juryn ocb den all
männa rösträtten de förnämsta uppfo
stringsmedlen. Toqueville blef under sitt 
besök i Amerika öfvertygad om juryin
rättningens gagnelighet, ej blott såsom 
skydd för den pei'sonliga friheten ocb i 
fråga om utredning af faktiska förhål
landen, utan äfven och ännu mera till 
följd af sin egenskap af ett för hela natio
nen tillgängligt uppfostringsmedel. Fruk
ten visar sig i våra medborgares lifliga 
intresse för öfverläggningarna i kongres
sen och andra vigtiga angelägenheter. 
Samhällsspörsmål af genomgripande vigt 
kunna, der intresset för allmänna ange
lägenheter är lefvande och vidt utbredt, 
föra ett folk framom sin tid, lyfta upp 
det till en högre ståndpunkt i vetande 
och sedlighet. Under nu varande för
hållanden, då kvinnan är utestängd från 
borgerliga rättigheter, kan den ena hälf
ten af folket sättas i eld och lågor af frå
gor, som äro utan intresse för den andra 
hälften. Sådant måste för det hela vara 
till skada. Ej blott för rättvisans skull, 
utan äfven ur synpunkten af hela sam
hällets gagn, är det derföre vi påyrka rätt 
för kvinnan till deltagande i allmänna an
gelägenheter. Hvad angår statsmanna
egenskaper, lärer man i öfrigt icke kunna 
bestrida, att kvinnan kan af dylika egen
skaper vara i besittning. Eller skulle man 
kunna förneka dessa egenskaper bos t.. ex. 
Englands Elisabet, Spaniens Isabella, 
Österrikes Maria Theresia, eller hos Eli
sabet Heyrick, kväkerskan, som så kraf
tigt bidrog till afskaffandet af slafveriet 
i Vestindien, för att icke nämna måDga 
andra? Sannerligen, en hvar, som rätt 
läser historien, måste bekänna, att kvin
nan, tillbakabållen i sin utveckling, bun
den, underkänd, utestängd från borger
liga rättigheter, likväl icke sällan med en 
blixt ur sitt medfödda snille kastat ljus 
öfver frågor, som mannen, med alla sina 
företräden, varit ur stånd att lösa! 

* * 
* 

Att den påyrkade reformen skulle va
ra till gagn äfven ur rent fysisk synpunkt, 
är något, som jag endast i förbigående 
vill framhålla. De nu rådande förcställ-
ningssätten hafva gjort kvinnan till en 
ömtålig drifhusväxt; mödrarna till nästa 
generation äro till stor del klena sjuklin
gar, som försmäkta och tyna bort i en
formigheten af det, så att säga, inomhus-
lif, hvarti 11 vår kortsynthet dömer dem! 

* * 
* 

Till slut några ord om lönen för kvin-
ligt arbete. En kvinlig tjenare erhåller, 
som bekant, endast omkring en tredje
del af livad en man får för likartade eller 
mindre ansträngande sysslor. De bäst af-
lönade befattningar för kvinnor gifva 40 
à 50 procent lägre inkomst, än som med 
motsvarande befattningar för män äro 
förenade. Alt härför klandra enskilda 
personer, vore både gagnlöst och orätt
vist. Vi lida alla af fördomar och okun
nighet. Det onda botas icke dermed, att 
industriidkaren eller busbonden höjer ar
bets- och tjenstehjonslönerna. Felet ligger 
icke hos kapitalisten allena, det ligger li
ka mycket i föreställningssätten inom he
la samhället; — bos denna fega konser
vatism, som sätter sin hårda panna mot 
allt nytt; — hos en servil press, som så 
väl vet att begagna sig af erfarenhetens 
lärdom om hångrinets verkan på narrar 
och pultroner; — hos dessa kvinnor, som 
ständigt predika om »det passande» och 
på detta sätt skrämma sina systrar från 
arbete för sitt bröd ; — hos detta prester-
skap, som i kyrkorna förkunnar, att kvinnan 
af Guds ord är hänvisad blott till vissa 
slag af arbete, och sålunda söker att hop
tränga hela massan af arbetsökande kvin
nor inom ett trångt begränsadt område, 
der utrymme icke kan beredas för alla. 
Af sådana, som måste arbeta för sitt uppe
hälle, finnas ungefär lika många kvin
nor, som män. Mannen kan söka arbe-
tete hvar och af hvad slag som hälst. 
Han har i detta afseende fullständig val
frihet. Sjunker aflöningen till följd af 
öfverflödig tillgång på arbetskrafter, vän
der han sig åt annat håll, der bättre vil-
kor erbjudas. Annorlunda är förhållan
det med kvinnan. Då hela massan af 
arbetsökande kvinnor är hänvisad till 
blott få slag af arbete, kunna icke alla 
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erhålla sysselsättning. Konkurrens upp
står alltså, med påföljd att arbetslönen 
sjunker till en obetydlighet. A ena si
dan, öfverfiöd på arbetsökande, ined sä
ker utsigt till undergång om arbete icke 
lås, å andra sidan, arbete af några få 
slag, som omöjligen kan räcka till för 
alla. Under sådana omständigheter tvin
gas de arbetsökande att nöjas med den 
lön, som bjudes, och måste ofta bjuda 
under hvarandra. I)et enda botemedlet 
häremot är fullständig frihet äfven för 
kvinnan i val af verksamhet. Med en 
sådan frihet blir kvinnan, likasom man
nen, i tillfälle att bestämma sina vilkor 
och att för sitt arbete vinna skälig betal
ning. Nu bringar konkurrensen inom 
trånga gränser kvinnorna i våra städer 
till svält och undergång. Inbillning och 
fördomar hafva uppdragit dessa grän-
ser... 

Ar det väl underligt, om kvinnan, 
hårdt ansträngd, illa betald, misskänd, 
olycklig, hungrande, faller för guldets fre
stelser? Så gör ju äfven mannen; och 
så bidraga vanor och samhällsfördomar 
till rekrytering af lastens djupa led. Hela 
samhällskroppen lider af inskränkningen 
i området för kvinnans verksamhet. Förl
än kvinnans egenskaper och krafter vinna 
fullt erkäunande och komma i fullt åt
njutande af sin rätt inom samhället, kan 
frågan 0111 arbetslönerna aldrig på till
fredsställande sätt lösas. 

* # 
* 

Den nu föreliggande frågan står i nära 
samband med en annan, frågan om osed
ligheten i städerna. Den alltjemt tillta
gande demoralisation, som så troget går 
i den moderna bildningens spår, manar 
på det kraftigaste till ärlig undersökning, 
huruvida de åsigter, som vägra kvinnan 
full likställighet med mannen i borgerliga 
rättigheter och i fråg a om utvägar till ar-
betsförtjenst, kunna försvaras. Hvad är 
det, som bringar kvinnan pä fall? — tank
löshet? — Sådan förekommes af lifligt del
tagande i allmänna angelägenheter, livari-
genom karakter och sundt vett synner
ligen utbildas; — sinliya hegär?— hvilka 
icke skulle vinna seger, om icke de bä
sta själsförmögenheterna saknade tillfälle 
till användning; hvilka skulle besegras 
genom arbete, af beskaffenhet att väcka 

till eftertanke och sätta ädlare krafter i 
verksamhet; alvarligt arbete för ett godt 
ändamål och med ljusa utsigter vinner 
snart herravälde öfver sinligheten ; — 
sysslolöshet?— ja, det heter med rätta »få
fäng gå, lärer mycket ondt, » och nog kan 
det sägas, att den « går fåfäng,» som icke 
får använda mera än en ringa del af sina 
n a t u r l i g a  a n l a g  o c h  k r a f t e r ;  —  b e g ä r  e f 
ter granlåt, penningar och n jutningar, som 
för penningar lcunna köpas? — Hv em är 
det, som mest bör klandras, om kvinnan, 
fullt medveten om sin förmåga att för-
tjena rikligt uppehälle, derest hon blott 
vore likstäld ined mannen, i grämelse öf
ver sin underordnade ställning, frestas att 
blunda för beskaffenheten af de medel, 
hvarigenom hon, om ock blott för ett 
ögonblick, kau få smaka njutningar, som 
samhället förnekar henne att med ärligt 
arbete förskaffa sig. Öppna för mannen 
ett lämpligt fält för arbete och trygga ho
nom i besittningen af hvad han kan för-
värfva, så skall han i 999 fall af 1,000 
icke sjunka tilltjuf. Leinna kvinnan full 
frihet i val af verksamhet och låt henne 
sjelf råda öfver sin egendom, så skall 
hon i 999 fall af 1,000 försmå att för
nedra sig för granlåt eller af njutnings-
begär. 

Det stora samhällsproblemet, att ut
rota eller minska osedligheten i städerna, 
kan således icke lösas med andra medel, 
än den pågående rörelsen för kvinnans 
frigörelse erbjuder. På kvinnan sjelf och 
icke på mannen måste bero att bestämma 
hennes verksamhetssfer. Må vi då, stän
digt ihågkommande vårt ansvar inför allas 
skapare, taga saken under rättvist öfver-
vägande. Här är ej fråga om ett foster 
af ytlig inbillning eller pjunkigt medli
dande med enskildas nöd och betryck. 
Frågan tränger, vi medgifva det utan 
fruktan, till grunden af sjelfva den sam
hällsordning, i hvilken I lefven. Hafva 
vi rätt, så äro de läror, som predikas i 
Nya Englands kyrkor, falska, och all denna 
fasa, för att kvinnan skall öfvergifva sin 
rätta verksamhetssfer, ett misstag, som 
fört med sig ödesdigra följder. Vi äro 
beredda till en ärlig strid för våra åsig-
ter. Allt hvad vi derigenom utsätta oss 
för äi oss väl bekant, och det väger min
dre i vågskålen än ett stoftgrand, vid tan
ken på den oskattbara lyckan att få käm-
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pa för rättvisa åt halfva menniskoslägtet, 
för botandet af ett eljest oläkligt sår på 
samhällskroppen, för tilltäppandet af en 
ständigt flödande åder af förruttnelse i 
det civiliserade lifvets källa. Saken ut
gör vår tids största fråga, mot hvilken alla 
andra frågor äro små. Om hon blott 
kommer under öppen öfverläggning och 
framställes i sitt rätta ljus, kunna vi trygt 
öfverlemna henne åt allmänhetens förstånd 
och hjertan, förvissade som vi äro, att den 
samhällsform, h vari vi lefva, den uppfo
stran, som genom föregående reformer 
kommit båda könen till del, gjort vårt 
folk skickligt att lösa ännu mera inveck
lade uppgifter och att tåla ännu mera 
genomgripande förändringar, än denna. 

G r ä n s b o r .  

Det fins här i kvarteret 
En liten kringbygd plats 
Med bara af vigsidor 
Af nya praktpalats. 

At breda avenyer 
De vända sin fasad, 
Markiser luftigt bugtas 
I vårligt solskensbad. 

Men på den trånga platsen 
Med vemod ögat ser 
I villa-stil en boning, 
Nu icke landtlig mer. 

Den står i kylig skugga 
Af grannars höga hus, 
Dess rena stil ej hjelper 
Mot brist på luft och ljus. 

Den gång då villan byggdes, 
Hon låg vid stadens slut, 
Såg fritt mot solens uppgång 
Och hinder österut; 

Och egarn, lycklig gränsbo, 
När han till fönstret gick, 
Tog horisontens linjer 
Uti en enda blick. 

Med fjärilar och färger 
Låg ängen utanför, 
Och skogen sände dofter 
Och rymden fogelchör. 

Så kom en plötslig ifver 
I stadens kvafva dus ; 
Som för ett trollslag vuxo 
Ur jorden hus vid hus. 

Och nya gator lades 
Och ängen drog sig bort, 
Och gammalt gränsområde 
Var kringbygdt inom kort. — 

Väl glöda österns kullar 
Som förr vid stadens slut, 
Men ej för samma fönster, 
Som vette dit förut. 

DeD är ej gränsbo längre, 
Som sjelf ett fjät ej ryckt 
Framom de gamla märken 
En tid, då andra byggt. 

Carl Snoilsky. 

Et segteskab. 
Fort ädling af Amalie Shram. 

(Forts, från föreg. n:r.) 

'/ta) n timestid senere st,od fru Holm i spise-
stuen ved det dpekkede frokostbord og 

tragtede kaffe. 
»Ved De, om gutterne er faerdig?» spurgte 

hun den indtrsedende stuepige. 
.Teg s kal se efter» — var svaret. 

»Bed dem så komme og spisel» 
Kort efter viste doktor Holm sig, omhyg-

gelig påklsedt med snehvidt skjortebryst og 
det tynde, grå hår delt i nakken og börstet 
fremover mod örene. Han tog pläds ved 
bordet og begyndte at ltese i morgenavisen. 

»Har Du det bedre nu, Carsten?» spurgte 
hans kone. 

Han gjorde en bevsegelse, som om lyden 
af hendes stemme generte ham. 

»Bedre?» gjentog han grgettent. »Hvad 
mener Du med det?» 

»Du var jo dårlig imorges, Carsten.» 
»Lad mig vœre fri for Dine insinuationer. » 

Han så på hende med et stikkende blik. 
»Dårlig — ja, det er vel det Du går og 
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venter på. Du synes jeg lever Dig for laenge; 
t8enk, om Du blev kvit mig!» Han rystede 
hodet frem og tilbage og talte i en vrsen-
gende tone, som om han efterabede en eller 
anden. 

Hans kone åbnede lsebeme, som vilde hun 
protestere, men så tog hun sig i det og satte 
sig stilfüprdigt ned. 

»Men det kan Du skyde en hvid pind 
efter» — vedblev han barsk, både Du og 
han, hiusvennen Din, soin du går og tisker 
med om dagene. » 

»Ainej, Carsten, sig nu ikke sligt, Du har 
synd for det», stemmen var bedende. 

»Synd for at jeg gjennemskuer Dig ! Tror 
Du ikke jeg forstår, hvad han og Du pönser 
på? Men Du kan gjerne «ige ham, at det 
nytter ikke, han venter på Dig. Du blir ikke 
enke på det förste, min mor.» 

»Énke, — jeg! Thomsen, han er jo en 
gift mand.» Hun så hjelpelöst på ham. 

»Og ikke heller får Du mig op til Vest re 
Åker*, nej, så pine, bitter död! Nu bandte 
jeg», og han slog i bordet, så opdtekningen 
dansede. »Gal jeg! Det skal Du aldrig i 
evighed få det til.» 

Fru Holm skjsenkede kaffe og satte hen 
til ham. 

»Hvor pent dit hår ser ud i dag, Car
sten», sa hun venligt, i det hun gik tilbage. 
»I grunden er det endnu så fyldigt og blankt.» 

Han strög sig varsoint med bånden over 
sin tynde frisure og lod fingerspidsene glide 
ned igjennem de spidsvoksende, visne sk seg -
dusker. »Ja, det skulde jeg mene» — mum-
lede han förnöjet. »En har jo vseret en 
smuk mand i sine dage», föjede han lidt 
efter til og rettede sig op med en stolt mine. 

Der hörtes t.rin udenfor. Fru Holm så 
hurtig mod dören og bed i underlaeben som 
for at stagge sin uro. I detsamme trådte to 
halvvoksne gutter ind. Det var deres eneste 
börn, og der var kun et år imellem dem. 
Det var vakre gutter, den seldate isa>r, som 
havde lyst, kröllet hår og åbne, blå öjne. 
Han var lidt spinkel bygget, men udmserket 
velskabt, og hans nye mörkeblå bukser med 
jakke og vest af samme stof sad så godt på 
hans slanke lemmer. Den anden var mere 
hrskåren og havde et bredere ansigt med 
brune, smilende öjne og sort, glat hår. De 
var kliftdt aldeles ens, når undtages, at deres 
små, kulörte silkeslips var af forskjellig farve. 

* Egnen, hvor Ganstad, sindsygeasylet, ligger-

De så begge så rene og soignerte ud, og de
res röde kinder og blanke öjne fortalte om 
en lang morgensövn. 

»Godmorgen, godt ny tår!» — sa de begge 
to på en gang, idet de satte sig til bords. 

Fru Holm önskede dem det samme og 
nikkede kjserligt til dem. Deres far var op
tât af avisen og lod ikke til at bemerke dem. 
Begge gutterne kastede fra siden af et sky 
blik på ham og så derefter usikkert spörgende 
på moren, hvorpå de gav sig ilag med mål-
tidet. 

»Nå, gutter» — sa doktor Holm pludse-
lig uden at se på dera, »har dere sovet godt 
i nat?» 

»Ja tak, papa!» — svarte de i mundeu på 
hinanden. 

Det var tydeligt af deres hevspgelser, at 
de var bange for at gjöre stöj. Når de satte 
koppen fra sig, skete det varsomt og sagte, 
og når de bad moren rœkke sig et eller an-
det, var det med dœmpet stemme. 

Alligevel var den feldste uheldig og kom 
til at vœlte sin melkekaffe ud over dugen 
med et rabalder, så de alle skvat sammen. 
Han blev bieg i kinderne og sendte sin mor 
et hurtigt blik. 

»Hvad skal dat bety, at Du griser således 
til, gut!» for doktor Holm op og betragtede 
ham med et bistert blik. 

Glitten blev siddende ubevœgelig uden at 
svare. 

>Han kunde ikke hjaelpe det, papa» — 
det var den yngste, som talte; stemmen var 
lav, naesten liviskende. 

»Hold mund, Magnus! Hvem taler til 
Dig?» 

Der blev et par sekunders dödsstilhed. 
Fru Holm lagde sin serviette over det våde 
sted på dugen, tog koppen og fyldte den på 
ny. 

»Vil Du svare, Sigurd!» tordnede doktor 
Holm. »Hvad skal det bety? spor jeg.» 

Gutten rörte sig fremdeles ikke. Hånden 
lå endnu på den plet, hvor den var sunken 
ned, da han tabte koppen. Af og til blin-
kede han nervöst med öjnene. 

»Så svar dog, Sigurd» — hviskede fru 
Holm, idet hun böjede sig ned og lod som 
hun tog noget op fra gulvet. 

»Jeg kom til» — sa nu Sigurd med en 
underlig tör stemme og så et öjeblik hen på 
sin far. 

»Kom til» — hsermed faren. »Har 
Du lov at komme til, Da? Hvad sidder Du 
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der og glaner for? Jeg skal lsere Dig, Din 
trodsige kaualje!» Han tog fat i hans öreflip 
og kneb og sled i den af al sin kraft. 

Magnus löftede begge sine hfender med 
et halvkvalt råb, som vilde han gribe om 
fårens arm. Hver nerve i hans ansigt sitrede. 
Men Sigurd fortrak ikke en mine. Han pres-
sede heberne sammen og gjorde ikke spor af 
modstand. V iljelöst lod han sit hode skakes 
frem og tilbage under fårens arrige tag. Fru 
Holm skjulte sit ansigt i hsenderne uden at 
gi en lyd fra sig. 

»Du skylder Din far respekt, ved Du 
det?» sa så doktor Holm og slap endelig öre-
flippen. 

»Har Du ikke Isert, at Du skal hsedre 
Din far og mor, hva?» Han talte i prseke-
tone. »Står der ikke skrevet, at Du blir 
forbandet, hvis Du ikke gjör det, hva? Kan 
Du ikke Din börnelterdom, gut, hva? Vil 
Du ikke med det gode, så får Du prygl, til 
Da vil. Forstår Du det, hva? Jeg skal 
pille trodsen ud af Dig. La bli at sidde og 
stir!» Stemmen slog pludselig over i et ko-
mandobröl, der bragte fru Holm og gutterne 
til at hoppe på stolene. »Eo slig uforskam-
methed ! » 

Sigurd rörte ikke mere ved maden. Kop
pens indhold blev stående usenset. Han så 
ret frem for sig. Omkring munden lå der et 
udtryk af tilbagetrsengt forbitrelse, måske 
også af smserte. Blikket var hårdt, brynene 
trukket op i hån. Al farve var vegen fra 
hans ansigt. Orelappen var röd som dryp-
pende blod. 

Magnus, der sad ligeoverfor ham, havde 
mö je med at få resten af segget og fransk
brödet i sig. Det bsevede om mundvigerne, 
og hans öjne fyldtes stadig med vand. Men 
han lod som han ikke maarkede det. Ganske 
langsomt löb tårerne over kinderne og dryp-
pede fra hagen ned på hans tröjeopslag. 

Så rejste Holm sig og gik ind i vserelset 
ved siden af. 

»Stakkels Sigurd» — sa fru Holm og 
vilde stryge ham over håret, men han trak 
sig bort med et anströg af uvilje og gik 
hen til hjörnesofaen. 

»Hvorledes du kan vsere, Sigurd! — Du er 
da ikke sint på mig, vel?» Hendes stemme löd 
bebreidende. 

»N—e—j da» — svarte han trsevent og lod 
sig glide ned i sofaen. 

Magnus havde i al hemmelighed törret 
sine öjne. »Tak for ma—hm,» han måtte 

harke for at få målet op. »Tak for maden, 
marna» — stemmen var lidt fugtig. 

Fru Holm tog ham ind til sig og kys-
sede ham pa kinden. 

Så gik hun ud med blomsterspröjten ef
ter vand til planterne. 

»Det er virkelig stygt af Dig, Sigurd» 
— begyndte Magnus formanende. »Vsere slig 
mod mama». 

Sigurd gav en arrig lyd ifra sig, åbnede 
en bog, som lå på bordet og gav sig til at 
lsese. 

».Ja, er det ikke sandt kanske» ? —Mag
nus gik tset hen til ham. »Du, Du, Du!» 
—- han puffede til ham for hvert ord. »Vsers 
god svar, om det ikke er sandt»? 

»Kan jeg ikke få fred for Dig, gut!» 
Sigurd rög op med et hvses som af en kat. 
»Hvad er det, Du står og sevler for»? Han 
gik rundt om bordet og tog pläds i det an-
det sofahjörne, hvor hau ätter fordybede sig 

! i bogen. 
»Sinnetag, vigtigper, krudtkjserring» — 

dören gik op og stuepigen kom for at ta 
af bordet. Da hun var vel ude igjeii med 
det fuldt besatte brset, begyndte Magnus, hvor 
han slap. 

»Sinnetag, ilskekop, ssergris, fy for en 
skam, fy for en skam!» Han stod og peg-
te fingre ad ham. 

y, Höj re eller venstre, gutter?» löd det plud
selig bag ved dem. 1 den åbne dör stod de-
res far og strakte sine tset lukkede hsender 
frem imod dem. 

»Venstre» — sa Magnus efter :it ha be-
tsenkt sig lidt. 

»Nej, ikke den gang» — Holm åbnede 
hånden og lod ham se, at den var tom. Så 
skjulte han hse.nderne på ryggen og foretog 
et par ombytninger af indholdet. 

»Om igjen» — sa han så. »Höjre eller 
venstre?» 

Magnus var kommen i humör igjen. Han 
fulgte fårens bevtegelser med en spsendt og 
fornöjet mine. 

» Den » ! råbte han og slog et klask på den 
anden hånd. 

Doktor Holm kasted overkroppen bagover 
med en grimace, som skulde udtrykke den 
höjeste overraskelse. »Se mig til den fulassen, 
og jeg, som tsenkte jeg skulde narre ham. » 

Magnus slog sig da på knseerne og lo af 
gljede. 

»Ja, gevinsten gir Du vel mig» — spurgte 
Holm og gjorde mine til at ville stikke pen-
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gene til sig. Men Magnus for in på ham 
og vristede dem fra ham under höj latter. 

»Nu Du, Sigurd! Lad os nu se, hvad 
held Du har». Doktor Holm tog sin porte-
monai frem. 

Sigurd havde iagttaget sin fars adfserd 
med et koldt, kritiserende blik. Han kunde 
mindst af alt fordrage, når han gav sig til 
at gjöre narrestreger med dem Hvordan han 
end havde båret sig ad i forvejen, så skulde 
de komme logrende som hunde, så snart han 
bare flöjtede. Det vilde han ikke, ikke om 
han så blev slåt ihjel for det. Når han var 
bleven forurettet, så vilde han også ha lov 
til at vsere det. 

»Nej tak, papa, jeg vil ikke» — svarte 
han med eu let dirren i stemmen, idet han 
rejste sig. 

»Snak med Dig, gut, kom nu bare, når 
Din far vil vsere så snil! » 

»Jeg har ikke lyst.» Det kom så kort 
og spinkelt, men der var noget stålsat i må-
den. 

Magnus sneg sig tset förbi ham. »Gjör 
det da!» hviskede han. 

»Ja, Du er nu altid Dig selv lig! Bestan
dig så venlig, så iinödekominende, så twkke-
lig» — vrsengede doktor Holm. »Hva, ikke 
sandt, at det er Du?» 

Sigurd gav intet svar, bare stod og så 
ham stivt ind i öjnene. 

»Hvor det må vsere hyggeligt at vsere så 
elskvse.rdig. Hva, synes Du ikke, det er 
hyggligt?» 

»Ak — jo» — a vårte Sigurd ligegyldigt, 
idet lians overlsebe krusode sig hånlig og 
öjnone skjöd et koldt blink 

»Tvserdriver! » skreg Holm ude af sig 
selv. »Din uforskammede slubbert!» Og 
slagene faldt susende på guttens ören og 
hode. 

»Auej, ikke slå ham, ikke gör det, söde, 
snille papa!» —jamrede Magnus, der löb til og 
trak ham i frakken. 

Instinktmsessig havde Sigurd först löftet 
armene op som et skjold föran ansigtet, men 
i nseste nu greb han sig med begge hsender 
om hodet og tog med böjet nakke og ganske 
stum inod pryglene. 

»Han sergrer livet af mig, den gutteu» — 
stönned doktor Holm, da han var trset af at 
slå. »Aldrig kan han vsere ordentlig.» Derpå 
forlod han stuen og slog dören hårdt i efter 
sig. 

Aldrig såsnart var han borte, för Sigurd 
sprang frem over gulvet med et ansigt, der 
var fordrejet aflidenskab. Föran dören, hvori-
gjennem Holm var gået, stod han stille og 
trampede som en afsindig. I en rivende fart 
og tsenderskjserende, gav han fra sig en masse 
helt eller halvt uforståelige skjseldsord, inedens 
tårerne formelig styrtede frem af hans öjne. 

»Jeg tror min sandten, Du er bleven gal, 
Sigurd,» udbröd Magnus, der så til i nogen 
afstand, måbende af forskrsekkelse. Da Si
gurd havde raset fra sig, törrede han omhygge-
ligt sit ansigt, stak hsenderne på ryggen og 
gav sig til at vandre langsomt op og ned ad 
gulvet. Magnus fulgte ham med öjnene. 
Efterhånden, da han så, at Sigurd var bleven 
rolig, fortog forskrœkkelsen sig. Pludselig 
brast han i latter. Sigurd stansede et öje-
blik og tilkastede ham ett biskt blik, hvorpå 
han ätter fortsatte sin marsch. Magnus lo 
stedse mere og mere, »livalp!» hvseste Sigurd, 
tog ham om nakken og drog ham mod ud-
gangsdören. 

»Slip mig, vil Du slippe mig!» skreg 
Magnus og stred imod. 

Med en kraftig anstrengelse fik han slidt 
sig lös og flygtede opover igjeu. Sigurd for 
efter og fik ätter fat i ham. 

»Fas Dig bare, eller vil Du jeg skal liyle, 
så papa hörer det? Kan du ikke vare i 
fred med Dig, Sigurd » — kom det stråks ef
ter mseglende, som angrede han trudslen med 
faren. 

»Ja, vil Du la bli at le?» spurgte Sigurd 
befalende. 

»Ja, vil Du ud og age kjselkebakke, 
da?» foreslog Magnus. 

Sigurd drejede sig om på hselen uden at 
svare, lod sig glide ned i sofaen og tog ätter 
fat på sin lsesning. . 

Men Magnus gav sig ikke. 
»Kan Du'ke komme ud og age kjselke

bakke? Du, Du, kan Du'ke? Det er lum-
pent af Dig. Kan Du'ke komme ud og age 
kjselkebakke, Du, Du, Du?» Og han trak ham 
i tröjesermet og gjentog det samme op igjen 
og op igjen i et kjör. 

»Hold muud!» råbte pludselig Sigurd. 
Det kom med slig kraft og var ledsaget af 
så hårdt et spark i gulvet, at Magnus for 
höjt i vejret. Idetsamme kom fru Holm 
ind. 

»Nej fy, Sigurd — siger Du, hold mund 
til Din bror?» 

»Han plager mig» — var det korte svar. 
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»Plager ham, nej, hör for en vigtigper! 
Jeg bare ber ham komme ud og agekjadke-
bakke. » 

»Det synes jeg virkelig Du skulde, Si
gurd» — sa fru Holm opmuntrende. »Nu 
er det dog blet försent til at gå i kirke.» 

»Jeg lseser» — svarte Sigurd afgjörende. 
»Ja, i regnebogen» — lo Magnus. »Tsvnk 

Dig til, Bohrs regnebog! Det er bare for at 
trodse. » 

»Du vil ha godt af at komme ud» — 
vedblev fru Holm. »Vejret er så pent, og 
föret må vaere brilliant.» Hun så gjennem 
vinduet ud på gaden. 

»Hörer Du nu, hvad mama siger, Du, 
Du, Du! Vil Du ikke gjöre det, når mama 
siger det engang?» Han blev ved og blev 
ved og forsögte ihöerdig at puffe Sigurds 
albu udenfor bordkanten. Sigurd sad med 
hånden under kinden og öjnene i bogen, 
tilsyneladende uden at sendse hvad der fore-
gik. Men med et fik Magnus et stöd, så 
han fiöj baglamgs hen ad gulvet, ledsaget af 
disse ord: »Hvis Du ikke nu holder fred, 
så får Du prygl, så meget Du ved det. » 

»Fy, skam Dig, Sigurd! Hvor kan Du 
vsere så uskikkelig mod Din eneste bror på 
en nytårsdag?» Pru Holms tone var strsengt 
tilrettevisende. 

»Hvorfor kan han ikke la mig vœre da?» 
»Jeg bare ber ham komme ud og age 

kjselkebakke, jeg» — sa Magnus og så höjst 
uskyldig ud. 

» A—a, ti stille med Dig! Du er så slu 
at det er en gru, Du ved jeg blir sint, og 
derfor gjör Du det. » Han stödte ordene 
dsempet frem på en indsedt, forbitret måde, 
og samtidig for hans knyttede nseve med en hur
tig bevsegelse hen imod Magnus' ansigt. 

»Nej, hör, ved Du hvad, dette går for 
vidt, Sigurd! » udbröd fru Holm opbragt. 
»Jeg tror det er bedst Du går ind på jeres 
vœrelse, indtil Du blir snil igjen.» Og hun 
tog ham i armen og förte ham bort over 
gulvet. 

Han gjorte sig lös med et iltert ryk. 
»Jeg kan godt gå alene» — sa han i 

en stram tone og gik ud med at målte skridt. 
»Jeg vil dog se efter, oin der er gjort 

istand derinde» — mumlede fru Holm og fulgte 
efter. 

Da Magnus blev alene, grebes han at et 
slags anger, som han stråks sögte at fordrive 
ved at gjennemgå i hukommelsen hvad han 
havde sagt, og hvad Sigurd havde sagt, hvor-

efter han folte sig beroliget med hensyn til 
sin egen opförsel. Alligevel kunde han ikke 
vserge sig for en vag fornemmelse af skam-
fuldhed. Por att adsprede sig tog ban op 
sin portemonai og gav sig Iii at tpelle de små 
penge, faren havde git ham. 

Sigurd gik imidlertid ind på sit og bro
rens fadles sovevserelse, satte sig rolig ned ved 
bordet föran vinduet og stirrede ud på gårds-
pladsens sortegrå murvsegge. Som han sad 
der med hodet stœrkt på skjaeve og kinden 
stöttet i hånden, så han uhyre melankolsk ud. 
Ophidselsen fra för var borte, og hvert et 
tra'k i hans ansigt var ligesom gåt til hvile i 
en forstenet bedrövelse. 

Fru Holni lagde nogle kokes på kakkel-
ovnen. Så stillede hun sig op ved vinduet 
og betragtede Sigurd. Han flyttede ikke blik-
ket, og ikke en muskel i hans ansigt forrådte 
at han mterkede det. Hun korsede armene 
på brystet og lod sine öjne ufravendt hvile 
på ham. Hun vilde bringe ham til at. se på 
sig. Men det nyttede ikke. 

»Skal Du ikke ta Dig en bog og lsese i ?» 
spurgte hun tilsidst. 

»Nej,» svarte han fremdeles ubeveege-
lig. 

Hvad vil Du da bestille på, mens Du 
sidder her?» 

»Kjede mig» — sa han tonlöst. 
Fru Holm stod endnu lidt og så på ham. 

Så gik hun fra ham. 
(Forts.) 

När och Fjärran. 
Fröken J. Sckiitz, medlem af Göteborgs kvin

noförenings styrelse, liar till förmån för nämda 
förening hållit föredrag om den kvinliga kläde 
drägten, afhaodlande: drägten från helsovårdens 
synpunkt, behofvet af en reform samt reformdräg-
ten. 

Christina 11 o I'll er har â Konstföreningens ut 
ställning i Stockholm inlemnat en genretafla, 
»En liten sömmerska.> 

Kvinnorna i Stockholm börja göra sina 
kommunala rättigheter gällande. Vid företagna 
stadsfullmäktigeval hafva Hera af dem dels ge 
nom ombud, dels personligen afgifvit sina rö
ster. 
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Bespisning af fattiga skolbarn iir denna, 
vinter anordnad äfven i Stockholm. Inom Ma
ria och Katarina föisamlingar erhålla 295 barn 
middag Hivaranuan dag. De iiro fördelade på tre 
olika stallen. Den ena lokalen har på skolrådets be
gäran fritt upplåtits i Katarina församlings fattig 
hus. I Jfakobs församling finnas tre ställen, hvar-
est samraanlagdt bespisas 120 barn, på ladugårds
landet trenne med tillsammans 74 och i staden 
mellan biroarne ett med 17 barn. 

Antalet skolbarn, hvilka erhålla middag livar-
annan dag, uppgår alltså till 506. 

Det äir företrädesvis några unga kvinnor, som 
bragt detta företag till s tånd dels genom att in
samla die erforderliga penningemedlen och dels 
genom att påtaga sig besväret med spisnings-
ställenas ordnande. De ha dock haft god hjelp 
derigenoim att flere af församlingarne bidragit med 
halfva kostnaden. 

I oliikhet med anordningen i Göteborg — 
hvarest uppgörelse skett med spisningsställen 
om middag åt ett bestämdt antal barn till e tt 
pris af 14 à 17 öre pr. barn — liai man i Stock
holm skaffat lokal, ans tält hushållerska och afta-
lat medl olika handlande om uppköp i större 
parti af nödiga matvaror. Middagen — beräk
nad att uppgå till omkring 15 öre, utom bröd 
— består af två rätter varm mat. 

« * 
* 

Ur Fredrika Bremer-förbundets i Stock
holm årsberättelse framgår bland annat, att med-
lemanta.let under föista året uppgått till 886, (nu
mera 1,000); att antalet råd- och arbetssökande 
uppgått till 469; a tt summan af de fasta löner, 
som genom byrån anskaffats tjenstsökande inom 
undervisningens och skrifgöromålens område, upp
går till 10,000 kr„ och att förbundet under året 
fått emottaga i gåfvor 2,830 kr. 

« * 
«: 

På tie kvinliga artisternas utställning i 
Paris förekomma trenne svenska målarinnor: 
fröken von Post, som utställer en stor tafla, hvars 
motiv är, »Maria och Marta, sörjande Lazarus, » 
Elisabeth Keyset-, som bland annat exponerat den 
duk, »På fältet,» som fans på akademiens utställ 
ning i somras, ocli fröken Stjernstedt, som lem-
nat en liten kustbild från Danmark. 

* * 
# 

För tväuue ar sedan — medd elar Ö. Korr. 
— ö fvertogs Forså pappers- bruk (Östergötland) af 
tvänne unga fröknar Hellgren. Brukets affärer 
stodo vid näuide tidpunkt på teinligen klena 
fötter. Genoin nitiskt bemödande af de båda 
flickorna har bruket tillvunnit sig aktning och 
anseende inom affärsverlden och dess ekonomiska 
ställning stadgats. Tillsyn öfver arbetspersonalen, 
bokhålleri, affärsresor m. m. ombesörjas af flic
korna »jelfva. 

* * 
% 

I Norsk Kvindesags-foreuing har öfverläka-
ren d.r 15. Hull hållit föredrag öfver Kvinnans 
helsa,» hvilket nu föreligger i tryck, utgifvet af 
nämda förening. Pris. 40 öre. 

* « H 
Fröken Ctina Krog, den kända norska för 

fattarinuan och föreläserskan, liar i »National

ekonomisk Tidskrift» gjort en anmälan öfver den 
nya upplagan af Stuarts Mills berömda bok, 
»Kvinnans underordnade ställning.» 

* * 
« 

Lagförslag till äkta makars eganderätt liar 
inleinnats till sto rtinget af hr Berner. 

* s-
* 

I sist utkomna häftet af »Kvinden og Sam
fundet» riktas från allmänheten en beaktansvärd 
uppmaning till förmögna kvinnor och män att 
vid stiftandet af stipendiefonder ha kvinnorna i 
åtanka, så att icke, som hitintills varit förhållan
det, männen uteslutande må åtnjuta fördelen af 
dylik hjelp. 

t * 
« 

Manlig demonstration. Fru Minna Canth, 
Finlands mest framstående fö rfattarinna och en 
af kvinnosakens varmaste förkämpar, har blifvit 
vald till suppleant i uppbådsnämden för Kuopio 
stad. Uppbådsnämden åligger att närvara, då dc 
värnpligtige, fullständigt afklädda, skola undergå 
läkarebesigtning 

* * 
* 

De ryska kvinnorna visa alldeles sä rskilda 
anlag för matematik. Så liar fru Kovalev-
ski fått en begåfvad efterföljare i en lauds-
maninna, fröken B., som, enligt Novosti, af fa
kulteten vid College de France under Renans 
presidium tillerkänts ett treårigt stipendium på 
4000 frcs för idkan.ie af matematiska studier. 

* • 
• 

Fröken Bortniker, 25 å r gammal, var först 
lärarinna vid flick-lyceet i Montpellier, tog derpå 
med utmärkelse doktorsgraden i matematik och 
tillerkändes sedan, förlidet år, af stipendiekomi-
téen vid Collège de France i Paris, Peuot's do
nation på 4000 francs, hvilken enligt testamentets 
föreskrift skulle tilldelas en ung matematiker, 
som derigenom blefve i stånd att, oberoen ie af 
materiella bekymmer, i Paris studera den rena 
matematiken. 

«5: * 
* 

Den skickliga amerikanska operatrlsen, 
medicine doktor, fröken Reifsnyder, hvilken 
1881 affagt doktorsgrad inför medicinalkollegiet i 
Pensylvanienocli 1882 anstalts såsom praktiserande 
läkare vid det nyinrättade präktiga hospitalet i 
Shanghai, framställes genom illustration i en ki
nesisk tidskrift, opererande en patient för en 
ofantlig strumatumör. 

* * 
« 

Det är fråga oin, att de kvinliga läkarekur 
serna i Ryssland möjligen sku lle upphöra. De 
tyckas dock såväl af pressen som af samhället 
anses högst nödvändiga. Ett petersburgskt blad 
föreslår stadsfullmäktige att taga saken om hand, 
då det är kändt, att de kvinliga läkarne gjort 
mycket stora tjenster i egenskap af stadsläkare. 
Såsom fruntimmersläkare äro de oersättliga 
på landet, för den fattigare stadsbefolknin
gen och för de muhammedanska kvinnorna, 
som aldrig kunna förmås att anlita manliga lä
kare. I flickskolor, institut m. m. äro de äfven 
oumbärliga. Allt detta anser bladet utgöra till
räckligt skäl för petitioner om dessa kursers bi
behållande. 

• • 



16 Nar och Fjärran. 

Drottning Margareta af Italien liar till s in 
lifmedibus ntnämt kvinlige läkaren, doktor Maria 
Terné, soui derefter äfven blifvit anstäld som lä
kare för statens kvinliga telegrafister. 

* * 
* 

Kvinliga läkare i England och Indien. Den 
i London är 1874 grundlagda »School of medi
cine for women • har hittills besökts af 150 kvin 
liga studerande. Bland dem ha 41 af 'Queen's 
college» i Dublin erhållit diplom och tillstånd 
att praktisera. Några andra ha förvärfvat dok
torsgraden vid Dondons universitet, två med ut
märkelse. Ett stort antal praktiserar som kirur
ger och barnmorskor. De sistnämda ha förr i 
England endast tillåtits tjenstgöra som läkarnes 
medhjelperskor och varit förbjudna sjelfständig 
praktik. 20 af de kvinliga studerandena förestå 
missionsinstitut; andra ha ansvarsfulla befattnin
gar vid sjukhusen. Antalet kvinnor, som idka 
medicinska studier, är i ständigt tilltagande, Ii vil
ket man anser bor snart upphäfva deras ute
stängande från de stora universiteten i London, 
Oxford och Cambridge. 

Till sakens befrämjande har indiske viceko-
nungeu, lord Dufferins gemål i betydlig mån bi
dragit geuoui att i en skrifvelse till drottning 
Viktoria framhålla, hur nödvändig kviulig läka-
rehjelp vore för haremsdamerna, alldenstund den 
manlige läkaren icke tillätes se patienten, utan 
måste ge sina ordinationer på måfå. 

* • 

* 
Fröken Kosina Heikel, soin redan någon 

tid praktiserat som läkare i Helsingfors, är nu 
antagen som fast läkare i stadens tjenst, från d. 
1 nästkommande juui till d. 10 april 1889, med 
en aflöning af '2,400 mark årligen. 

• * 
Kvinnans likställighet med mannen disku

terades nyligen på ett kvinnomöte i ejj. af Ber
lins förlustelselokaler. Polisen faun sig föran
låten upplösa mötet på grund af angrepp mot 
religionen. 

* * 
* 

De arbetande kvinnorna i Förenta Staterna 
äro icke de ödmjuka, tåliga väsen, som vi ä ro 
vana att se här i England, skrifver «London 
Echo», sjelfbevarelsen är hos dem mycket star
kare än hos våra kvinnor. Bevis härpå finna 
vi i en årsberättelse från »De a rbetande kvin
nornas skyddsförening i Newyork. » 

Denna förening bildades 1863 i ändamål: att 
förhindra och godtgöra bedrägerier, utöfvade mot 
kvinnor, som försörja sig på annat sätt än som 
tjenstepigor; alt, då så behöfves, med lagens hjelp 
utan uågot arvode fiån deras sida framtvinga 
den lön. de ha att fordra, och att råda och 
hjelpa kvinnor, som söka sysselsättning. 

Under den tid föreningen har ägt bestånd, 
har hon varit verksam vid 7,000 tillfällen af 
bedrägeri, infordrat utestående löner till ett be
lopp af 90,000 kr., bilagt 20,000 tviste r och skaf
fat arbete åt 50,000 kvi nnor. 

Bli engelsk författarinna, Mrs Napier Hig-
geus. har utgifvit 2 delar af ett arbete om kvin
nan i Europa under de 15:de o ch 16:de århun
dradena. Titeln är: »Women of Europe in the 

fiifteenth and sixteenth centuries.» Förste delen 
upptager drottning Margaretas regering och åt 
skilligt om lifvet i Vadstena kloster. 

* * 

m % * 
2,500 kvinnor användas som biljettförsäljer-

skor, kontrollörer, renskrifverskor, materiaiför 
råds biträden och banvakterskor vid den östra 
franska stambanan. Aflöningarne äro goda. En 
biljettförsäljerska kan ha en lön från 1,800 till 
4,000 fran cs om året. De kvinnor, som äro an-
stälda vid byråerna och kontroll verken, hafvaen 
årlig lön från 1,080 frc s till och med 3,500 frcs. 
Banvakterskoma, 2000 till antalet, äro sämst af 
lönade. De ha icke mer än 120 till 240 frcs om 
året. 

* * 
* 

Personalen vid Spanska jernvägarnc består 
till stor del af kvinnor. Cm deras aibete som 
skrifvare, assistenter, bokhållare etc. uttala sig 
de styrande högst fördelaktigt. 

» * 
# 

Flickskolorna i Bryssel lemna på kommu-
nalstyrelsens föranstaltande undervisning i kok
ning, tvättning, stärkning, och strykning. Tills
vidare är det dock endast de högre flickskolornas 
elever, som åtnjuta denna undervisning. 

* 4 
* 

En kviulig gymnastikförening har bildats i 
staden Viborg och räknar ganska inånga deltaga-
rinnor. 

* Hs 
• 

]>e hinduiska enkorna utgöra 21 mill. En 
hinduiska har nyligen i Bombey offentligt afgif-
vet en kraftig protest mot förbudet att hinduiska 
enkor få gifta om sig. Hon omtalar, att hon sett 
gamla utlefvade gubbar äkta 12 års flickor och 
hört dessa gubbar rikta de strängaste förmanin
gar till löåriga enkor att hålla förbucet mot 
omgifte i helgd. 

I N N E H A L L :  Kvinnans rättigheter, af Wen
dell Phillips; omarbetning i fri öfversättning af 
C. W. D. — Carl Snoilsky. Gränsbor. -— 
Amalie Skräm-. Et segteskab (forts). — När och 
Fjärran. 

Red. af Alma Åkermark. 

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15 
i hvarje månad. Prenumeration kan ske 
hos hrr. bokhandlare och genom postver
ket. Pris; Kr. 3: 50 för år, postarvode 35 
öre. Lösnummer: 25 öre. Annouspris; 
Kr. 20 för hel sida. Del af sida betingar 
motsvarande del af pris. Annonser mot
tagas å »Framåts» annonsbyrå, Kungs
gatan 60, alla hvardagar kl. 12—1 e. m. 

I redaktionsangelägenheter hänvände 
man sig till Frk. Alma Åkermark, 2:dra 
Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och 
fredag 12—2 e. m.) 

D. F. Bonnier« Boktryckeri, Göteborg. 



Till redaktionen insända Tid
ningar o ch Tidskrifter: 

Sveriges Ungdom, Tidskrift för skola och 
hem. Redaktör och utgifvare: D. S. Hector, Upsala. 
Hiiftet 3 innehåller: Den sjukas tröst, poem af A. 
iV. — Vilsen, poem af V. L — Julia, Berättelse af T. S. 
(forts.) — En resa i Norra Ishafvet. Efter Julius Payer. 
I skeppets inre. (Forts.). — Målning på elfenben. (Forts, 
o.slut fr. föreg. nummer.) — En vandring genom yr
kesflitens verkstäder. Öfvers. af D. S. Hector. 
(Forts.) — Vid Orinocos str änder. (Foits. o. s lut fr. 
föreg. n ummer.) — Pre numeranternas sida: Till Fr. 
N—r. af Allie — Till en vän, af Fredrik Nycander; 

For frisindet Christendom. Utgifvare: 
Christopher Bruun. N:o 5 oeh 6 innehålla: Svar 
til Luthersk Ugeskrift. — Folketanken (Digt\ 

I>en \orske Kvinde, red. af Karen. B. 
Thorbjörnsen K o 6 innehåller: Forslag fra H. E. 
Berner til Lov om Formuesforholdet mellen Mgtefcel 
1er. — Mandern Styrke. — Det kvindel'ge Arbeide 
af H. E. Berner. — 

Utgifningsort: Dröbak. 

Xy Illustrerad Tidning. N:o 11 inne
håller: Illustrationer: De yngsta af vårt konung a 
hus. — Charles Parnell. — Haga i vinterskrud. 
Teckn. af V. Behm. — t Paul och Virginie» på kung
liga teatern. Tecku. af V. Andrén. De engelske 
socialistledarne inför rätta. — Text: I middagsrasten. 
Skizz af Carl Joh Engström (slut). -- Mot beräk 
ning. Conte moral af Egil. — Text till bilderna. 
— Charles Parnell Af D—r. — Utan frimärke. Af 
Lea. — Minnes- och dödslista för februari. - Lite-
raturanmälan- Af —g. — Schack. — Om hvart an
nat. — Breflåda 

N:o 12 innehåller: Illustrationer: H j. Ling. — Jo 
seph Chamber lain. — FamVjew olycksbarn. Efter en 
gelsk teckning. — Svåra timmar. Teckning af J. K. 
Whele. — Text: Hjalmar Ling. f. Af L. M. T. — 
En historia, som egentligen inte är någon historia. 
Af B. — Text till bilderna. — Joseph Chamberlain. 
— Pariserbref till Ny illustrerad tidning. Af Richard 
Kaufmann. — Hvar fjortonde dag. — Bildande konst. 
Af Z. — Teater. Af H. L. — Från den literära och. 
konstnärliga verlden. 

Svensk Läraretidning. N':o 12 innehål 
1er: Hermann Molkenboer. Af Fridtjuv Berg. 2. — 
För dagen-. Nya bidrag till skolrådens historia i våra 
dagar. — Notise r. — Sveriges all männa folkskollärare-
förening. Från Östra Dalslands kretsföreniug. — 
Riksdagen: Slöjdundervisningen. — Val af skolråds
ledamöter. — Småskollärarinnors pensionering. — 
Literatur. — Välskrifningen i skolan. Af K. Nilsson . 
— Folkskoleväsendet i Roslagen. — Breflåda. — Le
diga tjenster m. in. — Annonser. 

Tidning för Trädgårdsodlare. N:o 4 
innehåller: Hvad har under de senaste åven g jorts 
och hvad bör ytterligare göras f ör att befordra den 
inhemska fruktträdsodlingen? — Cyclamen såsom 
frilandsväxter, (slut fr. n:r 3). — Canna iridiflora. 
— Om gurkodling. — U psala Trädgårds-Sällskap. — 
Nyköpingsortens Gartnersä llskap. — Minneslista för 
trädgårdsodlare. — Medel mot mjöldagg på törnro
sor. — Chinodoxa Lucilise. — Svenska Trädgårds
odlareförbundet. 

Dagny, månadsblad för sociala och liter ära in
tressen, utgifven af Fredri ka-Bremer-Förbundet. Mars
numret innehåller: Sjelfhjelp i form af sjukhjelp . — 
Uttalande om kvinnofrågan. — Ellen Fries : En sjelf-
biografi från sextonhundratalet (forts.) — Gerhard 
Tun, Till Sveriges kvinnor. Poem. M. H. Hvar-
före böra kvinnor deltaga i valet af stadsfull
mäktige. — Uttalanden för och emot idéen om 
en värnpligt för kviunan i form af s jukvård. — 
Teatervän m. fl,., Från scenen. I. Hur man gör godt, 
af A. Ch. Edgren II. Ensam, af Alfhild Agrell. 
III. Carmen. — Hvarjehande i kvinnofrågan. — 
Märkligare tidningsartiklar under Februari månad. — 
Korrespondeusafdelningen. Bilaga : Fredrika-Bremer 
Förbundets berättelse för första året af dess verk
samhet 1885. 

Finsk Tidskritt. Utgifvare: C. G. Est
lander. Marshäftet innehåller: Verldsspråket Vola-
piik, af A. Neovius, — C. D. af Wirsènoch idealis
men, af C. G. Estlander. — Resan till Rinum, na 
turstudie <tf P. Nordmann. — Iwan Sergejewitsch 
Aksakoff och det slavofilska partiet, i Ryssland, af 
A. Fr. Nordqvist. — Upplandning, skärgårdssaga 
at M. Lvbeck. — I bokhandeln. — Öfversigt: Tea
ter af C. G. E. — Nischerna i Nikolai Kyrka af 
C. G. E. 

K vinden og Samfundet. Utgifningsort: 
Köpenhamn. Marshäftet innehåller: Fra Dansk Kvin-
desauifunds Styrelse.— Camilla Collett: Breve d'outre 
tombe. — Robinson: George Sand og George Elliot. 
— Brev fra London — Dansk K.vindesamfunds Mo
de. — Kvindelig Lseseforening. — F. Bajer: Teodor 
Fabers Minde. — Hjselp Kvinderue. — Fra frem-
mede Laude. — Forskjeliigt. — Avertissem enter. 

\ o i'il c il. Industritidning. Utgifningsort Stock
holm. Redaktör och ansvarig utgifvare: Per Lin
deli. — Innehåll Tekniska notiser. — Gunnar Eke
rot. Meddelanden från fabriker och verkstäder. — 
Urmakeritidning. — Den hvita murstenen. — Pro 
centberäkning. — Om stenens mekaniska bearbet
ning. — 

Folkliögskolebladet. Utgifvare: T Holm 
berg och H. Odhner. N r 6 innehåller: Vår tid af T. 
H.; Svenska Kvinnoföreningar, af C. Hrg; Faran af 
orent vatten; Hvarjehanda; Det svenska jordbrukets 
nuvarande läge och dess framtid (forts.); En blind 
man: Slöjd i skolorna, af T. H.; Från bokhyllan, af 
H. O.; Från folkhögskolorna; Från landtmannaför 
eningar; En underbar resa: Diverse. 
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* 

1. INGEMARSSON,1 
Försäljningsmagasin, 

27 Östra Hamngatan 27, 1 

rekommenderar sitt stora lager af 

[öbel- och Gardintyger, 

Bord- och Pianotäcken, 

Säng- och Resflltar, 

Antimakassar och Pi- ! 

quétäcken, 

Afpassade Mattor 

m. m. 
1 

i ] 

jöleborgfs Enskilda Bank 
i Göteborg 

Drottninggatan n:v 11, 
iiskonterar inländska vexlar, 
iöper och säljer utländska vexlar och 

mynt, 
itfårdar resekreditiv, 
»mottager medel till förräntning â Depo

sitions- samt å Upp- och Afskrif-
nings-räkning, 

jeviljar Kassakreditiver och län mot god
känd säkerhet, 

orsäljer postremissvexlar, 
itager sig inkasseringar i in- och ut

landet, 
samt utförer i öfrigt alla vanliga bank

affärer. 

Filialkontor i Venerslborg, Bo
ras, Strömstad, Kongsfoacka och 
Marstrand. 

erd. L undquist & Co.,. 
Bosättnings-Magasin, 

Östra Hamngatan N:o 42, 

kommendera ett välsorteradt la-
ir af nya Bosättningsartik-
r såsom: Bord-, Kaffe- och Té- j> 
rviser af äkta opak och bä-
i fayence-porslin, Glas-serviser 

hel- och half-kristall, rikt urval 
prima Nysilfver-arbeten, Bord- r 
lifvar, Brickor och Brödkor-
tr, m. m. 

Stort lager af Ljuskronor, Kan-
(labrar, Vägglystrar, Amplar 
m t alla sorters Lampor och 
nptillbehör. Mattor från 25 öre 1 

fot till ki-. 2: 50. 

LA(p}Elt 
if såväl de mest elegan

ta som billigaste 
Manufaktur- Mode- oc h 

Hvitvaror, 
3ybehörs och Garnérar-
jiklar, Dame- och Barn-
hattar, Barnkläder, 

rricotvaror, Bijouterier 
och Galanteri-varor 

m. m. m, m. hos 

L. Kaiser & Co., 
Kyrkogatan 36. Korsgatan 12 .  

F i l i a l :  
43. Södra Hamngatan 43. 



Axel Gillad S Co., 
Domkyrkoplatsen. 

Manufakturhandel 
En gros & En détail. 

Svart Siden <fe Merinos 
af prima qvalitet ocli till ovanligt billiga priser. 

Klädningstyger, 
rikt urval. 

Syfoehör & (pariiérsakei. 

Möbel- & G-ardintyger 
samt 

ett stort urval af 

D A M E - K A P P O R  
tillverkade endast af utmärkt goda tyger 

samt elegant utstyrda. 


