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Frigga Carlberg
För rat@rdighets skull. . .

f C å lyder Frigga
3 med rätta sattas

Carlbergs valsprSk och det kan
som motto har ofvan, ty rattfa'rdigheten ar driffjädern i allt hennes arbete. .Det ar för
rättfärdighetens skull - för att bana vag för dess fram:
marsch i världen - som hennes fot aldrig tröttnar,
hennes hand alltid är redo och hennes hjärna så sallan får hvila - det ar rattfärdighetskanslan, som bar
heiiiie och mångdubblar hennes krafter.
För Dagnys läsare ar nog Frigga Carlbergs stora
insats i röstrattsarbetet mest kand. Nar detta arbete
pil allvar tog form, föll det sig så .naturligt, att fru
carlberg skulle bli en af dess ledare - här ,om nåqonsin fanns falt för rattfardighetsstrafvandet - och
hennes rika erfarenhet af sociala missförhå~llanden
gjorde att hennes insats i detta arbete fick. sin allcleles sarskiiltla prägel. Det var en oskattbar vinst for
det samhälle hon tillhörde att f2 henne till ledare,
men framgången i arbetet landet rui?dt - och den ä r
ej ringa, nar vi se tillbaka - kan till stor del skrifvas på Frigga Carlbergs konto. Hennes rnånghundrade föredrag öfver hela Sverige Iia gifvit henne tillfälle att personligt påverka tusentals människor, och
detta har skett utan buller och bång, blott genom att
på ett satt, som icke kan gendrifvas, påvisa att kvin-
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Att hon afven låtit sin penna arbeta i rösträttens
tjänst veta vi ju alla, och att såväl "Fru Håkansson"
som "Fru Håkanssons dotter" varit till ovärderlig nytta inom föreningarna, det' erkännes också tacksamt.
Skulle något vara att beklaga härvidlag, så vore det
att fru Carlbergs vidtomfattande verksamhet nekar
henne tid att an mer agna sig åt litterar verksamhet,
ty helt säkert har mer an en hittills likgiltig genom
henne drifvits in i rörelsen.
Att Frigga Carlbergs lifsgarning går på djupet,
det förstår man, när man genomläser hennes senaste
flygblad: >'Hvem löser bojan?" - samtidigt utgifvet
på svenska och engelska. Ja, hvem löser bojan? Att
Frigga Carlberg osökt framställer en sådan fråga,
det inse vi, som på nara håll bevittna hennes stora
barnavårdsarbete. Att hjälpa de små, de, som lida
oförskyldt, det ar dock hennes största lifsgarning, och
det ar kärleken till dessa m å , som gör henne mäktig
att fördraga allt arbete, allt det motstånd okunnighet,
byråkrati och fördomar uppresa och alla de förgiftade pilar afunden och egoismen afskjuta.
Den som en gång sett mottagningsrummet på sociala upplysningsbyrån, fullpackadt med hjälpsökande,
den som gifvit akt på anletsdragen hos alla dessa utpinade hustrur och mödrar, sett alla dessa små svältfödda barn och - mången g h g - afven dessa olyckliga fader, den förstår, att det behöfves mer än hufvudet, behöfves också ett hjärta - för att kunna taga
emot denna skara, tåligt höra på pinohistorierna och
sedan försöka afhjalpa nöden.
För den hjälpsökande finnes ju endast detta fall,
men för den som lyssnar ar det - ja, hvilket i ordningen af de m h g a tusenden? - Härpå kommer aldrig att Iamnas något svar, men det behöhes icke heller, det ar icke statistiken Frigga Carlberg älskar,
icke de döda siffrorna utan de. lefvande - barnen på hvilkas kinder hon fått utvii& att satta hälsans rosor - de unga olyckliga, som hon hjälpt på fötter,
och de gamla, öfver hvilkas ålderdom hon spridt ljus.
I alla dessa ser hon m ä n n i s k o r , och a l l a t i l l h ö r a de samhället!
Som ordförande, öfverinspektris och hufvudkassör
för sallskapet Myrorna i Göteborg har fru Carlberg
ett stort arbetsområde, men afven till detta räcker hennes tid. Myrornas storartade utveckling under sin
20-åriga tillvaro ar till allra största delen Fngga Carlbergs verk - ett verk, som talar för sig sjalft.
Utom sina fem hem för barn mellan 2-16 år r.
Myrorna under de senaste åren haft glädjen starta tv5
nya hem - ett upptagelsehem - "Födelsedagen" -.
för lungsjuka föräldrars friska barn och ett hem för
spada barn jämte deras mödrar. Det första ar ett led
i kampen mot tuberkulosen - ett arbete som afven
ligger fru Carlberg om hjärtat - och har tillvunnit
sig erkännande från Nationalföreningen mot tuberkulos,
som genom ett räntefritt lån å 5,000 .kronor satt sällskapet i stånd att inköpa egen gård i Raflanda. Det
andra ar realiserandet af en utaf fru Carlberg länge
.
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Juvel- Guld- 8r Emaljarbeten.

närd önskan, hvilken möjliggjordes genom en donation af anhöriga till Myroinas aflidna ordföraiide --fru Lisen Levison - hvars namn hemmet bar.
De stora donationer, som sallskapet Myrorna p i
senaste tiden haft gladjen mottaga, haha lamliats af
personer, som i lifstiden agnat verksamheten sin sarskilda uppmärksamhet och -m haft oinskränkt fortroende till ledningen. Så t. ex. gaf Adolf Flore11 sin
donation å 152,000 kronor utan det minsta "villkory',
och det till ett sällskap, hvars styrelse består af "en..
dast kvinnor".
Fru Carlbergs rent personliga kärlek och ointaiike
yacker till för alla hennes myrbarn, både under dcras vistelse inom hemmen och - såvidt det ar henne
möjligt - afven efter deras utträde i lifvet. Att tillgifvenheten besvaras, visar ett yttrande, som nyligen falldes af ett f. d. myrbarn: ',Vi kanna den allra största
tacksamhet mot tant Frigga, men då vi icke ha något
af värde att gifva henne på 60-årsdagen, f% vi visa
'vår tacksamhet genom att blifva nyttiga samhällsmcdlemmar.
Detta ar endast några konturer af higga Carl
bergs rika lif, men hon räcker till för mycket mera
- hon ar både maka, mor och mormor i dessa ords
vackraste mening, och för den personliga vänskapen
står hon icke främmande. Kanske ar det den karlek
sQm omger henne, som till en del ger hennc kraft
att bara dagens tunga och hetta.
Jag hörde på rösträttskongressen i sommar ett
yttrande af en amerikanska om mrs M: 9'Vet ni,
h a r f ö r hon distanserar alla de Gfriga? Det ar darför att hon alltid tanker på saken, aldrig på sig sjalf."
-Ja, detta ar det, som afven utgör Frigga Carlbergs
'storhet: hon tanker aldrig gå sig sjalf - edast p i
dem, som behöfva henne.

Allmän rösträtt å t Norges
kvinnor.

F

r h Norge meddelas, att stortinget förlidcn torsdag
behandlat förslag om a l l m ä n röstratt för kvitiiioï
liksom för män. (Som beltant existerar f. n. för liviiinor
ett inkomststreck, 400 kr. i stad och 300 kr. p2 'fatidet.)
Konstitut.i!~nskomrnittén hade tillstyrkt förslaget, oïl i
dess ordförande Bryggesaa talade f ör detsanirna och f ranihöll $1. a., att den census som satts för kviiinoi- verk;iilr:
dubbelt orättfärdig. De hade vid senaste val.err visat sig
fullt mogna att få allmän rösträtt och hade octksa virat,
att de kunde begränsa sina fordringar.
För f6rslaget afgiifvos 73 röster och mot detsaiirttiii
43. Forslaget föll dock, da för &s antaganile fordrat;
tv& tredjedels majoritet.
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Från världens rösträttsfält.

Hennes handling ansågs emellertid som mord enii$@
första graden, det vill saga u t a n förmildrande omstan.
tt par . tankeväckande fall af rättskipning hafva på digheter och u t a n hänvisande till beviljande af nåd; och
den sista tiden upprört människor i många länder hon dömdes till döden genom hängning. I juli skulle
och äro val varda att särskildt omtalas i Dagny. Det kan det väntade barnet k o m a till världen; och afrattningen
val vara, att någon liten notis
förekommit eller bestämdes för den skull till den 9 augusti, sedan mynskall förekomma i vårt lands tidningar, men utföirligt digheterna vägrat att andra domen, emedan man icke
och med beledsagande anmärkningar blifva de säkert ej ville ha nigra "oskrifna lagar" i Canada.
omtalade.
"Men den civiliserade världens samvete har fordrat
F h t och främst kommer då Angelina Napolitanos den unga mdrens lif", skrifver Mrs Pethick Lawrence,
tragiska historia, hvilken i korthet lyder så. Makarna Na- ,'petitioner från Italien, England, FOrenta staterna och
politan~ inflyttade till Ontario i Canada f6r ungefär 10 . frhn dika delar af Canada haha inskickats titl Canadas
Ar sedan samt lefde drägligt tillsammans tills sistlidne ok- guvern6r for att begära nAd för henne. Folkets hjarka
tober, då Napditano, som emellertid alltid varit känd dömer sundt, nar det en gång vaknat, och denna gräsliga
för sitt häftiga lynne och sin vafia att misshandla sin historia har väckt det. Och dess känsla af verklig ratthustni, tillkännagaf, att han ämnade lämna hem och fa- visa, kanske mera pålitlig an den "skrifna' lagen", säger
milj. Son1 romerska katoliker kunde de ej erhålla skils- att denna kvinna b1,ifvit så djupt förorättad, att medlidanniassa, och det synes som om detta var ett satt af ho- de måste komma henne till del. Denna mor får ej afnom att ge ett visst sken af laglighet åt proceduren. Han de- rattas, 'hon mhste Atergifvas At sina barn. Annars komma
lade husgerådet i tvänne hälfter, tog sin del med sig mannens "skrifna lagar" att än en gång förbannas som
samt reste ifrån hustrun med de fyra barnen utan att en parodi af den högre rättvisan.''
lämna någon adress eller medel till i~ppehalle ens åt de
Det uppgifves att Sir Allan Aylesworth, Canadas ju-.
tvanne, som man tycker att han åtminstone borde ha an- stitieminister, erhiillit icke mindre an sju sackar postförsett komma på sin del.
sändelser angående Mrs Napolitanos benadning, m n "att
Efter en vecka Atervände han emellertid hen1 men rå- han! bör få ännu flera, sjuttio eller sjuhundra vore ej
kade i raseri, då han fann en främmande man inhyst i f'ör mycket". Och till följd af. jättepetitionerna. frAn man
hustrulns bosltad, och knifhögg henne i afsikt att döda och kvinnor öfver hela världen har verkligen Mrs Napohenne. Under flera veckor låg hon pA sjukhus af de sår litanos dödsstraff blifvit förvandladt till lifstids fängelse;
hon erhallit, och am bar hon -i sitt ansikte märken af "ehuru denna förvandling, som dock betecknar en viss
den äkta mannens framfart. Denne, Pietro Napolitans, humanitet, icke ar tillfyllestgörande."
"Oerhörda orättvisor hafva i .forna tider begåtts mot
dömdes för misshandel af sin hustru till tre &rs straffde
röstrattslösa,
oerböp-da orättvisor begås ännu mot .kvinarbete,. ehuru domen ftirändrades till villkor16 och han
lösslappltes efter en vecka. Efter hemkomsten och alltseder- nor", sade Reverend . Percy Dearmer i en1 predikan, för
mera sökte han f6rmA sin hustru att såsom prostituerad icke länge sen. Mrs Pethick Lawrence tog dessa ord till
förtjäna penningar till hans och familjens uppehälle. Hon motto för sin eldiga artikel om Mrs Napoiitano, och El.
vägrade bestämdt att gdra detta, och grannarna hörde lis Meredith, den kända amerikanskan, meddelar ett exemhur de bida makarna trätte härom hvarje morgon efter pel på att dylika öfvergrepp i c k e begås, diir kvinnorna
det Pietro hemkommit från sitt arbete vid nattskiftet på ha medborgarrätt.
ett stålverk. Påskdagen i år hade trätan varit sarskildt
I Leadville i Cdorado förekom för några veckor sevaldsam och slöts därmed att Pietroi sade, att n8u gick dan ett likartadt fali. Mrs Capra, en annan italienska,
han upp och lade sig att sofva men om han fann henne dräpte dar afvenledes en ovärdig make. Denne var en
kvar. i bostaden nar han vaknade, skulle han s15 iihjäl fördrucken, brutal individ, som ej ens tvekade att stjäla
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henne.

de penningar Mrs Capra genom sitt arbete töatjanade. Till

Under det han sof, dräpte hon honom i stallet med en sist tröt hustruns tålamod, och hon slog ihjäl honom
yxa, och inför ratten afgaf hon en frivillig o& öpp.en 'med .en yxa under det han sof. Mrs Capra förrdes inför
bekännelse, hvaraf det framgick, att hon i sin tanke bloltt ratta tilltalad f6r mord, men frikändes . emedan allmänne
utfört en naturlig handling af rättvisa. Do,maren sade aklagaren icke gjorde nagot straffpilstående samt motivehenne, att hon icke bort döda honom utan att hon an- rade sia uppfatining därmed, att folkets sympatier vor0
tingen skulle ha Ianmat hoimm eller vädjat till lagens för den unga hustrun, som snart skulle bli mor och som
skydd. Men inom några månader väntade hon sitt femte dödade i förtviflan. .
"Dessa båda fall likna hvarandra mycket utolm i handbarn och h a r t skulle h m under dessa omständiigheter
lingarnas
påföljd", fortfar Miss Meredith. Mrs Napoáitaga vägen; hur skulle hoa kunna therge sina andra
tano
sitter
i fängelse och ar dömd till döden, IMrs Capra
fyra barn och hvilket skydd kunde hon vänta af en lag:
som i december blott hållit mannen inspiirrad en vecka, ar f r i. Kvinnorna i Leadville voro beredda att utöfva
efter det han icke allenast hotat henne utan tillfoght henne allt det "inilytande" de aga, men de behöfde det ej.
Underniedvetandet om att detta inflytande existerade, dilifsfarliga skador?
rekt
eller indirekt, förefanns hos allmänne åklagaren. '
"Nej, jag hade intet annat att göra", sade hon beDet var -ej nödvändigt att bedja om n å d för Mrs Capra,
stamdt.
I

emedan hon lefver i en stat, soiii ar rättvis mot kvinnan~,
och där ämbetsmännen aro vana att taga hänsyn till kvinnornas önskningar utan att vänta till dess de ulttryckas
genom petitioner och massinoten."
Det andra fallet är ~ i s Malechas,
s
som det säges ett
åskådligt exempel p2 n~dvandigheten för kvinnor af att
äga full medborgarrätt. Miss Mailecha är do,tter af en engelsk mor och en far, som ehuru af polsk härkomst dock
var naturaliserad engelsman. Hon uppfostrades i England, meii blef sedan m~usiklärarinna i Warschau. För
fem månader sedan gjorde den ryska polisen husvisitation Iios henne och fann af tnisstinkta saker - tvänne
proskriberade böcker odi ett manuskript af annan hand
angående en polsk politisk fraga. Detta var nog, flickan
arresterades och har sedan dess suttit i fingelse utarr att
iiag011 sansakning ännu f6rekoinnlit.
Inom och tttoni parlamentet har det efterhand tippstat-t en storm af förbittring, -ehuru det ar möjligt att fön. bittringen icke u t e s l ii t a n d e härrör af rättfardighetskansila utan i nigon min uppstatt af den ringaktning,
som visas det brittiska herraväldet. "Är England ej längre
er1 värld'smakt?" frilgas det och talas ofiörbehållsamt om
en svag utrikeslehing, solm later sådant ske. Många äro
de interpellationer om saken s0.m i Underhuset gjorts till
Sir Edvard Grey, och fastan engelske konsuh i Warschau redan i slutet af april tillkännagaf, att nar saken
blifvit undersökt skulle Miss Maleclia foras öfver grinsen
och £&-bjudas att återkoninia till Ryssland, bragte en af
pai~larnentsmedlemmarna i dagen att engelska utrikesde
partenlentet först den il juli hos ryska regeringen anhållit om specificering af anklagelserna mot Miss Malecha,
men att intet svar ännu kommit, och vidhöll att det icke
vore för mycket begärdt om ~krikesdeparternen~tetsade:
"att a m icke bestämda bevis för Miss Malechas brottslighet framlades, begärde England hennes snara utlämnande."
Dien 16 juli afhoils en stor demon8tration vid Trafalgar Square, därvid ordföranden, , parlamntsmedlemmen
Mr Will Thorne, betonade, att regeringen m å s t e in- .
gripa, äfven om detta medförde afsändandet af en eller
ett par Dreadnoughts till de ryska farvattnen. BAde England och Förenta Staterna hade i dylika fall flera @n&
ger ingripit till, förmån för nil a n, nu maste k v i n n a n
ha hjhlp.
"Ty ann;u kan Miss Malecha icke göra ansprak pa det
fulla medborgarskapets privilegier. Det ar därför, som
myndighetema arbeta &c slappt, därför g&as inga eftertryckliga f~am~tällningaroch därför tillåter man henne
att vecka efter vecka f&-smäkta i fängelse", ropar Mrs
Despard, och det förefaller ej heller, som om Sir Edvard
Grey visade något synnerligt inkesse f6r den häktade
{kvinnan. Han har upprepade gånger papekat den svårigl
het som ligger dari att Miss Malechas b å d a föräldrar
ej voro af engelsk härkomst. Han har svarat, att han
gjort a l l t hvad han kunnat, och det synes verkligen
också som om det engelska utrikesdepartementets hållning
'i viss mån suggererat det svar S y .S k a utrikesdepartementet nu afgifvit . i fallet Malecha. Det heter dari, att

"som Miss Malechas far aldrig erhållit tillatelse att andra
nati,onditet, hade hans naturalisation ingen inverkan på
lians stallning solm rysk undersate. Hans d o t t e r var
således fortfarande rysk undersåte, men af h a n s y n t i l l
E n g l a n d hade befallning utfärdats att paskynda Miss
Malechas rannsakning."
SA står saken nu., hur det går den unga flickan vet
ingen än, men att det är en allvarsam sak att falla i
ryska pdisens hander döljer man icke för sig i England,
och vi kunna ej annat i n instainrna med den tidning som
siger "att svaret ar mycket otillfreds stallande^' och. att
man hoppas att "det icke skall f A bero därvid".
EZZen Wester.

L.K.P.R.och den politiska
neutraliteten.

I

"Dagmys" nurnrner för den 3:dje augusti har "Fri-.
sinnad'' gifvit träffande ultryck för det oklo.ka i F.
K. P. R.-styrelsens beslut af den 20 juni men menaïatt
det oaktadt alla medlemmar 'i fömiingen - af hvilkenl p o ~
litisk laggning de än må vara - 'lied tanke på: kommande
tillfalte att protestera skola finna sig däruti, emedan detta
skulle bevisa "niod" att vara ståndaktig i arbetet fölr det
mål, som vi alla 6nska må blifva uppnådt.
De finnas dock, son;, vare sig resultatet af deras
~9uliderst8d
jande af vänsterpartiety9 vid höstens riksdagsmannaval i "realiteten" blefve "obetydligt" eller icke, anse
det stridande mot samvetets' bud att, om ock passivt,
godkänna en uppfattning som de ogilla, darföre' att den
strider mot deras känsla för sanningen. Och då det f&
dem ar en plikt att i främsta rummet försölka vara sanna
män.niskor, milste de tillsvidare utträda ur F. K. P. R.
(styrelsebeslutet kan ju icke hinna på annat satt protesteras f ö r e valen), synnerligen som på samma gång enligt deras mening röstrattssakens framgång gynnas genom1
ådag@ggande af önskan att på ett kvinnan värdigt sa(t
hinna till målet.
Vin af E 4. P. R., som tills vidare uttradt ur förbundet.

Insänd litteratur.
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kan dyrkas på en anstalt för vanföra - under försakelsens tårar men dock som den oundkomlige. .Den koncentrerade formen, den omedelbara, nästan impressionistiska
Barnaoffer. Af Elf Norrbo. Allien 8r Akerlunds stilen, som ar utmärkande för Elf Norrbo, ar har af utförlag, Göteborg.
omordentlig verkan. Och man glö:mmer inte snart hjarteDet har af kritiken - synnerligast den som i hufvud- sorger, som skildras med ord som dessa:
De dar
stadspressen äger att uttala sig om de litterära företeel- längtande, brämande, snyftande blickarna! De stirra hungblifvit fastslaget, att de norrländska författarna rigt sökande, i sugande försmaktande hjartetiörst. Har
serna
egentligen inte äro annat an lama, mer och mindre lyc- fattades arm och ben, dar båda benen, därborta åter var
kade eftersägare - s. k. Pelle Moiinare. Och det roman- ryggen sned, händerna förtvinade med slappa, omöjliga
tiskt mystiska elementet i deras diktning äger knappast fingrar - eller fötterna förkrympta -. benen hade slutat
litterärt berättigande.
växa vid 10-12-årsåldern. . . . Men alltid, alltid fanns
Ingenting kan emellertid vara mer föl-hastadt än detta dar ett hjärta. Ett stackars dåraktigt litet människohjärta,
allt för "yfverborna" domslut. Ty, on1 också ingen af som inte ville ta reson. Som frågade och frågade sitt
dem gjort epok - så ar dock flertalet sinsemellan vidt )HvaTfÖr'?)) - - - En annan liten stark bit är "Sista
skilda, både hvad berättarkonst och stil beträffar. Och hammarslaget'), likaså "Trots allt".. Och i' "Kalle Kolporen stor del af dem har numera knappast någonting alls tör') och "Kalas" ger författaren med must och klam ett
kvar af de drag, som kunna anses besläktade med före- par profstycken på sin förm$iga som humorist.
gångaren Pelle Molin.
Med undantag af några alltför fraginentariska och
Den no,rrlandska författaren, soin under pseudonymen obetydliga historier, dar det korthuggna spraket niistan
E l f N o r r b o debuterade för ett par Ar sedan med no- verkar manér och inte heller ämnet äger tillräckligt invellsamlingen "1 norrsken och sol", efterföljd af ytterli- tresse, kan denna bok med allt skäl betraktas som ett
gare tre, fyra novellböcker, ar en af de mest typiska un- framsteg. Den hör inte till dem, som min glömmer i
dantagen från den antydda, fastställda regeln. Och har samma ogonblick so111 man slutat 'lasa den. Och detta
man följt med hans författareskap, kan inan afven lagga beror på att dess innehåll ar pulserande lif', där hvarje
märke till att man har har att gölra med en begåfnihg af tonfall ar akta och inte som i så mrånga andra af våra
ganska säreget slag - och därtill en, som flitigt arbetar pA dagars litterära alster uppkonstrueradt af en d t a . nog
sin egen utveckling. Det förefaller dock, som om denna sjuklig fantasi eller byggdt på öherku;lturens vittrande grund.
M. R-M.
skulle kunna försiggA på ett annu m~er tillfredsställande
satt, om det flitiga producerandet något inskränktes) så
-------att de många ypperliga ämnen, som i alla dessa skisser
och småberättelser ofta fått en val bagatellartad behandling, bättre komme till sin ratt.
Vid genomläsandet af Elf' Norrbos senaste bok "Baroch hennes "école foraine".
naoffer" får man det intrycket i ännu högre grad än af
ugénie Bonnefois ar en af de kvinnor, hvars lif och
hans föregående novellsamlingar, att han äger förutsatthistoria säkerligen icke äro kända utanför Frankrikes
ningar att kunri'a komma med stel-re och helt. utförda
saker. Sarskildt galler detta. bokens första och längsta gränser, men som i sitt land ar aktad och uppskattad i vida
berättelse, efter hvilken den också fått sitt namn och som kretsar. Hon har för en medarbetare i tidningen "Le
i kraftiga och skarpa drag ger skildringen af en liten Gaulois') berättat om de första skedena af sitt lif, hum
fattig pojkes lif till och med konfirmationsåldern. Det hon kom till att utföra sitt lifsverk - att öppna bildningsar en realistiskt berättad historia om hur fattigmansbar- möjligheter för de d i n g a små kringflackande )'marknadsnet, undernardt och utan föraldraskydd, slangles omkring barnen? Jag vill lata henne sjalf tala folr en stund.
'>Jag var knappt fyra Ar gammal, dA mina föräldrar
af tillfälligheter, som det endast galler att foga sig i
Med lefvande färg - utan anstrykning af effektsakeri - slogo sig på att förevisa mekaniska dockor på de årliäro dessa tilldragelser skildrade. Och man får det var- gen fbrekommande marknaderna. Min moder var mycket
maste intresse för den lilla mångpröfvade bytingen, som from och hade alla d,e egenskaper och dygder, som det
slutligen gör revolt, nar han i en glasbru~kslärlings ske- ar. möjligt för en kvinna att aga. Min far var ett stort
pelse just tyckes vara nara att gå under både till kropp original, lika fruktansvärd då han var vred som han var
och själ. Ja, hans öde väcker till den grad intresset, att spirituell och tillgänglig vid godt lynne. Jag växte upp
man helst skulle vilja se denna berättelse såsom endast och blef snart hemma i att sköta de små docklorna, och
första kapitlet och att boken i dess helhet utgjorde fort- jag förstod, att jag måste agna mitt lif åt detta och att
sättning och afslutning af denna så bra började man- underhålla min mor. Några giftermålsutsikter hade jag
niskoskildring. Jag vill harined inte saga, att de följaiide ju ej, då ingen skulle finna sig i att komma i närmare
små skisserna sakna varde. Tvärtom. Det ar flera af dem, relation till min far.
Min halsa \;ar något vacklande, men jag ägde en god
som till och med äro' utmärkta i .sitt slag - såsom "På
hemmet" - en ypperlig lifsbild, dar författaren med de- portion af mod och en vilja af stål, som aldrig har. 1%-.
likat och kanslig pe'nna ger oss en inblick i hur Eros tit sig öfvervinnas. Om den någon gång har underkastat
- "G
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.sig slafveriet, så har det blott varit för att sedan resa sig
därur så mycket starkare.
Vid 18 års ålder skulle jag gå och läsa. Vid den tiden var det mycket svårt för oss, de kringresande ps
marknaderna, att få .någon religiös undervisning, förutsatt att prästerna ens v i l l e ge någon sidan. ,Men det
lyckades för mig, och därigenom oljpnades för mig en
helt ny synkrets. Jag fick lära mig allt hvad som var
skönt och godt och som jag trodde kunde tillämpas i
lifvet omkring mig. Hela min önskan gick nu ut på att
f A dela med mig af dessa känslor till alla mina reskamrater, och jag beslöt att agna hela min lediga tid åt att
finbättra marknadsfolkets lif, och, trots de svåri'gheter jag
inött-e, att fia mina små kanirater delaktiga af samma undervisning som jag fått.
Miii tid var emellertid strängt upptagen af annat. Min:
far hade lart mig att slå på trumma, men det instrurnen~
tet var inte i min smak. Jag plågades daraf lika mycket,
som att behöfva kläda mig till gosse och tillsammans
med min bror vandra genom små triinga gator och dar
sia sadana hvirflar, att fönsterrutorna skallrade och f.olket
skyndade till för att se det regemente, som de trodde passera. Men det var ett nödvändigt satt för att skaffa oss
folk.
Min frihetslängtan blef dock .allt starkare, och jag be-'
slöt att ensam arbeta mig fram i världen. Den tidenvoro panoramorna ps modet. .Jag lyckades af några vanner låna litet pengar och hyrde ett gammalt panoramaskjd, som jag iordningställde ps bästa sätt. Affäten gick
bra, och min skuld betalades, men skjulet var så bristfälligt, att jag maste tanka på att skaffa ett ,nytt. Mina
vänner hade fått förtroende för mig och lånade mig nu
en större summa, som jag emellertid .hade svart att afbetala, då jag under långa tider blef hindrad i mini verksamhet, till följe af att min far sjuknat och maste vistas
i Paris. Men sedan han dött var jag fri och kunde åter
begifva mig ut i landsorten och med mitt panorama besöka den ena platsen efter deii andra och sålunda röna
vinst af foretaget.
Det ar ett hårdt lif, som vi föra, och isynnerhet ar
det svårt för en ensam kvinna, men det ar ett lif fullt af
verksamhet, dar ofta vemodets ton spelar in. Under aret
kunna elden, stormen och d6den härja ibland oss, men
vi maste med lugn se ps förödelsen och de spillror, som
ilaturmakterna förorsaka. En "forain" måste kunna resa
sig efter olyckan, slagen, men icke öfvervunnen, och saga
med döden i hjärtat, tirar i ögonen; men sjalen fri o&
obunden: 'mina barn, friskt m,od, må hvar och en göra
sin plikt, vi ha ingen tid att förlora till nästa fest, vi
måste skynda oss dit.'
Som jag sade, ar det ett hArdt yrke för en ensam
kvinna att vara en "forain", i hvilket fall som helst om
hon vill forbli hederlig och val sköta sina affärer. Hur
mycken förödmjukelse och hänsynslöshet har jag ej måst
utstå af dem, som ha att bestanma om platserna vid. en
marknadsfest, då de ofta gifvit det basta åt' en del lättsiiiniga individer och nekat det förmånliga åt de hyggliga.
Och så har erfarenheten visat mig, att det finns en viss

I

kategori af man, som man sorgligtmoig finner litet öfver allt,
oberoende af klass och social miljö, man, hvilka endast
emedan de äro man, tro sig ha ratt att förtrampa, f&ödmjuka och håna kvin,nan som en onyttig varelse utan
förmåga och intelligens, bara därför, att hennes person
utvisar anspråkslöshet och redbarhet.
Under denna tid var religionen min enda tröst och
den kraft, som hjälpte mig att motstå ej endast föatviflan utan afven alla de svara frestelser, som kommo i
min vag. Allt större och st6rre blef min längtan att afven alla medlemmarna i vår stora cirkus och i marknadsföljet skulle få genom undervisning lära kanna religionens
höjande kraft, ty jag visste, att de hade önskan och beliof daraf. Ar 1879, då vi kommo till Amiens, lyckades
jag fA en ung präst intresserad. för saken. Undervisningen började, och vid den darpil följande konfirmationen
af öfver 60 personer vor0 alla åldrar representerade. Det
var en stor högtidsdag, vid hvilken ärkebiskopen officierade och cirkusmusiken spelade. Jag kände mig nöjd
och lycklig, mina kara kamrater hade i sin olycka!fått något af verklig tröst, men hela mitt mal var anno icke
vunnet.
Jag lyckades bilda en liten förening i syfte att ge
skolundervisning åt alla de kringfarande barnen, men
olyckligtvis kom foreningen i händerna på personer, som
ej kände till våra nomadiska vanor och som trodde9 att
barnen kunde behandlas alldeles som andra barn. För att
vinna något, beslöt jag att offra allt och omändrade mitt
panorama till en första skola och tog sjalf undervisningen om hand. Genom ett välvilligt underhåll af personer i Paris har skolan sedan kunnat fortsatta."
*
*

*

SA långt ~ u g é n i e Bonnefois' egen berättelse. Hvar
och, en som i Paris under juni månad beseker den traditionella Neuilly-festen, dar musiken spelar vid hvart tionde steg och karuseller, rutschbanor och cirkusar omväxla med rniilskjutning, knifkastning och karamellstånd
en hel kilometer framåt, måste ovillkorligen undra .öfver
det egendomliga lif, som alla dessa människor, föra. Bakom stånden står vagn invid vagn., ett mellanting af omnibus och järnvagsvagn, alla försedda med en liten skorsten. Detta ar. marknadsfolkds hem, och under största
delen af Aret fara de sålunda omkring i Frankrike med
sin rullande boning, ibland alla tillsammans, ibland i små
4P'PPer.
Af en händelse fick jag höra att detta egendomliga
samhälle hade en egen skola, och genom ko-karusellens
ägare fick jag upplysning om hvar den fanns.
Själfva skolan var nu inlogerad i tvenne vagnar, som
invändigt hade utseende af riktiga små skolsalar. Två
unga fransyskor vor0 nu lärarinnor.. Eugénie Bonnefois
ar gammal och har dragit sig tillbaka 'efter sitt långa
strafsamma lif, belhad med akademiens lagerkrans och
dess diplom för adla och dygdiga handlingar. Hon kvarstår emellertid so,m en slags inspektris för sitt lifsverk.
Det ar intet lätt arbete för lärarinnorna att undervisa
sina 70 elever, Iivilka somliga endcst tidvis besoka sko-
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lan. Vana som barnen dessutom äro vid ett kringflackande friluftslif och ett oroligt marknadsvimmel, äro de sa
lifliga, att det ar dem omöjligt att för nagon längre
stund sitta stilla. De äro dock. i allmänhet mer intelligenta än andra barn och långt ifrån att beklaga. De
föra ett' friskt lif och känna ej till nigot annat samt fortsatta ofta p& den bana deras föräldrar valt.
Lärarinnorna vor0 mycket intresserade föl: sitt arbetsfalt och kände sig endast vemodigt stämda 6her att det
"forain"-folk, med hvilket de blifvit solidariska, af den
stora allmänheten betraktas som landsvägsstrykare och

mindre förtroendeingifvande konstberidare. . Visserligen
menade de, finnas ju ocksa sadana i hela detta stora 1äger, men flertalet äro hederliga handlande, som valt vagnen till sitt hem och det flyttbara skjulet till sin handelsbod.
"Hvad vi därför framför allt lära barnen", slutade
lärarinnan, "är att blifva goda medborgare och att älska
och ara främst sitt eget land, men. också andra nationer
och att inplnta hos dem, att det ytterst- beror p& manniskan själf att höja det yrke hon tillhör."
'

1.

s.

Några minnen från rösträttskongressisterna.~
Lapplanclsresa.
(Forts. fr. föreg. nr.)
Vid framkomsten till Narvik möttes vi, tack vare disponentens för Kiruna-Luossavarabolagets vänliga erbjudande, af ett tåg som förde oss ner till hamnen, där vi
fingo se lastningen af en malmangare.
Sh gjorde vi en tur med ångbat in i den smala Sjomenfjorden, å ömse sidor omgifven af höga snöfjäll och
glaciarer. Vid återkomsten gingo vi genom den långsträckta, i allmänhet ej synnerligen valbyggda staden till
Hotell Fenix för att äta middag.
Vid g-tiden voro vi åter i Abisko, belåtna med att g5
till hvila, men strax före 12 väcktes vii med att "nu syntes midnattssolen". .
Dgt var med en underlig, högtidlig känsla vi alla
stodo s a d a d e därute på planen i den stilla, ljusa natten, där solen lyste lika klart som p A dagen, faglarna
sjöngo och björkarna doftade. Efter en timme försvann
solen åter i molnen och sedan fingo vi ej mer skada rnidnlattssolen.
Både midsommarafton och midsommardagen var flagg
stången prydd som majstång med grönt, som motorbåten
medfört fran sin fard rundt sjön, ty tack vare att Abisko
med närmaste omradi blifvit nationalpark, få blommor
och grönt ej tagas på en bestamd sträcka däromkring.
Dansen traddes båda dagarna af ungdomen p i logen.
Pil söndagsförmiddagen hvilade vi ut efter de föregående dagarnas ansträngningar med undantag af en kortare promenad langs Abiskojokks kanjon. .
En andra tur gjordes på eftermiddagen med motorbåten tvärs öfver .Tornetrask till Jebrenjokk, en fjällbäck
i en vacker dal, dar Turistföreningen har en stuga, hvars
nyckel för tillfället var ute på resa med en gii'ömsk turist,
så vi kunde ej få se stugans inre. I dalen rådde frodlig
växtlighet med stora trad och många fjällväxter och äfven
Jebrenjokk bildade ett vattenfall, just nar den flölt genom)
dalen.
Färden öfver sjön tog 40 minuter, vinden var ganska
stark och smil vågor gingo, så vi fingo en aning om
att sjön kunde gå hög.
Och så på måndagsmorgonen kastade vi en sista blick
pil Abiskos turistharbärge med paviljongen och badhuset,

inbäddade i vacker vårgrönska vid foten af Nuoljafjället
och Abiskojokks utflöde i Torne trask, sökte i minnet fästa
namnen på de omgifvande snöfjällen, Abiskolfjällen, Tjuonjasagge, "Lapp-porten", Suornaslaki," Sockertoppen" etc.,
togo plats i vår vagn, som hvilat sig i Narvik, och började färden söderut.
Snart togo vi farväl af Torne träsk och dess vackra
omgiifningar.
bi träsk och myrar med endast lag björkskog,
genom ödemarken, kommo vi om nagra timmar till Kiruna, målet för dagens fard. Här kopplades vår vagn
friln tåget för att, sedan vi a järnvägsrestauranten intagit
lunch, föra oss genom det långa stationsområdet till den
elektriska järnvägen.
I sällskap med disponenten för Luossavara-Kirunabolaget och de resenärer (japanske ministern med fru och
redaktör Branting med fru), som en; nyck af ödet samtidigt f6rt sa långt norr om) polcirkeln, fördes vi dels p%
järnväg, dels pa bergbanor upp till grufvorna, eller snarare jamberget, ty brytningen försiggick ej ur djupet utan
pil höjden, vid bergets topp. Härvid tillgick såhmda:
järnmalmen genom sprängning - det sades med
45 kg. dynamit i hvarje skott, - lösbrutits från berget
skedde lastningen för hand i smil vagnar, med tvi arbetare
om hvarje. Malmbitarna plockades i vagnarna, som sedan på skenor fördes till närmaste schackt, dar de töm
des och hvarifrin malmen p& olika satt fördes vidare till
lastningsplatserna.
Pil ett ställe försiggick lastningen1 för maskin med darför kotistruerade skopor .för att minska det ansträngande
arbetet.
FrAn en af topparna, jag vill minnas "Statsrådet9',
har man en ståtlig utsikt .öfver hela den vidsträckta sn6fjällkedjan mot norska gränsen, däribland det kända
Kebnekaise. Som dagen var klar, syntes afven de aflägsna topparna tydligt pA andra sidan Luossavara och
sjön Luossajarvi, vid hvilken Kiruna ar beläget och af
livilket nian får en öfverblick från en annan bergtopp,
hvilken minns jag ej.
.
Disponenten förklarade byggnadsplanen, utpekade de
olika offentliga byggnaderna, gjorde oss uppmärksamma
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pa att genom förutseende 'vid planerandet och byggandet,
hvarvid stor aktsamhet iakttagits om traden, sa att så få
som möjligt huggits, öfver platsen ej hvilar den prägel
af ödslighet och nybyggarsamhälle, som gjort sig markbar vid flera af de samtidigt uppkomna grufsamhallena.
Inom kort förde oss bergbanan och den elektriska
jarnvagen, som g i r midt igen0.m samhället, ner till några
af de präktiga skollokalerna.
Utom folkskolor finnas nämligen högre folkskolor och
yrkesskolor med. en lararepersonal pa 60 personer. Rickorna f& redan under sin folkskoletid en kortare skolkökskurs. Under den tvååriga fortsättning&kolan fortsättes
denna undervisning, hvartill kommer dels teoretiska kurser i kemi, födoamne'slara och bokföring, d.els sömnad.
Und.ervisningen är fri, men för måltiderna betalas råmaterialet. För arbete, sömnad och dylikt, soam ej ar för
eget bruk, få eleverna betalning.
Gossarnas fortsättningsskola ar sedan h&ten 1910
ordnad till yrkesskola med fullständig yrkesutbildning i
snickeri och metallarbete samt en afdelning motsvarande
den kommunala mellanskolan. I den teoretiska undervisningen deltaga såväl gossar, anstallda som larlingar hos
handtverkare, som skolans elever. Dessa inskrifvas som
larlingar och arbeta sitt bestämda timantal mot en timpenning från 10,5-15 Öre.
Arbetena äro fran första början sadana som kunna
väcka deras intresse och användas i hemmen, sa t. ex.
hö110 några gossar på med länstol, bokhylla, lås etc.
På senare Aren har ett stort antal gossar, öfver 200,
sysselsatts med trädgårdsarbete, hvilket mycket intresserar
dem. \Högst ogärna ach sällan; fa de före fyllda 18 år stadigvarande strängare arbete inom hus.
För de längre bort boende skolbarnen ar ordnadt sa,
att de med elektriska jarnvagen kunna resa till och fran
skolan, och i en särskild matsal inom skolan få de inr
taga sina maltider.
Äfven för tillfälle till förströelse var val sörjdt genom
stora ljusa läsesalar med bibliotek och konstverk, saval
skulptur som taflor. Föreläsningar, skioptikonförevitmingar och teaterföreställningar af goda sallskaper gifvas ofta.
Tyvärr var tiden så kort att vi endast hunno fa en
hastig öfverblick af de närmaste lokalerna, sedan fördes
vi åter till var tillfälliga bostad, järnvägsvagnen., för att
g6ra toalett innan den kl. 8 e. m. höll framföir disponentens villa, dit vi samtliga vor0 inbjudna pli middag.
Under middagen framfördes Lapplandsresandenas tack
af en holländska från Rotterdam, dit B& mycket af den
svenska malmen exporteras.
Af talet, som hölls på engelska, erinrar jag mig en
episod, som jag ej vill förbiga med tystnad.
Talarinnan uttryckte sarskildt sina landsmaninnors
glädje öfver att ha fått komma hit och se denna del af
det underbara land, dit deras man och bröder sedan
arhundraden rest för att hämta det nödvändiga järnet
och af hvilket de blifvit så förtrollade, att de ibland varit
nära att glömma hade hustru, barn och hem.
Härvid inföll disponenten: "Ja dar sitter en jungfru
buiiden i berget, som förtrollar dem", hvarpa talarinnan
s

ögonblickligen svarade: "Sluppe hon lös 'ar jag saker att
hon genast ropade 'Votes for women', (rösträtt för
kvinnor)".
Att detta skämt icke minskade den muntra stamning,
som hela tiden1 varit rådande, finner du nog. Så fort
kaffet var drucket, var det tid att bryta upp, ty järnvägsvagnen stod åter utanför och sa fort. vi kommit tillbaka
till stationen, kopplades den till den under tiden anlända
"Expressen", och så fortsattes färden söderut till Bispgarden.
Redan för länge sedan voro har rum beställda At oss,
men som turistantalet var mycket stort den kvällen, upgstod en liten villervalla, insn,an alla kunde fA plats. Med
sitt vanliga lugn redde vår reseledarinna ut härfvan,, och
snart hade 'hvar och en af oss fått sitt.
Efter kvällsmaten åkte de flesta till Döda Fallet, men
som jag varit dar förut och visste att ett besölk dar var
förenadt med en ganska besvärlig promenad, föredrog jag
att endast gå ned för sluttningen) i närheten af stationen
till d,e dar befintliga "niporna", de runda skogb.evuxna
kullar, som äro så karaktäristiska formationer i Norrland,.
Morgonen därpå var bradskan stor innan alla hunnit
få frukost och plats på skjutsarne, hvilkas antal var begransadt. Vi hade ju förmånsrätt, då det var bestalldt
langt förut, m.en försök gjordes af andra att begagna
sig af de för oss framkörda åkdonen. Slutligen var allt
klart och vi begafvo oss af.
Som d u ' sjalf varit dar, vet du: hvilken härlig färd
åkt~uren mellan Bispgarden och Utanede ångbåtstation ar.
Genom hvitstammig kraftig bjökkskog och bördiga åkerfält, backe upp och backe ner, förbi välbyggda stora jamtlandsgardar, dar valmagan ar tydligt synlig, bar det med
ilande fart efter de små, snabba.hastarna ner till Indalsalfven.
Har gingo vi ombord på den. fina flodangaren "Li-a
den", och så börjades färden ned för den i mitt tycke
statligaste och mest storslagna af de svenska alfvarna, ned
för Sillreforsen, för hvars hvirfvelströmmar baten koastruerats sarskildt grundgående och med stark maskinkraft, mellan de mörka, höga, dystra, skogbevuma str5.nderna, i stora svängningar, dar perspektivet an vidgar sig,
än minskas och bjuder på omväxlande taflor, an leende
ängar och välbyg.gda gårdar, an branta timmerstup, darifrån timret rusar ner i alfven, bindes till flottar dler i
spridda grupper söker sin vag till de dika u ~ h a m t n i n g s stallena länge stränderna och vid mynningen, hvarunder
det ofta fastnar i ångarens hjul eller propellrar och förorsakar dem mycket besvär.
Vid Lidens färja miste vi byta bat och öfverga till
"Indalen",
byggd efter amerikanskt system med stort hjul
i aktern i stallet för propeller. Jag passade da på att
plocka några af de stora liljekonvaljer, som f6rra gangen utgjort vår föbrtjusning och väckt vår fövrvanin för
sin storlek; nu vor0 de nästan förbi och i deras ställe
funnos andra blo:mmor, sarskildt blaklockor, betydligt
större an de hos oss förekommande. Därifrån bli stranderna 13g;re och allt mer bördiga, tills man hinner Bergeforsen med dess statliga bro, från hvars midt man har
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e n härlig ut&t uppåt och nedåt älfven. Här gingo vi
för att konima förbi forsen &er på en tredje båt, "Turisten". Under färden mottes vi af en glad öfverraskning.
Då det ej låtit sig g6ra för oss att mottaga den vanliga
inbjudningen af Sundsvalls F. K. P. R. att stanna öfver
där, hade flera af dess medlemmar rest oss till mötes och
prydt vårt middagsbo,rd med blommor, såväl i rösträttsfärgerna som rosor framför hvarje kuvert, en hälsning
från sågverksfruarna. Nu åto vi tillsammans middag,
hvarvid vi hade glädjen att se dem som våra ,gäster, tal
växlades på olika språk och de voro utmärkta ciceroner,
då vi nu nalkades alla de olika sågverken vid flod.ens utlopp, där den delar sig i flera armar.
Efter middagen bjö'do de på kaffe med tårtor och
annat bakverk, soni de medf6rt, men1 snart måste vi börja
ta reda på vårt bagage, ty "J. L. Runeberg" syntes, och
som han visat oss det tillmötesgåendet att invänta vår
an,komst, ville vi ej uppehålla horloni för länge. Under
lifligia viftningar togo vi för sista gangen farväl af en
systei-f&ening, som visat oss vänlighet, sågo i fjari-an
Sundsvall och voro snart ute på Bottniska viken,.
Afven på ångbaten möttes vi med samma artighet och
vanlighet, som på hela resan kommit oss till del.
Snart sanilades vi alla p2 kommandobryggani, dar utryni~niet var stort och hvarifrån vi hade m vidsträckt utsikt. Där uppehöillo vi oss också d.en mesta tid, som ej
upptogs af en välbehöflig sömn. Vädret var, om nman
undantar ett par regnskurar, hela tiden vackert och sjö.
sjukan gjorde knappast @got intrång i vår krets.
Torsdagen den. 29 juni på middagen vor0 vi åter i
Stockholm, &r vi möttes af vänner och bekanta.
Efter de angenäma .dagar vi tillbragt tillsammans, ville
vi dock ej skiljas så hastigt, utan samlades ater på afto.
nm till gemensam middag. Här möttes vi af den angenäma öfverrasknirigen, att vår utm~rkta reseledarinna gaf
oss ett påtagligt bevis p& med hvilkm skicklighet hon
skött finanserna genom att till hvar och en af oss återlimna 125 kr. af den erlagda afgiften. Vid dkt tack, som
vid kaffet å terrassen framfördes till henne från d,e svenska +Atagai-na, uttalade vi också vår stora bel%tenliet med
hennes nya metod för organiserandet af resebyrå, då vinsten af företaget kom deltaiarna i färden i stillet för ledaren till godo.
P& samma gång framstallde vi också den önskan, att
en resa ordnad efter samma principer och under samma
ledning skulle för oss, och flera underlätta besölket vid
nästa internationella röstrattskongress i Buda-Pest.
I den vackra sommarkvällen togo vi sedan ett hjartligt farväl af hvarandra för att i skilda land och hvar
på sitt håll fortsätta vårt arbete, medförande minnet af
angenäma, van11,iga reskamrater under vår sagolika Lapp
landsresa.
Nu har jag för dig skildrat den så godt jag kunnat.
Skulle den gifvit dig- lust att följa med till Buda-Pest
får du n w ressällskap med
Sy~terSvea.

Kvinnligt nattarbete vid ansjovisfabrikerna. Den af
Atskiliiga ansjovisfabriker i Lysekil till k. ni:t inlämnade
anhållan, att tiden 15 augusti-15 november mellan kl.
10 på kvällen till 5 på morgonen få använda kvinnliga
arbetare i åldern öfver 18 år, har nu bifallits af k. m:t
under villkor bl. a. att arbetstiden skall afbrytas af lämp, liga raster. och att hvarje kvinmas sammaniagda arbetstid ej Mverstiger 12 timmar.

Lär arinneseminarium i Piteå. På förslag af ledamoten
i folkundervisningskomrnittén, d:r Paul Helllsttöm i Luk
leå, ha Piteå stadsfullmäktige .beslutit ingå till regerimngen med ansökan om inrättande áf ett folkskollärarinneseminarium i staden. Stadsfullmäktige ha därjämte. öiverlämnat åt en kommitté att närmare taga hand om saken.
Valrörelsen. På valmöten i Vadstena och Mjölby den
5 omchG dennes talade fru Jemy Velander, Skara, om
"Kampen För representationsrätt i Sverige". Innevarande
vecka talar fru V. fl möten i Blekinge. Fru Augusta
Widebeck, Strängnäs, har talat på valm.ö!ten i Töreboda,
Skara, Tyrunga och Mariestad den 5, 6, 7 och 8 dennes.
66111dagen den 13 talade fru Anna Wicksell, Lund, i
I-lernösand, fru Ellen Hagen, 'Uppsala, i Moholin. och
Cr-ilken Sigrid KruGe, Karlskrona, i Huskvarna.
Frigga Carlbergs 60-årsdag. Många och vackra voro
de hyllningar, som bringades fru Frigga Carlberg på
halolies 60-årsdag. Fölrst kom ett 60-tal barn från Myrornas barnhem,. åtföljda af sina fö(reståndari.wor och uppvaktade med blommor och en versifierad hälsning. Fröken Anna Tragårdh frambar sällskapet Myrornas tack till
dess nitiska. ord.Förande samt oherrackte en skuhptuir:
Ruth Milles' "En moder".
Därefter uppvaktade styrelsen för F. I(. P. R. i GbYeborg, livars tack i varma ordalag framfördes af dr
Thora Wigardh, som framhöll det stora intresse och
ofösrtruitna arbete fru Carlberg nedlagt såsom föreningens
ordförande, allt från dess början. Som bevis på medlemmarnas förståelse af hennes arbete och deras tacksamhet öfverlamnades ett synnerligen vackert rösträttsmärke af
guld med briljanter och vidhängande kedja samt en vackert textad hyllning på vers, f6rfattad af en af medlemmarna af föreningen.
Afveii Landsföreiilingen för F.. . K. P. R. representerades, genom fru Ellen IHagen, s m från Lan,dsföreningen
öfverlamnade en konstnärligt utförd adress, inbunden i
band af siden i föireningens färger. Adressen var af följande lydelse:
"Till Frigga Carlberg - en af F. K. P. R:s stiftare
och o~ttrö'ttligaste förkämpar - på 60-årsdagen den 10
aug. 1911 med varm hyllning och djup tacksamhet ..för
allt hvad du i tal och skrift verkat för kvinnornas medborgarrätt.
Landsföreningen f6r kvinnornas politiska rösträtt."
Slom gilfva fran vänner inom Landsföreningen medförde fru Hagen en reproduktion af Stqhan Sindings
vackra skulptur "Den fiingslade modern".
M d en vacker adress uppvaktade afven Kvinnligla
kontoristforbundet i Göteborg.
En rik skörd af blommor och omkring ett hundratal
telegram ingingo från nar och fjärran.
'

RBstrattsbyrån, Läst makaregatan 6, Stockholm.
halles numera öppen alla dagar kl. 3-4 e. m.

ByrAn

11 magor och svar..
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Hvar kan man prenumerera pil Dagny?
I landets alla postanstalter och boklador kan man beställa
hurii manga .ex. som helst.
Skall man alltid prenumerera H dessa ställen?
Ja, ifall mar1 önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man
alltid göra det.
Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklrldor?
Dagnys postprenumerations- och bokladspris är kr. 4: 50
för l/,, 2: 50 för
och 1: 25 för
gr.
H vilka villkor erhrllla prenumerantsamlare B Dagny?
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en provision af kr. 1: - för hvarje helars-, 50 öre för hvarje
haifars- och 20 öre för hvarje kvarialsprenumerant.
Huru skall man förfara för denna provisions erh81lande ?
Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, gar man tillväga
p i ett af följande satt:
1) Antingen: Genom insandandet af prenumerationsafgiften
ined afdrag af provisionen beställer man det behöfliga antalet ex. (hur manga som helst, men alltid minst 5) direkt
fran Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress
i ett och samma paket sander alla beställda ex. Samlaren har d2
.
att ombesörja utdelningen till de samlade prenutneranterna.
2) Eller: Man prenumererar a närmaste postkontor (e'annorstädes) för de samlade prenumeranterna, detta u n d r hvars
och ens adress, begär kvitto 4 samtliga erlagda afgifter,
tillställer oss detta kvitto, d3 vi omgaende pr postanvisning sanda samlaren den stadgade provisionen.
Hvar, och fil/ hvilket pris kan man nummervis lösa
Dagny ?
I Stockholms tidningskontor och cigarraffärer samt hos Dagnys kommissionärer i landsorten. Pris 10 öre pr nummer.

IIII

Alla skrifvelset rörande expeditionen adresseras:

1

D A G N Y S EXPEDB1TB0N9
STOCKHOLM.

.

Fo/ks/iolans Barn tidning

utgifen och r e d w a d af S TINA Q UINT utkommer 1911 i sin tjugonde årgång.
Ett rikt illustrerad nummer hvarje vecka, 36
veckor under året.
Bästa och [ampligaste läsning for barn af alla
sanhallsk lasser.
Prenumerera a' närmaste postkonior. Pris för
helt år Kronor 1: 65, ha& år 90 öre.
-

-

Skrifer utgifna af:
Centralsiyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösfrätt:
N:o

I , Till Regeringen frin svenska kvinnor ingifna skrifvelser
i Röstrattsfragan 1905-1906.. .................................. --.. 50
,
II, Gustaf A Aldén: Hvilka svenska kvinnor aga Itomniutial
rösträtt? (pr 1,000 ex., utgangen) ........................... G: - , III, hlathilda Stael von Holstein: Malsmanskapet zch kvinnans stallning inom äktenskapet enligt gällande svensk
ratt ......................................................................-: 50
IV, Anna B. Wicksell: Om kommunal rösträtt för gifta
kvinnor ............................................................... -: 10
V, Lydia Wahlström: Statsintresset och kvinnans rösträtt -: 40
, VI, Partiuttalanden i kvinnornas röstrattsfraga.................. .-: 25
, VII, K. A. Sheppard: Kvinnoröstratten p2 Nya Zeeland ...... --:40
Ann Margret Holmgren: Strödda intryck fran den internationella kvinnoröstrattskongressen i Köpenhamn ............ -: 10
Elin Wahlquist : Partipolitiken och kvinnornas röstrattsfråga.. ....- : 03
Ann Margret Holmgren: Mor Karin ....................................... :03
Sigrid Kruse: Grannarna ................................................... ---:
U2
Nancy Svanberg: Goda kamrater ....................................... -: 03
H. E. Hallberg: Kvinnan i hemmet och samhället .................. --:05
Kortfattad ledning för kvinnornas deltagande i de komrnirnala
valen (pr 100 ex.) ................................................ - ..GS
Sigrid Kriise: Nykterhetsfragan och kvinnornas rösträtt (pr I00 ex.]
!i0
Hiir kunna gifta kvinnor förvarfva kommu~lalarättigheter? (11s
100 ex.) .............................................................. -:60
Jtdrag ur riksdagens protokoll ............................................. :U?
'estskrift utgifven med anlediiing af Ann Margret Eiolni~greris
60-arsdag ............................................................ :75
ridningen Rösträtt för kviiinor .............................................. : 10

Föreningen för kvinnans politiska röstritf 8 Stockholm:
V:o 1, Natanael Beskow: Till fragan om kvinnans politiska röstrat t'..... .............................................................. -: Oj
r
2, Anna Whitlock: Bör den svenska kvinnan erhalla poiitisk rösträtt? ...................................................... ..-.: 19
,, 3, Hilma Borelius: Hvarför ar motstgndet mot kvitinaiis
politiska rösträtt oberattigadt?................................ -: 10
4, Lydia Wahlström : Principerna för kvinnans rösträtt ........ :10
5, Anna Whitluck: Hur bör den svenska kvinnan bereda sig
för den politiska rösträtten? (utgången) .................. .-Z 05
6, Lydia VVahlström: Lärdomar af den kvinnliga rösträttsrörelsen .............................................................. -: IC
7, Nigra manliga inlägg i den kvinnliga rösträttsfrägan ... -: 15
8, Lydia Wahlström: Högerkvinnorna och den nuvarande
situationen ......................................................... ---:05
,, 9, Sofi Lindstedt : Hvarför böra religiöst öfvertygade Lvinnor ansluta sig till röstrattsrörelsen ........................ -: Or
rliinneslista (5:te uppl.) ...................................................... -: OE
Diverse rösträttslitteratur:
jeorg Stjernstedt : Den svenska kvinnans rättsliga ställnirig.. .... -- -:GC
.ydia Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen ..................... . . - - z 4~
tagnhild hlodin : Bröllopet p& Ensillre ................................. -- : 2E
iilda Sachs : Kvinnornas rösträtt .......................................... -: 2E
m a Kleman : Kvinnans medborgarrätt ................................. :2E
Carl M. Lindh: Kvinnornas röstrattskraf .................................. - :
Ciustaf A. Aldén : Svenska kvinnans kommunala rattiglieter och
skyldigheter .......................................................... : IE
Ofvanstaende flygblad och brosch rer kunna rekvireras frAl
andsföreningens för Kvinnans Politiska döstratt expeditioi~Liistrnaka
egatan 6, Stockholm, som halles öppen hvarje dug kl. 3 5 e. m
Vid rekvisition af minst 100 ex.'af flygbladen xris 1-9 liimnat
25 proc. rabatt.
.
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Husforeståndarinna,
Ung flicka, van och skicklig att
förest2 ett hem med alla därtill
D a p y p r hhnifua priset eller 7112 öre pr rnm., hörande göromål, önskar plats som
husföreståndarinna. . Goda rekonimendationer finnas.
Svar till
"Huslig", Ljungskile p. r.
EXAMINERAD, e1em.-bildad lararinna med undervisningsvana frår
U n g dam,
hem och skola söker till höster
plats i Stockholm eller dess närhet praktisk och ordentlig, som förestått
pensionat och ar fullt kunnig i matSvar till ,Lärarinna,, Flen p. r.
lagning, önskar plats att förestå
Ung, musikalisk flicka, som ge- respektabel herres heni. Svar till
nomgått 8-kl. Iaroverk och ett ål "Sommar 1911", Ousby, p. r.
vistats i Tyskland, önskar plats til
hösten att undervisa ett i två barr
i skolans lägre klasser. Svar til
Karin Hammar, Halmstad.
önskar till hösten plats i barnlös
familj i Stockholm.att på egen hand
LARARINNA,. undervisningsvan sköta hushållet. Ar kunnig i matintress. och barnkär, genomg. 8 kl lagn., bakn. och alla inom hemmet
Iärov. önskar till hösten pl. son förekommande göroi~iål. Onskar
guvern. Svar till "20 år", Karls anses som familjemedlem. Svar
krona p. r.
till "Gdd lön", Motala p. r.
/Platssökande få sina annonser infrda

'

Bildad, stadgad, arbetsvan flicka

I musikalskande
familj
söker ung, bildad flicka plats
Genomgått Kgl. Musikkonservatoriet i Stockholm och ar kompetent att läsa med minderåriga elever
Fina ref. Svar till S. S., Visby p. r

Plats i Kindergarten,
småbarnsskola eller familj sökes al
ledarinna, som genomgått Kinder.
gartenseminarium. Svar emotses
före denna månads utging under
adr. "Kindergartenledarinna", Skrea,

En flicka
Önskar plats till hösteri i liten
familj eller att sköta hemmet åt
ensam herre eller d a y . Innehar
plats hos lärare. Svar emotses
tacksamt inom 8 dagar märkt "R.
S.", Kattarp, poste restante.

Handarb etslararinna

söker plats i skola eller hem. Kunnig i kläd- och linnesömnad. Svar
till ~~Kunnigll,
Sv. Telegramhyrh,
Orebro.

GUVERNANT, helst med Iararinneexanien, sökes för undervisnitig
till 4:de klassen i flickskola samt
i pianospelning och handarbete
Eli eller tv2 elever. Deltagande i
husliga eller ski-ifgöromål önskligt.
- Svar med uppgift å Iöneansprak
och ref. samt foto., som 5tersandes,
till Landcfiskaleti Olof Broinée,
Sveg.

.Skolkokslärarinna.

Befattniiigen som skolkökslararinna vid Tomelilla skolor sökes hos
skolrådet i Tryde församling, adr.
Tomelilla, senast den 20 augusti.
Lön för minst fyra kurser årligen
700 kronor kontant jämte bostad
och vedbrand samt fria middagar
under pågående- kurser.

Vikariat

Bokföringsvan flicka:
helst kunnig i tyska, maskinskrifning och stenografi samt villig a t
nigot deltaga i hiish5ll erhållei
plats genast eller 1 sept. Betygs.
afskrifter, referenser och fotograf
under adress: "Exportaffär i lands.
orten", Nordiska annonsbyrån
Göteborg.

i svenska, tyska och engelska på
låg- och inellanstadiet ledigt för
Kammarjungfru.
Iisaret 1911-12. Kvinnlig sökande
med högre kompetens torde före
För en snäll och anspråkslö!
den 15 aug. inlämna ansökan till bättre flicka, pålitlig och van vic
Palmgrenska Saniskolan, Stockholm. ordning, skicklig i såväl kläd- son
linnesömnad samt försedd mec
rekommendationer, finne:
K o k e r s k a , bästa
mycket förmånlig plats till 24 Okt
skicklig i såviil finare som enklare p5 stor herrgård om betyg jamtr
matlagniiig, bak, inläggningar ni. Foto. sändes till "Stor Herrgårc
m., pålitlig och ordentlig, erhåller 1911" under adress S. Gumali:
god plats i Linköping nästa 24 okt. Annonsbyra, Stockholm f. v. b.
Eget rum. Svar med betyg, rek.
och löneanspråk torde snarast sandas under adress : Friherrinna E.
Sjöryd, Tenhult.

Ledig tjanst.

Platsen såsom tvättföreståiiderska
tid Kristinehamiis Hospital blir
ledig att tillträda den 24 niistkommande oktober. Lönen ar 400
<r. jam te naturaförmåner af bostad
ned möbler och sängkläder, varnie,
yse, tvätt och kost samt 125 kr. i
costförbättringspenningar.
Sökes
vid Karlstads folkskolor är till an- 'öre den 25 augusti hos
sökan ledig inom sextio dagar från
Guvernant. den dag, denna kungörelse första
Öfvedaknretz.
Ung, glad flicka, som med goda gangen införts i Post- och Inrikes
betyg genomgatt Sklassigt Iiroverk, :idningar.
Hushållsfröken,
Lönen utgör 1,500 kr. för år
söker att för instundande läsår läsa
2rfaren
och lämplig att under hiisued
ett
ålderstillägg
å
100
kr.
och
med högst 2 barn. Ar något uiidervisningsvan. Svar till llA~trida, :vå å 150 kr. efter resp. 5, 10 och noderns öfverinseende förestå hus15 års val vitsordad tjänstgöring. 1åI1 i Bergslagen, erhåller nastLjungskile p. r.
411sökan, åtföljd af frejdbetyg, 1a- <orrimande 24 oktober lättskött
<arebetyg och öfriga vederbörliga Aats, om ansökan med rekommenSjukgymnast
?andlingar, ställes till Karlstads htioner insändas till märke '.'Bruhsjisponent", under adress S. Gumaönskar plats i familj eller hos ~olkskoles:yrelse och insändes till ii Annollsbyrå, Stockholni, f. v. b.
ensani herre eller dam i Stockholn~ nndertecknad.
Karlstad den 20 juli 1911.
eller dess närhet. Afven kunnig i
Bror A. Larsson.
ett hems skötande, handarbeten,
U n g flicka
Folkskoleinspektör. ;on1 genomgått sjiikvårdskurs sömnad etc. Svar till "Sjukgymnast
M. S.", p. r. Norrköping.
minig i lättare sömnad och villig
Lararinnebefattningen
itt med husmodern deltaga i sni3rid Attarps smlskola ledigförklaras ;ysslor iiionihus - erhiller god
22-årig bildad flicka iärnied.
Aiisökningar tillställas dats i börjaii af sept. iiii Göteborg.
önskar plats i' familj. Är kunnig ;kolrådet i Högseröd före den 26 En persons hushåll, Ijänare finnes.
i enklare sjukvård samt villig att ;eptcmber 1911. Skolhiiset upp- "oto., Iöneaiispråk och betygsafdeltaga i hushållet. Svar till L. A., 'ördt 1910. Tillträdet sker med ;krifter janile basta rek. adr. "Fru
Pappershandeln, Strängnäs.
Y', Ulricehamns Saiiatoriuiii.
I oktober 1911. Adr. Löberöd.
Ex. kv. sjukgymnast och nianicurist önskar i sept. plats som
manicurist eller gifva massage å1
sjuklig herre eller dam i hem eller
utrikes. Tacksam för svar "Sjukgymnast", Dingelvik p. r.

Kvinnlig korrespondent
Fullt hemmastadd i engelska ocl
tyska språken, stenograFi sam1
ifven med vana uti öfriga kontors.
göromil, erhåller plats genast ellei
senast 1 September vid bruk
Dalarne. Anmälan jämte betygs.
afskrifter torde insändas till märkt
"Korrespondent l/, 1911" undei
adr. S. Giimzlii Annonsbyrå, Stock,
holm, f. v. b.

LE I G A PLA TSER.
.

En ordinarie
folkskollararinneljans t

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

'

Fredrika-BremerFörbundets Byrå,
54 Drottninggatan.
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Deposition

Sju priikfiga ~fventyrsböcke~
för barn o. ungdom.

&

c

s

Berättelse för barn och ungdom.
Fritt efter Jules Verne af Alfred
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelin. Kar- g
tonnerad. Pris 75 öre.
En riddarsaga fran medeltiden. Bearbetning
af nogo aplliader. 259 sidor. Med 45 illut
strationer af Ingeborg Uddén. Kartonnerad. Pris 75 öre.
En sunilitig
af l
Harald dstenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris
75 öre.
Berättelse för barn
ungdom. Fritt
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustrationer af Brita EllstrBm. Kartonnerad. Pris 75 öre.
4

Sparkassa

Tsarens kurir.

I

Parzival.

i

Sagogrottan i Sagoskogen. ,,,

a
I

KOPMANNABANKEN,
Arsenalsgatan 9,
Södermalmstorg 8,
STOCKHOLM.

e

Aktiekapital 3,000,000 kr.

m

1

.

S p r i d Dagny!

Wir6ns utsökta PBRFYMER, eleganta damers förtjusning.
~ r h ~ l li &hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt frHn

A. I). Wir6ns Tvål- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) &l.
21 Lilla Vattugatan 21
Stockholm.

---

Hoflev.

l
]
,

10-4.

Utför alla slags juridiska uppdrag. A. T. 18336.

CENTRALFORBUNDETS

FOR SOCIALT ARBETE

UTBILDNINGS KURS

.

Hj alten bland hj ältar

g

skildrade för barn och
af Marie ,O,.
Charles G. Gordons Iif och stordåd, ise Gagner, 304sidor,
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 öre.
Berattelse för barn
'
och ungdom. Barbetning efter Kapten Marryat af Anna (iustafsson. 296 sidor, 39
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 örc.
Sagor och
bcrättelscr
af Harald ostenson. 151 sid., 39 ill. Kartonnerad. Pris 75 öre
Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt frin

I

Juli.

Praktisk och teoretisk socialhygienisk utbildning.

m

6
a
I

I Guldslottets Rosengårdar.

Folkskolans Barntidnings Förlag, Stockholm. (Stina Quint.)

Fosterbarnsinspektion och annat barnavard-sarbete,
vicevärdskap i arbetarebostadshus m. m. börjar nytt
arbetsår 1 Okt.-l

t

Nybyggarna i Kanada.

Kvinnliga, Juridiska, B y r h , Wallingatan 12.
Kontorstid

Den hemlighetsfulla ön.

Rodensiamska Skolan,

a

-

a

-

a

m

Hudiksvall

~ ö r j a rsin f~ettiondetermin den 21 aug. Husrnoderskurs
Ettårig kurs. Pris 250 kr. Prospekt rekvireras hos Central- conservering, matlagning, bakning, kläd- och lintiesönr, vafria(
förbundets för socialt arbete byrå, Lastmakaregatan 6, Stockholm. :enkel och konstväfnad), laderplastik m. m. SP6jdläaarinnel
kura. $ k o k 6 kaldrs~rJ8a~0ekurs.
- Prospekt på bq$ran
(S.T A 275493)

HERM. HAMNQVIST
Kungl. Hoffotograf.

Biblioteksg. l l , Stockholm.

1 dussin kabinettsfotografier,matt
papper, 12 kronor.

Lektioner i Linnesömnad
(äfven blusar, barnkläder m. m.)
Praklisk nretod, utan tråckling.
Hvarje elev disponerar en symaskin.

KARIN EGN&,
Sibylleg. 36. Hörnet af Karlavagen.
R. T. 35 30.
A. T. 21004.

- - Vid - Professor Unmans Institut
börjar 2 Okt. ny (ett-hig) kurs i Massage
och Sjukgymnastik. Begär prospekt.
~ r h k e b e r ~ s ~ a t9,a nStockholm.

Astrid Wittborn
Manicure, Pedicure,
Hygienisk ansiktsbehandling.
BRAHEGAT.6 , 2 tr. R. T. 12359. A.

Innehallsförteckning.

197 10

Fredrika-Bremer-Förbundet : Drottninggatan 54.
Rikstel. 27 62.

Förbundets byra öppen 11-4.

Allm. tel. 48 16.

Fredrika-Bremer-Förbundets Sjuksköterskebyrl: Tunnelgat. 25.
Rikstel. 68 98.

ö

8o

Sprid D A G N Y !

Alliii. tel. 82 11.

O

Gynna Dagnys annonsörer! o
O

Dagens nummer fnneh81lert

Frigga Carlberg. Af Hildur @r.
AllmBn rösträtt at Norges kvinnor.
Frln världeas r8strättsfält. Af Eiim Wcster.
L. K. P. R. och den politiska neutraliteten. .4f l1 Wir/ t~f
E /(. P. R., som tills vidare utträdt ur föi.burd@.
Insänd litteratur.
Elt Norrbro : Barnaoffer. Rec. af Afaria Ricck-Miilkr.
EugBnie. Bonnefois och hennes wécole foraine~.
Af I. S.
Nkra miinen frän r8strättskongressisteraes Lapplandsresa.
Af Syster Svea.
. Notiser.

Prenumeration

närmaste postanstalt
eller bokhandel.

