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" H a n s  goda ratt9,. 

E n dam har blifvit tilltalad af en "battre ungh.erre9' 
vid ett-tiden pa natten pa Drottninggatan i Stocli- 

holrn. Hon befann sig i sallskap med sin mor, och 
strax bakom gick hennes far i samtal med nagra affars- 
viinner. Den "battre ungherrn') fattade den unga damens 
arm under en del raa yttranden. Hennes far skyndar ogon- 
blickligen fram for att' forsvara sin dotter, far elt slag i 
ansiktet sa att ena ogat svuha r  och lappen sprackes, 
slar igen med sitt paraply, och resultatet blir att sarnt- 
liga fa ge sig af till Klara polisstation, dar den "batt- 
re ungherrn'" forklarar sig ha blifvit utan nagon. anledning 
ofverfallen och endast ha slagit igen for . att freda sig 
sjalf. Han hade alls icke vetat(!) att den unga damen 
vas den aldre herrns dotter, och han betonade eftertryckligt 
att han varit "i sin goda ratt9' att tilltala dessa tv& da- 
mer, som promenerade utan herrsallskap - som han ju,  
trodde. 

Sa lyder i kort ~arninand~rag en daglig stockholmstid- 
nings' redogorelse for en- handelse, som forli- 
den vecka. Och pa polisstationen kunde intet .goras at 
saken, emedan inget vittne fanns - frun och dottern voro 
jiifviga - som kunde bestyrka att den "battre ungherrn" 
slagit till fadern-i n n a n denne tog till sitt paraply som 
vapen. Det hela gick si hastigt att de herrar hail liade. 
i sitt sallskap icke hunnit aktgifva p'a hvem som utdelat 
det Iorsta slaget. Den "baltre uigherren9' daremot h.ade 
haft en kamrat med sig, och denne forklarade utan 

betankande att det var den, aldre herrn som forst slagit 
till. Denne senare skulle saledes kunna bli b6tfalld f6r 
att ha ofverfallit och slagit en person med sitt paraply. 
Udda fick saledes vara jamt, ty hvad var att gora at 
att den "battre ungherrn" tilltalat. den unga damen och 
tagit henne under armen! "Han' hade val ingenting gjort", 
som en "herrbevaring)) vid ett liknande tillfalle uttryckte 
sig, riar mot all berakning den. antastade damen anmalde 
honom for patrullerande poliskonstapeln - hvilken na- 
,turligtvis inte kunde gora nagot at saken. 

' 

Ja, sa stir  det till med sakerheten pa Stockholms ga- 
tor fo,r den dam, som icke har en herre vid sin sida ef- 
ter morkrets inbrott. Henne ar hvilken "battre ungherre" 
som helst i sin goda ratt att tilltala. Om hon icke har 
en far, eller en bror, eller man, eller fastman eller en 
narrnare eller fjarmare manligo bekantskap att disponera 
ofver och som vill ledsaga henne, sa ma hon halla sig 
hemma. Annars ar hon fagelfri, i hvad arende hon an 
ma vara ute, vare sig det nu a r  atti hon deltagit i n& 
got &illskapsnoje, bevistat en teater eller en konsert, om 
hon kommer fran sitt arbete - eller kanske gar en tung"vag 
till eller fran en sjuk, kanske en dodsbadd. 

En af de. forsta motioner, som vacktes af en ivinna 
i finska landtdagen, var ,motionen om gatufrid for kvin- 
nor, hvilken inlirnnades af fru Hedvig Gebhard och jam- 
te h.enne'var undertecknad af en kvinna fran hvarje i den 
finska landtdagen, representeradt politiskt I m o t b  



nen yrkades om foljande tillagg till strafflagen: H v a r, 
s o m  a a l l m a n  vag ,  g a t a  e l l e r  a n n a t  of- 
f e n t l i g t  s t a l l e  i o s e d l i g t  s y f t e  a n t a s t a r  
k v i n n a ,  s t r a f f a s  m e d  b o t e r  h o g s t  t v a h u n d -  
r a n1 a r k." Och i motiveringen framhalles att en af de 
forsta lagarna i norden till kvinnornas skydd var Bir- 
ger Jarls for snart sjuhundra ar sedan utfardade lag om 
kvinnofrid och att nu nastan sjuhundra ar senare under 
i jamforelse med forna tiders vilda och brutala seder sa 
framskridna forhallanden aro kvinnorna anyo i behof af 
en lag om kvinnofrid, d. v. s. en Xagstiftniiigsatgard, som 
bereder dem g a t u f r i d. 

Ja, af  s t b r s t ' a  b e h o f  p a k a l l a d  vore en dylik 
lagstiftningsatgiird hos oss. Det ofvan relaterade fallet ar  
ett af .de otaliga, standigt upprepade dylika, som gor det 
till en .plaga for oss kvinnor att i det ena eller andra 
arendet befinna oss utomhus efter morkrets inbrott. Sa 
illa ar det stalldt med kvinnofriden inom det sarnha!le, 
som affordrar afven kvinnorna dryga skatter - for hvilka 
de i gengald atn~instone borde kiinna rakna pa ordnade for- 
hallanden. i det "riviliserade samhallet". Men de "civiliserade" 
mannen omojliggor detta for dem, och i dessa dagar 

. fridslagstiftar ingen Birger Jarl. De oefterrattliga forhal- 
landena paga obeaktade om man franser nagon enstaka 
tidningsartikel eller nagon insandare, som naturligtvis nar 
ett enskildt, sarskildt upprorande fall forekommit synas de forsta 
dagarna darefter i dagspressen. De svenska kvinnorna kiinna 
ej som de finska taga saken i egna hander for att p i  
ett effektivt satt soka fa missforhallandena hafda, de ha 
icke sate och stamma i sitt lands lagstiftande forsamling. 
Det ar en. bitter kansla, detta, men flertalet man anse 
sig ju . ahren .harvidlag vara "i sin goda ratt',. MA de 
da .ocksa betanka, att sa lange de e n s a m m a behalla 
makten att ordna och styra i det af m a n o c h k v i n- 
n o r bestaende samhallet, hvilar en dubbel forpliktelse p i  
dem att skydda de orepresenterade kvinnorna och att nar 
sa icke gores, genom lagar och f&ordningar, svika de 
sin plikt. 

Och mera an nagonsin fragar man sig huru langt 
mannens '"goda ratt" stracker sig? 

Fran det jag kande mitt hjarta, slog det af med- 

borgerligt lif och af en stor karlek; inen hur tvinga- 

des det ej ned, hvilka usla mal drefs det ej att klappa 

for! Och huru bittert, hur forfarligt att  sa drifvas 

zrnder sig sjalf i uppror mot det hogsta och basta i 

lifvet. Men Gud har forlossat mig. Kunde jag dock 

bli ett redskap att forlossa andra! Mina skrifter 

strafva diirtill, och jag kanner, att  de maste fii 

en alltmera bestiimd riktning pA kvintznns emnrz- 

&af ion. 
Fredrika Bremer (ur bref till P. J. Boklin). 

n kyrklig 
id biskopsvisitation i Stenstorp den 28 aug. ~ h b b a - -  
des en kvinnogarning, som i intet afseende kan k- 

tecknas som olaglig eller ur nagon synpunkt klaiic\erv3rrl, 
af en utomordentligt hard dom, och komrn~ria; g j o d ~  
denna dom till sin. 

l[ denna forsamling finnes sedan 1903 dt kem for 
blifvande modrar. Det ages och forestas af sri gift kvia- 
na, som skaffat sig full kompetens som barnmorskn och 
ar kand for oforvitlig och hedrande vantle1. I!un for- 
varfvar sina patienter genom annonsering och utofvai sir1 
verksanihet fullt offentligt och anlitar i alla vanskliga fall legi- 
timerad lakare. Lagenheten ligger pa prastgardeiis mdi ,  
forsamliiigens kyrkoherde ar hennes hyresvard, och ior- 
samlingens prast doper de barn, som fodas inom hemmet. 
Inalles ha dar forlosts omkring 100 kvinnor badegifta och 
ogifta, ingen kvinna har dott under behandlingen da;. 
Af dar fodda barn har intet vallat kommunens fnttigvixd 
utgifter med undantag af en gosse, hvars bade mor o21 
far vor0 skrifna i forsamlingen. Alla andra ha bfifvit 
inackorderade hos fosterforaldrar. 

I sitt visitationstal framholl stiftets biskop som er; 
skamflack for forsamlingen, att inom densamma sedaii 
1903 manga barn af okanda modrar blifvit fodda och 
dopta. Han beklagade, .att det i Sverige finns e9 iag soin 
tillater m o d r a r att dolja sig for sina barr., och vandc 
sig darpa till assistenterna med fragan om de hade 11%- 

got att fillagga. En af dessa yttrade da att det fanns i 
forsainlingen en barnmorska, som tar enid inackordc 
ringar, samt tillade att en sadan aldrig borde fii finmu, 
och att han for sin del aldrig hade d6pt ett 'i'ok5nrlt" 
barn och skulle aldrig komma att gura det. En ailna:.i 

af assistenteriia beklagade, att modrartia icke ville lata 
anteckna sina namn i kyrkbockerna, och ansig att bari:- 
inorskan hade stor skuld dartill. 

Foljande dag infann sig kon~munalnamnden hos det? 
litpekade barnmorskan och tillsade henne att samma dag 
sluta upp med sin "rorelse". Denna sokte da rid hcs 
ett par jurister, hvilka radde henne att lugnt fortsatta siii 
verksamhet samt hjalpte henne medi en formalitet, so21 
hon forsummat. Enligt lagen af 1909 skall et$ dylikt h i  

anmalas for halsovardsnamnd eller, dar dylik ej %mes, 
for kommunalnamnd. Att hon ej kommit att tanka p5 
denna anmalan ar ju en ganska naturlig sak, d5 hol; ar- 
betat under prastens och lakarens ogon och d2 det icltc 
finns halsov~rdsnamnd i Stenstorp. 

Hvad ar da orsaken till att hon brannmarkes p5 
detta satt? Och hvad har hon gjort? 

Hon tar som ett faktum, att det finns kvinnor sc:n i 
sin svara stund behofva en utbiIdad barnmorskzs vai-d 
och som vilja ge ersattning for denna vard. Hon anstal- 
ler intet forhor med sina patienter for att utroria i hvad 
man de aro eller anses vara sedliga eller osedig2 uti! 
hon uppstaller ej som villkor, att de skola t9ta anleckila 
sina namn i kyrkboken, mm begar namnet som sikerhd 
for betalningen till fosterforaldrarna. 



Gor ej lakaren pa samma satt? Har ej samhallet ksti- 
tutioner for samiila verlcsamhet: att varda de "fallna" och 
offren .for deras brott? Hvarfijr drabbas ej vara barn- 
bordshus och magdaleilahem, vara vardanstalter for vene- 
riskt sjuka af sanlllna kyrkliga anatema och samma kom- 
mihala forvisningsukas? Ar ett dylikt foretag prisvardt 
och kristligt, nar det ror sig med stora summor, ligger i 
en stor stad och protegeras af stora man men lastbart, da 
det for ett ansprakslost brodforvarfs skull startas i f  en kvinna 
i en liten laridsby? Om den vard hon ger @r brottet 
mindre afskrackande och darfor antages oka brottslingar- 
nas antal, hvad siger da kyrkan om hela den vetenskap- 
liga forskning som soker radda den genom foljderna af 
ett lastbart l i f  lidande mannen? Om kyrkan bannar den, 
som vill radda kvinnan fran att tomnia till sista droppen 
den lidandets kalk hennes synd braddat, hvi tillater hon 
da, att man raddar den lastbare mannen fran atk tom- 
ma den bagare h a n s synd braddat? 

Hvad skall man tro om rattvisan hos det samfund, 
soin! icke kastar en enda sten pa den, som ar mest an- 
svarig for brottet - mannen, soni battre an sitt ,offer 
kanner lagen, samhallet, forvarfsmojligheterna och de eko- 
nomiska villkoren for ett barns fostran och vard - men 
k a s t a r  s t e n  p a  d e n  k v i n n a ,  s o m  h j a l p e r  
d e n  f o r f o r d a  o c h  d e t  o s k y l d i g a  b a r n e t .  
Det ar dock hednasinnets orattfardighet, son? belastar den 
ogifta modern ensam med . den borda, som skulle baras 
af tva, som hamnas omanskligt pa barnet men hedrar 
den "fallne" mannen, som om lian intet ondt gjort. Och 
da anses anda den min.di:e ansvarigas synd sa oerhord, 
att den framkallar kyrkans 'dom ocksa ofver den barm- 
hartige samarit, som kommer i hennes vag! 

Hur skulle en skugga af skam kunna falla ofver hen- 
nes yrke, a f v e n o m hon b a ii a tog sig an de djupast 
falina? Blir fangelsedirektorep brottslig, darfor att han 
sorjer for brottslingars vard och forplagning? Och fram- 
jas han darmed brottsligheten? Blir slumsystern osedlig 
eller polissystern, darfor att de ta om hander de osedli- 
ga? Faller skammen af den hvita slafhandeln ofver de 
kvinnor, som ga in i bordellerna och bjuda sin hjalp at 
dem, som lifvets hardhet slagit med sar bade till kropp 
och sjal? Foll syndens skarn ofver Kristus, darfor att han 
umgicks med publikaner och syndare? Okade han det 
onda i 'varlden darmed att han helade bade grek och 
jude? 

Jo, det fanns ett parti, som befallde honom sluta 
upp med sin verksamhet - fariseernas. 

Ar  den kyrkliga barn~hartigheten mera tillfreds ined 
samhallet och kvinnorna, om ingen erbjuder sin hjalp at 
dessa arma ofvergifna? Ser den .hellre, att en ogift mor 
far, sondersliten af fysiska och psykiska marter, i lonn 
foda och varda sitt barn? Juridiskt betraktas hon och 
fysiologiskt ar hon i regel m i ii s t 24 timmar efter bar- 
nets fodelse helt eller nastan oansvarig for sina hand- 
lingar. Hvad krafves ej af uppoffriiig, af hansyn, af mod 
och fasthet for att handskas med dessa arma? Och aro 
de fracka och lattsinniga och 
madrar, sa mycket svarare och 

ovardiga lyckan att bli 
bittrare for vardarinnan. 

Det ar mycket i vara dagar, som ger naring at dc11 
flammande iiidignationen ofver kvinnans pariasstallning i 
samhallet. Ma allt detta bidraga till att vacka insikten 
om att det ar denna pariasstallning, som ar grundorsa- 
ken .till den dubbelmoral, som lagger en klang af bit- 
tert han. i uttrycket "det kristliga samhallet". Och m2 
det oka den glodande entusiasinen for att kvinnan matte 
s i - s  o m- m o d e r iklada sig den manskliga vardighel, 
som tvingar 
kvinnor f o r 

till aktning for det arbete, som gores 
kvinnor. 

Jen.ny Velander. 
- 

Fran varldens rostrattsfalt. 

V i ha till att borja med att konstatera tvenne fak- 
ta, till gladje f6r oss alla kvinnosaksvanner och 

till sarskild erinran for dem, som i nagon m'an betvifla 
att kvinnornas intelligens stracker sig eller ens bor strac- 
ka sig utofver den sfar, som hemmets omrade i trangre 
mening omfattar. 

Det e n a ligger langt tillbaka i tiden. Det ar ej och 
kan troligen aldrig blifva mer an ett a n t a g a n d e, 
men detta antagande ar betydelsefullt nog, i det, att hogt 
bildade man darigenom uttala sin forvissning om att en 
kvinna agt den hogsta intelligens och formatt tillagna sig 
sin .tids hogsta bildning. 

I andra seklet e. K. tvistades i Alexandria om hvem 
som vore deti helt anonyme forfattaren till Ebreerbrefvet, 
och i tjugonde Arhundradet ar saken annu under debatt. 
Det formales emellertid, att nutidens val mest ansedde 
kannare af Nya Testamentets skrifter, Professor A. Har- 
nack, papekar att den af aposteln Pauli krets, som bast 
motsvarar allt det man kan tanka sig till om den ano- 
nyme forfattaren, ar en k v i n n a: Priscilla, Aqvilas 
hustru. Och denna teori ar icke endast professor Har- 
nacks utan omfattas af flera utaf Englands framstaende 
bibelforskare. Professor Peake vid Manchester universitetet 
skrifver darom, att "om Aqvila kan gora ansprak pa att 
vara forfat.tare till Ebreerbrefvet, torde Priscillas . kraf vara 
annu mera grundade.'" Och han uttalar sig vidare om 
den pa sina hall nastan foraktliga ton, hvarmed man be- 
mott Harnacks . teori angaende Priscillas forfattarskap. 
Den beror, sager han, p2 
att en kvinna omojligt .kail 
helig bok. Men alltsedan 
i den forsta kyrkan tillats 
iiing i kyrkans tjanst, gick 
att forgata Bibelns ord, at1 
lies man eller kvinna. 

den maskulina uppfaltningen 
vara upphofvet till en dylik 
den frihet, .hvarrned kvinnan 
anvaiida sin . sarskilda begaf- 
om intet, kom man sa -latt 
'et i Kristus Jesus, icke fin- 

Det a n d r a hor till den nyaste mtiden. I varas na- 
gon gang omtalades det har i Dagny, att en kvinna i Spanien 
fatt g2 till valurnan i stallet for sin man, och det anmark- 
tes att kvinnosaken dar mahanda innu icke vackt tan- 
ken pa fruktan eller behof af motarbete fran dem, som 
inneha makten. )'Nu har", som det heter i en af vara 
storre tidningar, "kvinnosaken i det romanska och kleri- 



kala landet Spanien firat en triumf, hvartill val nappeli- 
den nagot motstycke forekommit pa annat hall i Europa." 
Det forefaller saledes som om anmarkningen i Dagny i 
varas alls icke var riktig,. utan som om det i Spanien,. 
det romailska och klerikala landet, radde det fullkomligt 
ideala tillstandet, att ratt och lamplig person sattes pa 
ratt plats, oafsedt om platsen ar hog och personen ar 
kvinna. Saken ar den, att f olr f a t t a r i n n a n d o n -  
n a  E m i l i a  P a r d o - B a z i n  af konungen utnamnts 
till e n  h o g r e  b e f a t t n i n g  i n o m  u n d e r v i s -  
ningsdepartementet.  

I den tidning, hvarur detta hamtats, forekommer intet 
om donna Pardo-Bazins stallning till rostrattsrorelsen, 
men emedan hon pa sin framskjutna plats b6r kunna 
verka for sina landsmaninnor, emedan hon tydligtvis hor 
till framstegsmanniskorna och emedan ingen torde kunna 
neka att rostrattsr6relsen hor med till framhtskridandet 
har i varlden, hoppas vi att Emilia Pardo-Bazin ar rost- 
rattskvinna. 

"I det vasentliga e n h e t; i det ovissa f r i h e t, i 
allting k a r l e k" ar var internationella rostrattsrorelses 
motto. Det ar ocksa den ledande tanken for oss alla, 
men det sages att den italienska kvinnortirelsen i en all- 
deles sarskild grad gjort den till sin, .att intet partisinne 

'. hammar eller forsvagar sammanhallningen hos dessa kvin- 
nor, som strafva efter . medborgarratt i t  kvinnan. Och 
det betonas ocksa, att innan agitationen paborjades for 
upphafvandet af skillnaden mellan konen i politiskt han- 
seende, togo de italienska kvinnorna foga del i det all- 
manna lifvet. 

Den nationella kvinnokongressen i Italien Ar 1908 
vackte darfor bade forvaning och intresse genom silt 
allvar, sin saklighet och sin forstandiga mattfullhet, sa i 
sjalfva krafven som ock i framstallandet daraf. Hela lan- 
dets press agnade ocksa stor och valvillig uppmarksamhet 

. .darat, och redan under de tvijnne forsta aren efter kon- 
gressen har det visat sig goda foljder af kvinnornas nit 
och energi. 

i le  klart . och bestamdt formulerade fordringarna pa 
lagreformer sysselsatte vakna sinnen. Bade larda man 
och politiker upptradde i offentliga foredrag, an pole- 
miserande daremot, an med bifall och instammaiide, och 
vid universiteten. hollos intradesforelasningar om kvinnans 
stallning infor lagen. Och stadsful!maktige i landets mest 
betydande stader, t. ex. Rom och Milano, satte in kvin- 
nor i utskott och kommitteer i hygieniska och under- 
visningsfragor. 

. Aprop'a! Detta synes vara forsta klassen i allmanna 
arenden .for kvinnor. Enligt somligas utsago den enda 
rattvisligen befintliga, ehuru intrade sa smaningom med- 
gifves At kvinnorna i den ena klassen af allmdnna arenden 
efter den andra, till dess de omsider' uppna och erhalla 
mogenhetsdiplomet = den politiska rostratten. 

Och for att aterg'a till Italie~i. Medlemmar af riksda- 
gen vackte ocksa sma motioner till forman f6r kvinnans 
rostratt i ena eller andra afseendet, och motionerna vack- 
te sympati, afven om de ej gingo igenom. Det har ju 
ej heller drojt lange,. innan en motion kom, som gick. 

Sistlidne mars gaf Deputeradekammaren at handelsid- 
kande kvinnor aktiv och passiv valratt till provinsernas 
handelskammare. 

1 samma manad mars vackte deputeraden Galliili nio- 
tion om kommunal valratt for kvinnor. Motionen sonder- 
faller i tvanne punkter. Den forra begar aktiv och passiv 
valratt for kvinnor till komrnuna!- och p~ovinsialraden, utan 
att alls berora den rent politiska rostratten. Dcrr and- 
ra fordrar, att kvinnor fritt skola f2 disponera sin pcr.. 
sonliga formogenhet och egendom. (Hittills har gift 
kvinnas disposition af egen formogenhet berott af mag- 
nens godkannande). Sonninos ministar, under lavilken 
motionen framkom, stillde sig valvillig daremot, och den 
Kar ej lopa fara genom Sonninos afgang, emedan Iiaris 
eftertradare, Luzatti, redan for tva ar sedan i Depiterade- 
kammaren uttalade sig till forman for kvinnans kommu- 
nala rostratt. - 

Fran ett land, dar kvinnorna som det sages praktiskt 
taget aro eniga, forvanar det ej att icke hora mycket ta- 
las om den direkta propagandan. Viljan till politisk fri- 
het mask dar ligga i luften och sa att saga insupas nied 
hvarje andetag. Men det ar icke alltid sa. 3 andra lan. 
der finns det icke allenast troga, platoniska vaiiner utan 
afgjorda fiender till kvinnornas strafvan efter rnedborg- 
garratt - underligt att namna till och med kvinnor. 
A n t i s kallar man dem kort och traffande i England 
och Amerika, och for att motverka dem och sprida upp- 
lysning i: egen sak utfunderas det ena medlet efter det 
andra. 

Ett verksamt siidant synes det kunna blifva som cuff- 
ragisterna i B r o o k l y n - Newyork - uttankt och 
genomfort i sommar. De ha anskaffat och till detaljhznd- 
lare utdelat till att borja med 30,000 papperspasar rym- 
mande % kilo hvardera. P5 dessa pasar finnas tryckta 
upprop, som enkelt och kort redogcra for suffragisternas 
syften och som uppmana mottagaren att belanica dcsm 
och, om de gillas, att inga i narmaste F. K. P. R. 7'5 
detta som det synes praktiska satt hoppas rostrattsviin- 
nerna sprida kannedom om rorelsen och vacka intresse 
darfor hos mariga kvinnor, som de annars icke #unma 
na men som utgora en fast och sund karna i kvinnor- 
nas stora ,har. 

ELLEN WESTER. 

Redovisning och tack! 
Till forman for deii gamla, opensionerade liirariiitiaii har ii11 

den 18 aug. influtit kr. 260: --. senare: ((Ett Zoytell 5 kr. och 
fr. H. Malmstr5rn med dottrar, Kfo~pan 10 kr., och frambircs 
harnied den gamlas varnzn Yack till alla, som pa ett dler ;iiiiiat 
satt bidragit till att forskaffa henne den vederkvickelse, som Iion 
en tid atnjutit i ett godt hem p& landet. 

Specificerad redovisning finnes iiiford i Sv. hIorgonblaclct 
for den 18 augusti. 

Stockholm i september 1!)10, 
M. Buinch. 



g a r f o r  visso iangt tillbaka i tid&, seden att i' 
prastgardaina landet' rundt i mottaga ' unga flickor, 

som' ville lara sig' ,den - svgra .konsten att monstergillt skota 
ett hem. . Och tank hvilken mangd duktiga husmodrar, 
som pa dktta satt utbildats - och hvilka glada minnen'de 
forde med sig fran' prastgardsvistelsen, minnen af ett  hems 
trefliga arbetstimmar och muntra. fristunder, af pianosp'el 
och pantlekar, af crocket och ringkastning och utfarder, 
kf allt som skapar idyllen!' Och det satt kvar for lifvet 
huad de under trifsamma arbetstimmar larde af denna 
undervisning med 'dess '>du skall9' och "du skall inte9', 
dar hvarje blygt "hvarfor" - om det n u  vagade uttalas 
- afkrdades med ett kategoriskt: '>for *att det s k a l l va- 
ra sa". Man var ej van vid annat och fann det natur- 
ligt, att den som skulle lara nagonting b l i n d t rattade 

sa kan man sakert. icke ofverskatta viirdet-,qf v.et,e~skapli:gt 
anlagda hushallsskolor. . .  . . 

. . . .  Men allt gAr i kretsgang, nu ha - - vi -. .- - Aterkommit - till 
. . .  

prastgardarna eller aitminstohe -till en.. praStiard, men 
en p?&tg~rd dar undervisningen ej. langre gar enligt 
llskallll - llskall intell-systemet, utan dar den ' har samma 
grund . och samma metoder som vid fackskolorna goras 
gallande. . 

Det ar fru Emilia Engstrom, som efter att. under ',en 
foljd af ar ha ledt husrnoderskurser och forestatt skol- 
kok p5 olika platser sasom Falun, Domnarfvet och Skut- 
skar 'samt foretagit studieresor till husmoderskolor i Dan- 
mark och.Tyskland, nu i host oppnat en dylik i sitt hem, 
Styrso prastgard. 

Skolkurserna komma att ordnas narmast eft? 'tyskt 
monster och skola utom den teoretiska undervisningen i 
halso- och fodoamneslara, hushallskemi och enkel bokfo- 
ring for hushall samt praktisk undervisning i matlagning, 
bakning, konservering m. m., afven omfatta hvad tyskarna 
kalla "Hauskunde", d. v. s. alla slags rengoringsarbe- 
ten inom ett hem, dukning och servering, vard af '1,Cnne- , 
forrad, tvatt, mangling och strykning och dylikt, och 'kom 
mer darvid att tagas hansyn till bade landt- och stads- 
hushall. Utom fru Engstrom sjalf kommer annu :en fack% 
utbildad lararinna att meddela undervisning vid skolan. 

Forsta kursen borjade den 9 september och omfattar " 

tre manader; nasta kurs borjar - efter nyaret. ' Afgiften ar 
125 kronor i kursafgift for hela tiden jamte 90 kronor 
pr manad i inackorderingsafgift. Upplysningar lamnas 
och a&dningar mottagas af skolans forestandarinna, fru 
Emilia Engstrom, adr. Styrso. . . 

- .  . -  . sig efter .sin laromastares a~lvisningar utan at& forska ei- 
Vid ett besok i prastgarden, da den stod fardig att 

ter grunden 'ello orsaken . e . h l -  det . och . det och det.. . .  :-. 
mottaga de forsta fick man ett starkt in- 

s a  var det en tid, ryslig i aminnelse, da det, atmin- tryck af hur mycket som gjorts for att  allt f r an  forsta 
stone i .min hemtrakt, blef modernt att de unga forlofva- shind bibringa eleverna , en grundlig kannedom om 
de 'flickorna skickades till Stockholm for 'att invigas i det hushAllsk~nst som skanka dem all den frefnad gladje 
finare kokets hemligheter vid nagon af de storre restau- ett hem pa landet - och endast ett hem, pa landet - 
rangma,  vid ett ministerhotell eller i sjalfvaste kungens kan. Och om ej af sa borde manga 
kok: . Och de larde sig a t t  laga till paradratter och lagga dit af den natur,. som sko,an. 
upp maten- S& konstbesynn,digt att det var omojligt att shrso ligger blott. efi .timmas batresa frfin G ~ + J , ~ ~ ~  men 
se hvad det var; de ;or0 med om att tillaga h&- en luft och ett vatten af friskhet och salta att 
galadinter och festsup6er - och sa reste de hem fullarda, ,, .istelse dar absolut maste bli en rekreationskuf.. o c h  
fardiga att gifta sig och iefva pa tvatusen kronors.inkomst s~ dar ar! vida glittrande sund mellan &aen-  
om Aret. och langre mot vaster hafvet, blanande 'oandligt. - 

DA de forsta fackskolorna for huslig ekonomi starta- Sjalfva ' prastgarden ligger inbaddad i en dalgangs 
des, vor0 .de verkligen framsprungna af ett starkt behof. lummiga gronska,. skyddad for de skarpaste vindarna 
Tank: bara . huslig e k o n o m i, det var ju nagot hvar- och orngifven af alla idyllens attribut.. . Korna beta och 
om forut aldrig meddelats nigon som helst undervisning, honsen skrocka och plocka - tradgarden badar i gassigt 
- hade man lart nagot, sa hade det skett utesiutande p& solljus ofver rosor och rin&lo4mster och hostfagra frukt- 
praktisk vag med nodvandigheten sasom en barsk laro- trad - oc( nar vi skiljas darifran star en ung och sot 
mastare; Och tank huru manga hem, som rikat i obe- prastfru vid grinden och vinkar farval, sedan :hon -oppat 
stand #just piii grund af denna brist p5 kunskap.! - Nar vara fickor fulla med astrakaner och begifvat oss med ett 
man. dartill- lagger betydelsen af de otaliga skolkakslararin-' valdigt 'stycke af en guldgul jattepumpa. . 
nor, som, utgatt .fran fa~kskolorna. for att i de allra bre- - .  - . L i f . .  
daste lager sprida kunskap "om hemmets skotsel och ~ 3 r d ~  . . 

GAHNS 
Normal., Skrit- och ~opie-Black,  af Kungl. Kontroll- och Jus<eringssty:ellsen godkandt 
som Svenskt Normal.BIack, tillverkadt af Henrik Gahns ~septi&Amykos-Aktiebolag 
uPsala. Flyter latt, kopierar utmarkt, bildar ej bottensats, ar mycket hallbart och an- 
griper ej pennan. ' 

. . .  



422 D A C ' N Y  

verkar detta parti for de kvinnliga medlemmarnas inval De danska i utskotten, dar de bast och verksaminast kunna gora sitt 
rosfratt. inflytande gallande. - Var ifrigaste motstandare, sager o 

"Kvindevalgrets" rediktris fru Julie Arenholt fru Arenholt och smaler, - har nu utgatt ur -riksdagen. 
. - .. 

uttalar sig. ' Det var dok& Birck, som kande sig ofveeygad om att 
kvinnan saknar sinne for rat.tvisa. En framstaende kvinno- 

Ila politiska partier i. A Danmark aro eniga 
om att ge kvinnan rostratt, 
- sager fru Julie.Arenholt, 
redaktrisen for kamp- och 
agitationsbladet Kvinde- 
valgret", en af spetsarna 
i den danska rostrattsro- 
reken, stadsfullmaktig i 
Kopenham - vare detta 
nog sagdt om hennes-per- 
son som en flyktig pre- 
sentation. 

Att de danska kvinnorna 
icke for' lange sedan matt 
sitt mal, beror pa att fragan 
om kvinnans rostratt sam: 

manhanger med en massa andra sporsmal, berattar fru 
Arenholt vidare: Detta ar ju i och for sig ett kanne- 
tecken pa en brannande fraga pa dagordningen. Sa langt 
ha alltsa Danmarks kvinnor hunnit, vore man frestad att 

. . 
saga, da man hor det. 

Den radikala vansterregeringen, som lamnade styret i 
somras, arbetade for kvinnans rostratt, men den hade 
sammankopplat fragan med ett par andra saker, namligen 
borttagandet af den priviligierade rostratten till landstingen 
och Aldersgransens sankande till 25 Ar for alla rostberat- 
tigade. De konservativa bekampade forslaget' om privila 
giernas afskaffande, och nar det foll, foljde kvinnorost- 
ratten med. 

Men det ar icke omojligt att .det nu harskande partiet 
ger kvinnan rostratt, man kan .aldrig veta, sager fru A. 

Emellertid blir kvinnans politiska rostratt icke lag 
utan grundlagsandring, - och det ar. som bekant en lang- 
varig historia. 

En  deputation af' det stora forbundet Dansk Kvinde- 
samfund 'har uppvaktat konseljpresidenten for att utrona 
regeringens stallning och -fatt ett svar, som frii Arenholt 
karaktariserade som "rnening~lost~~. 

- ''Nasta gAng vi g8 till val; hoppas 'jag att kvinnorna 
skola vara. med," hade han sagt,, och nar man vet att 
riksdagsupplosning och grundlagsandring sta i vagen in- 
nan kvinnorna f3 komma med, kan man inte undra of- 
ver det harda omdomet. Att kvinnorna skola 'deltaga i 
valen "nasta gang" ar alltsa ganska hopplost. 

"Venstre-reformpartiet", som nu*%itter vid makten, be- 
skylde garna den radikala vansterri, som for& var ledan- 
de, att vara ' motstandare 'till kvinnans politiska rostratt, 
darfoi- att partiet sammanlankade den friigan med friigan. 
om privilegiernas afskaffande. Men den radikala vanstern, 
har i handling visat och visar alltjamt att den arbetar 
for att kvinnorna skola komma med. I stadsfullmiiktige 

sakskvinna sokte inverka . p4 hans "ofvertygelse" . genom 
att papeka, att rattvisan i naturfolkens religion alltid varit. 
en kvinnlig gudomlighet. Men doktor. Birck . var. fast i. 
tron och lat icke rubba sig fran sin standpunkt. - 

Kanske beklaga de danska kvinnorna att en. motstan- 
dare af .sa kpraglad typ icke- liingre .finns kvar att .be-* 
kampa ! 

Trots allt -ar fru ~ r ~ n h o l t  ofvertygad om att rostrat- . 

teri for Danmarks kvinnor kommer att bli verklighet om 
en fyra, fem Ar. non' sager detta med fast tillforsikt i- 
sin stamma och hela hennes lugna maktiga personlighet 
ligger bakom orden. 

Det danska landsforbundet for .kvinnans po1itisk.a rost- 
ratt raknar 11,000 medlemmar fordelade pa 150 forenin-. 
gar ofver hela landet. 
. Och nu ger fru Arenholt till sist en smula tvekande 
och motvilligt nagra korta upplysningar om sin egen in- 
sats i rostrattsarbetet och om sitt lif. 

Nar landsforbundet agt bestand ett ar, beslot man att 
ge ut ett organ, och sa blef "Kvindevalgret" till. Den 
utgar med 6,000 exemplar en gang i manaden och fru 
Arenholt ar dess redaktris,. - Sa vidt' mojligt soker jag 
halla tidningen till' de sporsmal, som anga rostratten, sa- 
ger fru A. Den ar amnad som var rorelses kamporgan 
och bor verka upplysande och agiterande. 

Fru Arenholt ai- gift, och hennes man ar lakare, sjalf 
har hon tagit en universitetsexamen, hon ar polyt. kand. - 
hvilket skulle jag tro ungefarligen motsvarar. en svensk 
fil. kand. examen med naturvetenskapliga amnen. Sedan 
flera .ar ar hon anstalld som kemisk assistent pa ett handels- 
laboratorium, och denna befattning tar sju timmar om 
dagen af hennes tid. Man skulle tro att det nu kunde 
vara nog med arbete for en vanlig dodligs kropps- och 
sjalskrafter. Men icke for fru Arenholts. Hon ar med- 
lem af Kopenhamns stadsfullmaktige, dar hon tillhor den 
radikala vanstern, och som denna grupp endast raknar 
fem medlemmar och maste vara ' repres~terad i : ;tskofien,' 
bli dessa fem ganska hardt pressade. Tva sammantraden 
i veckan ar det vanliga; Fru A. har afven suttit som. 
ordforande i ett ' eller annat utskott. 
- Det ar en sak, som kvinnorna lart sig i stadsfull-. 

maktige, sager fru A. som ett sligs afslutning, - och 
det ar att fatta sig. kort. De ha hort pa mannens langa 
utredningar, som mangen g h g  ga dldeles pa sidan om . 

amnet, - och de ha fatt den negativa ' lardomen-, hur -man. 
inte skall tala. 

Fru Arenholt tycks nu' ha sagt ungetar allt hvadman, 
kan begara vid 'ett kort sammantraffande, men egentligen 
skulle -en framling som jag behofva .en kompletterlinii- 
intervju med en af hennes' medEampar. Man anar hvilket 
stod hennes lugna klara personlighet skall vara f6r den 
danska rostrattsrorelsen, hur vardigt hon representerar den 



med sina later af intellektuellt forfihad i-enassansfurstinna. 
Men den intervjuen far jag kanske harnast, eller annu 

battre, de svenska rostrattskvinnorna fa doma for sig 
sjalfva, da hon kommer hit p a  kongressen nasta ar .  . 

ELISABETH KREY. 

. . 

Hur det gar till att skaffa 
pengar ' till kongressen. : 

F or en liten tid sedan gjorde jag en liten tripp till 
vanner i bergslagen och njot. af lugnet i den har- 

liga naturen med blanande berg; stilla . . insjoar och- su- . .. 

sande skogar. 
Men plotsligen vaknade mitt' slumrande rostrattssam- 

vete och jag ringde p& till narmaste stad' for att hora 
hur det kunde sta till' med dar~arande rostrattsforening 
och hvad man amnat gora for att skaffa in pengar till 
den stora rostrattskongressen i Stockholm 191 1. 

Ack - svarade mig den 'for rost;ratten brinnande ord- 
foranden - foreningen ar slo . och overksam . i sommar- 
varmen. Krafterna aro fA och sma. Annu ar intet pa- 
tankt angaende sattet for att 'skaffa pengar till kon- 
gressen. Men naturligtvis kanna afven vi oss . pliktiga att 
lamna Lanidsforeningen ciart bidrag till den ,stundande 
vhrldskongressen, fastan intresset for- den i var lilla stad 
annu ej ar vackt. 

Efter en stunds dryftande af de manga omojligheterna 
pa platsen, ofverenskommo vi att i storsta hast fa till 
stand ett litet sammantrade hos ordforanden foljande dag. 
Hon skulle visserligen sjalf resa bort dagen darpa men 
satte sitt hopp till en nyanland. telegrafforest&nda&na, 
som troddes vara "verkligt intresserad". N2, finns det 
blott en enda verkligt intresserad, tankte jag, sa gar det 
alltid bra. Det ar min erfarenhet. 

Alltsa, pa utsatt tid motte jag 6-8 damer i ordfo- 
randens fortjusande lilla hem, fylldt af antika mobelkle- 
noder, rosor och solsken. 

Jag foreslog att de genast om ett par dagar skulle 
gora en tillstallning till forman for kongressen. 

De sago allesamman betanksamma ut. Vid denna tid 
fanns det nog hvarken publik eller exekutorer for att ar- 
rangera t. ex. en musiktillstallning - SA det vore omoj- 
ligt, ansag man. 

Jag hade hort att en god. musiker just gastade van- 
ner i staden och bad dem fraga honom om han ej ville 

' L  - 7 .  . . 
l& hora sitt ypperliga violirkpel. ' 

Ja - det kunde nAgot var&, Allas ansikten -lyste ypg: 
Det vore nigot att forsoka., Men' lokal?. Vi ha ju ingenq 
lamplig som kan fas grat&:- : . . .  

Hvarfor inte kyrkan? , 
. .  . - .  , . ,  . 

~ i r k a n !  ht-e lamna<' prosten ~t den. 
. . Jo, det .ger han: Jag'.'har !. , :  j&:. - , : . ;T  talat. $d: ,' h9nnom o& 
han vill gama upplita den foi  mukik, men ' inte f& fo; 
redrag . 

. . Har prosten lofvat kyrkan!? . . ... . -  , . .  , 

Nu stego forhoppningarna i betydlig .grad. ,Det har 
kunde bli alldeles . utmarkt. 

Man gar till telefonen. Det talas' . en. stund. . Modet 
sjunker. Det hores tydligt att svarigheterna har. aro oof- 
verstigliga.' ' ' 

. .  . . . - .  

~usikern stod pa resande fot och skulle spela i 
Stockholm i afton -! Tabli. . . 

Emellertid anmaldes att kaffet var serveradt; och -sin- 
nena lattades vid tanken p2 den bruna odi doftande in- 

. - 
spirationskallan. . . . . . . . . 

Under kaffedrickningen uppstodo - nya forslag; Nu ha- 
de man kommit ihag en pianist; som v i s t d a  e i  tiihmes 
jarnvagsr&a' h a n  staden. Man' kunde ju reducera den 
stora kyrkokonserten till en aftonunderliallning 'i samsko- . . 
lans lokal. - I 

. 

N y  telefonering - mer och och mer hopplost lat sam- 
talet. jag stortade fram pA ordforandeis \iirik: ' och ' tog . . . .  
vid, nar det lat som inga boner hjalpte. ' .  .- 

Jasa, froken Maste hem samma kvall for att 'packa - 
reser pa e. m:'- och intet tag gar - men om vi skaffa 
skjuts? - Ni skulle gora oss en ovarderlig hjalp, etc. 

Slutet blef att pianisten lofvade komma. om 'hon fick 
ett godt piano - fullgodt - och sa blefve ' skjutsad - till- 
baka pa kvallen. 

Det sved att nodgas betala skjuts, om man inte skul- 
le lyckas fa tag i en frikostig hastagare, men hvad ville 
man inte gora for att fA en sa utmarkt. pianist, som he- . .  . 
la programmet kunde baseras pa.' 

Nu borjade jakten, forst i minnet, sedan i telefonen'efi 
ter ett godt . piano. H a r vai agaren bortrest, d a r ville 
han pa inga villkor lana ut sitt 'instrument. Ett'.par d 
damerna sprungo ut for att muntligen beveka n2gA pi- 
anoagare men aterkommo med idel bleklagda nej. 

och stadshotellets ' piano, som kunde fas, var uselt 
- oanvandbart - ingen tanke p2 det. 

~ o r ~ m e s t a r n  har ett - men han ar ju inte for var 
rostratt -. 

Det betyder i .  detta fall mindre, menade jag. Borg- 
mastarn ar rysligt' snall.  ono om skall jag garna fraga 
for jag kanner honom. 

Ringning. Ett gemytligt samtal 'utspann sig, . och nar 
borgmastarn horde var nod sade han helt ' vanligt, att 
vi oandligt garna hade fatt lana hans piano, men tyvarr 
var trappan af cement och hade ej blt tyngden af pia; 
not, nar det skulle baras upp till honom, 'utan man ha- 
de- mast bygga . .  grofva . .  . . stallningar under till forstarkning 
- och det var- ogorligt nu: - 

Jag passade' att be om samskolans lokal. 
. . 

Garna, mirtydet- finnes kgen belysning, sa den kan 
ni inte anvanda. Den elektriska ledningen ar fardig, 
men armaturen saknas. Tradarna sitta tomma i taket. 

Ack, snalla borgmastarn, vi behofva bara nagra star- 
ka glodlampor i taket, om sadana kunna insattas. 

Jo, det lofvade han beredvilligt att ckaffa, om -vi kun- 
de reda oss med sa litet. 

Lokal* ?ch** 'belysningsfragan . var &ledes -lod: - det 
var alltid- nagot + me* pianot - pianot - dej ' 'olyckli- 
ga . pianot . .. .var - - -  och forblef en - o l o s l i ~ r a g a .  . Slutet .. blef. . . . . . . . . . . -. . 



ak ' pianisten maste uppgifvas -hed -en djup suck. - Och 
programmet stod saledes annu tomt - absolut tomt! 

Har ni',ingen shgerska? . . 

' Joo - frkn A. och. frkn B. Sjunga vackert. bada tva. 
Och ett deklamationsnummer kunde vi val alltid fa. Nytt 
springande till de unga damerna, som befunnos . villiga 
och sr~alla. 
. . ' Under tiden hade. solen gatt ned, och vi besloto att 
fortsatta- operationerna telefonledes genast foljande mor- 
gon, sa att annonsen kunde hinna in. , . 

Niista morgon hade ljusa. ideer' i mangd vaknat. En 
pianist fanns i en nargransande stad, en snall fru, som 
nog nojde sig i varsta fall med ett medelmattigt piano. 
Horil. tillfragades, 'jakade genast helt alskvardt och lofvade 
komma, men ve,, o ve, i samma stund kom hon ibag 
att hon vantade resande gaster .just den dagen, som inte 
kunde. aterbudas! Nytt bekymmer, nytt stillestand. 

Telefonen ringer anyo. Prostens blifvande sonhustru, 
som ar p8 besok, ha vi ju glomt, en fortjusande ung 
flicka, som spelar bra och ackompagnerar bra. Och or- 
ganistens soner, som spela violin och violoncell. alldeles 
utmarkt aro villiga att hjalpa till. Och sa kunna vi fil  
bygd.alsberattelser af en talangfull norrlandska. . 

Hurra, da ar ju programmet fullt. Hur later annon- 
sen? . , 

' Ja, och. sa kaffeservering for 25 ore och intradesaf- 
gift 25 ore. Saledes allt klart. 

Glad i hagen borjade jag tanka pa hvad jag kunde 
ha' att saga till publiken, som jag ej sett sedan jag forsta 
gangen talade dar innan foreningen fanns. - Jag var 
namligen ombedd att inleda "aftonunderh5llningen" med 
ett litet rostrattstal. Ett sadant ansags behofligt, da man 
ej pa lange fatt nagon repetition i amnet. 

Kviillen kom. Ofver hundra kvinnor infunno sig jarn- 
te ett tiotal man. Musiken var god. Bygderntilshistorier: 
na briljanta. Stamningen - och appltiderna likasa. Kaffet 
och alla brodsorterna ocksa fortraffliga. 

Och bast af allt, en summa pengar var insamlad for 
kongressen, som en borjan blott - man kommer namli- 
gen att under hostens lopp gora annu en tillstallning for 
samma - andamal, troligen en liten teaterforestallning. 

Man hade blifvit helt -1ifvad for saken genom denna 
lilla improviserade musikafton. Och jag ar viss om att 
nasta gang blir tillslutningen annu storre. Det fanns 
namligen mer an tillrackliga dramatiska krafter for att 
astadkomma en sallskapskomedi, t. ex. "Nar begreppen 
klarna" af Frigga Carlberg., som icke' krafver nigon dyr- 
bar eller besvarlig iscensattning och ar latt att spela. 

Och harmed tillonskar jag denna och alla ofriga F. 
K. P. R. ett lycka till i alla foretag, ju fler dess battre, 
for att skaffa pengar till kongressen. 

ANN MARGRET HOLMGREN. 
f.  Tersmeden. 

Sprid Dagny! 

Bib l io t eke t  S v e r i g e s  Var. II. H. C. An- 
dersen. Af Maria Holmstrom. 

Det ar anmarkningsvardt huru mycket det som vi 
hort eller last om en forfattare, om hans personlighet, 
hans privata lif m. m. mangen gang inverkar p& vhr 
uppfattning af hans diktkonst. Det behofver visst k t e  
vara nagot direkt ofordelaktigt vi hort - det kan i alla 
fall bli som med en af mina vanner, for hvilken Wildc 
aldrig mera blef den han varit, sedan han fatt veta att 
Dorian Grays diktare. under nagon tidsperiod sysslat me? 
nagon slags affarsverksamhet. 
. De barn och ungdomar son1 komma att lasa Maria 
Wolmstriims skildring af Danmarks sagoskald skola helt 
sakert lasa hans sagor med storre intresse, de 
skola sa att saga se sagorna med skaldens eget lif som 
bakgrund, detta vackra lif, som var fylldt af skonhetsglad- 
je, af brinnande entusiasm for allt stort och godt, af 
strang pliktuppfyllelse och forst och sist af en varm kar- 
lek till alla manskor. Och de skola alska ej blott boiceo 
utan afven honom, som skref den - mannen, som gomde 
Riborg Voigts bref vid sitt hjarta hela lifvet igcriom och 
.tog det med sig i grafven. 

Forfattarinnan berattar afven andra rorande eller roail- 
de drag fran skaldens lif, sarskildt fran barnaarcn och 
ungdomstiden; hon refererar nagra af hans mest bekanta 
sagor och slutar skildringen med den sallsynt vackra 
dikt, hvari Andersen kort fore sin dod sjong om sin 
gladje och tacksamhet gent emot det rika !ifvet ocb 
sin odmjukhet infor honom, som skaaild ho:?om halls 

andes rikedom: "- - Alt, hvad jeg gav, Grac?, c3 w. 
dit - j 9 .  

Det ar som nr 2 i serien Biblioteket Sveriges \Gir, 
som boken utkommit. Nr 1 utgjordes af teol. ass. J. 23. 
Brings Biografi ofver Olof Rudbeck d. a., och till juien u?.. 
gifvas en biografi ofver Per Wieselgren af 3. Maun- 
strom, Svenska konstnarer af Einar Rosenborg samt e2 

samling sagor af Jeanna Oterdal. 
A. H-t?, 

SosiaPdemoitraiterna sch E. K. P. B. 

ailb Redaktionen af Dagny. 
Med anledning af den i pressen pigaende diskrissio- 

nen angaencie kupenharnnskongressens uttalande i rost- 
rattsfragan ber undertecknad till forekommande af al!a 
missforstand att i denna tidning fa papeka, att 5 1 i 
L. K. P. R:s stadgar vid foreningens bildande 1903 cs- 
kol1 foljande lydelse: 

Landsforeningen ar en sammanslutning af iokalfor- 
eningar, som verka for att svensk kvinna rnH erhalla po- 
litisk rostratt och valbarhet p A. s a m m a v l l k o r*) som 
svensk man. 

" Kurs. af insandaren, 
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Den enda andring, som sedermera vidtagits, ar in- 
skjutandet af orden "och valbarhet" efter ordet "rostratt". 

Under sadana forhallanden synes det vara meningslost 
' att atminstone for Sveriges vidkommande soka framstalla 

kopenhamnskongressens beslut sasom svar pa nagot af 
londonkongressen gjort uttalande. 

5 2 af den internationella I<vinnorostrattsalli~ansens 
stadgar lyder : 

"The object of this Alliance sl~all be to secure enfran: 
chiseinent for the women of all nations, and to unite the 
friends of Woman Suffrage throughout the world in or- 
ganised co-operation and fraternal helpfulness". 

Saledes ingen som helst begransning. Att en varlds- 
allians, hvars syfte ar att skaffa alla k v i n n o r politiska 
rattigheter; icke samtidigt kan upptaga fragan om ut- 
strackt rostratt for m a n, ar sa tydligt, att det icke torde 
behofva att har papekas, ifall det nu mojligen skulle le- 
gat nagra sadana funderingar bakom de i Kopenhamn 
gjorda uttalandena. 

Hvad som i detta sammanhang icke heller synes blif- 
vit tillborligt beaktadt ar den omstandigheten, att nagot 
o f f i c i e l l t beslut for Sveri.ges rakning annu icke tyc- 
kes vara fattadt, atminstone har nagot sadant icke konimit 
till a!lmanhetens kannedom. 

Med utmarkt hogaktning 
I~ztresserad iakttagare. 

Rostrattsarbetet pa landsbygden. 

Af E. P:s artikel i nr 35 af Dagny skulle man, 
om man inte visste battre, nastan kunna fa det inlryc- 
ket, att landets alla 160-70 rostrattsforeningar inte hade 
n&ot annat att lefva af an ett ideligen upprepande .af 
rostrattsforedrag. En insindarinna i nr 36 har med stod 
af foreningarnas arsberattelser visat; att F. K. P. R. vid 
sidan af forelasningsverksamheten afven utofvar en icke 
obetydande insats pa det sociala omradet. Til!at under- 
tecknad att afvenledes med stod af arsberattelserna pa- 
visa hvilken rikedom pa amnen fos foredrag och diskus- 
sioner, som dessa under ett enda ar (1909) ha att upp- 
visa, ett material sa rikhaltigt och sa omvaxlande, att det 
borde kunna ti!lfredsstalla afven mycket h6gt uppdrifila 
fordringar. 

I kurser i samhallslara finna vi forelasningar i alla 
de fragor son1 rora stats- och kon~munalpolitik, den gif- 
ta kvinnans rattsliga stallning, barns rattsliga skydd, 
emigrations-, egnahems- och jordfragor, vattenkraftens 
soc.ilalisering, kooperationen, arbetarrorelsen, nykterhetsira- 
gan, folkpensionering m. in. Bland inZingfalden af arnilen 
for enstaka forelasningar markas sa skilda saker som 
"Vara skatter", "Kyrka och stat", )'Kvinnans el<onomiska 

- frig6rdse", "Hvita slafhandeln", "Den japanska kviniian", 
' 9K~ inn~r6 re l~en  i Kina", "Socialpolitiska reformrorelser 
och den romerska republiken", "I=sarnatskridande och lyx" 

, m. fl., dessutom foredrag i halsovArd och hygien, om 
vegetarianismen etc. Ett diskussionsan~ne, som genom sin 
aktualitet fortjanar ett alldeles sarskildt papekande jcst nu, 
ar "Behofvet af hem for ogifia modrar". Det finns val 
knappast en enda af tidens fragor, som icke kan tjana 
till belysning af kvinnornas rostrattsfraga. j 

For ofrigt behofver man ju inte ta saken sa hogtid- 
ligt. I mindre samhallen, dar alla medlemmarna kanna 
hvarandra, kan man ju ta sammantradena i form af sall- 
skaplig samvaro med hoglasning och diskussion och med 
frihet for medlemmarna att medtaga vanner och bekanta, 
som man onskar intressera och s i  smaningom inregistre- 
ra i matrikeln. Under det arbetsar som nu sttindar vore 

det nog dessutom lampligt att vi litet hvarstans 'i tid 
tankte pa att anordna basarer, sallskapsspektakel, musik- 
aftnar o. d. till forman for den stora rostrattskongressen. , 

Och sa skola vi besluta oss for att icke lata nagot till- 
falle, dar vi kunna ta upp kollekt for kongressen, gA oss 
forbi. "Manga backar sma gora en stor .a" heter det. 

. J oirigt instammande med "Aktiv medlem af F. K. 
P. R." har jag nojet teckna. 

Dito. 

Notiser. 

Kvinnorostratten pa danska regeringens program. En 
notis har i dagarna gatt igenom dagspressen om att 
danske konseljpresidenten Klaus Berntsen pa en politisk 
fest i Horsens, dar han uttalat sig om regeringens ar- 
betsprogram, bland andra viktiga fragor namnt minista- 
rens afsikt att soka genomfora politisk rostratt for m a n 
o c h k v i n n o r fran en alder af 25 ar. Pa annat stalle 
i dagens nummer Atergifves uttalanden af fru Julie Aren- 
holt om saval den nuvarande som den foregaende van- ' 

sterregeringens stallning till denna fraga. Ett faktum ar 
ju att tva pil Iivarandra foljande danska ininistarer haft 
kvirinorostratten pa sitf program, hvaraf framgar huru 
brannande aktuell fragan blifvit i vart grannland. 

Nar komma v i darhan att regeringen tar upp var 
sak? Till och med det uppdrag den i detta arende mot- 
tagit af riksdagen, namligen utredningen, skjutes undan 
pa obestamd tid. 

Fredrika-Bremer-Forbundets landthushallningsskola vid 
Rimforsa. Landtbruksstyrelsen har pa uppdrag af K. M:t 
u tasbetat forslag till villkor for Fredrika Bremerforbun- 
dels landthushallningsskola vid Rimforsa f6r atnjutande 
af det statsanslag af 6,000 kr., som Arets riksdag anslagit 
for andamalet. Bland dessa bestammelser markas att sko- 
lan skall vara pliktig mottaga fyra frielever. For intra- 
de i skolan skall erfordras hogre flicl~skoleutbildning eller 
folkhogskola med foretrade for sadana sokande, som dar- 
jamte kunna forete intyg om praktisk duglighet och vana 
vid landtbruksgoron~iil. Planen for und.ervisningen skall 
unclerstallas landtbruksstyrelsens profning och godkan- 
nande. 

Foreningsmeddelande. 

F. K. P. R. i Nora anordnade den 25:te sistlidne aug. 
en aftonunderl~allning a samskolans lokal darstades. Dar- 
vid forekom forst och framst ett intressant och med spand 
iipprnarksarnhet ahordt foredrag af fru Ann Margret Holm- 
gren, som for tillfallet gastade staden. Sedermera .foljde 
solosang, inusik, landsmal och deklamation samt kaffeser- 
vering. Af irikoinsten skal.! storsta delen *arivandas for 
Nora F. K. P. R:s bidrag till 1911 ars stora kongress, 
f6r hvilket iindamAl foreningens afsikt ocksa ar att sena- 
re anordna nagon liten teaterafton e. dyl. 

Breflada. 

En af denna. vfirldens smi. Vore tacksamma erhalla 
uppgift om hvar ett meddelande kan traffa Er. 



I Fr-agor och svar. II 
Hvar kan man prenumerera pi4 Dagny? 

I landets alla postanstalter och boklador kan maxi bestalla 
hur11 manga ex. som helst. 

Skall man alltid prenumerera H dessa sfiillen? 
Ja, ifall man onskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid gora det. 

Hvad kosfar Dagny I posfansfalter och boklador? 
Dagnys postprenumerations- och bokladspris ar kr. 4: 50 
for l / ~ ,  2: 50 for l/, och 1: 25 for l/, ir. 

H vima villkor erhrllla prenumerantsamlare d Dagny? 
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en pro- 
vision af kr. 1: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje 
halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant. 

Huru skall man forfara for denna provisions er- 
httllande ? 

Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, gar man tillvaga 
pa ett af foljande satt: 

1) Antingen: Genom insandandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen bestaller man det behofliga an- 
talet 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 bestallda ex. Samlaren 
har d& att ombesorja utdelningen till de samlade prenume- 
ranterna. . 

2) Eller: Man prenumererar a narmaste postkontor (e'annor- 
stades) for de samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begar kvitto 3 samtliga erlagda afgifter, 
tillstaller oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvis- 
ning sanda samlaren den stadgade provisionen. 

Hvar, och till hvilket pris kan man nummervis losa 
P- - - 

Dagny? 
I stadernas tidningskontor och cigarraffarer samt hos Dag- 
nys kommissionarer i landsorten. Pris 10 ore pr nummer. 

Sex praktiga afveniyrsbocker f ! ~  barn och U P P ~ ~ O I P P .  2 
Berattelse for barn och ungdom. k~dra Fritt efter Jules Verne af Alfred 

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

En riddarsaga fran medeltiden. Bearbetning Parzival. af Hugo Oyllander. 259 sidor. Med 45 illu- 
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

En samling Sagogrottan i Sragoskogen. sagor af # 
Harald Ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris 
75 ore. 2 

Berattelse for barn en hemlighetsfuBla &R. och .,lgdom. fiitt 
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illtistratio- 
ner af Brita Ellstr6m. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

5ltaa skildrade for barn och 
ungdom af ~Marie Lou- 

Charles G. Gordons Iif och stordad, ise aianner. 304 sidor, 
33 illustrationer .af Edv. Berggren, Kartonnerad. -Pris 75 ore. r K 

Beratteke for barn Nybyggarna i Kafladae och ungdom. Bear- 
betning efter Kapten Marryat af Anna Gustafsson. 296 sidor, 39 
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Erhilles i hvarje bokhandel eller direkt fran {< 
Folkskolans Barntidnings Forlag, Stockholm. (Stina Quint.) 8 

Skrvter ulrgifna af; 
Centrh& fyrelsen i Landsforeningen for kvinnans politiska ros tratt: 

N:o I, Till Regeringen fran svenska kvinnor ingifna skrifvelser 
i Rostrattsfrigan 1905-1906.. ............................. - : 50 

, II, Gustaf A Alden: Hvilka svenska kvinnor aga koiniiiiinal 
........................... rostratt? (pr 1,000 ex., utgangen) 0: 

,, III, Mathilda Stael von Holstein: Milsmanskapet och Itvic- 
nans stallning inom aktenskapet enligt gallande svensk 
ratt ..................................................................... --: 50 

,, IV, Anna B. Wicksell: Om kommunal rostratt for gifta 
kvinnor ............................................................... --: 10 

, V, Lydia Wahlstrom : Statsintresset och kvinnans rostratt -- - : 40 
, VI, Partiuttalanden i kvinnornas rostrattsfraga .................. 25 

.... ,, VII, K. A. Sheppard: Kvinnorostratten p3 Nya Zeeland.. -: 40 
Ann Margret Holmgren: Strodda intryck fran den Internatio- 

.......... nella kvinnorostrattskongressen i Kopenhamn.. -: 10 
....... Elin Wahlquist : Partipolitiken och kvinnornas rostrattsfr%ga : 03 

....................................... Ann Margret Holmgren: Mor Karin -.-: 03 
Sigrid Kruse : Grannarna .................................................. -: 02 

....................................... Nancy Svanberg: Goda kamrater - --: 03 
.................. H. E. Hallberg: I<vinnan i hemmet och samhallet -: 05 

Kortfattad ledning for kvinnornas deltagande i de kommunala 
valen (pr 100 ex.) ................................................ -: OS 

Sigrid Kruse: Nykterhetsfragan och kvinnornas rostriitt (pr 100 ex.) -.: 00 
Hur kunna gifta kvinnor forvarfva komrniinala rattigheter? (pr 

100 ex.) .............................................................. --: GC 
. .a .............................................. Utdrag ur riksdagens protokoll 

Festskrift utgifven med anledning af Ann Margret Holingretis 
60-arsdag ............................................................ -: 7E 

.............................................. Tidningen Rostratt for kvinnor : l €  

Foreningen for kvinnans politiska rosfratf I Sfoclfholm: 
N:o 1, Natanael Beskow: Till frilgan om kvinnans politiska ros',.. 

ratt .................................................................... -.: Ot  
,, 2, Anna Whitlock: Bor den svenska kvinnan erhalla poli.. 

...................................................... tisk rostratt! -- .: 1C 
, 3, Hilrna Borelius: Hvarfor ar motstandet mot lwiiinamis 

................................ politiska rostratt oberattigadt?. -: I (  
....... .. 4,  dia Wahlstrom: Principerna for kvinnans r6strait -: l i  

5, Anna Whitlock: Hur bor den svenska kvinnan bereda sig 
for den politiska rostratten? (utgangen) .................. . .: 0: 

, 6, Lydia Wahlstrom: Lardomar af den kvinnliga rostratts- 
............................................................... rorelsen -: I( 

... . 7, N%gra manliga inlagg i den kvinnliga rostrattsfrigan -: It 
, 8, Lydia Wahlstrom: Hogerkvinnorna och den nuvarande 

situationen ......................................................... - -: G! 
, 9, Sofi Lindstedt: Hvarfor bora religiost ofvertygade kvin-. 

nor ansluta sig till rostrattsrorelsen ........................ - : O 
Minneslista (5:te uppl.) ...................................................... -: O 

Diverse ros triftslitterafur : 
.... Georg Stjernstedt : Den svenska kvinnans rattsliga stallning.. -: O 

..................... Lydia Wahlstrom: Den svenska kvinnororelsen -: 4 
................................. Ragnhild Modin: Brollopet pa Ensillre -: 2 

.......................................... Hilda Sachs: Kvinnornas rostratt -: 2 
Anna Kleman: Kvinnans medborgarratt ................ ; ................ -: 2 

_ _. - .................................. Karl M. Lind h : Kvinnornas rostrat tskraf 
Siistaf A. Alden : Svenska kvinnans kommunala riittiglietcr och 

. - 1  ........................................................... skyldigheter 
Ofvanstaende flygblad och broschyrer kunnsc rekvireras fr3 

Landsforeningens for Kvinnans Politiska Rostratt expedition I-iistmak; 
-egatan 6, Stockholm, som halles oppen hvarje dag kl. 3-4 e. n 

Vid rekvisition af minst 100 ex. af flygbladen n:ris 1-9 I.arnna 
25 proc. rabatt. 
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fPlafssakande fa sina annonser irtjorda i 

Dagny for hnlfva priset eller 7lk ore pr ntrn.) 

Ung lararinna, 
som innehaft plats i skola och hem 
Onskar till hosten plats i familj att 
undervisa barn i aldern 7-12 ar. 
Goda betyg. Fina ref. Tacksam 
for svar markt "Hosten 1910", Le- 
rum p. r. 

Ung, musikalisk cuioiin) flicka 
onskar till hosten plats i liten fin 
faniilj; genomgatt Husmoders- och 
Specialktirs i Fackskolan for Hus- 
lig Ekonomi, Uppsala. Lon onsk- 
vard. Svar till "Familjen~edlem", 
Uppsala p. r. 

GLADLYNT, niusikalisk flicka, 
som med goda betyg genomgatt 8- 
klass. Iaroverk onsltar till hoster. plats 
att undervisa i vanliga skolamnen; 
liar forut innehaft dyl. plats. Svar 
markt "Hosten 1910", Hor p. r. 

Ung flicka, 
som genorngatt 8-klassigt laroverk 
onskar plats pa kontor eller i batt- 
re familj att efterse minderariga 
barn. Svar till "18 ar", p. r. Ny- 
koping. 

I GODT HEM pa landet sokes 
plats af lararinna, undervisningsvan 
i skolamnen, sprak, musik. Svar 
"Intresserad-Gladlynt", Sv. Tele- 
y-ambyran, Sthlm. 

P P -  P 

HANDARBETSLARARINNA, som 
jenomgatt 8-kl. Iaroverk, frokeil 
4ndrea Eneroth handarbetsskola 
)ch kurs vid Handarbetets Vanner 
;amt nu afslutar slojdlararinnekur: 
s id Naas, soker plats instundande 
losttermin, helst i Stockholm. Svar 
il1  h hand ar betsla ra rinna", Allni, 
Tidningskontoret, Gust. Ad. Torg, 
~tockholm. 

LARARI NNA. U n g  flicka af god familj 
om med vackra betyg genomgatt 8-klassigi 
aroverk och sedan undervisat mindre barn 
;nskar i Iiost dylik plats. Svor till BE. M..: 
.onga p. r. 

EN IT-ARIG FLICKA. som i h afslutal 
in k i m  i 7-klassigt Iaroverk, onskar kom- 
ia uti familj for att iindervisa ett par cllet 
re mindre barn i vanliga skoliiinnen sam1 
m i k .  Svar till ~Kyrkolierde~,  Forssa. 

UNG FLICKA onskar plats som 
hjalp och sallskap at barnen i fin 
familj. Nagot kunnig i somnad. 
Talar flytande tyska. Tacksam for 
svar till (~Deiitsch 23", Karlskrona 
D, r. 

p 

UNG flicka, som geiiomgatt 8-kl. 
laroverk samt kurs i Handelsinsti- 
tut, onskar till hosten plats att lasa 
med 1-2 minderariga barn. Ar 
afven villig meddela undervisning 
i musik. Svar till IIV. 191011, Ore- 
bro 11. r. 

KVINNLIG GYMNAST nied 
niangarig praktik onskar anstiillning 
i familj. Svar till IIA. B.", Gron- 
sinka, Horndal. 

Vardinneplets 
uti godt fint liriii, helst i stad Iios aktnings- 
vard biidad nicdelilders mar(, sokes nii till 
hos t~ i i  af 35'9rs ensam dam, soni a g ~ r  flera 
ars vana att nied omtanke ocli sparsamliet, 
paradt nied godt liumor, skota ett hen1 och 
gora det anyenanit. Svar till "Musikalisk 
19101' under adress S. Giimalii AnnonsbyrA, 
Stockholni.' f .  v. b. 

Vardinneplats 
onskas i enkelt battre iingkarlsheni af en 
26 ars eleinentkrbildad, Iii~sligt iippfostrad 
flicka. Tacksani for svar till "M.", Lands- 
krona p. r. 

LEDIGA PLATSER. 
Kungorelse. 

En ordinarie la&innebefattiiing vid 
andra do'Jsturnskoldistriktets skola 
i Vaxjo forklaras harmed till an- 
sokan ledig att tiltracias den 1 jan. 
1911. Lonen utgor 1,600 kronor 
om aret jamte tre alderstillagg, 
hvartdera a 200 kronor, efter resp. 
5, 10 och 15 ars oforvitlig tjanst- 
goring. 

Ansokan, atfoljd af prastbetyg 
samt de intyg i ofrigt, genom hvilka 
sokanden vill styrka sin behorig- 
het till befattningen, stalles till sty- 
relsen for andra dofstunlskoldistiktet 
och ingifves till styrelsens ordfo- 
rande, ledamoten af riksdagens an- 
dra kanimare J. A. Sjo, Lilineryd, 
inom sextio dagar ifran ledighe- 
tens forsta kungorande i Post- och 
Inrikes tidningar. 

Vaxjo den 15 augusti 1910. 
Pa skolstyrelsens vagnar: 

J. August Sjo. 
Sven, Friden. 

p P- p 

Guvernant onskas nu genast for 
tre flickor, 14, 9 och 8 ar. Under- 
visning i vanliga skolamnen, sprak 
och event. musik. Lon 400. Svar 
med fotografi och ref. torde insan- 
das till "A. B-nilil Edebo p. r. 

Fredrika-Bremer-Forbundet: Drottninggatan 54. 
Rikstel. 2762. Forbundets byra oppen 11-4. Allm. tel. 48 16. 

Fredrika-Bremer-Forbundets Sjukskoterskebyra: Tunnelg. 25. 
Rikstel. 68 98. AIlm. tel. 82 1 1. 

Skolkoks- 
lararinneplatsen 
vid bruken, hufvudsakligast Bofors 
och Degerfors i Karlskoga socken, 
kungores harmed till ansokan ledig. 
Ersattning for hvarje kurs kr. 133: 33 
jamte fri bostad och vedbrand, tvatt 
och lyse samt fri niat i skolkoket. 
Vanligen anordnas 6 kurser pr ar 
sa att den kontanta arliga lonen 
torde uppga till 800 kronor jamte 
Fria resor mellan platserna. Det 
ar mojligt, att det nagot ar ej kan 
bli 6 kurser. Ansokningar med 
betyg insindes senast 18 sept. i ar 
till frii Hilda Wijkander, Bofors. 

Husforestandar- 
inneplatsen 

vid Ombergs Skogsskola blifver .i 
host ledig. Hushallet bestar af 10 
studenter, en vaktmastare o. tvenne 
jungfrur. Sokande bor vara skick- 
lig i matlagning, bakning och ett 
landthushalls skotande, samt besitta 
en god och allvarlig karaktar - Al- 
der ej under 25 a 30 ar. Betyg, 
lonepretentioner och fotografi san- 
das till forestilndaren for Ombergs 
Skogsskola, Adress : Alvastra. 

EN STUDENTSKA, villig och 
kompetent att iindervisa 3 gossar, 
alder 9-10 ar samt en flicka, 7 ar, 
till 3:dje event. 4:de kl. i hogre 
elementarlaroverk erhaller genast 
plats i familj pa landet. Svar jam- 
te uppgift a loneansprak samt rek. 
till "B.((, Lennartfors. 

Kvinnlig kontorist, 
som pa egen hand kan ataga sig 
skotandet af ett filialkontor i Stock- 
holm, far fast anstallning fran 1 
oktober. Sokande, som -forut haft 
plats a koloriialvariikontor, ager fo- 
retrade. Svar med uppgift om fo- 
regaende verksamhet, loneansprak 
och referenser torde insandas un- 
der marke  filialkontor 11, Svenska 
Telegrambyrans Annonsafdelning, 
Goteborg. 

Skolkokslararinna. 
L2rarinil~befattningen vid skolko- 

ket i Nettraby forsamling kungores 
harmed till ansokan ledig for till- 
trade den 24 nasta oktober. Lon 
600 kr. om aret jamte fri bostad 
och vedbrand samt fria maltider i 
skolkoket tillsammans med elever- 
na. Fyra manaders omsesidig upp- 
sagningstid forbehalles. Ansoknin- 
gar stallda till forsamlingens skol- 
rad, bora fore den 1 oktober vara 
inkomna till ' undertecknad. Natt- 
rab den 23 augusti 1910. d Bure, skolradets ordforande. 
Adress: Nattraby hamn. 

Vardinnep'latsen, 
i storre sanatorium ar till ansokan 
ledig. Sokande bor vara verkligt 
musikalisk och nagot sprakkunnig, 
i besittning af hog bildning, godt 
omdome och alskvardt vasen. . Lon 
jamte tailtieme c:a 1,000 kr., fritt 
vivre, bostad och tvatt samt en 
m h .  semester. Ansokningar, at- 
Foljda af rek. och betyg insandas 
till Fredrika Brenier-Forbundet, 
Stockholni. 

u NG, bildad flicka' erhaller an- 
stallning Iios barnlos, medelal- 

ders ingeniorsfamilj sasom sallskap 
och for hjalp i '  huset. Sokande 
bor vara fullt hemma i matlagning 
ocli andra husliga sysslor. Anso- 
kan med fotografi, referenser och 
Ionepretensioner stallas till Fru 
Granholm, Skelleftea. 

' Kvinnlig Journalist, 
icke allt for ung, intresserad af 
publicistisk verksamhet, lugn och 
med ansprakslost, vinnande satt, 
energisk och atminstone nagot for- 
trogen med a landsortstidnings re- 
daktion forekommande goromal er- 
haller plats 1 nasta oktober. 

Svar till •‹A. N.11 denna tidnings 
expedition. 

Huish&llerska. 
En stadgad flicka eller anka som 

pa egen hand med hjalp af jung- 
fru kan ataga sig att med sparsani- 
het och ordning skota ett ankling- 
hem. Foretrade at den som ar 
skrif- och raknekunnig och ar van 
vid laiidtlifvet. Torde ben. lamna 
uppgifter om loneansprak samt fo- 
tografi. Sv. t. l~Framtidll, Krylbo p. r. 

Kuinnliga 
arbetsomraden. 
Utbildningskurser m. m; 
Muntliga och skriftliga 

upplysningar genom 

Fredri ka-Bremer- 
Forbundets Byra, 

54 Drottninggatan. 

Obs! De billiga priserna. 
Till 42 ore mtr saljes ett parti extra 

prima Congressgardiner i olika fiirger 100 
cni. br. Vanliga allniogegardiner fr. 30 
ore mtr. Filt och Schaggdukar. Trad 95 
Dre duss. Foderdomestik 18 ore mtr. Ett 
parti battre gardiner i vackra monster. 
Bomullstyger fr. 29 ore metr. Bordvax- 
duk, Filtar, Gardinstufvar, Helylle-Cheviot, 
god kvalitet i olika farger saljes sardeles 
billigt. 

S l u m p l a g r e t  
MASTERSAMUELSGATAN 51, II. Stockholm 

Sprid Veckotidningen D AGNY! 



D e p o s i t i o n  
& 

Sparkassa 

KOPMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, 

Sodermalmstorg 
STOCKHOLM. 

Aktiekapital 3,000,000 kr. 

Sasom fallet ar vid virk 
f0rorsakad af yttre skador 
likasa kan landvark i maiigi 
fall raskt hafvas, i andr: 
lindras genom behandling mec 
Salubrin. 

Tillhandahilles i Parfym- 
Speceri- och Fargaffares. 

Partilager h o s  
GEBrBER dit Gro, 

. Brahegatan 7 B o  o. g. Allm. Tel. 115 96. 
Hosttermineii borjar den 15 sept. Aninalningstid  isd da ge ii den 1: 

och Onsdagen den 14 september kl. '/,2-'/,4 samt l/, 6-'/,7 e. ni 
Efter terminens borjan anmal~iings- och mottagnitigstid Mandagar ocl 
Torsdagar kl. l/, 2-l/? 3. 

Prospekt tillhandahalles. 
Sigrid ~arlheim - Oy//ensko /d. 

Wirens ofverfeta LANOLINTVAL, fina varldens favorittval. 
ErhHlles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt fr3n 

A. G. Wir6n.s Tval- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) 
21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm. 

Passa p& tiUfaIUet 
itt kopa vackra, trefliga blusar till 
billiga priser ! 

Svart satinblas n:o 1035 af 
'iii glansig satin. Sydd med veck 
)ch knappar. Mycket praktisk och 
3mtyckt. Pris 2.60. 

Perkalblusar af prima randig 
p er kal i vackra farger och moderna 
;makfiilla niodeller: 

N:o 616, pris 1.65, N:o 617, pris 
2.- N o  550, pris 2.66. 

Bhs ii:o 549 af extra prima boni- 
illstyg med invafda glansiga ran- 
ier. En sardeles fin och praktig 
dus. Pris 2.75. Till landsorten mot 
 ostf forskott eller efterkraf. 

vangafvan 
Vasagatan 15- 17. Stockholnz. 

Edvin Bergs Fdrg ylleriaf far 
- Etablerad 1891 - 

rekommenderas vordsamt. 
OBS. ! Ganila mobler renoveras 

)ch forgyllas. 
45 Nybrogatan 45.' 

l'andlakare Judit Tillman 
Irottningg. 58. Allm. Tel. 44.92. (431). 
-1vard. : 1/,12-2 och l/,6-l/,7 e. m. 
Indra tider enl. ofvereiiskommelse. 

Tandlakare 
GERDA ISBERG 

iotgatan 3. A. T. 306 11 (304 40). 
hottag. 10-3. Andra tider efter 
if verenskommelse. 

Lektioner i Einnes~tnnad 
(afven blusar, barnklider m. m.) 

Praktisk metod, utan trackling, 
Hvarje elev disponerar en symaskin 

KARIN EGNER, 
Sibyllcg, 36. Hornet af Karlavagen, 
R. T. 35 30. A. T. 210 04, 

FRU E. HOLMIN, Lastmakaregatan 8, n. b. 
Hygienisk ansiktsbehandling. Vibrationsmns 

sage & Elektricitet, Manicure. Fotbehandling, 
Handbnd for kylda hander. 

Tel. Brunk 31 99, 

Hygieniska Skodon 
tillverkas for Herrar, Damer och Barn, 

OBS. ! Prisbelonta af Drakt-Reformfor- 
mingen. 

Skodon tillverkas afven efter modern 
fason. 

Allt arbete utfores noggrant och af basta 
material. 

P. Gust. Pettersson. 
52 Drottninggatan 52. 

m a n  snorlif .kopes, f r h  Franska 
horlifss&nmeriet, Norrmalmstorg 
l, 1 tr. STOCKHOLM. 

Bomullskladningar i afpassade bitar, 8 
net., akta farg, vackra monster, erhilles till 
A85 st., d:o prima kvalite, nya, eleganta 
nonster, soni vanligtvis kosta 50 i 55 ore 
net., till 3.20 st. Fraktfritt ofver helaJan- 
iet vid ko af l0 st. Tillskrif Otto Oskar- 
on ,  G:in Rungshoimsbrogatan Y A, Stock- 
iolm. 

' Broderna Phhlmans 
  andels inat it ut. 
Stockholm, Stora Vattugatan 2, h, 2 tr. 

Fiillstandigt handelslaroverk. 
C:a 1,000elever arligen. 19 rum. 

Riks-Tel. 5606. 38 akad. och prakt. utbildade Allm. Tel. * 84. 
larare. OBS. ! Bankkurs. 

Afslutningskurs till Etealskoleexamen. Prospekt pa begiran. 
Anmalningar dagligeii. 

Parf yrner. 
Stort och rikhaltigt lager af 

d e  utsokt finaste parfynier fran 
de fornamsta utlandska firmor, 
finare och enklare tvalar, kam- 
mar, borstar samt finare toalett- 
artiklar. Order till landsorten 
mot efterkraf. 

A. V. Nording, 
11 Biblioteksgatan 1 1 
63 Drottninggatan 63 

Filialer pa 
alla x*'-- stiirre plats:=. 
- 

DALA=NATIONAL-MAGASINET 
25 BERGER-JARLSGATAN 25 

INGANG FRAN BRUNNSGATAN. innehafvare: Fru Anna I.oniibcrg f r h  Kiittvik. 
Alla slags Nationaldrakter och Konstvafnader, passande till rigghntiacter iii. rn. 
Konstsmiden, Smycken, Tra- och Nafverarbeten, allt ft~llkoniligt akta. Lek- 
sandslufvor, vacker, praktisk hufvudbonad for dainer. - - .- - - - - - - - - 
Prkbelont pd Norrkopings utsfaZLning. - Kappor od2 Pt.ori2emddruk- 
ter forfardigas @r bestalLning, vviilgjordt arbete, billiga priscp. 

AELIGL TEL. 168 30. - - - ( i 0 ~  ETT BESOK! 

KAFFET HAR STIGIT 
passa da~for och kop af mitt laaweSiggande lager* som 

Innu saljes till foljande laga priser: 
.................................... Extra 1:ma Portoricoart, fyllig smak l: 13 
.................................... Extra 1:ma Guatemala, Fin-Fiii smak 1: 17 
.................................... Extra 1:ma Ljus Java, mild och god l: X 

.............................. Extra l:ma BIA Java, synnerligt omtyckt i: 22 
Utsokt Javablandning (flera goda sorter) .............................. l: 25 

....................................... Extra l:ma Central Arnerik. Kaffe 1: 3; 
................................. OBS,! Akta Arabisk Mocca-blandning 1: 3; 

.......................................... lava Liberia, hogfinaste kvalite !: 41 
Forvaxla ej niina Kaffesorter nied deni som af andra firmo: 
utbjudas iinder samma namn. Profenlig vara. Redbar beliaildlirtg. 

Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller forskottslilwic 
:ininsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid k6p af 60 kg. fraktfritt 
Prof af samtliga sorter mast.Pns. af 28 6re i frimarken. Klilii 
ur annonsen ! 

K. W. KARLBERG, Idungatan 5, StocHholm. 

~Hms goda ritts. 
En kyrklig dom. Af  enn ny- Velander. 
Frrh vlrldens r~strattsfalt. Af Eden Wester. 
Eaa husmodsrskola. Af L$ 
De daasksa kvinnornas rostratt. Af E&abef/z Krty. 
Hur det g i r  till att skaffa pengar till kongressen. Af Anrt 

Margret Holmgren. 
Maria HolmsttQiim : H. C. Andersen. Rec. af A.  kl-- -n. 
FrAn allmlnhetem: Socialdemokraterna och E. K. P. R. - Riist- 

rattsarbetet p i  landsbygden. 
Notiser. 
F6reningsmedBelande. 
Breilaida. 

Prenumeration iL Dagny ~ k e r  h narmaste postanstalt 
eller bokhandel. 
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