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ongressveckan i London var slut. Trofs den icke obe- itund andas ut . efter   on dons rök och damm ' i  :;n* 
tydliga ansträngningen att' saiiivetsgrant deltaga i dess härlig natur, som stod i leende, vårlig fägring. 

111 år .  . kr. 4: 50 113 Ar. . kr. 2: 50 
,, .. ,, 3: 5oI1l4 ,,.. ,, i: 25 
Lösnummer 10 öre. 

Preniimeration sker såväl i 
landsorter som i Stockholm 3 
niirmaste postanstalt eller bok- 
handel. 

arbeten och dess nö- 
jen, så var det icke 
med oblandad njut- 
ningskansla som de 
delegerade beredde 
sig att göra bruk af 
'sin återvunna frihet. 
Det hade varit allt 
för inånga intresse- 
väckande personlig- 
heter samlade i .St. 
James' Hall för att 

ickeskiIsm2ssan skulle 
medföra en viss tom- 
het. 

Men en aterseen- 
dets fest förestod. 
Hela kongressen var 
af Mrs Bergman- 

Va1 var . det en. 
starkt decimerad ko- 
gre&; som mötte via 
Charing Cross och 
efter något mer än 
en timmes järnvagsy 
färd nådde Dartfords 
station, hvarifiåi - vi 
i vagnar fortsatte till 
Kingsfield, men Grni 
ning och humör Stråla 
i kapp med solen. 
Leende vår c@' gi?6$;. 
ska möta öfver ''allt. 
våra blickar, och då ' 

vagnarna stanna fram- 
för hufvudi&iiigeii 
till Kingsfields ståt:: 
liga corps ' de logis, 

Mästersariiiielsgatan 51, en tr. 

T e l e f o n e r :  
Allm. 63 53. Riks- 122 85. 

Utgifningstid hvarje torsdag. 

. - 

Österberg inbjuden KONGRESSMEDLEMMAR PA BESOK I KINGSFIELD. sa mötas vi af äniiu 
att onsdagen den 5 Från vänster till höger stående: fru Gulli Petriiii, fröken Signe Bergman, en vår, af 60 unga 

frii Anna Wicksell, fru Ella Billing, fri1 Ruth Randall-Edström ; sittande från van- 
maj besöka hennes ster tul höger: fröken Anna Kleman, fr11 Carolina Benedieks-Bruce, fru Ellen Hagen. friska och 
Physical Training spänstiga i sina gym- 
College Kingsfield i Kent (bekant för Dagnys läsarinnor nastikdräkter -- de som icke förvandlat sig till dalkul- 

E L L E N  I<LEMAN. 
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Kl. 11-12. 

Sthlm 1909. F. Englunds Boktr. 

genom en artikel i Dagny för den 21 maj 1908) för att. lor eller. till andra svenska bondjäntor - medan stal- 
se engelska flickors uppvisning i svensk gymnastik och. en . lets härskarinna) Mrs Bergman-Österberg, glad och hjärt- 

9ch Annonskontor: , 

Mästersamuelsgatan 51 9 en tr. 
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Vid behof af dessa artiklar rekommendera vi en ni cket god niellangenre af 1:ma svenska och engelska tyger solid1 
svenskt arbete efter bästa utländska modeller. OBB! Med detta goda fabrikats prisbillighet finnes-inge!,. konk;rrcns: :. 
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lig hälsar sina gäster välkomna. Och sa öfverantvardas 
vi åt de engelska flickorna, som visa oss omkring i den 
härliga parken och i "skogen., hvilken utgör en del af den 
vidsträckta besittningen. Vi vandra p i  sammetsgrasmattorna, 
hvilka . ingenstädes äro sa Ijufliga som i England - där de 
aldrig äro blott en skåderätt - och beundra de idealiska 
sportplatserna och gymnastiklokalen ute i trädgarden och 
den öfvertackta grönskande gången, där man torr och väl- 
behållen. kan få luft och. motion i regnväder. Det är 
sannerligen icke att undra p i  att flickan vid min sida, da 
hon nämner skaparinnan af all denna härlighet, säger Mrs 
s ost er borg" med ett. tonfall, som uppenbarar hur impo- 
nerad hon är af den peponlighet, som skapat en sådan 
ram at en sådan lifsgärning. Medan föremalet, -arm i arm 
med en af sina flickor, är så kamratlig och otvungen som 
en af. dem. Sa kommer turen till det stora boningshuket, 
som vi bese.' Och 
vi finna det 'helt 
naturligt, d& en 
af . flickorna sa- 

ger, att hon icke 
kan begripa att 
hennes två ar 
vid Kingsfield nu 
snart äro slut, så 
fort har det gått. 
Ty liar tyckes allt 
samverka för att 

'göra dessa år af 
yrkesutbildning 

till en i alla af- 
seenden nyttig 
och lycklig tid' 
för de unga flic- 

och en af de delegerade tackade' Mrs Osterberg. Med be- 
rättigad stolthet talar vår vardinna om, att mer. än 600 
engelska flickor utgått från hennes institut och som be- 
gynnelselön fått minst 1800 kronor i Mig  inkomst. Hon 
säger, att hon älskar både England och Sverige, [[annars 
hade jag aldrig kunnat lyckasii. Det slår mig huru till 
sin innebörd lika dessa ord äro med ett uttalande af en 
annan svensk kvinna, som äfven hon lyckats med sim 
lifsuppgift, lyckats i alla- afseenden, afven på den punkt, 
som kommer det genuina grosshandlarsinnet att bocka sig. 
Hvilka släta psykologer äro' de icke, de son1 vilja linjera 
upp gränsen mellan de områden, där känslan får .göra sig 
gällande och där förståndet bör härska enväldigt, som icke 
förstå att känslan ar en drifvande kraft i utvecklingens alla 
faser. För öfrigt sade Mrs' Österberg många vackra ord 
om den svenska kvinnan, som hon satte främst af alla, 

-"men svenskorna 
ha ett stort fel, 
att 'de skämma 
bort mannen". 
Med några raska 
ord drar hon upp 
konturernaaf den 
engelske mannen ' 

som familjenled- , 

lem. Hon talar 
om pappor borta 
i Indien, som 
tänka på, att de- 
-s flickor just 
p& söndagsmor- 
gon skola ha bref 
från dem. i~Ni 
kunna icke tänka 

korna. Efter att Elever .vid fru ~er~rnaii-Österbergs gymiiastikinstitiit, Kingsfield;' er, hur den en- 
ha druckit te i I gelske mannen 
den vackra niatsalen med dess vida utsikt gingo vi tillbaka tänker för de sinan. Och det kolimer iiagra satirer öfver 
till gymnastiklokalen och sågo på svensk gymnastik ochsven- en i Sverige ofta förekommande maklig benägenhet att i fruar 
ska sån.gdanser. Spänstiga och smärta, togo flickorna sig och andra kvinnliga familjemedlemmar se något af tjänande 
förtjusande ut under gymnastikup&silingen, som säkerligen systrar, som skola passa upp husets herrar. Det hela 
äfven en fackman skulle funnit n~önstergill. . ~ g e n d o m l i ~ t  slutade med nigra ord om att $just då  man anser, att 
var det för oss sve~iskor att se dessa unga engelskor dansa. svenskarna kunde vara de främsta ii världen, så finner man 
och sjunga i engelsk öfversättning - [(Sju vackra. flickor ' somliga saker så retsamma.. 
i en ringil. De svenska iiationaldanserna, som Kingsfields 
elever dansa, ha i sin ordning väckt intresset för de gamla 
engelska danserna. Afven en sådan.-fran Devonshire dan- . 

sades. Så blef det ett bollspel, . som kallas Scrimn~age 
Ball. Och så. höll Mrs Österberg) utan allt dogmatiserande., 
ett litet entusiastiskt röstrattstal, :ty naturligtvis iii- Mrs 
Österberg öfvertygad rösträttskvinna. .. . o1 . tusentals %r - ha. 
kvinnorna haft sa dåliga beni1, sade hon skämtsamt, "där- 
för a.ttt de icke begagnat dem, men nu vilja vi icke .veta 
af det längre, och mina flickor äro 'forerunners'~. Dar- 
ifrån koni hon helt naturligt in på vidgade verksamhets- 
omraden och rättigheter för kvinnorna och bad till sist 
flickorna riktigt noga titta på de delegerade, hennes gäster, 
"ty de arbeta för saken, de arbeta för er ocksa[[. Och så 
upphäfde flickorna ett hjärtligt [lcheern för de delegerade, 

Vi begifva oss till en af j de stora gräsplanerna) 
där en afdelning af eleverna spelar [[La Crossell, ett kana- 
densiskt spel. Ett antal kameror +omma till  synes och ett 
af resultaten är den här framställd? grypen  af de svenska 
delegerade och suppleanter, soni i haft tillfälle deltaga i 
Kingsfieldfärden. , 
- . . . . . . . . ... . .- . - -.- .... - . 

Men uppbrottets timme slir. Vi maste skiljas från 
vår vardinna, som med sin stora erfarenhet af förhållanden 
och människor och sin utpräglade originalitet har s i  mycket 
att säga, som är roli&. att höra, om de två länder hon 
älskar. Denna ging -är det vid parkgrindarna, som de 60 
sända oss sin halsning. En del ha klattrat upp på staketet, 
andra sitta på grindarna. Tillsammans bilda de en högst 
malerisk grupp. Och de hurra till afsked p i  svenska. 
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Jag minns icke, om vi försökte hurra tillbaka. Kanske för- Kingsfield och för dess skaparinna, som på utländsk botten 
stummades vi' svenskor i känslan af var fåtalighet och i gjort det svenska namnet och det svenska arbetet kändt 
medvetande om behöfligheten 
hurra. Men säkert är, att i 

af massverkan, då man skall och hedradt. 
våra hjärtan hurrade vi för ANNA KLEMAN. 

Fredrika-Bremer-Förbundet år 1908. . 

N är Fredrika-Bremer-Förbundet lördagen den 22 maj 
höll sitt årsmöte på förbundets lokal i Stockholm, var det 

för det 24:de året af dess verksamhet; som redogörelse . 
lämnades. Så langeär det redan som Frbundet existerat; ' 

dess arbete har . &de'+ denna ..l~i& tid omfattat allt .flera; 
. kvinnliga intressesfärer, och på senare 5r har' det genom 

de upprättade. förbundskretsarnas verksamhet blifvit i stånd 
att på ett ännu mera aktuellt satt än hvad -förut .&it möj- 

. b . .  . 
ligt verka landet rundt. a ,  . 

. . 
Bland d e  frågor förbundet 'uhder det gångnä. året med, 

särskildt intresse följt, märkes. främst den kvinnliga :yrkes- 
inspektionen. Förbundets styr'else har haft förmanen $t 
genom några sina representanter f A  framföra . sina . syn- 
punkter i Saken inför den kun.gl. yi-kesfarekömmittén. ' De 
önskemiil, som da hufvhdsakligast: framhöljos;. . i o o e  nöd-, 
vändigheten af kvinnliga yrkesinSpektö+r. .+éd,..én Sjalf-' 
ständig ställning och en ' tillfredsstiillande afl.ö~jin~., På 
kommitténs egen önskan sammanfattades de framställda 
krafven i en- skrifvelse, hlilken iikiynnade i .följande 

. . yrkande : . .  . 
. - 1  

ltPå grund af hvad som ofvan anförts far Fredrika-Bremer: 
Förbundets styrelse vördsamt hemställa, att Kungl. Yrkesfarekom- 
mittén i sitt förslag till ny lag för yrkesinspektionen ville förorda, 
att kvinnliga yrkesii~spektörer .anställas med full ambetsbefogenhet 
och en irlig lön af minst 3,000 k;r. med. rätt till ålderstillägg och 
pension, att för de första inspektörerna af detta slag någon ålders- 
kompetens ej fast'slAs, att framdeles lämplig utbildningskurs för 
kvinnliga yrkesinspektörer anordnas samt att, o m .  i första hand 
endast en kvinnlig yrkesinspektörsbefattning tillsättes, denna åtgärd. 
anges vara af förberedande natur." 

Till ytterligare främjande af saken har förbundet verk- 
ställt en enquete bland utlandets kvinnliga yrkesinspektörer- 
Det på detta satt insamlade materialet ar nu iinder bearbet- 
ning ' och 'kommer att lämna värdefulla bidrag tili belys- 
ning af den viktiga frågan. 

Den kvinnliga nattarbetsfrågan var vid tiden för frågans 
behandling i riksdagen föremål för ifrig agitation fra'n för- . .  
bundets sida i syfte att hindra förbudets antagande. För- 
slaget föll äfven då. Som bekant har fragan emellertid i 
år åter upptagits sam t god känts af riksdagens båda kamrar. 

Rösträttsfragan har med största intresse följts af för 
bundet, och vid ordnandet af den upplysningsverksamhet, 
som rösträttsföreningarna igångsatt, har såväl förbundet i 
hufvudstaden som kretsarna på olika håll i landsorten aktivt 
deltagit. 

. Vid tiden för' de kommunala valen i Stockholm sökte 
förbundet verka för ett lifligt deltagande från kvinnornas 
sida. I likhet med föregående ar var under denna tid en 

valbyrå anordnad - i förbundets'lokal, där upplysningar Iäm- 
nades samt där ' de olika- partiernas valsedlar, fullmakts- 
formulär, m. m. tillhandahöllo. 
. .. .. . Den under år .l907 pabörjade föreläsningsverksamheten 
i ..samband med .folkskolornas i hufvudstaden föräldramöten 
har forfsatts, och. for att kunna fullfölja denna verksamhet 
har föibundk. ingått till Stockholms stadsfullmäktige med 
begäran om.' ett: h i i t -  anslag af 300 kr. för detta ändamål, 
hvilket ocksa. b&ilj& för Ar 1909. 

' 

Förbundet ' har Aed lifligt intresse följt olika kvinnliga 
karers sträfvanden för förbättrandet af sina villkor. Till 
bildandet af ~ ö r e ~ i n g e n  af' kvinnor i statens tjänst hade 
förbundet lämnat'en verksarn'hjälp, hvarför äfven föreningen 
i en tacksamhetsskrifvelse uttryckt sin varma erkänsla. 

Ellen Fries bibliotek har liksom .föregående ar stått till 
den kvinnliga ungdomens förfogande. Upplysnings- och 
platsförmedlingsbyrån ha flitigt anlitats. 

Liksom föregående Ar har tidningen Hemtrefnad ut- 
gifvits af förbundet. 

Förbundets lagkotimitt& och sjukvårdskommitté ha ar- 
betat med sina speciella frågor. En broschyr med titeln 
gktenskapsrattsverk.ningar enligt åtskilliga främmande län- 
?ers laga har utgifyits, af lagkommittén. De där före- 
kommande artiklarna ha tidigare publicerats i Dagny. 

- I &?ende: på sjuksköterskornas ekonomi må anföras, 
att lönerna för de fasta platserna nu äro c:a 200 kr. högre 

' än vid ~iedrika- reme er-  ör bundets sjuksköterskebyr~s öpp- 
nande, samt att privatsköterskornas dagsarvode i samråd 
med Röda Korsets och Sophiahemmets direktioner från och 
med å r  1908 höjts till. 3 kr.. Byråns föreståndarinna söker 
afven att på alla sätt skaffa sjuksköterskorna de bästa möj- 
liga arbets- och Iöneförhållanden. 

Stipendieinstitutionens sam t l i ga f onder u ppgi ngo v i d 
Arets slut till kr. 280,525: 82. . Stipendier ha utbetalats 
med kr. 6,940, därjämte .finnas beviljade stipendier å sam- 
manlagdt kr. 600. att utbetalas under 1909, då stipendiater 
vunnit tillträde till därmed afsedda kurser. Tillsvidare af 
donatorer betingade lifrän'tor ha utbetalts med kr. 3,550: 75. 

På anmodan af Fredrika-Bremer-Förbundets kretssty- 
relse för Malmö och Lund med omnejd, höll institutionens 
sekreterare fröken M. Silow vid kretsmötet i Malmö den 
2 1 april föredrag om stip-endiesaken. Sedan intresset så- 
lunda väckts, har senare en lokalkommitté med fru Anna 
Lewenhagen i Lund som ordförande bildats för att insamla 
medel till ökande af den kapitalinsats, som från Malmöhus 
län förut lämnats till Fredrika-Bremer-Förbundets allmänna 
stipendiefond. Liknande kommittéer äro för samma ända- 
mal verksamma inom Stockholms, Södermanlands och Hal- 
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lands Ian; inom flera af Sveriges öfriga lan förberedas dess- 
utom -dylika lokalkommittéer. 

Då de inom länen pågående penninginsamlingarna ej 
vid Arets slut vor0 afslutade, förekommer därom intet i 
stipendiefondernas revisionsber.ättelse för år 1908, men man 
har grundad anledning att tro, att ett synnerligen vackert 
resultat föreligger, hvilket i betydande mån kommer att öka 
de respektive lansafdelningarna i allmänna stipendiefonden. 

Af förbundskretsarnas årsberättelser framgår att den 
lifligaste verksamhet varit rådande inom desamma. Den 
stora Malmö-Lundkretsen har ordnat det hufvudsakliga ar- 
betet .pi .  olika kommittéer, såsom kommittéerna för fabriks- 
arbeterskeupplysning, för ordnande af platsförn~edling för 
kvinnor, för åtgärders vidtagande i bostadsfrågan, för ök- 
ning af Malmöhus lans stipendium, för utarbetande af för- 
slag till en tidsenlig yrkes- och husmodersskola för länet, 
för htadkommande af en samköpsförening. I samband 
med F. K. P. R. har kretsen anordnat sociala upplysnings- 
kurser. Dylika kurser, föredrag, diskussioner och möten 
m. m. känneteckna äfven de öfriga kretsarnas arbets- 
metoder. 

Det utförda arbetet under året har, som synes, varit 
af mångsidigt och omfattande slag såväl inom hufvudstaden 
som i ' d e  olika kretsarna' saiiit lämnat ett särdeles godt 
och värdefullt resultat. 

Kvinnokongressen i 
Kanada. 

D en omfattande organisation, som kallar sig /nternationnl 
~ o i ~ n c i i  of Women och som består af .en sammanslut- 

ning af olika kvinnoföreningar i alla länder, samlas hvart 
femte år för öfverläggningar samt för att de skilda länder- 

. nas representanter må såväl under förhandlingar som genom 
personlig beröring känna det band stärkas, som utgör det 
sammanhållande i hela förbundets idé - solidaritetskänslan 
kvinnorna emellan öfver hela världen i deras sträfvan efter 
rättvisare och bättre förhållanden. 

Denna gång hålles femårskongressen i från Sverige 
så aflagsna trakter som Toronto, Kanada. Icke dess mindre 
representeras vårt land därute genom Svenska kvinnornas 
Nationalförbund af sju delegerade. Som redan nämnts i 
denna tidning,'utgöras de af doktorerna Alexandra Skoglund, 
Hedvig Malmström och Inez Laurell, Fredrika-Bremerför- 
bundets byråförestindarinna fil. kand. Axianne Thorstenson 
samt fröknarna Sigrid Ulrich, Ellen von Platen och Anna 
Lagerberg. Två af dessa delegerade resa på statsanslag, 
de öfriga genom mecenaters bemedling eller på egen be- 
kostnad. 

~ötesförhandiin~arna komma att äga. rum i   or ont os 
universitetsbyggnad under senare hälften af juni. De dele- 
gerade väntas emellertid inträffa redan omkring den 11, 
då besök i Quebek och Montreal äro planerade. Därva- 
rande lokalafdelningar af I. C. W. mottaga de delegerade 
på det mest gästfria sätt. Sevärdheter komma att tagas i 

betraktande, möten och mottagningar anordnas. BI. a. 
komma generalguvernören af Kanada och Countess Grey 
att gifva ett gardenparty för kongressmedlemmarna. 

De egentliga mötesförhandlingarna i Toronto komma' 
att aga rum fredag, lördag, måndag och tisdag, den 18, 
19, 21 och 22 juni. Dock företrädas och efterföljas dessa 
af olika kommittéers möten, så att kongressen icke afslutas 
förrän sista dagarna af månaden. Af våra svenska delegerade 
kommer dr Laurell att redogöra för undervisningen i hygien 
och fysiologi i skolor, för striden mot tuberkulosen, för 
barnadödligheten och .dess förekommande m. m. Dr Malm- 
ström talar om gymnastikundervisningen i skolorna, dr 
Skoglund om lagar för kvinnor och barn, fröknarna Thors- 
tenson och Ulrich om det sociala arbetet och de yrken, 
till hvilka kvinnan i Sverige fått tillträde sedan föregående 
kongress; fröken Ellen von Platen om välgörenhetens ord- - . 
nande och djurskyddet och sarskildt om skyddet af de för 
jordbruket så viktiga småfåglarna. Fröken Clara, Wahlström a 

har skrifvit ett föredrag om internationellt skydd för unga 
kvinnor, fröken Rogberg ett annat om nykterhetsarbetet, 
fröknarna Wahlström och Rogberg tillsammans om lika kraf 
på sedlighet för man och kvinna, hvilka alla föredrag äro 
afsedda att uppläsas vid kongressen. 

Frågor som bl. a. från Sverige föreslagits till inter- 
nationell behandling äro sjukvård, hiislig ekonomi och 
internationellt fågelskydd. 

Föredrag öfver den kvinnliga röstrattsrörelsen i Sverige 
komma att hållas af fröken Thorstenson och dr Skoglund. 

President för I. C. W. är lady Ishbell Aberdeen, be- 
kant för Dagnys läsare genom den artikel, hvilken meddelades 
i vår tidning i september förra året i anledning af den 
förberedande kongress, som under. sommaren hållits i 
Geneve. Hon är, som där nämndes, en idealisk ord- 
förande, förstår att på ett särdeles lyckligt sätt samla och 
ena, där stridande meningar göra sig gällande, och hon 
är i hög grad representativ. Hennes man, earlen af Aber- 
deen, nuvarande vicekonungen af Irland, har tidigare varit 
generalguvernör i Kanada. Lady g ber de en kan således 
till en viss grad känna sig h&nma på kongressen i Toronto. 

I centralstyrelsen för I. C. W. har Sverige under en 
följd af år representerats genom fru Anna Hierta-Retzius, 
hvilken fungerat som 2:dra vice president. Till den nu- 
varande kongressen har. fru ' Hierta-Retzius emellertid an- 
mält sitt uttrade ur styrelsen, emedan hon anser, att dessa 
hedersplatser böra i tur och ordning beklädas af represen- 
tanter för olika länder. De lära afven vara mycket efter- 
sträfvade, och vi kunna rakna det som en ära för vårt land 
att under så minga år ha varit företrädt inom styrelsen. 

Vid den nu blifvande kongressen äro 14 millioner 
kvinnor representerade ' genom 23 national förbund. 

\ 

Sprid Dagny! 
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Kortbref fMn Köpenhamn. 

L ika myllrande befolkadt som Langelinie ter sig en 
sommarsöndag, lika folktomt är det därute p i  Köpen- 

hamns vackra strandpromenad en söckendag. Vi äro endast 
tvi om att beundra bildhuggare Bundgaards imponerande 
bronsfontän - "Gefion plöjer Sjaelland från Sverigell. Och 
dock är majdagen vacker, om an apriliskt nyckfull. Hvil- 
ket lif öfver dessa fyra obändiga oxar, ur hvilkas fnysande 
näsborrar vattnet står som en fin rök! Högt forsar och 
fraser det kring plogen, hårdt' pressad af Gefions starka 
arm ned i det frin Sverige hämtade granitblocket, under 
det nedanför henne retade vattuman spy och jättelika ormar 
piska vattnet. Det brusar och sjunger i detta verk om den 
oböjliga viljekraft, tack vare hvilken dess för nitton år sedan 
så godt som okande skapare - en enkel bondson från 
Jylland - sedan han med denna grupp d i  eröfrat ett 
första pris,' huggit sig fram med hammare och mejsel så- 
väl genom lifvets hårda verklighet som i bokstaflig mening 
genom granit. Han har nämligen bl. a. med duktigt ut- 
förd granitskulptur nedlagt stor förtjänst vid smyckandet 
af Nyrops ståtliga rådhus. Af okänd anledning har emel- 
lertid hans Gefion först för något Ar sedan kommit till 
utförande, och det härute, dar hon under veckans sex 
dagar står tämligen lämnad åt sig sjalf. Detta gör att 
denna storslagna vattenkonst ännu är mindre känd an den 
förtjänar - - - ' 

Dock nu dragas vira blickar därifrån oemotståndligt 
utåt den blånande segelleden med de många passerande 
farkosterna af alla slag; Just nu glider Sundsbiten, Gefions 
namne, från Malmö in i hamnen, mött af en Halmstads- 
ångare på utgiende. De blågula färgerna vifta gladt åt 
hvarandra, medan danska kronoflaggan förnämt smäller 
från masten på en spökgra pansarbåt. Bakom den säga 
fortens hotande kanonmynningar ifran, att vi befinna oss 
vid inloppet till Kongens By. Himlen tornar upp blågrå, 
gigantiska moln och antager därvid den mjukaste gröna 
färgskiftning. Måsar med glänsande hvita vingar kretsa 
daröfver. En blixt rifver sönder det tunga blå molnet, en 
åskskräll, och nu ger en fin hagelskur at de matta färgerna 
öfver haf och himniel en glans som af porslin. llJust som 
det kuiigliga danska porslinetll; anmärker mitt sällskap. 
Och verkligen, det är den mest träffande likhet. 

Blatt, grönt, hvitt samt en dragning åt lila eller rosa 
i mjukaste nyanser, åstadkommet af guldfärg - med dessa 
f i  medel framtrolla konstnärerna därute på porslinsfabriken 
de oandligt varierade, tjusande alster vi ha tillfälle att dag- 
ligen beundra i dess utställningsfönster på Vimmelskiftet. 
Hvilka förstudier ute i naturen, hvilken skärpt iakttagelse- 
förmiga och högt uppdrifven teknisk färdighet ha icke 
erfordrats för att komma till så glansande resultat. Genom 
en vans bemedling har det föru.nnats oss en titt in i fabri- 
kens ateljéer. Först den rymliga, soliga, med krukväxter 
smyckade sal, där trenne konstnärinnor utföra sina unika 
skapelser under tåligt, minutiöst arbete på det porösa, före 
bränningen ytterst bräckliga godset. . Helt lätt later det 
bryta sig mellan fingrarna och likväl istadkommer man daraf 
beundransvärda konstverk med skulpterad, genombruten kant. 

Invid damernas ha de manliga konstnärerna sin ateljé. 
Förbi de stora ugnar, som skola uppsluka alla dessa kon- 
stens och flitens ' produkter för. att i sinom tid åter utspy 
dem i förklarad gestalt, förbi de staplar af brända eller 
obrända lerkapslar, som vid bränningen skola skyddande 
omsluta dyrbara vaser och fat eller de så omtyckta djur- 
figurerna för att kanske ofta. återge dem vanställda och 
fördarfvade, föras vi därpå till de verkstäder) dar idel unga 
damer efter förebilder dekorera alla dessa plattor, vaser, 
serviser och föremål som förekomma i dussinvis, men 
hvartill erfordras icke mindre teknisk, färdighet och stadig 
hand. Intressant ar att iakttaga hur de mjuka färgtonerna 
med en liten apparat duschas öfver ytan samt hur radér- 
knifve'n sedan kommer till användning för att dampa eller 
för att f3 ' fram glansdagrarna. Färdig för bränning ter 
sig den blå färgen som matt blåelse. Här arbetas bland 
så mycket annat på en myckenhet olika minnesplattor: en 
med anledning af prins Haralds bröllop, en Aarhus' ut-' 
ställningsplatta - en silhuett af staden med en vacker 
segelbåt i förgrunden - samt jultallriken 1909 - ett vin- 
terlandskap med en kyrka och granris med kottar - - -- 
Men tyst, vi 'fil väl icke förrida hemligheterna, innan de 
ännu gått igenom sitt eldprof. I skåpen rundtomkring 
stå de fardigbrända alstren i frestande mängd, isynnerhet 
i djurateljén, där det ser ut som i Noaks ark. Kattor 
och hundar, kaniner, fåglar och fiskar, rytande isbjörnar 
och gäspande flodhästar m. m. sta har sida om sida i 
fredlig harmoni.' Den som andå vore ägare af en enda 
liten hylla, s i  många vänner och bekanta som d2 kunde 
lyckliggöras! Det är inga smi summor dessa enkla smi 
"aktau hundvalpar representera, och dessa påskägg, som 
ligga i tjogvis på hyllorna, gör man klokt i att .köpa per 
styck. För att nu icke tala om de s'om verkliga landskaps- 
taflor dekorerade' och signerade praktvaserna och faten i 
400 eller .500 kr. per styck, hvilka mestadels gå till Paris. 

  et' var nu endast en bråkdel af den stora fabriken 
vi fingo göra en flyktig bekantskap med, men just denna 
del intresserade oss lifligt för det bruk man där gjorde 
af kvinnlig arbetskraft och konstfärdighet. Tv2 och två 
sutto de, bord vid bord utefter de langa smala gallerier, 
som utgöra verkstäderna, och alla dessa unga kvinnor 
sågo belåtna och glada ut. Det miste vara ett yrke 
som sarskildt val agnar sig för kvinnor. Men därtill 
erfordras förutom säker hand och säkert öga god smak 
och ett visst konstnärsgry. Icke sa f5 af dessa porslins- 
målarinnor äro också efter hvad man berättar oss konst- 
närer och ha gjort själfstandiga studier, dock, är steget 
ännu Iingt mellan dem och de få utvalda som med sina 
geniala skapelser år frin ar öka den kungliga danska 
porslinsfabrikens anseende 1 h g t  utom landets gränser, En- 
porslinspjäs stor eller liten, märkt med de tre bli  ström- . 
marna, är stadse en fröjd för ögat, och med sina llbladell 
linjer och diskreta färger minner den alltid - hur langt 
söderut den an påträffas - om att ilder er et yndigt 
Land ved salten @sterstrandfl, som utmarker sig för samma 
mjuka linjer och färgtoner öfver land, himmel och ha i  

ST. GRAVE. 

A K T I E B O L A G E T  C I D R I L  
- I GEFLE - 
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Kamma qahbek. 
En kvinnoprofil. 

(Forts. fr. föreg. nummer.) 
Lifvet, som delar ljus . och skugga At enhvar, lade 

emellertid med tiden; sin dämpande hand också öfver en 
Kammas ljusa sinne. Redan länge hade hon pa afstånd 
lyssnat till de napoleonska kanonernas dunder, och genom 
Mynsters ofta politiserande bref var hon ganska väl inne i 
förhallandena. Dock anade hon väl knappast, att det. snart 
skulle braka löst bokstafligen öfcer hennes hufvud. Ar 1807 
såg hon sig nödsakad att i all hast lämna sitt'älskade hem 
i . engelsmännens vald, medan hon själf sökte. skydd inne i 
staden i sin. fars. hus; Det var att komma ur askan i' elden, 
ty under den förfärliga bombardemangsnatten sprang en 
bomb i detta hus, hvilket tillika med de flesta i gatan på- 
följande dag lades i grus och spillror. .Modig för. egen 
del, bäfvade. Kamma för sin Rahbek, hvilken som befäl 
tjänstgjorde vid studentkåren. Efter ett par månaders lif  
på krigsfot kunde dock.Bakkehusparet åter taga sitt hem i 
besittning, där allt befanns i tämligen orubbadt skick. Dock 
allt var icke som förr. Under dessa ödesdigra ,dagar såväl 
som , under de följande för hennes. land förlustbringande 
Aren vaknade hos Kamma, som så ofta skämtat öfver sitt 
lldispatriotiska:, sitt (lodanskau sinnelag, den endast slum- 
rande fosterlandskänslan, och hon ropade eldigt p2 krig, när 
fred var landets enda sträfvan. 

Till dessa yttre omhvälfningar sällade sig nu ock för 
Kamma en med. aren ständigt tilltagande ohälsa. Ännu två 
år före hennes död kan likväl en person, soin åtnjutit .:en 
timmes samtal med henne, häpen öfver hennes liflighkt, 
utbrista: "hon är ett 'under af en kvinna! hon är en "Lieb: 
1ing.der Gottheit. - åtminstone finns det inga onda  götte er^ 

i henne och hvarken någon lärdoms- eller högfä.rdsdjäfvu1. .!I 
detta med anspelan på. det samtalsämne de . hf t .  . 

"Jeg kender faa som jeg i Aand og Dannelse kanscette 
ved Siden af ' ~ e m , ( l  skrifver en vän. Men det var just Kam- 
mas stora sida, a t t  hon oaktadt all sin beläsenhet ,och kun- 
skapsrikedom a!drig gjorde intryck af "en lärd .i stubb"; 
Hvad som gjorde det till en sann vederkvickelse f o r  alla 
dessa p i  ett eller annat sätt bemärkta man att utbyta tankar 
med henne va; helt och hållet hennes väsens f i~ndeu  och 
hennes ilhjärtas rikedom 11 . . I ... . _ .. 

Tack vare detta ,alltid öfve~fulla och gifv&de *hj%t; 
blef hon för en så söndekifven och mis&röstandé'själ som 
Chr. Molbech hans "goda och hans skyddsande", 

, hvilket han aldrig tröttnar att upprepa. '  et ar hon som 
itekgifvit honom den lifsglädje han i många år saknat, och 
han kallar hennes bref härliga, emedan - .Deres Aand ud- 
taler sig i dem og intet af dem savner det som kun Deres 
Hierte kan. skrive og som gjör de'm til det kiareste . . .  jeg i 
Verden kan eje . . .li 

, Än mildt, än strängt förmanande skrifver hon till denne 
vän, som hon. icke. är ense med sig själf om hon skall ut- 
kora till sin broder eller till sin son. Än gar hon till 
rätta h e d  hans svårmod: - .De fleste Sorger ere ugudelige. 

Dette er vistnok et haardt Udtryk, men desvcerre dog sik- 
kert det ret'te, thi med Gud bzre vi enhver Sorg let, og 
uden Harn er enhver Byrde os for tung. Man 'vi1 ikke 
kaste sin Sorg paa Gud, ikke söge Kraften der hvor den 
ene er at finde, men derfor er det heller intet Under at de 
Fleste sörge som de der have intet Haab . . .li 

En annan gång lldeklamerarfl hon - som hon ut- 
trycker sig - om lyckan: ({Der er noget i denne Verden 
man kalder Lykke, hvilket om jeg end ikke . .. . vi1 antage 
det for en Chirnzere, dog altid har varet mig en höjst 
ligegyldig Sag, hvad min egen Person angaar, selv paa de 
Tider, da det smilte mig imöde paa nasten alle mine Veje. 
leg har aldrig kunnet laxe at betragte det. s8m Lön, log 
saa jeg end stundom at. det bragte Glaede der, hvor det 
blef nydt med Taknemlighed - hvor langt oftere saa jeg 
dog ikke at det dyssede de svage Sjale i Sövn og hindrede 
de stzerke i enhver Bestrzebelse? Og aldrig har jeg for 
mig selv, aldrig har jeg eller vi1 jeg for nogen, der i 
Hjertet er .mig kim, bede Gud om Lykke - men heller 
om det höjmodige Sind, .der Izerer Mennesket at kunne 
undvcere den . .  .l1 

11Jeg beregner vistnok ikke den jordiske Lyksalighed 
efter. summen af den Lyst man nyder, men tror at Srnerte 
hörer med dertill . . .l1 . 

Till sin vän Mynster skref hon nagra år tidigare i 
samma ämne: "Jeg har takket Gud lige saa meget for de 
Sorger og Bebmringer som for de utallige Glzeder jeg har 
modtaget af hans Faderhaand. . . jeg har. altid i Glzede og 
i Sorg bevaret et temmelig religiöst Sind og strabt at 
frygte og at elske. Gud - skjöndt jeg til visse Tider har 
frygtet Harn for meget og elsket Harn for lidet. Uden Harn 
har jeg aldrig ' levet og vi1 aldrig kunne leve, og jeg har 
det Haab at Han ikke kan forskyde et Hjert.e som tidlig 
har sirittet sig til Ham: 

Sedan pastor Mynster från landet förflyttats till Köpen- 
hamn, blef .den' jämna veckobrefväxlingen dem emellan, som 
varit ;dem bilda till så stor glädje, alltmera sporadisk. Men 
söndagligen for nu den stationära fru Rahbek in till sta- 
den' för att -icke forsumma vännens predikan. Det blef 
d&' istallet till Molbecli ute p8 Christianshavn den goda 
Stine 'i tyå års tid befordrade många llhonnelige" (= kär- 
leksfulla, goda) 'ord i ungefär 300. bref*, förutom träd- 
gardehs. alster:. härliga bär, rosor och sällsynta blommor 
från ~~Molbechs egen rabatt". Men efter ett missförstånd, 
tydligen härrörande af den manlige vännens brist på upp- 
riktighet mot den trofasta väninna, som alltid var själfva 
öppenheten, emedan hon naldrig .kunde vara nigot halft", 
tynar äfven denna lifliga korrespondans, bort med den 
vemodiga reflexionen från Kammas sida: - "vi have begge 

* Ett urval af 
gjorts 'af Molbechs 
l!Ambrosiusll. 

dem har .för ett tjugotal ar sedan .offentlig- 
son, författai-en af det bekanta skådespelet 
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4abt .hvad' vi aldrig kunne finde igjen - den gjensidige 
.Tillid, luden hvilken intet sandt Venskab kan bestaa. . ." 

Från Molbechs sida är slutackordet lika vemodigt, men 
.utan- bitterhet: .Andre .Tider vi1 kom.me, meget vi1 om- 
skiftes. . . men evig og ufora-nderlig vi1 den Aand blive 
.mig fra hvem saa mange herlige Ord flöd til mig og mit 
Hjerte, og den vi1 aldrig blive dette mindre hellig, aldrig 
mindre k i m  og els.kevcerdig, aldrig i dens inderste og 
sandeste Vcesen vise sig for mig i en anden Skikkelse. end 
den, jeg har modtaget i min Sjcel for der at bevare den 
til min sidste Time." 

Kort förut hade Kamma gifvit så att säga slutsumman 
af sin lifserfarenhet . i  följande rader: (~Jeg troer vist, at der 
gives Mennesker og maaske ikke endda saa faa - der 
hverken kunne eller skulle blive lijemme her paa Jorden, og 
jeg, kan umuelig betvivle at jeg hörer iblandt disses .Tal, 
ligesom jeg heller ikke kan betvivle, at dette forskjzllige 
Forhold föder forskjcellige Pligter, og at det hos den ene 
Del. kommer mere an paa hvad de ere som hos den Anden 
hvad de udretite i Verden.ll 

Hon, som tydligen var sa förtrolig med dödstanken, 
.erkänner dock att hon en gAng blef skrämd, då [(den gode 
vän, hvilkens namn hon icke vill nämna., en aftonstund 
kom "litet innanför dörren. till henne, just när hon var 
alldeles ensam hemma. Hon botade sig med att dricka 
vatten och läsa de 11 första kapitlen af Joh. ev., och hon 
ironiserar en smula bittert öfver sin skrämsel som inte är 
annat an otro - ~lskjöndt jeg ellers er et temmeligt .gude- 
ligt Mennesken. När ilden gode. vännen" långt senare 
åter p i  allvar trädde henne helt nära, hade hon den .till- 
fredsställelsen att få somna i %in gamle Rahbeksll armar, 
säkerligen med den känsla hon länge hyst ,- ((det er visse- 
lig godt at dö, naar man kan dö g0dt.n 

' 

Kamma Rahbek, som i sin egen tanke ingenting ut- 
rättat i verlden, hade istället varit s& mycket för så  niinga, . 
att Ingemann säkert gaf uttryck åt ett .helt slaktes saknad, 
när han efter hennes död utbrast: "Det er, mig, .m alle 
Danmarks yngre Digtere har tabt en M o d e p  

SIGRJD PLATEN. 

. . I dagarna firar föreningen Maltha i Finland tio-årsmin- ekonomisk bas, har föreningen särskildt vinnlagt sig om 
, net af föreningens stiftande. Under en tid af djupt att äfven i sadant afseende stå stödjande och bistående 
politiskt betryck, då de Österifrån kommande ovädersmol- vid sina medlemmars sida. Praktiska kurser i matlagning 
neri skockade sig tätast öfver landet -- på våren år 1899 och inläggning, i trädgårds- och hönsskötsel samt i hand- 
- uppstod hos en grupp allmänt in- . . 
tresserade .och vakna , kvinnor tanken 
på att Astadkomma en sammanslutning 
mellan kvinnor ur olika samhällsklasser 
ti.11 .gemensamt arbete för höjandet af 
bildningen i landet, särskildt. i och 
genom hemmen. Bildning och kun- 
skap skulle blifva landets säkraste värn 
mot det råa förtrycket. Detta var vid 
denna tid alla fosterla~ndsvän~ners lösen. 
Bildning och kunskap skulle spridas 
till kvinnorna och genom dem tränga 
in i hvarje hem, Med varmaste in- 
tresse oinfattades denna idé' i . olika 
delar af landet, och inom kort var 
den nya föreningen organiserad. Offer- 
villigheten var. stor och tog sig uttryck 
såväl i frivilligt arbete som i rikliga 
penninggåfvor.' ~ören' in~ens första cen- 
tralstyrelse utgjordes af initiativtaga- 
rinnorna. Ordförande var skolföre-' 

Marthaföreningens första ordförande. 

arbete ha anordnats. Andelslag ' ha 
bildats för försäljning af .agg, smör 
m. m. Att dessa föreningens bemö- 
danden för ökande af det ekonomiska 
välståndet rönt erkännande i vida kret- 
sar - därom vittna de ansenliga un- 
derstöd; som. under senare år tilldelats 
densamma såväl ur statsmedel som af 
K. Finska HushAllningssällskapet samt 
.särskilda landtbrukssällskap och landt- 
mannagillen. . 

Under det .decenhm, som förgått 
sedan Marthas stiftande, har Finlands 
politiska himmel ömsom ljusnat, ömsom 
mörknat, men den fifskraftiga och vac- 
kande idé, som låg till grund för före- 
ningens bildande, har ständigt trängt 
längre. Mer och mer har kretsen vid- 
gats och i närvarande stund räknar' 
föreningen mernän hundra filialer spridda. 
öfver större delen af landet. Förenin- 

stindarinnan Lucina  agm man, sekreterare fröken AnnieFuru- gens tidskrift, "Husmodernu (Emäntälehti), utgår :för när- 
hjélm, skattmästare fru Sofie Rein. . En* sällspordt liflig varande i cirka 4,500 exemplar, och lättfattliga skrifter anga- 
verksamhet. utvecklades. . I . samråd med centralstyrelsen ende hemmets och barnens vård, kokkonst, hönsskötsel m. m'. 

' organiserade föreningens ombud å olika orter den lokala ha under de tio åren utgått i omkring 180,000 exemplar. 
verksamheten. Emissarier utsändes kring bygderna för Under de senaste åren ha talrika s. k. Marthadagar 

hemmen verka för föreningens idéer. med omväxlande program och. värdefulla föredrag föran- 
för all samhällsutveckling~af en sund staltats å olika orter. 

att genom besök i 
Inseende värdet 



* Sedan fröken Hagman under hösten 1900 lamnat 
ordförandeposten, efterträddes hon af fröken Cely Meche- 
lin, som kvarstod till år 1902; under år 1902 och ända 
till hösten 1903 var lärarinnan fröken Sofia Streng före: 
ningens ordförande; hon efterträddes af fru Lilly Krogius 
till åi-smötet år 1904, då fru Fanny Hult, föreningens 
nuvarande ordförande, utsågs härtill. 

I och för tioårsfesten ha särskilda Marthasånger för- 
fattats och en stämningsfull prolog skrifvits, allt af för för- 
bundet intresserade damer. Centralstyrelsen har till alla 
filialer utsändt en llHälsning", innehållande en kort öfver- 
sikt af arbetet under det gångna decenniet. 

Det är att hoppas, att den hängifvenhet för föreningens 
syften, sop  hitintills utgjort den drifvande kraften där- 
inom, allt framgent mfi fortlefva oförminskad och att det 
vidtförgrenade. och mångskiftande arbete, som utföres af 
~arthaförenin~en, må fortgå under enig sträfvan mot det 
gemensamma målet. 

. A. L. 

Litteratur. . 

Celie Celsing: Marie-Louise Ulfklos lefnads- 
saga. Hugo Gebers förlag, Stockholm. 1909. 

Författarinnan, fru Celsing född Montgomery, har 
här med mycken kärlek och förståelse samt med inte mindre 
sakkännedom om allt som rör våra mödrars och morrnöd- 
rars tid gifvit en kulturskildring från förra århundradet. 
ilMarie-Louise Ulfklos lefnadssagall omfattar tiden .från 
1826 till 1880-talet och berättar fyra generationers historia. 

Hufvudfiguren är ingen karaktär eller personlighet; 
knappast en individ, utan en generaliserad typ från den., 
tid hon representerar. Vare sig hon är tecknad efter en 
viss; verklig modell eller ej, s i  är hon en syntes af sin 
tids och sin klass' kvinnor. Hennes person ar foga kom- 
plicerad: en lokalprodukt, hvars hela värld består af den 
herrgard där hon vuxit upp och den herigård där hon 
lefvat som gift. Hon är det omedvetna och viljelösa resul- 
tatet af familjetraditioner, organiskt framvuxen ur den miljö 
hon tillhör, en . natur som därför utan några soni' helst 
tankar och frågor från början anpassar sig för denna miljö. 

Vid 17 ar bortgiftes hon, ett okunnigt och oerfaret 
barn, med den 20 år äldre baron Ulfklo, som bakom sig har 

kad existens, som vållar' föräldrarna sorg och ruinerar 
familjen. Han utgör den egentliga tragiken i Marie-Loui- 
ses lif. Hon gråter, spar och förlåter. 

Mot slutet af sin enformiga lefnad ser hon sig för- 
satt in i en underlig tid. Järnvägar ha byggts och de 
oöfvervinneliga afstånden försvunnit, posten bringar män- 
niskorna i allt närmare kontakt med hvarandra och yttef- 
världen, begreppen vidgas, själfva tiden skyndar på sin gång 
och mycket som sofvit vaknar vid bullret och brådskan. 
De nya samfärdsmedlen ha bragt med sig en brådstörtad 
öfvergång mellan ilgamla tiden1 och Ilnya tiden". Lika 
oreflekteradt som Marie-Louise från början fogat sig i de 
gamla formerna och vuxit fast i dem, med lika oreflekte- 
rad fasa ser hon nu de nya i antågande. Hon förstar 
dem ej, kan ej anpassa sig för dem, lika litet som ett 
petrifikat kan inpassas ' i  spåret efter ett annorlunda for- 
madt sidant. 

Den gamla potpourri-luften har vädrats bort ur Iflfs- 
hamrnars ~ i n n e s  yngre con Karl Ulf vill utnyttja 
fideikommissets resurser. och med alla medel söka få egen- 
domen inbringande. nDen förnäma tystnaden kring det 
gamla herresätet) hvilken tystnad varit så Ijuflig för Marie- 
Louises trötta själ, stördes af sfigklingors hvinande och 
arbetares stoj". Barn och tjänstfolk börja tänka själfva, 
gamla band börja lossna. Hennes sondotter, som hon 
själf uppfostrat, reser till Paris, blir sångerska och upp- 
träder på Grand Opéra . . . . 

Det blir för mycket for Marie-Louise Ulfklo, och 
hon ' orkar ej gå mera till mötes. Så lägger hon sig ner 
och somnar bort från alltsammans. Visserligen ha de for- 
mer; hvari hennes eget lif förflutit, gjort detta enformigt 
och glädjelöst, men icke desto mindre kan hon ej uthärda 
tanken på att de skola vika för andra. 

Stilen i boken, gammaldags och litet omständlig, smäl- 
ter väl samman med innehållet, och detaljerna äro om- 
sorgSfullt utarbetade i sin tids- och lokalfärg. 

TYRA KLEEN. 

Annonsf örmedlare, 
en brokigt skiftande och stormig tillvaro, s% motsatt hen- . 
nes egen som möjligt. H a n  ger henne vraket af sitt l i f  

. pålitliga och valrekommenderade, 

och hon ger honom sin ungdom oCh sitt hjärta. Älskar 
hon honom? Naturligtvis, en kvinna skall val alltid älska önskas for Dagny såväl i landsor- 
den hon blir gift med. .Först när hon senare hör sin 
mans gamla ogifta faster berätta om sin ungdornskirlek, ten som hufvudstaden. Anmälan å 
vaknar i Marie-Louises oreflekterade känslolif en dun kel 
saknad af nfigot som hon aldrig fått känna. DAGNYS EXPEDITION, 

Men åren gå, p5 Ulfshammar ser hon inga man- Mastersnmuelsgatan 51, S f ockholm. 
niskor, och intet händer. Hon :fordrar heller ingenting 
af lifvet, :och hennes @st undergifna lidande. - ty lyck- 
lig blir hon ej - tar sig endast uttryck i 'tårar. Hon 
får tre barn, och äldste sonen växer upp till en misslyc- 



. . 

D A G N Y  265 

Södra Sveriges Förening 
för Sjuksköterskehem. 

S ödra. Sveriges Sjuksköterskehem i Lund har utsandt 
sin årsberättelse för 1908. Af denna framgår att 

elevantalet varit 29, däraf 15 första års elever och 14 
andra års. De teoretiska kurserna äro förlagda till Lund 
och Malmö och den praktiska tjänstgöringen dels till de 
stora sjukhusen i dessa städer, dels till Epidemisjukhuset 
i Stockholm och Hospitalet i Lund. 

Den 31 mars 1908 antogos till sköterskor i Hem- 
met 12 elever, hvilka då genomgått två-5rig kurs, 9 på 
egen bekostnad, 3 på Malmöhus läns landstings bekostnad. 
Af dessa erhöll0 7 genast plats på sjukhus. Innan de 
sistnämnda tillträdde sina fasta platser, hade de i privat 
sjukvård intjänat åt Hemmet kr. 668: 90 mot en under 
samma tid från ~ e k m e t  uppburen aflöning af tillsam- 
mans kr. 583: 33. 

Den 1 april 1908 funnos. dels 14 'elever, hvaraf 3 
s. k. landstingselever, hvilka börjat sin kurs 1907, af 
dessa har en afbrutit kursen, dels 15 elever, hvaraf afven- 
ledes 3 landstingselever, hvil ka antagits att börja kursen 
samma dag. 3 af dessa ha dock senare under året afven 
afbrutit kursen. 

I regel antages någon eller några öfver det fast- 
ställda antalet 12 till hvarje årskurs, då erfarenheten lart, 
att en och annan som synes bryter kursen. 

31 sköterskor ha under året varit inskrifna i plats- 
anskaffningsbyrh: af dessa ha 10 erhållit fasta platser och 
ha tillsammans tjanstgjort, dels som vikarier och dels i 
privat sjukvård under sammanlagdt 5,618 dygn. Hem- 
mets inom Hemmet boende egna sköterskor ha tjanstgjort 
351 dygn, och de utanför Hemmet boende 1,326 dygn. 
Hemmet har på så .  sätt förmedlat privat sjukvård under 
7,295 dygn, d. v. s. i genomsnitt haft 20 sköterskor i 
ständig tjänstgoring i den privata sjukvården (mot 18 under 
år 1907). 

' Ständiga medlemmar i föreningen vor0 vid årets slut 
80 och årsmedlemmar 304. 

Stadernas jordbruksfraga. 

Under ofvanstående rubriker har i tidningen Trad- 
gården fröken Anna Lindhagen, koloniträdgårdarnas i Sve- 
rige skaparinna, haft en artikel, dar hon klart och sakrikt 
redogör för hvad som fordras för en välordnad koloni- 
trädgårds anläggning samt framhåller den nytta och glädje 
innehafvaren kan ha af densamma. 

Därefter behandlar hon lusthusfrågan och byggnadsstilen. 
De sm2 hus, som kolonisterna tillåtas att uppföra på sina 
jordlotter, utmärka sig tyvärr icke för någon arkitektonisk 
skönhet, och fröken L. framhåller i detalj hvad som vid 
byggandet af lusthuset bör iakttagas och hvad som icke 

får ifriigakomma. Som mönster för koloniträdgårdshyddor 
meddelas ritningar - mestadels till  dubbelhus - utförda 
för Föreningens koloniträdgårdar i Stockholm af arkitek- 
terna E. ~ ie lsen  och R. Östberg. 

Artikeln förtjänar att läsas och kan anskaffas i Iös- 
nummer af tidningen Trädgården; för dem som på ett 
eller annat sätt ha att direkt ,göra med koloniträdgårdarna 
kan den rekvireras i separataftryck från fröken Anna Lind- 
hagen, Floragatan 15, Stockholm. 

Notiser. 

Kompetensvärdet af afgångsbetyg från högre flickskolor. 
I anledning af framställningar från åtskilliga högre flick- 
skolor samt centralstyrelsen för Flick- och sams ko le fören in^ 
gen har I(. M:t efter att i ärendet ha hört läroverksöfver- 
styrelsen, generalpoststyrelsen, postsparbanksstyrelsen och 
järnvägsstyrelsen niedgifvit, att under en tid af fem år, 
räknadt från och med läsåret 1908-09, godkänd afgångs- 
examen från nämnda fljckskolor och samskolor skall med- 
föra de rättigheter och förmåner, som ifråga om afgångs- 
examen från statens normalskola för flickor i Stockholm 
äro stadgade, under villkor att skolorna fortfarande förestås 
af de i K. M:ts utslag namngifna föreståndare och före- 
ståndarinnor, hvilka hittills ådagalagt sin kompetens att 
leda en skola, som i och med den nya förordningen får 
ratt att från högsta klassen dimittera lärjungar direkt till 
rikets lägre tjänsteverk. 

Som ytterligare villkor för denna förmåns åtnjutande 
har föreskrifvits, att en hvar af skolorna skall stå under 
inseende af öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk samt 
den inspektor, soni af denna myndighet för hvarje skola 
förordnas. Dessutom ha föreskrifter lämnats om de upp- 
gifter. och redogörelser, som skolorna skola insända till ve- 
derbörande myndigheter. 

Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendieinstitution. Ge- 
nom -ordföranden för lokalkommittén i Stockholms . lan 
landshöfdingskan fru Ellen Isberg har till länsafdelningen i 
Förbundets Allmänna Stipendiefond öfverlamnats af kom- 
mitterade å skilda orter inom länet insamlade stipendienie- 
del uppgående till ett sammanlagdt belopp af kr. 7,876: 16. 

Till Göteborgs och Bohusläns afdelriing af samma 
fond har genom lokalkommitténs ~rdförande i Göteborg 
biskopinnan Elisabeth Rodhe öfverlämnats en af ({onämndll 
skänkt testamentarisk gåfva å 2,000 kr. jämte dar5 upp- 
lupen ranta beräknad från testators dödsdag. 

Röda korsets kvinnoförening i Stockholm har nu fast- 
ställt och till sina lokalföreningar i landsorten utsandt pro- 
grammet för det möte, son1 skall hållas i hufvudstaden . 
den 11 och 1.2 juni. 

Första mötesdagen samlas mötesdeltagarna i Järnkon- 
torets stora sal kl. 11 f. m. Föredrag om hufvuddragen 
af svenska Röda korsets uppgifter och verksamhet i fred 
och krig samt diskussion upptaga tiden till omkring kl. 
3 e. m. Pä aftonen kl. 7 ar fest pil-Höganloft på Skan- 
sen. I<vinnoföreningens medlemmar i Stockholm och lands- 
orten äga ratt att efter anmälan t. o. m. måndagen den 7 
juni, hos fru Anna von Sydow, Riks Osterskär 7, eller 
skriftligen, adress Fredsgatan 4, deltaga i f. m:s möte och 
i festen på Skansen, hvartill förut antecknade biljetter 



kunna lösas till 3 kr. på Järnkontoret mötesdagen 11-3. 
Andra dagen anordnas enskildt möte för delegerade från 
landsorten, centralstyrelsens medlemmar och gruppförestån- 
darinnorna i Röda korsets hem, Kammakaregatan 66, där 
kvinnoföreningens förrad och sjuksköterskehemmets lokaler 
beses samt föredrag med diskussion halles om Röda kor- 
sets kvinnoförenings verksamhet. 

Det tionde nordiska skolmiitet. Vid det nionde nor- 
diska .skolmötet i Köpenhamn 1905 erhöll den svenska 
bestyrelsen för detta möte i uppdrag att vidtaga de åtgär- 
der, som vore behöfliga för bildandet af en svensk be- 
styrelse för det tionde nordiska skolmötet, hvilket beslöts 
skola hallas i Stockholm sommaren 1910. 

Detta uppdrag är nu fullgjordt, och samtliga de för- 
eningar eller föreningsstyrelser, hvilka blifvit anmodade att 
utse representanter i den blifvande bestyrelsen, ha förrättat 
sina val, och de silunda utsedda bestyrelseledamöterna ha 
sammantradt i Stockholm för val af 6 kommunala repre- 
sentanter i bestyrelsen. 

Efter detta val utgöres nu bestyrelsen af 36 personer. 
De kvinnliga medlemmarna utgöras af småskollärarinnan 
fru Stina Hedberg, Ulriksdal och seminarieförestandarin- 
nan fru Carolina Persson, Malmköping, valda af Central- 
styrelsen för Sveriges allmänna folskollärareförening; folk- 
skollärarinnorna Augusta Hellberg, Gerda Nystedt och 
Sigrid Sjöberg; samtliga i Stockholm, valda af Stockholms 
folkskollärareförening; föreståndarinnorna Gerda von Frie- 
sen, Djursholm, Thyra Kullgren, Göteborg, Gerda Martin, 
Falun, och Anna Rönström, Lund, samt lärarinnan Sofia 
Tham, Stockholm, valda af Centralstyrelsen för Flick- och 
Samskoleföreningen. 

Helsingborgs skolresebyrå inbjuder till besök i den 
vid sundet vackert belägna handelsstaden, som för del- 
tagare i skolresor har att uppvisa sevärdheter af såväl 
gammalt som nytt, vida utsikter ofver land och haf, indu- 
striella etablissemang m. m. Helsingborgs närmaste om- 
gifningar äro som bekant rika pa karaktäristiska egendom- 
ligheter och sevärdheter, sasom Kullaberg med dess un- 
derliga klippor och klyftor samt hänförande utsikter, det 
natursköna Skäralid, den märkliga, vackra och mångbe- 
sjungna- Odensjön, de i rik och leende växtlighet belägna 
Sofiero och Kulla Gunnarstorp och de likaledes af yppig 
grönska omkransade hälsobrunnarna Hälsan och Ramlösa. 
Flera små idylliska fisklägen inbjuda till besök, och till- 
fälle till noggrannare beseende af arbetet vid närbelägna 
gruforter och pappersbruk förefinnes. Bekväma farbin- 
delser med Danmark medelst iingfärja och båtar erbjuda sig. 

Vistelsen i Helsingborg behöfver ej bli dyr. ByrAns 
prospekt, som innehåller erforderliga upplysningar om 
skolresor till Helsingborg och dess omnejd, erhalles p2 
begäran, och förfrågningar besvaras, om de i god tid 
göras, af byråns föreståndare, adress Tågagatan 5 A, Hel- 
singborg. 

Benninge Hemskoltu börjar årets andra kurs den 20 
juli, liksom den föregaende omfattande en tid af 5 måna- 
der. De ämnen hvari undervisning meddelas äro: Enkel 
matlagning, bakning, slakt, tvätt och strykning, städning, 
enkel trädgirdsskötsel, enkel klädningssöm, linnesöm och 
enkel väfning. Afven meddelas föreläsningar i barnavård, 
hälsolära m. m. 

Priset för lärjunge, som bor i skolan, är 75 kr., för 
dem som ej bo där 35 kr. pr månad. Dessa senare er- 
hålla utom undervisningen äfven middag samt tv8 mellanmal. 

Skolan är belägen cirka 15 minuters väg fran Strängnäs. 
. Prospekt och upplysningar erhållas fran föreståndar- 

innan fröken Eva Sack, Benninge, strängnäs. 

Uppsala P. K. P. R. hade den 27 maj anordnat ett 
samkväm pil Grindstugan för att hälsa sin ordförar.de, f u  
Ellen Hagen, välkommen åter fran Londonkongressen. 
Efter den animerade supén redogjorde fru Hagen Rör kon- 
gressdagarna. Det intressanta och liffulla föredraget hai-, 
sades med lifligt bifall. Rösträttslitteratur och fotografier 
hade medförts, hvilka med intresse studerades och besk& 
dades. 

h7rämr och svar. 
Wvar kan man prenumerera pd DagnyP 

2 

I landets alla postanstalter och boklådor kan mani besP2IIa 
huru många ex. som helst. 

Skaffl man alltid menumerera d dessa stallen? 
Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. ska11 n.an 
allfid göra det. 

Wvad kostar Dagmy I° postamsfah~" och bokldåor? - 
Dagnys postprenumerations- och boklådspris 16L kr. 4: 5'3 
för l/*, 2: 50 för l/, och 1: 25 för l/, år. 

Blvilka villkor erhiilla prenumeran tsam lam A Dagny is 
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhiller en pre- 
vision af kr. 1: - för hvarje helårs-, 50 6re fös hvarje 
halfärs- och 20 öre för hvarje kvartalsprenumerant. 

Bdaarag skall man fddrfara far demrza provisions er- 

&dbhnde ? 
Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, gär mar. PilIvQa 
p# ett af följande satt: 

1) Antingen: Genom insandandet af prenixmerati~ns;tfg~fteii 
med afdrag af provisionen best2ller man det behöfliga arr- 
talet ex. (hur många som helst, men alltid minst 5) direkt 
från Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och samma paket sänder alla beställda ex. Sarnlarcri 
har då att ombesörja utdelningen till de samlade prenrrme- 
ranterna. 

2)  Eller: Man prenumererar å närmaste postkontor (d annor- 
städes) för de samlade prenumeranterna, detta under h v m  
och ens adress, begär kvitto å samtliga erlagda afgifta-, 
tillställer oss detta kvitto, då vi omgående pr postanvis 
ning sanda samlaren den stadgade provisionen. 

Wvar, och till hvilkef pris kan man nummervis löss 
Bagny? 

I stadernas tidningskontor och cigarraffarer samt has Dag- 
nys kommissionärer i landsorten. Pris 10 öre pr zumrner. 

ärade läsare 
uppmanas vördsamt att iifrigt verka för 

ridning genom viirfvande af 
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33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartchnerad. -Pris 75 öre. 
Erhålles i hvarje bokhandel eller direkt fran 

Folkskolans Barntidnings Förlag, Stockholm. (Stina Quint.) 

Fem prdkfiga Hfven fyrsböcker för 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 från medeltiden. Bearbetning Parzivala af Hugo Oyllander. 259 sidor. Med 45 illu- 
strationer af Ingeborg Udden. 'Kartonnerad. Pris 75 öre. - - 

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

Varmlands 

i 
m 

Berättelse för barn Den hemlighetsfulla ön. och mgdom. ,, 
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brita Ellstr3m. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

EDA 
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VATTENKURANSTALT och JARNKALLA.  
Säsong: 10 Juni-30 Aug. Beläget 6 km. fran Charlottenbergs 

jarnvagsstatioii i en af Varmlands vackraste bergs- ocli skogstrakter 
med utsikt öfver alf och sjö. 

Förträffliga gyttjebad, tvålmassage-, tallbarr-, kolsyre- och saltbad. 
Särdeles gynnsamt belagen plats för sol- ocli sandbad. Sjukgymnastik 
x 1 1  massage. Godt bord. Rum fr. 1 krona till högre pris. Mat 2: 50 
<r. pr dag. Prospekt och närmare iipplysningar erhållas af Doktor 
Justaf Grill. Adress : Värmlands Eda, Charlottenberg. 

-- -p p 

Husmodersskolan i ' Karlstad 
~örjar sin femte lärokurs d. 24 aug. 1909. 

Undervisning meddelas i födoiimneslara, Iiälsoliira, matlagning, konservering, sjuk- 
. h d ,  sömnad m. ni. 

Elever kunna erhalla hel inackordering inom skolan. 
Ref.: Landsliöfdingskan Frii Emiiia Dyrsseii, Fröken Ida Norrby, Förcst. vid Fack: 

;kolan för Huslig Ekonomi i Uppsala in. fl. Prospekt pil begäran. . Tel. S 12. . . 
. . Nancy Enwall, Föreståndarinna. 

Obs. I En konserverings- och fruktanvandnirigski~rs tager sin början den l€ 
aug. och pagai. under 8 dagar. 
Nya utmärkta apparater och metoder. 

'Plafssökande få sina annonser injorda i 

9 a y y  för Imifva priset elder 71h öre pr mm., 

Kvinnlig 

Sjukgymnast. 
zentralist, som under vintern ar- 
letar i Schweiz, söker under juli 
L augusti månad plats i familj p3 
andet. Svar till '~Eskell denna tid: 
iings kontor. 

=tt medelalders fruntimmer, - van vid alla husliga! göromål 
rnskar förestå ..och sköta äldre per- 
ons hem. Afven villig .förestå 
kolhushåll. Goda ref. Riks. Norrm. 
82. Allm. Tel. 205 65. Svar Tidn.- 

:ont. Kungsgatan. 

Kontorsplats 
~nskas af ung, anspråkslös flicka. 
:ontorsvan, goda rek. Svar till 
Junill, Upsala, p. r. 
P- 

- 

p l a t s  som guvernant önskar 
till hösten af ung flicka, som 

genomgått' 2ttakIassigt läroverk med 
goda betyg och en tid vistats i 
T skland dels i privat familj, dels 
p i  resor. 

Svar till  skanska kall, Brönnestad 
poste restante), Kristianstads Ian, 

Sksine. . 

Läkaredotter, tysktalande och 
resvan, önskar mot fria resor 

och fritt vivre som tolk och säll- 
skap medfölja ensam dam eller fa- 
milj utomlands. Svar till IIK. S. V." 
Lund p. r. 

U n g  bildad och barnkär flicka 
önskar plats i bättre familj som 

hjälp och sällskap för barnen. Har 
förut innehaft dylik plats. Fina 
rekommendationer. Svar emotses 
iacksamt under adress l1Junill poste 
restante, Jönköping. 

U n g  flicka, som genonigatt 7 
klasser i Högre läroverk, önskar 

under sommaren plats som guver- 
nant, halst på landet. Kan afven 
undervisa i musik om så önskas. 
Svar till 4ommaren 1909", Allm. 
Tidn.-Kont., Gefle. 

Skrifter utpifna af Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnan3 
politiska rösträtt : 
N:o I, Till regeringen från svenska kvinnor ingifna skrifvelsen 

. - i Rösträttsfrågan 1905-1 906.. .................................. .-: 5C 
,, II, Gustaf A. Aldén: Hvilka svenska kvinnor aga kommu- 

nal rösträtt? (pr 1,000 ex.) .............................. :.. ... 6: - 
III, Matliilda Stael von Holstein: Målsmanskapet och kvin- 

nans stallning inom äktenskapet enligt gällande svensk 
r,ätt .............................................................. ...,... -: 5C 

,, IV, Anna B. Wicksell:' Om kommunal rösträtt för gifta 
kvinnor ............................................................... -: 1C 

, V, Lydia Wahlström : Statsintresset och kvinnans rösträtt -: 40 
,, VI, Partiuttalanden i kvinnornas rösträttsfraga.. ................ -.: 25 
, VII, K. A. Sheppard : Kvinnorösträtten p2 Nya Zeeland.. .... L: 4C 

Ann Margret Holmgren: Strödda intryck fran den Internatio- 
............ nella kvinnoröstrattskongressen i Köpenhamn -: 1C 

Föreningens f ör kvinnans politiska rösträtt i Stockholm flygblad: 
N:o 1, Natanael Beskow: Till fragan om kvinnans politiska röst- 

' 

rätt ..................................................................... -: 05 
, 2, Anna Whitlock: Bör den svenska kvinnan erhalla poli-. 

tisk rösträtt? ........................................ ....:.. -: 10 
, 3, Hilma' Borelius: Hvarför ar motståndet mot kvinnans 

politiska rösträtt oberättigadt?.. ......... ....---. : ............. -: l0 
,, 4; rö dia Wahlström: Principerna för kvinnans rösträtt ...... -: 10 
,, 5, Anna Whitlock: Hur bör den svenska kvinnan bereda sig. 

för den politiska rösträtten? ................................. -: 05 
,, 6, Lydia Wahlström: Lärdomar af den kvinnliga rösträtts- 

rörelsen ............................................................... -: 10 
,, 7, Några manliga inlägg i den kvinnliga rösträttsfrågan ... -: 15 
,, 8, Lydia Wahlström : Högerkvinnorna och den nuvarande 

situationen ......................................................... -: 05 
, 9, Sofi Lindstedt : Hvarför böra religiöst öfvertygade kvin- 

nor ansluta sig till rösträttsrörelsen ........................ -: 05 
Minneslista ........................................................................ - : 05 

.... Georg Stjernstedt : Den svenska kvinnans rättsliga stallning.. 
(-: 75) -: 60 

Oustaf A. Aldén: Svenska kvinnans kommiinala rättigheter och 
.................. ...................................... . skyldigheter ; -:l0 

................ .... Lydia Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen ; -: 45 
................................. Ragnhild Modin: Bröllopet på Ensillre -: 25 

Hilda Sachs: Kvinnornas rösträtt. Svar till herr Adolf Hallgren -: 25 
................................. 4nna Kleman: Kvinnans medborgarrätt .-: 25 -- - .................................. Karl M. Lind: Kvinnornas röstrattskraf 

Ofvaristaende f l  gblad och broschyrer Imma rekvireras från 
F. K. P. R:s i stocholm expedition Lästmakaregatan 6, Stockholm, 
som halles öppen livarje dag kl. 3-5 e. in. samt dessutom onsdagar 
kl. 7-8 e. m. 

Vid rekvisition af minst 100 ex. af flygbladen n:ris 1-8 lämnas 
25 proc. rabatt. 

LEDIGA PLATSER.' 

Kvinnlig a 
sid Varbergs elementarläroverk för 
'lickor förklaras härmed till ansö- 
can ledig. 

Kompetensvillkor: aflagd gym- 
lastikdirektörsexamen vid Kungl. 
3yninastiska Centralinstitutet. 

Tjänstgöringsskyldigheten omfat- 
:ar minst 7 lektioner per vecka, 
iäraf 1 timme hälsolära. 

Lönevillkor: 500 kr. (Upplys- 
iingsvis meddelas, att ingen sjuk- 
gymnast finnes på platsen.) 

Vederbörliga ansökningshandlin- 
gar, ställda till Styrelsen, torde före 
i. 20 nästkommande Juni insändas 
:il1 dess ordförande, komminister 
Viis Kull, Varberg. 

STYRELSEN. 

F licka kunnig i bokföring, tysk 
.och engelsk korrespondens samt 

stenografi erhåller genast fast plats. 
Svar till Genast(l under adress S. 
Gum~l i i  annonsbyrå, Stockholm 
f. v. b. 

Gymnasti klararinne-. 
befattningen 

vid Utneå folkskoleseminarium 
kungöres härmed till ansökan le- 
dig. Kompetenta sökande hafva 
att före den 1 instundande juli hos 
rektorsambetet inlämna sina till 
Högv. Domkapitlet i Luleå ställda 
ansökningar. 

Umeå den 29 maj 1909. 
M. G. Högbom. 

Studentska. 
Elevplats finnes å apoteket Gripen, 
Sundsvall. Lön 1,000 kr. jämte fri 
bostad. 
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Sparkassa 

KOPMANNABANKEN;. 
Arsenalsgatan SD 

STOCKHOLM. 
. Aktiekapital 3,000,000 kr. 

ristinehamns Praktiska Skola 
:För inaii och kvinnor. Grundad 1373) 
Hushållsafdelning med husmo- 
irskurs. 
Slöjdafdelning: Väfnad, sömnad, 
isnideri, läderplastik m. m. 

a n d e l s institut 
Alleg. 7, Göteborg 

FAGJISTA OUI STORSTA 
E h' S K I L U A HANDELS- 
LA RO VEA>KET I LAVUI;TS 
+-UAEISTA HANDELSSIA D 

Efter adiagd 

Realskoleexamen 
eller studentexamen .eller a f g h g  fr3n högrc 
J l r ~ y e r k  for flickor bilda vira ars- och ter- 
ininskti;-ser en synnerligen lampliq och tids- 
besparande fortsättning för inträde p i  GOp- 
niansbanan och bankkontor. 3-400 elever 
ärligkn. 15-20 lirare. Hygieniska och mo- 
derna lokaler i egen  byggnad. Ban k- 
kurser. Ofver 200 firmor rekrytera 

~Gtterminen börjar den 20 aug. 
Begär vart 40-sidiga program. 
* .  @m''H~a~V~$~,  ' 

Of;erl&are vid Tekniska skolan i Stockholin, 
lärare vid'Clia11rierska ii~stitutat, ledaniot 

af Sv. Revisorsamfundet. 
. _ _  . (S. 'T. G .  253 22) 

bildar Lärarinnor för hem samt 'för, flicksliolans lägre och mellersta 
asser. Obligatorisk två-årig kurs. Valfri tredje årskurs för fackstu- 
er. Muntliga och skriftliga upplysningar lamnas af läroverkets före- 
indarinna, fröken Sofl Anderson. Mottagn. Onsd. och Lörd. kl. 1-2. 
dress Riddaregatan 23. Ansökningar 'till seminariet böra vara inläm- 
ide före den 12 juni. 

STYRELSEN. 

Läroanstaltens uppgift: att utbilda larariiinor för de högre flick- 
:olorna, sarnskoloriia och Iieninien. Kursen .treårig. Inträdesford- 
ngar: 1) att ha fyllt eller under4alenderåret fylla 18 fu; 2) kunskaper, 
otsvarande minst kurserna i en 8-klassig flickskola. För -1ivarje'sar- 
:ildt fall förbehåller sig styrelsen rätt att afgöra -o&' inträdesexamen 
rdras eller ej. Afgångsbetyg från seminariet medför samma rättighe- 
P och förmåner som afgångsbetyg från Kungl. MOgre Lärarinnesemi- 
sriet (med undantag af rätt att söka tjänst. vid folkskoleseminarium, 
Iivilket afseende Knngl. Maj:ts beslut ännu icke föreligger). 

Ansökan om inträde inlämnas till styrelsen före.10 juni. Prospekt 
:h närmare upplysningar genoni föreståndarinnan fr. Marie-Louise 
undström. 
B 9498 

ndervisning i allt till ett hems 
ird nödvändigt. 5 min. kiirs. 
ärligt läge. 3:dje kursen 20 jitli 
-20 dec. 1909. 
Vidare upplysningar, prospekt och 
iferenser lamnas af 

m k e n  Eva Sick, 
adress som ofvan. 

8omullskladningar i afpassade 
itar, 8 mtr. akta färg, vackra ran- 
iga eller rutiga mönster, erhålles 
l1 2,85 st., d:o bättre qvalite, extra 
na mönster till 3,20 st. Otto Os- 
irson, Gamla I<ungsholmsbrog. 23 
, Stockholm. 

- STYRELSEN. 

- 

N&dhauuumal~htnemmet 
Djursholm 

Riks Djursh. 122. A. T. Djur~li. 52 
erbjuder klena och nervösa perso- 
ner ett Iiignt och stilla hvilohein, 

Pris pr dag 5-8 kronor. 

tillverkas för 'Herrar, Damer o. Barn, 
OBS.! Prisbelönta af Dräkt-Re- 

formföreningen. 
Skodon lillverkas äfven efte~ 

modern fason. 
Allt arbete. utföres noggranl 

och af bästa, inaterial. 
B. GUsf. hf fersson .  

. 52 Drottninggatan 52. 
* . - --- -- 
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För huslig ekonomi  a' Uppsala. 
Lårarinnekurs i matlagning och Randafbete (fullständig 12rarinril 

rs i huslig ekonomi) börjar den 1 sept. Anmälan till. intrade giirc 
re den P juli. 

Busmoderskurs med undervisning i matlagning, sijnui?d octi 115 
lära och iiärniast afsedd för flickor nied högre skolbilc~timg börj; 
n 1 sept. Anmälan före den 1 aug. 

Specialkurs (högre husmoderskurs) i finare mzthgning, kliirlsiitt 
d och barnavärd börjar den 21 aug. Anmälan före dc11 1 aug. 

Praktisk yrkeskurs för utbildning af 'kokerskor d i  husl~5ller.s!cc 
rjar den 21 aug. Anmälan före den 1 aug. 

Ansökan till de Lårarinnekurser (endast för skolkök), som n5rja 
i. 1910, insändas före den 1 nov. 

aaran. Tryckt program gratis och franko på be," 
Inspektor: Professor O. Hammarsten. 
FBreståndarinnai: Fröken Ida Norrby. ' 

KONFIRMATIONSMINNE 
Sveriges konfirmander tlllägnadt med n y  otnslagstcckniiil: af A. 
Frijs. Nionde ärgangen, 36 sidor stort, rikt iiiiistrcra(ft ()ch 
kostar i enstaka ex, 15 öre. Tagas 25 exemplar -2 c;; g;!iiz iir 
priset 10 öre samt hvart 1l:e ex. gratis. 

Illustrerad sommartidning för barn med för iirehiiyt'i oiiisiag af 
Etsa Hammar. 

Priset ar B2 6re för enstaka ex. Vid rekvisition rif mirist 2O 
ex. lämnas tidningen för 10 öre samt hvart 1l:e ex. gratis. '13.- 
gas 100 ex. och däriitöfver på en g h g ,  nedsattvs priset 511 8 
bre per ex., men då lamnas inga friexemplar. 

ti'l bruk för skolor och vid barngudstjänster. fnn,p'nl11an5c 350 
sanger. Pris l -kr. 
Psalmer, lofsånger och andliga visor. Kai. z: is. Pris 
1 kr. Satta i musik af K. J. Ekman. 

8.-B. bang .  Fosterlands-Stiftelsens ForlagsalExp,, Sthl~ii. 3. 

~ r e d ~ k a - % ~ e ~ e r - ~ . 6 r b u ~ d e t  O Drottnisggatan ;+l. 
Kikstel. 27 62. Förbundets byrå öppen 11- 4. Alli~;. k l .  ,IS i f ) .  

Dagens nummer innehalter: 

Kviunnokoagressew i Toronto. 

Kordbref P u h  K6geaahaimna. Af St. Grave. 
Kamma Raihbek. En kvinnoprofll. Af Sigrid Phtr~z. 
Ew 10-6rsfesb. Af A. L. 
Ceiie Gekhg:.- Marie-Louise ~E%bPos 1 ~ f m ~ d ~ ~ 8 p .  Rec. z! 

Tyra- Meen. 
Siidsa Sveriges Sorening %Or Sjuiksköterskeliem. 
KoPonitrMgårdat. 

Prenmeration ii Dagny sker h n&rmaste postanstalt 
eller bokhandel. L 
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