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D e n kvinnliga öfverlararfragan.

F

rågan om kviiinliga öfverliirare .vid Stockholms folkskolor har åter blifvit i hög grad. aktuell genpm en
i dagama i stadsfullmäktige väckt. motion, hvari hemstalles om htagande af sådana bestämmelser i nu gäl'lande
lönereglemenite för öfverlärare vid Stockholms folkskolor
som göra det möjligt afven för lärarinnor att solka och
inneha ölfverlararebefaitning och att därvid atnjuta sam.
ma 'löneförmånei, tilläggslön, lönetursrätt och pensioni
som tillkommer manliga öfverlarare. Vidare begäres att
de erforderliga utredningarna må så påskyndas, att arendet hinner slutbehandlas före statförslagets uppgörande i höst.
Framlaggandet af 'den:na motion i Stockholms stads-

fullmäktige är i högsta grad glädjande, då m m vågar
tanka sig att därmed fragani skall komma att bringas till
en snar och - låtom oss hoppas - för lararinnma tillfredsställande lösning. I motiveringen af moltionen fram
hålles klart och tydligt sava1 orättvisan af att icke
i befordringsm6jligheter och löneförmåner jämst'il'a
lärarinnorna med deras manlliga kamrater som ock kvim
nas lämplighet för sådan post som öfverlararens, dar
det ej blott galler expeditionella och impektorala götomal
utan afven ett direkt öfvervakande af lärjungarnas fostran,
nagot för hvilket. kvinnorna borde tagas i ansprak, i d l
synnerhet som enligt, 1910.%s redog6relse för Stockhollms
stads folkskolor .det ~fvervagandeanfalet lärjungar utgjordes af flickor.

:

.

Sarskildt af vikt ar motionärens anhållan om att
ärendet måtte slutbehandlas före statförslagets uppgörande.
i höst. Därmed har man tydligen afsedt att. få ett l a n g
se uppskof af saken undanröjdt. Fragan har 'redant fått
vänta länge nog på ett .afgörande - anda sedani förliden
h h t , då deni, efter att ha .tillstyrkts .af undervisningsriaminden, behandlades i öfverstyrelsen f6r Stockholins.stads
fdkskolor och dar skulle erhallit majoritet men blef liggande på grund af att juridiska betänkligheter framfordes
mot riktigheten att inom styrelsen . afgöm denna fråga..
.I tvekan om saken borde remitteras till 'stadsfuh~aktige
'

eller k. maj:t har den sedan'-förblifvit oåtgjord.

,

'

I n.:ris 22 och 24 af Dagny för föregående' år har
fröken Anna Ljungberg i tvenne langre artiklar på ett
utolmordentligt satt framhållit de många talande skalen
för att de kvinnliga .folkskollararne icke borde utestängas.
från ödverlararens post. Vi uppskjuta till annat tillfälle
ett vidare ingående' på principfrågan: För Dagnys . lasare torde val afven saken framstå såsom enbart önskvärd
och fullt berättigad,
.
.
I motionen, som i stadsfullmäktige vätkts af hr.
Ljunggren, ha instammanden gjorts af hrr Laurent, Floi-ssberg, Olander, Bratt, Lindhagen., F. Lindqvist, Gerhard
Magnusson, A. Forsell, fru Emilia Broowé, frölkm Anna.
Lindhagen och frölken Gerbud hlånsson.
'
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Fran världens röstrattsftilt.
a kvinnor tillatos att aflagga examina vid universitetet i Oxford, predikade domprosten af Chichester
däremot och sade bl. a.:
Denna nya företrädesrättighet begäres visst icke af
hela könet. Jag har, efter utsträckta förfrågningar bland
damer, utrönt att dessa med sant kvinnlig instinkt antingen misstro eller med bestämd afvoghet betrakta ett sa
vildt nyhetsmakeri och inkräktande af deras köns basta
traditioner.
Och samma uttalande ungefär göres nu angående
kvinnornas "påstådda" afvoghet mot att f& politisk rcstratt, ehuru denna pastidda instinkt antagligen blott ar den
allmint utbredda instinkten att frukta allt nytt. Detta ar
ingen uteslutande k v i n n l i g instinkt eller ens uteslutande m ä n s k l i g .
Bade man och kvinnor frukta nog K. P. R. precis
af samma skal, som gjorde att hästarna blefvo förfärade
för de fölrsta lokomotiven, de första bicyklarna och de
första automobilerna. När man blifvit van vid K. P. R.,
maste man finna att den icke skadar mänskorna mera an
aub~mobi~enl
skadar hasten.
Många förändringar till det battre ha under det sista halfva seklet gjorts i de - skrifna och oskrifna - lagar
som angå kvinnan. Alla gilla dessa förändringar nu; sedan de blifvit fullbordade fakta. Men icke en enda af
dessa skulle ha blifvit vidtagen, om det varit nöldvandigt
att vänta, till dess f l e r t a l e t kvinnor begärt den. Sedt
i historiens ljus måste flertalet kvinnors likgiltighet och
ett fåtals opposition tagas med som nagot sjalffallet. Det
har ingen rationell betydelse nu> liksom det aldrig haft
någon rationell betydelse vid de föregamde stegen af
kvinnornas framatskridande.
Det tyckes som om de ofvan anförda orden måste
härröra från den sist befriade delen af världen, staten
'W a s h i n g t o n, men det g ö r a de likvisst icke.
Dock föreligger en nog så intressant uppgift om huru de nu fria kvinnorna i Washington genast förstått att
begagna sig af sina rattiglieter i afseende p2 Amerikas
egendomliga s. k. "recal1"-system. Detta innebar, att om
ett visst antal väljare begära en tjänstemans r e c a l l ,
maste han underkasta sig omval. Washingtons kvinnor
begä~denyligen, att den för ett år redan valde mayom i
Seattle skulle underställas omval och lyckades uhluta
honiom med 6,000 &ters tifvervikt. Som det sades, för
att genom en annan mayor battre kunna befordra den
allmänna moralen.
Det rader också knappast iiagct tvifvel om att det,
jamte tidens riktning, är ett direkt exempel från
Washington som förmatt Lagstiftande Kårerna i K a ns a s , C a l i f o r n i e n och O r e g o n att bestämma om
referendum angaende tillägg till konstitutionen för beredande af rösträtt åt kvinnor.
Det säges att afven N e v a d a har vidtagit samma
åtgärd, ehuru uppgiften ej är bestyrkt medelst angifna
röstetal och därför icke i Dagny meddelats under rubriken »En ny dufvopost", hvarjamte någon omröstning i
Nevada icke kan ske förrän om 5 6 år.
Och sarskildt med afseende på den förestaende kongressen, da kvinnor från! Washington, kanske till och med
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mrs E m m a S m i.t h d e V o e, komma att besöka Svcrige, b&- det vara af intresse att få veta några detaljer
från röstrattskampanjen i Washington.
Det säges, att L. K. P. R:s politik var att gA s i
"tyst" tillväga scm möjligt för att göra sitt arbete effektivt och skydda det för alla tidningsnotiser, men att n u\
da segern ar vunnien, vill den garna meddela sina metoder. L. K. P. R:s förnämsta stöd var Röstrattsklubbcn
i Seattle, som rekryterade sina led bland societetens damer
och klubbarnas medlemmar, det material, hvaribland antisuffragisterna annars finnas. För att astadkornma detta
erfordrades en vinters arbete med alla öfliga sorters sallskapsn'liijen, vid hvilka det a l l t i d talades för K. P. R.
af kvicka talarinnor. Dartill kom, att sa många framstiiende man och kvinnor som möjligt intervjuades och iritervjuma nyttjades i propagandasyfte.
Insamlandet af tillräckliga medel erbjöd gifvetvis iniiiga svårigheter, men afven dessa klarades af offervilliga
vänner pa många olika satt. Miss Margaret Bayne trotsade exempelvis inasugnshettan i östra delen af staten,
reste under augusti manad mera an 800 mil och insamlade öfver 1,000 dollars. Penningarna användes till att
aflöna resetalare, därvid mannen erhöll0 bestimdt arvode,
plus sina reseutgifter, och kvinnorna reseutgifterna jiirntz
löfte om arvoden framdeles, om penningarna räckte.
Vid en "tyst" kampanj går man ut ifrån att det inom
hvar samhallsbransch verkas af någon yrkesman, och
denna plan genomfördes ratt fullständigt i Wzsliiiigton.
En af ledarinnorna, mrs Homa M. Hill f r h Scattie,
hade saledes en socialistisk röstrattsvan,

som arbetade

bland socialisterna, präster inom. de olika fölrsamlingarna, teosofiska suffragister bland teosofer, W. G. T. U.kvinnor bland nykterhetsfolket, arbetare i arbetarefcirenicgarna, en entusiastisk batfOrare bland sjöfolket vid kusten. En intelligent ung jurist bearbetade ambets- och affdrsmän, en välkänd politiker talade med statens högre
tjänstiman och framstående partiledare, medan alla italienares röster vunnos af mrs Minnie J. Reynolds, som
talar flytande italienska.
Föredrag höllos i olika föreningar, hvaraf det i Seattle finnes endast af olika fackföreningar 160 stycken, i
kyrkcr, i privathem, i pensionat, på klubbar, vid Itistfarder, vid politiska möten och folkmcten, öfverallt Itvar
suffragisterna kunde förskaffa sig tillåtelse att uppträda.
En ung dam tog på sin del alla distrikt i viistra delcii
ai staten, och platstidningarna förklarade i sina ledare,
att segern d a r uteslutande berodde af miss Rankins oaflatliga ansträngningar och vinnande personlighet.
F. d. senatorerna Cline och Ellis samt rev. mr Settes, "cowboy-prästen", arbetade uteslutande Hand rnäw
nen.
Och troligen talade ingen oftare eller med mera frarngång än mrs Fick, som. reder upp de svåraste situationer. An uppträdde hon i kypare- och bryggare-korporationer, an höll hon föredrag i ett fritankaresällskap, iiii.
förrättade hon gudstjänsten i nagon unitarisk kyrka, och
&erallt skötte hon sig med samma öfverlägsna takt odi
skicklighet.
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Massor af litteratur utdelades naturligtvis, antingen
Riksdagen.
på begäran eller vid besök i hemmen. Och när tiden för
Högermotion om kvinnoröstratt. Vid Första kammarens
omröstningen närmade sig, utsändes Kollegi~förbundets sammantrade den 24 april framlämnade herr Alb.. Bwgupprop, som uppklistrades på alla tillgängliga platser, ströim en motion om politisk rösträtt för kvinnor. Beklaghvarjamte dr Fanny Cummings uppkom med det försla- ligtvis är förslaget ej lika vidtgående som i hr B:s tiget att under kampanjens sista tio dagar hyra anmns- digare motioner. Dec föreliggande yrkandet omfattar den
pelare i statens olika städer och förse dem med kolossa- politiska valrätiens förlänande d a s t åt kommunalt röstberättigade kvinnor och åt gifta svenska mödrar.
. la plakat, däri de röstande uppmanades att ge kvinnorDärmed har en ny princip, stridande mot de röstna hvad "rättvisa och billighet fordrade", etc.
rattskrafvande kvinnornas egna önskningar, blifvit införd
P i själfva dagen för omröstningen tillsågo vi, att det i frAga om den kvilnnliga rösträtten, som - det är ju
vid hvarje vallokal fanns någon, som bevakade vår rätt. öfverilgdigt att ri.amn.a - af dem icke kan eftersträfvas e%
Många af dessa erhölllo betalning, medan. andra, hvilkas ler godkännas. .
husirur vor0 suffragister, tjanad,e oss utan lön. Alla de
Nattarbetsfrågan. Andra kammaren har nu i likhet
kvinnior som medverkade gjorde det utan ersättning, och
imd
lagutskottets hemstallan och Första kammarens redan
det var icke få som denna minnesvärda dag, trotsande
fattade
be~'1~1itafstyrkt hr Lindhagem motion om undanblist och regn, uppeh6110 sig i närheten af vallokalerna,
tag
för
de kvinnliga typograferna från förbudet mot kvinutdelade memoranda och flygblad och bådol de röstägan:
now
anvandande
till arbete nattetid' i vissa industriella
de om ja-röster för tillägget.
företag.
Men intet står så tydligt för minna som de stuinlderna
Sjukski)terskornas arbetsförhållanden. Hr Lindhagens
i vårt högkvarter, d i underrättelser om röstresultaten
började inkomma. Hvarje timlma telefonerade hvart om- motion angående utredning af sjuksköterskors, sjuksköterbud resultatet i sitt område, och allteftersom röstantalet skeelevers och öfrig kvinnlig sijukvårdspersonals arbetstill vår förmin blef större och större, steg entusiasmen förhålland,en m. in. h,ar af Andra kammaren, i öifverensallt högre. Vid midnatt visste vi, att segern ~tvif~elaktigt stämmelse med denna kammares 2 :dra tillfalliga utskoitts
tillfallit oss. Den i högsta grad stegrade. spänningeni var hemställan, tillstyrkts.
förbi. Viira tunga år af arbete och försakelse hade dock
bragt oss seger. Likgiltighet, förakt, smäddrer och förlöjligande, allt var glömdt i fröjden öfver vår härliga seger. Etthtindrasjuttiofemtusen kvinnor äro fria medbor- Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier.
gare, det st6rsta antalet i någon af de stater som aga
Fran Fredrika-Bremer.-Fkirbundets allmänna stipendiefond
politisk rösträtt.
ha följande stipendier i dagarna. utdelats:
Och då vi i den tidiga morgongryningen begåfvol oss
325 kr. till Ragnhild Hederström för kurs vid fackskola
till våra hem, var det med känslan af att d d var ett i huslig ekonomi (Norrbottens stipendium); 260 kr. tilli folkstort privilegium att ha fått taga del i en1 sådan kam- skoleseminaristen Johanna Wikberg (Västerbottens stip.) ; ,200
panj.
kr., till Marta Geete' för kurs vid Tandlakareinstit'u.tet (Jämtlands
Genom dessa ord lyser en kvinnas fröjd öfver att stip.) ; 200 kr. till Anna Wahlberg för sjukvårdskurs (Varmlands
vara fri, och man kan ej undgå att jämföra dem med stip.) ; 200 kr. till folkskoleseminaristen Gertrud Nydahl (Vasterdeni bittra, svårmodiga tonen hos dem, som ännu ha norrlands stip.); 225 kr. till Kallia Bostrand för kurs i tradgårdsskötsel (Vastmanlands stip.) ; 250 kr. till skolkökslararoändligt långt fram till medborgerlig frihet.
innan Carin Persson för fortsatta studier. i ämnet (Göteborgs
Och detta är då Henriette Herzfelder från Wien talar olm och Bohus stip.); 250 kr. till eleven vid Kjelibergska semihur man i Osterrike nu nyligen. till och med vägrat kvink nariet i Göteborg, Agnes Melander (Göteborgs och Bohus
norna n å g d så naturligt och oskadligt som ratten att till: stip.); 260 kr. till Hulda .Peterson för utbildning till slöjdlärarinna (Skaraborgs stip.); 200 kr. till Ebba Mannerberg för
höra politiska föreningar.
kurs vid Tekniska skolan i Stockholm (Ostergötlands stip.) ; 300
En ny föreningslag var framlagd, efter hvilken dock kr. till eleven svid Högrelararinnesem. Gerty Charpentier (Siöderäfven kviiinorna skulle åtnjuta fö?reningsfrihe.t, men som nianl. stip.) ; 225 kr. till Ebba Wöhler far kurs vid fackskola i huslig
bekant upplöstes riksdagen den 31 mars och*därmed står ekonomi (Gottlands stip.); 225 kr. till Ida Svensson för seminariekurs (Blekinge stip.); 200 kr. till Astrid Svenson för
frAgan på samma pulnlkt som förut.
.
ordnad
kurs i barnavard; 300 kr. till Anna Hansson för
"g 30 bestar siiledes fortfarande", skrifver Henriette
slöjdlararinnekurs
(Malmöhus stip.) ; 300 kr. till folkskoleseHerzfelder, "och med inskränkt rörelsefrihd, med bundna händer och fötter gå vi valkampanjen till mötes. Ea minaristen Karen Hjort (Malmöhus stip.) ; 260 kr. till
liten tröst i vår bittra besvikenhet är medwtandet, att vi Bergliot . Grötting för kurs vid Rimforsa landthushallningsskop2 var sida ha den allmänna opinionen, för s& vidt d,en la för 1ararinn.or (Kopparbergs lans stip.,); 200 kr. till Olga
kommer till uttryck i alla partiers stora tidningar, och det Dahlberg för kurs vid Högre lararinneseminarium (Uppsala
ger oss hopp, att nar kampen snart Ater upptages, den lans stip.); 200 kr. till Karin Carlson för sjukvAfdskurs (Jönköpings stip.); 200 kr. till Valborg Carlström för vinnande
skall anda med seger för oss."
af hiöigre lararinnekompetens (Älfsborgs stip.); 400 kr. till
Trots nedslagenhet och bitterhet råder dock ej heller Wendela Leffler för samma ändamål (Stockholms stads stip.);
har nagon fullständig hopplöshet!
325 kr. till Elsa Nyrén för sjukvårdskurs (Stockholms lans
Ellen Wester.
stip.); 400 kr., till sekreteraren vid föreningen Handarbetets'
'

Den s o m b e t r a k t a r m o d e r s k a p e t s o m likviirdigt
med andlig produktion, tanker icke p i att ett verk

ar u t t r y c k f ö r e n personlighet, hvilket b a r n e t i c k e a r .
Rosa Mayreder (Kvinnlighet, manlighet och mäiickligliet).
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vänner Elisabeth Thorman för studier i svensk textil allmogekonst (fritt resestip.).
Från donationsfonderna ha stipendier tilldelats med. kand.
Karin Ståhlberger 500 kr. och med kand. Agda Hofvendal
400 kr. samt ett stipendium pA 317 kr. till fröken Ebba Adlersparre för idkande af sprakstudier.
Såsom smärtstillande medel vid yttre skador samt motverkande
svullnad och inflammationer anses Salubrin oumbärligt af alla,
som lart kanna det och vid inköp icke låta förleda sig att i stället för originalfabrikatet emottaga underhaltiga efterapningar.
Tillhandahiilles i Parfym-, Speceri- och Färgaffärer. Partilage
hos Geijer & Co., Akademigrand 1, Stockholm.
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Kvinnliga elevers tillträ.detill Hudiksvalls läroverks
gymnasium.

S

om bekant ha stadsfullmäktige i Hudiksvall inkommit att såsom princip fastslå, att flickornas antal ej rna f2
till k. m: t med ansökan om medgifvande for flickor öfverstiga gossarnas, att, då på grund af lokala Iörhiilatt vinna tillträde till. gymnasiet vid det allmänna lärover- landen maximimtalet i gymnasieringarna miste begranket i nämnda stad. På infordran af öfverstyrelsen, dit sas till 30, de kvinnliga elevernas antal ej må f2 cfverstadsfullmäktiges ansbkan af k. m:t remitterats, har läro- stiga en viss siffra - förslagsvis 7 - samt att rätt till inträde
verkets kollegium afgifvit yttrande i ärendet. Detta yttran- vid läroverket ma medgifvas endast dem, som hafva sin hemde, som refereras i Hudiksvallsposten för den 8 april, vist inom länet. Sluiligen anser kollegiet, att intagning 2f
är i korthet af följan.de innehall:
kvinnliga lärjungar endast må f& förekomma i ring' I,
Förutsättande att tillträde till de allmänna läroverkens enär det vore af vikt, att de genomginge hela gymnasiet.
gymnasier genom dispens kan medgifvas flickor, väger
Under nu nämnda förbehåll framhaller kollegiet alltkollegiet skalen för och emot ett sidant medgifvande i sa sasom sin ståndpunkt ett tillstyrkande af stadsfu!lqCik-.
fråga om Hudiksvalls allmänna läroverk. Kollegiet finner tiges ansökan.
skalen f ö r vara sa talande, att de mctivera ett tillstyrDet är med stor tillfredsställelse man tar del af Hukande af stadsfullmaktiges ansökan.
diksvalls läroverkskollegiums utlitande. I sin objektiva
Såsom hufvudskal för sitt tillstyrkande anför kollegiet syn p& förefintliga behof och möjligheter till dessas afden omstandigheten, att kvinnliga studerande frin trakten, hjälpande adagalägger det en fördomsfrihet och oegenytta,
hvilka önskat fortsätta sina studier utcfver flickskolesta- som tyvärr i alltför h@ grad saknats i de skrifvelser,
diet, nödgats uncler kostnad och annan. olägenhet göra hvilka våra högre lärdomskollegier nyligen af liknande
detta å annan ort, under det att i det allmänna läro- anledning afgifvit.
verkets. gymnasium, saväl p&.grund af detsammas jämföAtt på dinga orter den kvinnliga ungdomen redan
reldevis ringa antal manliga elever som pli grund af dess efter genomgaendet af elementarskolan måste Iamna hemnya lokaler, utrymme utan olägenhet kunde beredas för met f6r att fortsätta sina studier A annan ort, allt under
ett väsentligen större antal elever.
det att ett allmänt läroverk med hela dess apparat maiianda
Kollegiet framhAlIer vidare den stora betydelsen af kommer endast ett fatal ynglingar till godo, mkte ju beett försök af ifrågavarande art. Efter upprättandet af sta- traktas siisom ett missfbrhillande, och stadsfullmäktige i
tens samskolor vore ju samundervisningens införande afven Hudiksvall ha påpekat ett enkelt och nära till kands ligpil gymnasiet en tidsfråga, och kollegiet. betonar det lamp- gande salt att afhjälpa detsamma. Härvid ar sarski2dt aM
liga u4i att ett försilk i sådan riktning göres 2 en ort, fästa uppmärksamhet vid, att deras farslag påpekar en utdär förhallandena bade framkalla behofvet af och möjlig- väg att fylla ett verkligt kandt behof endad genom Pillgöra saken.
godogöraiide af redan fbrefintliga resurser, utan niigor,
Af de invändningar, som kunna giiras mot medgif- ökning af omkostnader. I den öfvertygelsen, att försöket
vandet, anser kollegiet de principiella vara af ringa be- kommer att utfalla val och motsvara hvad dairmeci %y£tydelse och erinrar härvid om den öfvervägande goda er- tak, m5 man dock, gent emct kollegiets förbehåll, Littala
farenhet man vunnit af samundervisningen med gossar den förhoppningen, att detta försök må elterföljas af flera.
Hvad för öfrigt de af kollegiet gjorda vi:lkoren 5coch flickor i privata gymnasier.
Af vida större betydelse anser kollegiet den invänd- träffar, torde man måhända böra reservera sig mot de
ningen vara, att genom ett medgifvande i förhandenva- bestämmelser, som afse att p i filrhand inskränka de kviilrirande fall ett prejudikat af vidtgående och ej lätt öfverskåd- liga elevernas. antal i ringarna. Faran för en allt för. stor
bara konsekvenser kunde skapas. Häremot framhalles dock, ti!lstr'cmning af flickor. tiil de allmänna lärovesken torde
dds att tillsvidare det blott vore fraga om ett försök, ej vara stor, och om omdandigheterna skulle fcga sa,
$ek att faran af ett prejudikat vore jämföii-elsevis ringa, att flickornas antal i någon klass öfverstege gossarnas,
i det att ett medgifvande af ifragavarande art endast kun- kunde detta ju ej hafva en sa menlig inverkan Ilvarken
de beviljas under förutsättning af att statsverket icke åsam- pa den ifrågavarande klassen eller läroverkets karaktar af
kades n2gon ökad kostnad och saledes endast kunde kom- gossläroverk att en eller flera flickor på den grund m&ma ifråga for mindre gymnasier med fataligt besatta rin- te utestangas från tillträde till liroverket. Och da för maximiantalet i ringarna är bestämd en så hög sifira som 30,
gar.
För försökets anställande anser dock kollegiet fast- förefaller 7 att vara en alltför lag för flickornas antzl.
hållandet af vissa villkor vara af nöden. Ett sådant vore Nödvändigheten af att inskränka flickornas intagning ii11
redan antydt, nämligen att statsverket icke åsamkades nag- första ringen torde ock kunna stillas under debatt.
På samma gång som man måste glädja sig i t den
ra ökade utgifter. Ett annat villkor vore, att bestämda
gränser sattes för de kvinnliga elevernas antal. P i grund öppnade möjligheten för flickor att med sturre lättlict
af de allmäima läroverkens laga terminsafgifter vore en ktinna fortsätta sina studier, maste man iifven med tillalltför stor tillströmning af kvinnliga lärjungar att befa- fredsställe~se hälsa ett förslag om utstrackning af s a m
ra, hvarvid läroverket kunde löpa fara att mista sin ka- undervisning f6r gossar och flickor i ungtfar samma utraktar af gossläroverk. Kollegiet anser därför af nöden sträckning, som statens samskolor för realstadiet repre-
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sentera. . För förverkligandet af samskoleidén afven p5
gymnasialstadiet tomrdedet vara lyckligt, om tillfälle .beredes att göra försök ej . blott vid skolor, sonil antinga
från början varit eller o&så i sin organisation likna flickskolorna, utan afven vid de allmänna läroverken med' deras fasta organisation och enhetliga undervisningsplan. .
Slutligen är att framhålla, att intagandet af flickor i
de allmänna läroverkens gymnasier skulle medföra ett ovedersägligt behof af kvinnliga lararekrafter därstädes och således, med sannolikhet leda till att afven lektoraten g ö ~
ras tillgängliga för kvinnor.

Ljusdal, och fröken MarGefle, med fru Anna Th~~nborg,
ta Schrewelius, Gefle, som suplpleantei-, den förra afven
såsom sarskildt ombud fö,r Helsingland. Till revisorer
återvaldes likaledes fröknarna H. Wesslén och G,. 'Wiklund,
Gefle. .
Kvinnornas stallning till det stundande Andra-kaminarvalet diskuterades, och förordades att söka erhålla afven kvinnliga talare på mannens politiska möten samt att
nya kandidater, som ej förut tillkännagifvit sin stallning
till kvinnornas 'röstrattsfrå:ga, skulle interpelleras. Att inträda i mannens politiska föreningar, hvilket lifligt föros-..
dades, skulle enligt en del ombuds åsikter på mindre
platser vara liktydigt med att uppgifva röstrattsEöireningens
iieu tralitet.
Den vid föregående årsmöte diskuterade frågan om
"den unga kvinnans praktiska fostrad' upptogs. till förnyad behandling.
Från Ljusdalsfölseningen framkom ett förslag att på
landsbygden anordna sko;lkokskurser i samband med flic-.
kornas konfirmationsundervisning, en tid då dessa merene
dels ännu äro lediga och de då kunde draga nytta af
tiden, hvarjimte de samtidigt kunde erhålla en må.ngen
Ljusdal samlades Annandag pAsk ombudat för d e d i - gång valbeli@lig och förbättrad kost. Vidare påyrkades
ka föreningarna inom Gefleborgsförbuadet till det tred- upprättandet af tjanarinnehem, yrkesskolor i staderna samt
je årsmötet.
inrättandet af en lansskola.
Annandag.en på aftonen var offentligt möte anordnadt
En kornrdtt6 tillsattes bestående af fruarna Rod;enstam,
å Ljusdals golodtemplarlokal, besökt af c:a 300 personer.
Hudiksvall,
samt Hallgren och Ostling, Ljusdall, med. upp-.
Mötet öppnades af förbundets ordf. fru Klara Lind,h, Gefle, hvarefter fröken Elin Pal'man från Gnesta höll ett drag altt utreda frågan, sarskildt möjligheten af att anordmer än. timslångt med största uppmärksamhet åhördt f ö ~ na utvidgade skolkökskurser i anslutning till det ofvan .
redrag om "Kvinnorna och samhallsarbetet." Det syn- omnämnda Ljusdalsfikslaget, samt dessutom frågans eko- .
nerligen sakliga och klart framstallda fölredraget mottogs iiorniska sida. Denna torde dock icke behölfva blifva af
med lifligaste bifall, inte minst- af de närvarande mannen, för bekymmersam art, då anslag torde kunna påraknas
hvilka tidigare på dagen haft frisinnadt valkretsmöte och för andamalet från länets. hush~llningssallskap och trolinu talrikt närvoro med sin föredragshallare f. statsrådet gen också från kommunernas sida.
Därjämte beslöts att genom arbetsutskottet söka få
Peterson i Påboda i spetsen. Följande förslag till resotill stand föreläsningar ute i bygderna om huslig ekonolution framlades och antogs enha1.ligt af mötet:
Då mannens rösträttsfråga ej längre står hindrande i mi och dess sociala betydelse.
I detta sammanhang beslöts också att till länets' riksvägen för tillmötesgående af kvinnornas kraf J$ pollitisk
rösträtt, då riksdagens fordran på utredning af denna dagsman i Första kammaren, till den verkan det hafva.
fråga blifvit uppfylld 'och då riksdagen i princip hafdat kan, aflita eii skrifvelse med airledning af hr Fornanders yttd
grundsatsen om svensk kvinnas medborgarrätt, uttalar mö- rande i ,Andra kammaren,. att krafvet på kvinnornas medtet sin lifliga förhopping, att innevarande års riksdag, lemskap i hushillningssallskaperi förefölle nagot s0k.t och*
som a r den1 sista i perioden, oafsedt att ingen regerings- att från kvinnohåll något sadant kraf icke framställts, med
proposition i ämnet blifvit framlagd, skall finna det rik- upplysning. om att detta kraf redan vid förra årsmotet'
tigt och klokt, att ett afgörande steg andtligen blir taget gjordes gällande samt att det nu ytterligare understraks.
Vidare meddelades, att Gefleborgs lans h~shållnin~gssalltill frågans lösning.
I den talrikt besökta supé, som efter mötets slut var skap sedan flera år tillbaka raknar kvinnliga medlem-,
anordnad p& Jarnvagshotell~et af Ljusdalsfölreningen, mark- mar.
tes afven flera. manliga deltagare. Gästerna halsades valNästa arsmöte bestämdes att äga ;um i Gefle.
komna af Ljusdalsförreningens ordförande, fru Anna Thun. P2 aftonen var möte anordnadt i tingshuset tillsam.
borg, och fru Lindh uttryckte de närvarande ombudens mans med Ljusdahföreningen. Härvid inledde fröken
glädje och tacksamhet att ha fått samlas tiil möte i Ljus- Persson fran Hudiksvall frilgan : Är kvinnans rösträttsfri-.
dal.
.
ga en partipolitisk eller en kvinnosaksfråga? samt fru
Herr Petersson i Paboda talade för kvinnorösträtten, Anna Tliunborg, Ljusdal, fragan: Kan hemlifvet taga skaoss veterligt för första gangen offentligt, i ett delvist hu- da af att kvinnan far politisk rösträtt? Båda fr$goma,
moristiskt anförande och bad att som .en liten rekommen- diskuterades lifligt, men inga uttalanden gjordes. ~ f t e r å t
dation få namna att han varit med om att satta in den var på samma ställe .ett festligt samkväm anordnadt af röstförsta kvinnan i en kungl. kommibté, samt uppmanade rattsföreningens medlemmar, som sjalfva utfört allt arberöstrattskvinnorna att inte ge sig förr an de förvandlat tet såväl vid dekoreranidet af lokalen som anrattandet..af
majoriteten mot kvinnoröstratten i Första kammaren till sjalfva supén, och tal höllos både af och för de frarnen minoritet. Den anagenama supén slutade först sent och mande gästerna.
man atskildes i basta stamning och samförstånd.
Ljusdalsmötet var visser1.igen krafvande för deltagarna,
De enskilda fölrhandlingarna ägde rum under tred- men det gaf i gengäld ett godt utbyte och efterlämnar det
jedagens f. m. Härvid beslöts att förbundet skulle arbeta angenämaste pinne tack vare de i allo lyckade arrangesom hittills utan särskilda stadgar och årsafgiften bestäm- mangen för -sjalfva mötet samt för den hjärtlighet och
des till 10 öre pr medlem. Ansvarsfrihet beviljades för gästhihet, hvarmed qmbuden hela tiden omgåfvos.
1910 års förvaltning. Till arbetsutskott återvaldes fru KlaI(lnra LindIz. .
ra Lindh, ordftirarrd.e, fröklen Anna Sundbom, sekreterare,
och fröken Anna Lindborg, kassaförvaltare, samtliga i
'
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Fragment ur ett kvinnoöde.
II.

P

å tredje året af Eric Langes bortovaro diktade So-

phia Brahe det langa versbrefvet, hvari hon ger luft
At sin heta längtan, sitt hopp att snart fa återse den a1skade och sin oro för de faror han far utsta på sina resor. Denna af akta glöd burna dikt, ursprungligen skrifven på danska, förefinnes numera endast i en latinsk öfversättning, hvilken förmenas vara utfujrd af hennes brode? Tyge. I sin "Urania" har Heiberg gifvit en vacker
tolkning daraf.
För den inblick detta bref ger i hennes sjalslif och
hennes sysselsättningar under dessa för henne så långa
kvalfulla år, ar det af oskattbart varde.
Med 'en anspelan pli namnet Titan (solen) utbrister
hon:
"O du ar borta, min dag har ej sol, min natt har
ej stjarnor, Ty du ar middagens sol, morgonens glöd du
mig ar!"
Ofvervaldigad af sin mogna känslas intensitet, berattar hon, faller hon ibland ned framför hans bild, niistan
medvetslös. af sorg, så att hon måste tillkalla hjälp. Nar
han r a n s lämnar henne i ovisshet om sin vistelseort, erfar hon alltid en namnlös angest, emedan hon da icke
'kan följa honom med sina tårar och böner. Helt visst,
tror hon, har han hennes bön att tacka för sin räddning
den gangen retortern exploderade, hvarvid medhjälparna
nedföllo som döda och han sjalf fick sa svara skador.
"O, att kärlek alltid skall vara en kalla till fruktan",
klagar hon. Hon ar helt gramse pa denna "svartkonst",
som är så farlig, och därtill håller honom fjärran fran
henne. Men vill han blott komma hem, skall hon gama
hjälpa honom att finna de vises sten i sitt laboratorium
under de blommande äppelträdens hvalf. Nog skall det
lyckas dem bättre i fördng, helst som hon bar namnet
- Sophia (den visa). Mycket pinas hon af släktingarna, som
förespegla henne hans obeständighet i kärlek. Saga hvad
man vill, hon litar dock fast pil honom och vill icke
lyssna till dem som råda henne att antaga en förnamligare friare. Hon begär ju hvarken rikedom eller varldslig ära - "ämbeten, .gods eller guld blott föga jag skattar, ty din person allena galler för mig mera an allt."
Om det an plågar henne att höra allt hvad de saga, vill
hon dock evigt förblifva hans Urania. Men ofta tänker
. hon också med sammansnörande Angest på det horoskop
hon sjalf stallt för dem. Det är långt ifrån gynnsamt för
deras tilltänkta äktenskap. Och dock Cnskar hon så varmt,
att det snart måtte bli af &en for hennes fjortonhige
Tages skull, han behöfver sival en faderlig van. Det ar
har hon talar om dennes lyckliga stjärnor, men hon hejdar sig med ett:
nu icke att jag utbreder himmel och stjarnor för din blick, du vet att jag ar mera
hemma dar an vid spinnrocken".
Ensamt denna enkla ,vandning ger vid handen hur
hon mer an dgonsin under denna svara tid s&te och
fann tröst i vetenskaperna. Hon har tvifvelsutan nu. ökat
sin samling af horoskop, hvarmed hon i sorgsna timmar
sökte förströ sig sjalf och sina vänner.

Ofta då hon lyssnar till hans budbärares muntliga
halsning, att ingen kvinna i varlden kan i hans ögon
fördunkla hennes skönhet, kysser hon det ställe i brefvet
som hans läppar berört, gripen af bafvande vemod. Skall
icke sorg och grämdse snart ha förtagit all .hennes fagring? Aldrig. skall han finna henne sidan som d2 hal:
lämnade henne.
Denna hennes fruktan var nog icke ogrundad. Atta
års kval af tärande langtan och väntan ltunde icke g2
henne spirlöst farbi. Hennes halsa tog skada diraf. Och
då nu till rAga på allt han, som var henne ,'mera värd
an tusen broder", Tyge Brahe, trött p2 sina fienders trakasserier, lämnade landet, blef det henne outhärdligt hemma. Eftersom sonen Tage nu hunnit den ålder, d i han
borde fullborda sina studier i utlandet, beslöt hon att
f6lja honom p i väg, besöka ett bad för sin halsa och på
samma gang, trotsande alla onda tungor i varlden, söka
ratt pH sin trolofvade, som flackade omkring i Schleswig.
Det var utan tvifvel det sista skalet, som var mest
bestämmande för hennes för en ensam kvinna pi den liden uppseendeväckande resa. P5 hatera 1599 skrifver hon
fran utländsk ort ett långt bref till sin "gode broder" I
Prag om sina närmaste planer. Hon har sport att Eric
varit sjuk och att han haft förtretligheter med sin me&
hjälpare, som velat rymma med hans "guldrecept", men
hon har ännu icke träffat honom. Dock har hor1 fast
föresatt sig att nu komma till tals med honom och imGud om en god lägenhet därtill. Hyste hon arinti vill
afresan nagra illusioner om glädjen af ett återseende, sk
synes hon nu ganska nedstämd, antagligen af hvad hos
härute inhämtat.
Huruvida Sophia Brahe till sist fann den man hon
ägnade sin kärlek på sjukbädden, i gäldhäktet eller under
en tillfällig frihetsfrist, det är 6RrmEmnadt &t gissningarna. Men om detta första möte efter så många år endast
skankte henne nya kval eller en smärtfylld glädje, aldrig kunde hon sedan tanka p& att vanda åter hem. Genom breivet till Margareta Brahe, få vi veta, att hon fer hans
skull föradmjukade sig för hans gäldenärer, med honom
delade hvad hon ägde och pantsatte sina tillhöriglicter,
ja, att hon efter broderns död, sjalf utan van och fortrogen i världen, icke drog i betänkande att förena sitt
öde med hans.
Detta bref ar utom nigra obetydliga skrifvdser i slähtforskning hennes sista lifstecken.
Med sin karaktäristiska, målande stil upprullar Sophia
Brahe har en gripande bild af sitt andra äktenskap och
omständigheterna före och efter dess ingående. 'iyviirr
blir det omöjligt att anföra det i dess helhet*), men ett och
annat däraf kan ha sitt säregna intresse, hvarf6r n5gm
utdrag har skall meddelas.
Brefvet - som bar utanskriften: "Ärlig och välbördig
fru Margareta Brahe till Fusing6, min hjarteldara syster
mycket huldeligen tillhanda" - ar dagtecknadt "Ecklenfi~w
(EckernfCrrde) d. 23 Aug. 1602", samma Ar som hon pii
våren hallit bröllop med Eric Lange.
Det inledes med en tacksägelse för en mindre, utterst
--.

.-

") Det iterfinnes i J. L. Heibergs Urania.

välkommen penningsumma,. som1 systern sändt henne. I
detta sammanhang beskrilfver hon hur ytterligt svårt det
är att få Hnla pengar, och hur man på allt satt söker
skinna dem därute. Alltid måste man lämna .pant för sitt
Iån och ett års ranta för 100 daler löper unders+undoun upp
till 250 daler. På detta. satt ha Eric och hon så småningom pantsatt allt hvad dyrbarheter de ägde, och man förstår att de nu vor0 nästan' bragta till tiggarstafven. Men
djupt har det upprört henne att illasinnade personer pådiktat henne, att hon velat förmå sin Tage att betala
Erics skulder. Ingen af dem, försäkrar hon kränkt, har
nagonsin begärt en skilling af hmom eller har en6 haft
en, tanke dit&. Hon har i tre år icke tagit en enda skilling af sitt gods och har icke gjort någon annan an sig
sjalf skada. Likaså går det henne djupt till sinnes, att
hamm hemmavarande bröder vilja lagga kvarstad på hennes gods och att till och med hennes goda, fromma moder låter inverka på sig af dern. Alla vilja tvinga henne
"med ondo" att komma hem, men aldrig har hon hört
att man lockar' sparfvar genom att kasta småsten ibland
dem För sin del har hon alltid skytt all ondska, och
om hon an kunde, sa vill hon' alldeles icke lämna landet fök att komma hem till den sortens vänner, som blott
vilja hennes fördärf. Hon förstar nog att bröderna vilja komma åt Erichsholm, men det skall aldrig lyckas dem,
Det kan vara nog, att en af dem med orätt tagit ifrån
henne fyra gardar. Och den enda gång hon begärt ett litet penninglån af sh moder p& en kvarn, som denna ha.de i pant af henne, så fick hon icke ett öre, ehuru: modern borde veta i hvilket trångmal h m var, efter hon
nogsamt visste hur ogärna hon, Sophia, bad nAgon om
det allra ringaste. "Men mina ögon hafva ofta tårats,
därfik att min egen moder så hade öfvergifvit mig, och
likväl begärde ,jag blott nagot f& mitt eget, hvilket 'jag
aldrig. hade tänkt göra, om jag vetat annan råd. Gud
förbjude att hon skulle f2 lida som jag, da skulle jag
förr pankatt mina kläder fijr henne, an jag skdle latit
henne lida nöd. Men jag teg stilla därvid och skref intet mera därom till henne. Jag känner henne så val och
vet, att allt hvad hon &r är af idel godhet; och hon låter blott inverka p& sig af dem som omgifva henne, hvilket ar mänskligt." - - - .
Systern har skrifvit, att hon sport, det Sophia .endast
fii:r@ver sig skola resa till ett bad, men att det i sjalfva verket torde vara hennes afsikt att fara till Tyges barn
i Prag.
: I
,
"Så göC det mig ondt," svarar Sophia bittert, "att
jag aldrig kan uppna hos eder, att I vill kähna mig rätt
och första att jag icke föregifver annat an som ar sanning; och ar det mig fi'irundersamt att ingen sanning gäller bland folk, de tänka alltid tvärtemot hvad man säger.
Hvem skdle jag vara så rädd fer, att jag icke tordes saga hvart jag vill resa? - - Slikt är för visso alldeles
mot mitt sinne, att jag skulle ljuga så pA mig. Gud gifve det vore lögn, jag ville gärna ge allt mitt gods att
så vore, om jag an aldrig finge löst ut det igen.'' - Sigrid Platen.

Mrs Catt i Stockholm.'

A

ndtligen, efter flera uppskof, bl. a. på grund af den.
audiens Norges konung i l6rdags beviljade henne;
kom den efterlängtade stunden, då mrs Catt inträffade i
Stockholm. Det var den 30 april tidigt på morgonen.
Regnet strömmade ned från en g r i himmel, men med
glada solskensleenden stod en liten väntande skara p% perrongen för att taga emot henne. Det var L. K. P. R:s
ständiga ledamot fröken Anna Whitlock och medlemmarna af Landsföreningens verkställande Utskott : fröken Signe Bergman med en stor knippa härliga skara rosor,
fniheminman Palmstierna, fröken Thorstensson och' fru
Bohemani; vidare Stockholms F. K. P. R:s ordförande,
fröken Anna Kleman, Dagnys redakt&-, flera kvinnliga
journalister och några fotogaferande herrar.' Snart skymtade i en af det framglidande tågets vagnar mrs Catts
välkända drag, och inom några sekunder stod hon nere
på perrongen, alskvardt halsande, med ett ord f& hvar
och eni och med detta p i en gång ståtliga och vinnande satt, som ar hennes stora charm. Hennes van och
sekreterare miss Hay stod halsande vid hennes sida. Dagen
blef ingen hvila för mrs Catt. En post af inemot 60 bref vantade pil henne, och -den ena intervjun afloste den andra. Mrs Catt måste gang på gång upprepa sin åsikt om
att hoa trodde att det .var Sveriges kvinnor som skulle
hembära den nästa segern, uttala sin mening om1 att röstrattsr&relsen gick raskt framåt i alla de skilda länderna
och att frågan öfverallt vann i aktualitet, berätta att hon
just nyss fatt telegram från guvernören i Idaho, som önskade vid kongressen framlägga resultaten af den kvinnliga rösträttens verkningar i sin stat, o. s. v.
På aftmeri var arbetet med att tillsammans med fröken Signe Bergman fastställa programmet för kongr=:
sen redan i full gång.
'

Umehbref till Dagny.
m också vi rösi!rättsmän~niskor häruppe i Västerbotten
O
skulle tala om för yttervärlden att vi lefva, och det
till och med ganska inltensivt, skulle kanske inte 'vara

sa alldeles ur vägen, eftersom våra grannar sa i norr
som sölder låtit höra af sig.
Imevarande termins . arbete har gått i kongressens
tecken. Och som det därvid först och främst gällt att
skaffa pengar, ha vi ställt till med s. k. "rösträttskafferep!'.
Fyra stycken ha gått af stapdn nu, ett f6rra terminen. De
olika värdinnorna ha bjudit sainman ej bara fikeningsmedlemmar utan också utom fölreningen stående damer,
som mani velat intressera för vår sak och som m m ej
har sa lätt att n i i vanliga fall. Inom parentes skall jag
be att f i rekommendera detta sätt att göra proselyter. Vi
vänta oss mycket häraf. Utom den på ett kafferep obligatoriska välfägnaden har atskillig andlig spis bjudits,
sasom f-edrag öfver framstående personligheter, vanligen
kvin,nor, sang, musik, deklamation, afven dramatisk sådan.
Hvaje inbjuden har fått lämna minst 50 öre sasom bidrag till ,kongresskassan. Oftast har en extra uttaxering
skett i form af ett litet improviseradt lotteri. på viirdinnans
i röstrattsfärgerna . h a h a cfrl0rnsteranordninga.r. Det säger
sig sjalft, att vederb6rande inte försummat sälja kongress-

U

.

vykort med riksdagshuset, "vår längtans mål", och röstrattsmärken. Sa kom fru Greta Holmgren och .gaf oss ett p d t
handtag genom sin roande vis- och sagoafton. H m fick
fullt hus trots en ovanlig trängsel mled nöjen den dagen.
Till sist slogo vi vårt stora slag med fru Carlbergs
pjäs "I mörkaste Srnådand". Teatern hade lapp på lukkan den kvällen. Och den lifligaste rapport rådde me&
lan scenen och salongen#. Under mellanakterna fö~sålde
unga flickor konfekt och små buketter af videkvistar, också för kongresskassan. Nu efteråt få vi till förmån fök
densamma k6pa vykort med det populära teatersällskapet
att skicka omkring till vänner och bekanta.
Ja, som Dagny ser, har arbetet för sommarens stora
mate varit oss till mycken hjalp och gliidje, hvad skali
då inte sjalfva kongressen. ge. oss af uppmuntran och
initiativ, då den kommer.
Umeå den 24 april 1911 .
A. G-dt.
.
.
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Insänd litteratur.

Hugo Gebers förlag, Stockholm: Synd? Ett blad ur kärlekens
bok. - Vid gränsen. Roman af MaunCe Leblanc. Ofvers.
från franskan af M. l.
P. A. Norstedt 8r Söners förlag, Stockholm : Privat-tradgardens
kalender. En minnesbok för icke-fackmannen af Rudolf Abc
lin.

.

matiska teaterns festvaniing,-hyllats på ett hjärtligt och anslående satt. Vid båda tillfällena uttrycktes saknaden vid
att mista dr Palmgren och uttalades ett varmt tack för
hvad hon på olika områden uträttat. Vid damernas fest
tackade fröken Hedvig Sidneri dr P. för hennes arbete
i folk~koleöfverstyrelsen~fröken Anna Ljungberg utbragte
en skål' föï- dr Palmgrens vid. festen narvarande mor och
syster, frölken M. Widegren tackade dr P. för hennes insats i den svenska biblioteksrörelsen och höken A. Lindhagen tackade henne bl%. a. för hennes uppträdande i
stadsfullmäktige nar en kvinno~nassenuesterfråga skulle afgöras. Dr P. f&-klarade i det tal, hvari hon tackade för
hyllningen, att hon alltid skulle kanna sig tillhöra 'de
svenska kvinnorna och att hon allt framgent ville arbeta
för de intressen, som förut legat henne varmt om.
hjärtat.
Möte med anledning af rösträttsmotionerna. Med anledning af kvinnoröstraIttsfrågans förestående b.ehandling
i riksdagen anordnar Landsföreningen för kvinnans po-i
litiska rostratt offentligt möte i Stockholm i Norra Latinliiroverkets högtidssal måndagen den 8 maj kl. 'x8 e.
m. Anföranden vid mötet kolmma att hållas af den internationella kvinnoröstrattsalliansens ordförande mrs Carrie
Chapman Catt, som vid detta tillfälle för första gangen kolmrner att tala inför en svensk publik, dr Lydia
Wahlström, dr Gdli Petrini och fru Amanda Homey.
Inibjudning till mötet har utfärdats till regeringens och1
riksdagens m~edlemmar. Allmänheten äger tillträde mot 25
öres afgift.
- --
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Föreningsmeddelanden.

Föreningen Dagny höll sitt .ordinarie sammanträde
fredagen den 28 april i Fredrika-Bremer:Förbundets lokal i Stockholm under ordförandeskap af fru Agda Montelius. Ars- och revisionsberättelserna föredrogos. Mötet
beviljade. styrelse11 full och tacksam decharge, hvarefter
skreds till styrelseval. Ordf. tillkamagaf att Fredrib-Bremerförbuindet som sina representanter inom Dagnys styrelse .återvalt fru Agda Montelius och dr Lydia Wahlström och som suppleant fil. kand. Axianne Thorstenson. Till redaktör hade fikbundet återvalt fröken Ellen'
Ombud från lokalföreningarna i Sveriges Folkskollära- Kleman, hvilken i egenskap af redaktör ar själfskrifven
rinneförbund .sammantradde i Stockholni den 18 april. medlem af styrelsen-. Mötet atervalde med acklamation fr&
Därvid behandlades titom fölreningsangelagenheter afven ken Stina Quint till ekonomidirektör. Ofriga förutvarande
folksko~lärark~renslijlnefråga. Lonekonferensens fiölrslag, styrelsemedlemmar, fröken Signe Bergman, fru Gertrud
debatterades och vidare behandlades fr'ågan om folk- ock T6rnell och fru Alma Vik, samt förutvarande suppleari.
småskollärarinnornas stallning till hvarandra. Den nybil: tema, fröken Sigrid Leijonhufvud och fru Lilly Hellsiröm,
dade lokalibreningen i Södertälje var för första gåtngen Atervaldes likaledes. Till revisorer återvaldes fru1 Elisif
Théel och fröken Kerstin Wall med fröknarna Mathjlda
representeradl vid. förbundets ombudsmöte.
Silo~w och Elin R ~ é nsom suppleanter.
Vid därefter hållet styrelsesammanträde återvald&. till
Stina Quints stipendier utgå i år ined 1,000 kr., hvaraf '700 kr. till vid folk- och småskolor inom Götaland ordförande fru Agda Montelim, till v. ordförande dr Ly.
anställda lärare och lärarinnor, som ämna bevista arets dia Wahlström och till sekreterare fru Alma Vik.
sommarkurser i Lund ,eller Göteborg: Ofriga 300 kr.
Fredrika-Bremer-Förbundskretsen : Lund - med omnejd
utdelas som understöd åt tjänstinnehafvande, sjuka småhade
den 25 sistlidne april ett talrikt besökt möte i Lunds
skollärarinnor.
Damklubbs
nya lokal, under ordförandeskap af fröken
Såväl sommarkurs- som sjukstipendiet sökes hos Redaktionen af Folkskolans Barntidning; Stockhoh, före Maria Collin.
Därvid upplastes en från styrelsen fök Arbetsklassens
den 20 nastkommande maj:
barnhem i Lund inkommen skrifvelse, hvari s.tyr~lsenlframHyllningar för dr valfrid Palmgren. Dr Valfrid Palm- för sitt tack till fölrbuindskretseii för dess kraftiga hjälp
gren, som uttradt ur Stockhohs stadsfullmäktige och står med anskaffande af medel till barnhemmets yrkesskola.
Ordf. redogjorde för Fredrika-Brerner-Förbundets årsi begrepp att lämna' la*,
har såväl af sina kamrater
inom stadsfullmäktiges moderata klubb, hvilka gifvit en möte i Strangnäs den 18 och 19 april, hvarefter föredrag
storartad middag f& henne, som af ett fyrtiotal damei hi311s af pofessor M. Pfannenstill om "Den sociala fr&
i huhudstaden, hvilka anordnat ett aftonsamkväm i Dra- gans förhållande till fosterlandet och religionen."
En motion af Falu kvinnliga stadsfullmäktige. Frökeii
Valborg1 Olander har i Falu stadsfullmäktige vacki! motion
om att stadsfullmaktige ville besluta att åt hälsovårds:
nämnden uppdraga att verkställa utredning om. behöfligheten af att i Falun anställa en delvis af staden aflönad
sjuksköterska samt att inkomma m'ed yttrande i ämnet,
jämte eventuellt förslag till kompetensvillkor, löneförmåner,
tjän~tealigganden, taxa
m., lämpadt efter förhållandena
i Falur].
.
I
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Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa har förliden vecka
hallit sitt &möte. Medlemsantalet vid årsskiftet uppgick
till 31 1, under året utbetalad sjukhjälp till kr. 3,989, årsvinsten kr. 1,694 och den nuvarande kap.italbeh~llniqgeno
till
32,220 .kr. Styrelsen uQöres af professor P. G. Rosén,
fröken Theresa Geijer, fröken Ellen Ulrich, d r ElinBeckman och fröken Augusta Palmqvist, med. dr Arndd
Josefson, dr Mathilda Lundberg och fröken Ad,a Simoa
som suppleanter. Revisorer äro fr6knarna Elin Rheborg,
Therese Bökman, Ida Larssoa och Ingrid Tydén.
'

F. K- . P. R. i Stenstorp hade den 26 dennes sitt ordinarie sammanträde. Ordföranden lämnade en kortfattad
redogölrelse ilfver fölreningens verksamihet under år 1910,
hvarefter revisionsberättelsen upplästes och full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen. En del föreningsarenden filredrogosj hvarvid bland annat bestamdes om
anordnan.det af .studieaftnar, då medlemmarna skulle sammankomma minst en gång. i månaden.
'

F. K. P. R. i Uddevalla anordnade den 4 dennes en
sago- och visafton af fru Greta Holmgren; hvaraf behållningenl, . kr. 50, * öfversändts till kongresskassan. Af enskilda föreningsmedlemmar har till samma anldamål skänkts
56 kr.; detta tillsammans med 100 kr. - vinst af Delsbostidans soaré - som redan f&-ut skänkts, utgör bidrag
till kongressen.
. Linköpings F. K. P. R. och Fr.-Br.-Förbundskrets hade
fredagen dm 21 april. anordnat offentligt mötte i Ebeneserkyrkan, hvarvid doktor Alexandra Skoglund hödl föredrag
öfver "Den gifta .kvinnans rättsliga stallning förr och nu?'.

norna ömkvarda i att s5 snart som möjligt få vid ordnandet af samihal'ets angelägenheter göra jämväl sitt inflytande gällande och ta jämväl sin del i ansvaret.
Svenska kvinnornas nationalförbund höll onsdagen den
26 april årsmöte i Stockholm. Till medlemmar i. centralkommitth för tv5 år omvaldes' fru E. Upmark, ordförande, friherinaan A. Rappe, .vice ordförande, fröken M. Cederschidd, vice ordförand,e fil. dr A. Skoglwnd, protokollförande sekreterare, fröeken E. Terserus,, korresponderande sekreterare, professorskan M. L. Klasm, kassaförvaltare, fr6ke.n E. von Platen, sekr.-suppl., fil. kand.
Elin Cederblam, sekr.-suppl. cfter fru A. Ingelman; som
undanbed$ sig återval. Till revisorer åtiervaldes professorskan W. Rossander och fröken E. 'Whitlock och till revisorssuppleant fru M. Ekdöf .
Till stödjande medlammar i Svenska kvinnornas nationalfölrbmd ha 'invalts fru Thérkse Andersson, fru Knut
A.ndersson:, f. Cederblom, grefvinnan von Hallwy4, fru
A. Broms och professorskan Hamberg.
Rölrande 'f6rbered.elsema till det internationella kvinnoförbundets exekutivmölte, hvilket som bekant kornmer att
hålllas under ordförandeskap af lady Aberdeen i Stockholm den 6-12 september 1911 på inbjudan af Svenska
natioaalföirbundet, lämnades redogörelse.
Svenska Hem hade den 28 april halfårsmöte i Brurnmerska sBolan. i Stockh'olm under ordförandeskap af fru
Emilia Broomé. Försäljningssumman har under tiden
juli-mars uppgått till 357,720 kr. mot 289,764 kr. under
motsvarande tid förra året, allisa en ökninlg af 67,955
kr. Unlder nämnda tid ha 294 nya medlemmar inskrifvits
i fölreningeii eller 120 mlera an under föregående år. Hela det nuvarande medkmsantalet utgör 1,898. Vid sammanträdet diskuterades frågan: Konservering af frukt och
grönsaker enligt äldre och nyare metoder, med inledningsanlf&-andei af lärarinnan vid högre lararinneseminariets
h~ishalllsskolan fröken1 I. Schager.

:

.

'

Trollhättans F. K. l? R. hade söndagen den 2 3 april
anordnat ett synnerligen lyckadt opinionsmöte. Talare
voro, utom ftireningens ordförande, landstingsmannen
herrar Albert Johansson och Anders Hansson, den förre
liberal, den senare socialdemokrat. Följande resohution
antogs: "Man och kvinnor i stort antal samlade till ett
s vin nornas diskussionsklubb i Stockholm hade fredagen
offentligt möte i Trollhättan den 23 april :l91 1 uttala med den 28 apiil sammanträde, hvarvid dr Alma Slundquist
anledning af röstrattsmctionerrias förestående behandling utsågs till klubbens delegerade vid den stundande interi riksdagen en, bestämd yrkan att kvinnornas röstrattsfrå- nationella röstrattskomgwssen med fru Hilda Sachs solm
ga måtte lösas af dlenna riksdag - den sista i valperio. suppleangt. Aftonens diskussion, som rörde sig kring amden -. då ett ytterligare fördr6jande af en oundviklig och1 iiet "Böra de gifta kvinnorna utestängas från befattninrättvis reform endast ar agnadt att alstra en bitterhet, gar", inleddes af d r Ada Nil.oaz
s o m . redogjorde för
soni kan bli hindrande för en lugn1 utveckling."
k. 16neregleringskommitténs förslag i ämnet och de utlåResolutionen tillställdes Älfsborgs lans riksdagsman i tanden en del myndigheter afgifvit och bemctte. de skäl
Första kammaren samt ortens riksdagsman i Andra kam- som uppstä~llts för..att gift kvinna vid ing8en.de afl akten- .
maren.
skap borde anses ha frå.ntradt innehafd befattning.
På ett större politiskt möte, som hölls i Trollhättan
Samtliga talare under diskussionen uttalade slig mot
Annandag påsk, hade fr6ken Signe 'Wolllter förut för en kommitténs förslag. Sarskildt framhafdes det -abnorma i
intresserad och förstående publik framhallit vikten af att att en1 gift kvinna skulle skiljas från sin befattning men
kvinnornas röstrattkfraga löses af denna riksdag.
det olaktad~t ha skyldighet att försörja blide sig och barn,
direst hon skulle bli änka.
Kvinnornas politiska rösträtt. F. K, P. R. i Ronneby
Klubben beslöt ocksa att uttala en kraftig protest mot . .
har vid sammanträde den 21 dennes beslutit tillställa la- sjunde punkten i kommitténs förslag och upgdrug'4t .stynets riksdagsrniin följande resolution:
relsen att formulera protesten.
Som den af riksdagen begärda utredniagen af den
kvinnliga rösträttsfrågan numera ar afslutad och sarskildt
Ett moderat kvinnoförbund har förliden vecka bildats i
i betraktande af att något för kvinnorna så mrh6rdt be- Stockhollm. I interimstyrelsen insattes fröknarna Mela
tydelsefu~lltsom en* revision af äktenskapslagstiftningen och Anderberg och Torborg Bäckström, fru Lizinka Dyrssen
familjeritten i dess helhet redan ar under förberedelse och fröken. Gertrud Ericson, fru Lilly Hellström, fröken
och inom fA år ska11 behandlas af fol.krepr&entatilonen, Elisabeth Aschan, grefvinnan Louise Etenbock, fröken Ber. Atalal mötet sin lifliga anslutning till de i riksdagen nu ta Welin, fr~il Ida Geijer och fru Eva Fristadim. Som
framlagda motiorlerna om politisk rösträtt och valbarhet medlemmar i det nybildade förbund.ct antecknade sig omför Sverges kvinnor på samma villkor som för dess man kring 300 persoaer.
Aninalning om inträde i fölrbmdet kan göras till fru
och sin förhoppning att riksdagen, genom att redan detta å r andtaga en såda'n motion, vill behjärta det för kvin- Lizinka Dyrssen, Floragatan 21, Stockhoim.
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Apotek.

II P'rä~or
och

1

svar.

Hvar kan man prenumerera pd Dagny?
I landets alla postanstalter och boklador kan man beställa
huru manga ex. som helst.
Skall man alltid prenumerera d dessa stgllen?
fal ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man
al&d göra det.
Hvad kostar Dagny i postanstalfer och bokllidor?
Dagnys postprenumerations- och bokladspris är kr. 4: 50
för l / ~ 2:
, 50 för l/, och 1: 25 för l/, ar.
Hvilka villkor erhdlla prenumerantsamlare d Dagny?
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en provision af kr. 1: - för hvarje helars-, 50 öre för hvarje
halfars- och 20 öre för hvarje kvartalsprenumerant.
Huru skall man fdrfara fdr denna provisions erhallande?
Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, går man tillväga
p i ett af följande sätt:
1) Antingen: Genom insändandet af prenumerationsafgiften
med afdrag af provisionen beställer man det behöfliga antalet ex. (hur rnanga som helst, men aiitid mind 5) direkt
från Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress
i ett och samma paket sander alla beställda ex. Samlaren har da
att ombesörja utdelningen till de samlade prenuineranterna.
2) Eller: Man prenumererar a närmaste postkontor (e'annorstädes) för de samlade prenumeranterna, detta u n d r hvars
och ens adress, begär kvitto a samtliga erlagda afgifter,
tillställer oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvisning sända samlaren den stadgade provisionen.
Hvar, och till hvilket pris kan man nummervis Idisa
Dagny?
I Stockholms tidningskontor och cigarraffärer samt hos Dagnys kommissionärer i landsorten. Pris 10 öre pr nummer.

I Alla skrlfvetser rorande expeditionen adresseras:
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D A G N Y S IEXPEDPTHBN,
STOCKHOLM.

Ung flicka-som under snart h
år tja~stgjortsom tekniskt biträc
/Platssökande fal sina annonser hjsrda r
å apotek och har utmärkta bety
D a p y fsr halfia p r h t eller 7118 6re pr mm.) frin denna verksamhet, önskar ar
ställning. Svar med löneuppgi
till "Praktisk och fortfärdigu, dcnr
tidnings expedition, Stockholni.

Ung musikalisk flicka

af familj, som genomgått 8-klassigf
läroverk samt 3-arig kurs vid Göteborgs Slöjdförenings Skola, önskar till hösten (el. sommaren) plats
i god familj i stad el. på landet att
deltaga i väfning, sömnad .m. m.
samt teckna och spela med barnen
i huset. Kan äfven om så önskas,
läsa med små barn. Svar med uppgift om lön m. m. snarast möjligt
till (5.R. M.", poste restante, Göteborg.

Bildad
H usförestAndarinna

Snskar mot fritt vivre plats i battr
'amilj för att under husmoders ler
iing deltaga i alla iiiom ett hei
'örefallande göromal. Onskar al
;es som familjemedlern. Sv. undf
idr. ,120 årtt Ostra Stenby p. r.

Husjungfru
'ullt kunnig i en jungfrus sysslo
inskar plats i firiare familj. Dc bas;
.ek. Tacksamt svar till (IN. N.
3römsholm p. r.

önskar plats hos battre ungherre
eller änkeman. Kunnig i allt som
hör till ett hems skötande. Betyg
Finnas. Tacksam för svar under inskar plats att ensam sköta liti
adr. nOrdningsfull(1,Hernösand p. r. rållet för ungherre ellq etisatri dan
Jenorngatt Elisabeth Ostmaris Hiit
allss skola och förut skött hus1151
sv. t. "Tacksam", Malung p. r.
önskas plats som hjälp och sallskap
i familj eller såsom ressällskap. Smi
Iöneansprak och vackra betyg. Sv.
till f i K . B. S . m , Getebergsängs post- jnskar skolkökslararinria öfver son
naren plats i familj p1 Isildet a
kontor, Göteborg.
ijälpa till med sömnad o. fijrckorr
öro om ål. Sv. t. ~~SkolI~ökslararir~
.-alun, p. r.

Ordentlig, pålitlig flicka

Ung, kvinnlig sjukgymnast

Not fritt vivre och fria rest

Kiiinnlig mediciae kandidal

med S manaders sjukhustjänstgöring
och som genomgått kurs i massage
och sjukgymnastik önskar till sommaren lämplig sysselsättning vid
badort eller i familj. Svar t. Allm,
Tidningskont., 'Med. kand"., Sthlm,

Bildad 'flicka, van vid huslik
sysslor, önskar plats som hi~snii
ders hjalp. Afven villig att läsa me
mindre barn. Tacksam för svar
l,Familjeniedlemll, adr. Grislcliami

h g , anspråkslös flicka
önskar plats i familj; %rvillig dc
taga i förekommande göromil, öi
som vistats flera ar utomlands ön. skar anses som medlem af familjer
skar plats i familj, institut eller son: Betyg finnas. Svar till 11N:o 20
ressällskap. Talar flytande tysk: Tingsryd.
och franska samt nigot engelska
Svar t. Agda Eriksson, Bastad.

Ung sjukgymnast

Folkskolans Barn tidning

utgifven och redigerad af STINA QUINT ut5 0 - A r i g darr
kommer 1911 i sin tjugonde årgå~ng.
önskar efter mångkig wrksanlllr
S t u d e n t s k a , - som husmoder - i stiirre het
1 Ett rikt illusfreraadt nummer hvarje vecka, 36 gladlynt
f3 komma i ett likt bildadt,.~iir
och med god halsa, ön. -veckor under året.
ligt,
enkelt hem p9 landet (Aldr
skar helst vid badort eller annor. dam eller
herre) i mellersta Swrig
under sommaren plats son
Bästa och Iampligaste läsning för barn af alh städes
sällskap, lektris sekreterare eller at, Vidare till (#Ettlitet hcrti, Liiiliöpin;
undervisa skolungdom. Benäget sv
Isamhalkklasser.
Engelska
t. (,Feriearbete1 p. r. Uppsala.
önskar plats i bildad familj sot
Prenumerera a" narnaste postkontor. Piis föf
Intelligent, musii-, språkkunn., huslig prakt. dan sällskap och hjälp. Goda ref. Sv;
till Miss Offord, Seffle, iiioiil
helt år Kmnor 1: 65, ha@ år 90 öre.
(Inf. tyska) önskar värdinneplats ho:

I
I

I
I
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dagar.
änkling ell. battre ungherre, eller
ock som förestindarinna för klubb
Svar till "Hemtrefnad 1911" under Bildad f l i c k &
adr. S. Gumzlii Annonsbyrå, Stock- med god handstil, som ar kiinni
holm, f. v. b.
ivtyska och maskir:skrit'ning oc
har genomgått ktirs i bokliållei
plats i häradeöfdings-, l i t i :
Kontorsplats önskar
mansfamilj e. d. Ar äfven villi
önskas till 1 ell. 15 maj af ting dam deltaga i lättare hiisliga sysslo
kunnig i bokföring och van vid Tacksamt svar tili ~~(ilatilyiit2C
kassa. Sv. emotses tacksanit t. °Bok- åringN,Norrköping, p. r.
Föreskall, Nya Tidningsk., Uppsala
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4ilrekommenderad ung barn.öken önskar anställning p8 lan-

Framtidsplats.

't under sommarmhaderna. .Viare upplysningar genom Fredrika
Ung, energisk dam, kunnig i bokremerförbundets byrå, Stockholm. föring samt fransk.a, tyska och eng
elska språken erhaller förrnånlig
p% agentiirkontor.
23-årig prhstdotter plats
åtföljda af betygsafskriftet
jker plats hos ensam dam som tillSvar
Poste restante, Stockialp och sällskap, något kunnig i holm"Tretton",
C.
atlagning och sömnad. Svar till
Snspråkslös~,p. r. Sala.

Två unga Norrländskor,

Sjuksköterska

än bättre hem, önska plats tillminans på restaurant eller hotell
ider sonimarsasongen. Svar emots tacksamt till 11TvaNorrlandskorfl,
udiksvall p. r.

Sjuksköterskeplatsen yid Ström:
Bruk ar ledig att genast tillträdas
och torcle ansökningar åtföljda al
betyg och refe-enser insändas till
Stronis Bruks Aktiebolag, Strömsbruk.

lerrar Tandläkare

Lararinnebefattninaen

i handarbete vid ~ a t r i n e h o h sElementarliiroverk för flickor är till
atisökan ledig före den ,l5 Maj.
Ansökningshandlingar med intyg
om genomgångna kurser (däribland
H. Lundins slöjdkiirs) jämte flickoch friskbetyg insändas
23-årlg flicka skolebetyg
till styrelsens ordförande under adr.
god familj, något van vid sjuk- Kristinehamn. Lagstadgad lön och
rd, önskar under sommaren med- pensionsbidrag från skolan.
Ija till badort som barnfröken
S'TY RELSEN.
ler som hjälp och sällskap at
i r e dam. Svar torde godlietsIlt sandas före 10 maj till 11G-illl
nköping p. r.
ledig vid Mora Samskola för början af .h. t. 1911. Äninen: matematik, fysik och kemi, något modersmalet
helst afven teckiskar komma i vänligt hem som ning. Lön samt
1 400 kr. jiiiiite bidrag
ismoderns hjälp. Helst i Stockpensionsafgift.
#lm eller dess närhet. Vill anses tlllAnsökningar
insändas före den
m familjemedlem. Svar till Lans- 20 maj till Föreståndaren,
under
Zningens Platsredaktion, Katrine- adr. Mora.
dm, f. v. b.

Flicka med nagon kunskap i kaschuksarbeten önskar plats snast. Betyg finnes från förut inneafd plats. Svar till tdTeknikerll,
r. Sollefteå.

p

-

Lärarinneplats

7

DAGNY,
KVINNORNAS BASTA
PLATSANNONSTIDNING

Kor respondent,

LEDIGA PLA TSER.
Ung dam,
.nnig i maskinskrifning och stenoafi samt helst äfven i tysk och
gelsk handelskorrespondens, erIler plats. Uppgift om lönepreitioner, betygsafskrifter samt fogafi sändes till IiZuverlässigUunr adr. S. Gumzlii Annonsbyrå,
xkholm, f. v. b. ,
--

Kvinnlig Kontorist
rd utprägladt ordningssinne, fullt
mpetent att på egen hand föra
cker och därjämte kunnig uti af.skorrespondens, erhiller genast
digvarande plats p2 fabrikskonp i landet, omkring l/, timmes
.nvagsresa fran stad i mellersta
erige. Fritt vivre ingår i lönen.
ar med uppgift på Alder, löne?tentioner, föregående ansfällning
torde sandas till märke "Fabriksntor", under adr. S. Gumzlii Annsbyra, Stockholm f. v. b.

A.-B. Nordiska Kompaniet,

Skolköksiärarinna.

:.

Hushållslärarinna,

som tillsammans med dylik, under
husmoders ledning, vill ataga sig
alla inom hemmet förekommande
göromål dar ej jungfru finnes, erhiller plats. Lön 10 kr. pr mån.
samt anses som familjemedlem.
Svar med fot~grafi till "X" Mölbacka p. r.

finnes plats för ung dam med god
skolunderbyggnad, fallenhetförkontorsarbete och iiled utpragladt ordningssinne samt om: möjligt äfven
vana som stenograf. Platsen ar att
betrakta endast som extra från 1
maj till 1 oktober, men finnes utsikt för den som visar duglighet i
utförandet af sitt arbete att erhålla
anställning som ordinarie. Egenhändigt skrifvet svar med uppgift
om ålder, genomgangna kurser, reFerenser m. m. afvensoni åtföljdt af
betygsafskrifter och fotografi saildes
till : "Plats
försäkringsbolag",
Sv. Telegramb. Stockholm, f. v. b.

Till den 15 Juni

Vid ~ & k ö ~ i n Elementar[aro~s
verk för flickor finrls instundande
läsår plats för skolkökslärarinna
med tilltrade omkr. deii 1 september. Lön 1,300 kr. och delvis fritt
vivre. Kompetensvillkor: aflagd examen såsom skolkökslararinna eller
däreniot svarande kunskaper.
Ansökan ställd till Slyrelsen och
åtföljd af afgångsbetyg fran skolkökslärarinnekurs, lakarebetyg och
helst betyg öfver föregående tjanstPlatsen som
göring insändes f ö r e d e n 2 0
m a j till undertecknad
Arbetsforestånderska
Ada Arivedson.
å Norrköpings Arbets- & FörsörjFörestandarinna
ningsanstalt ar ledig 1 Juni för
adress Linköping.
stadgad kvinna med ordningssinne
och ledareförmåga sanit fullt hemmastadd i sömnad, vafning och
En verkligt skicklig
större modern tvittaiistalts skötsel.
Löneförmåner: 500 kr. och fritt
vivre.
Till Fattigvårdsstyrelsen ställd an- helst troende, med värdigt satt,
sökan åtföljd af kompetens-, frejd- undervisningsvan
alla till en högoch lakarebetyg bör vara styrelsen re hushållsskola ihörande
ämnen,
tillhanda före den 15 maj, under sarskildt!
finare matlagning, erhaladress Norrköping.
Norrköping den 22 April 1911. ler förmånlig anställning. Svar m.
betyg och refereriser till Box 46,
Fattigvårdsstyrelsen.
Katrineholm.

Bildad, anspråkdiis och barnkär ung flicka,

.

fiillt kompetent att på egen
hand brefvaxla å Tyska,
Franska och Engelska erhaller ordinarie plats å vårt
kontor fr. o. m. den 15 juni.
Endast skriftliga ansökningar
affattade å ofva nstående språk
samt åtföljda af fotografi, .
åldersuppgift och referenser önskas en anspråkslös flicka, frisk
och gladlynt, kunnig i matlagning,
beaktas.
bakning satnt något sömnad. JungFru finnes. Svar med Iöneansprak
\j11 IJrostinnan A. Lundgren, Resmo,
Stockholm.
Dland.

'

lattre anspråkslös flicka

hufuudkontor

Fi:llt kompetent att förestå finare
hviivaru- och trikåaffar i större
landsortsstad önskas 1:sta juiii.
Vana vid .inköp önskas. Svar med
Fotografi och löneanspråk tiil
~ I A B E A tinder
~ ~ , adress S. Gumzlii
Annonsbyrå, Sthlm, f. v. b.

Kvinnliga
arbetsom riden.
Utbildningskurser m. m.
Muntliga och skriftliga
upplysningar genom

Fredrika-BremerFörbundets Byrå,
54 Drottninggatan.

Energisk försäljerska
fullstandi~t hemma i Reseffektoch ~ e r ~ k i ~ e r i n ~ s b r a n serhålchen
ler förmånlig anställning. Ansökningar med betyg och referenser
emottagas mellan kl* 9-11 f. m.

GYNNA ALLTID DAGNYS

Aktiebol. Nord. Kompaniet,
Jakobs bergsgatan 4.

Sprid Veckotidningen D A G

AWNOWSORER!

Wiréns öfverfeta LANOLINTVAL, fina världens favorittv%

Deposition

Erhalles i hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt frHn

L. G. Wirens Tvål- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) J(@. H3fL

&

21 Lilla Vattugatan 28

Sparkassa

Ikandinavisk Konstslöjdsförsäljning,

KOPMANNABANKEN,
Arsenalsgatan 9 8
Södermalmstorg 8

8

-

STOCKHOLM.

Aktiekapital 3,000,000 kr.

1-

Sprid Dagny!

P. A. Norstedt & Söners Förlag

1

%

Följande läroböcker och planschverk hafva
utkommit utarbetade vid

iTQCKHOLRI, 27 Klsirabergsgat. 27,
Handarbeten, rikt urval
Nationaldräkter, tyger
och tillbehör
Träsjöjd, stort lager
National- cch Gsrneringsband, egen tillverkning.

IERM. HAMNQVIST
Kungl. Hoffotogiaf.

Biblioteksg. 1 1, Stockholm.

Högre Liirarioneseminariets Hushållsskola
Walin & Schager:

-=mr

---

Stockholm.

p

Prenumerera
Ö. 3275 på

Monstertidningen

Konstslojden i Hemme
Pris 3.50 pr Pr, 12 häftcn. 1.6
nummer 30 öre. IniieliilIcr !rio
ster till broderier, viifriader, lade
plastik, gyllenläder, drifning i n
tall, malning på porslin, tr5, m. r
Preniimeranter fä begär2 rr.öi~st~
Äldre Arghgar rea!iseras.
Iied.: Valhallavagcn 19. n. b.,
StocMolfiz.
Filial: Hapavanda.
G. o. A. MEUKOW.

1 dussin kabinettsfotografier,matt

KOKBOK ~~3jurnmmmm tapper,

f 2 kronor.

Lektioner i Linnesömna

Fjärde omarbetade upplagan. 1910. Pris 2.50.

(äfven blusar, barnk!ader m.

Mimmi FranzCns

Praktisk metod, utan tr5Adii

'rukt- 81 Blomsterhandel Hvarje elev disponcsnr en syriiask

--

6 KARLAVAGEN 6

. P. 15589 (hörn. af Braheg.) A. T. 15539
seställningar af Buketter och
Cransar smakfullt och billigt.

Walin & Schager:
i SJUKMAT
Med förord af Doktor E. G. Johnson.
Andra upplagan.

rii

1903. Pris 2.50.

Högre L B s a s i n m e s e m k a a r i e
sid

Stifftels~m%jdRbeagsBa FBicEBsEMaw
~mfattar3 ettåriga afdelningar. De två senare aren agnas at spcci
tudier. Afgangsbetyg frhi seminariet niedför högre Iararinnekon~pcteii
För intriide i afdelning I fordras fullstaridigt afgaligsbctyg frSn
:lassig flickskola eller genom inlr3deasa1iieii styrkta motsvarande k l
kaper. Ansökningar, iitföijda af betygsafskrifter, frejdr- och läkare'
yg, torde före deil 1 juni insiindas till seminariets iOrcntiiidariii
;ödra Vägen 23 Göteborg. Prospekt p2 Segsaan.
Göteborg i Mars 1911.
STYKELSI~X
(Nord. AB. 18137)

Walin 1 Schager:
d
RECEPTSAMblMG a
Till hemmets oeli skolkökens tjänst.
Femte uppl. 1910. Pris: häft. 60 Öre; inb. 90 Öre.
Under tryckning ar en ny, delvis omarbetad upplaga
af Ingeborg Walin:

--m

FODOÄMNESLÄRA m
Pris inb. 3 kr.

Gertrud Bergström o. Ingeborg Schager:

FODOÄMNESLARA

jämte några anvisningar rörande hemmets vård.
Fjärde uppl. 1909. Pris: häft. 60 Öre; Inb. 90 Öre.
Gertrud B e r g s t @ z :
m a TVATT OCH'STRYKNING -0
j3mte en kort redogörelse för tvättredskap och tvättmedel.
191 1. Pris 75 Öre.

I

i=
VARA

SLAKTDJUR a

m

Pris 12 kr.
Afbildningar af oxens, kalfvens, farets och svinets olika slaktstycken. Vägledning såväl vid undervisning i huslig ekonomi
som vid slakt. Bilderna utförda efter original af Alberta Rönne
V#GGTAFLOR F O R KURSER i HUSLPG EKONOMI
Pris tills.: ouogfcdr. 17 kr., uppfodr. p i papp 26 kr.

af Alberta Rönne och Karin'Kumlien. PI. I a. Oxen
Målade
PI. I b. Oxen. PI. II. Kalfven. PI. III. Faret. PI. IV. Svinet.
STYCKNING AF

Pris tills.
taflor utg.

VARA

SLAKTDJUR

Dagens nummer innehiiller:

Den kvinnliga of verlirarfrigan.
Från vårldens r0strattsfält. AF Ellen w~sttJre
Riksdagen.
Fredrika-Bremer-Farbundets stipendier.
Kvinnliga elevers tillträde till Hudiksvalls iffroverks gyrnne
sim.
Gefleborgsförbundets af L. X. P. R. 3:djr: irsrnöte. i'
Hara Lindh.
Fragment ur ett kvinnoöde. II. Af Sigrid Pldis.
Insänd litteratur.
Mrs Catt i Stockholm.
Umeåbref till Dagny. Af A. G-dt.
Notiser.
Föreningsmeddelanden.

I

:prenumeration ii Dagny sker $ närmaste postanstalt
eláer bokhandel.

