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va Bonnier utöfvade på, sina vänner, i synnerhet lögnafslöjande -- det alstrade en misstro till allt och 
p% dem, som kommo i beröriag med henne re- alla, en skepticism midt i entusiasmen - ett analy- 
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utgifdngstid hvarje torsdag. 

da; - i ungdomså,ren, ett starkt inflytande, med den serande, ett sönderplockande, som kunde bli ödes- 
makt, som utgår frBn en intens per- 
soulighet, laddad . med lidelse och 
intelligens. Laddad, det är just or- 
det fiir den stämning, som behär- 
skade tiden vid 70-talets slut och 
större delen af SO-talet, och som 
sammanföll ined Eva Bonniers egen 
andligs Sturm- und Drang-period. 
Där fanns n%got af tjusningen och 
faran att trampa underminerad mark 
- ihålig af de Strilidbergska idéer- 
nas sprängborrningar - men luf - 
ten var hög, ljus, str&laude, fylld 
af en ungdomlig längtans mest idé- 
ella drömmar och förväntningar. Det 
unga i tiden var i opposition och 
och i hnrnesk mot a11 auktoritet 
och alla gamla fördomar. Den ))f&- 
niga gamla brackighetem i konst 
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digert för en grubblande natur. Man 
glömde ibland se stort p% tingen, 
blef smAaktig, det a oväsentliga tog 
för stora proportioner - nervsyste- 
met pressades. 

Hos Eva furkos förenade alla 

och ~nnonekontor : 
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dessa olikaq sjalsriktningar. Och 
mest af .  allt en medfödd, omutlig 
arlighet, som föraktade allt köpslh 
ende, som. ibland henne sträf 
bhde mot sig själf och andra. . 

Men som hon var, blef hon vårt 
samvete. Ren som ' snö; en isjung- 
fru och en glödande krater. 

Dessa grunddrag bibehöll hon i 
hela sitt lif, endast mo.dererade af 
Aren, erfarenheten och sjukdomen. 
Hon gaf och hon slog - men 
afven i kvalen hon skankte, var 
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och moral skulle sprängas .bort, för det andens och lifvets rikedomidar- 
att nya sanningar måtte fram i ljuset. Sanningssö- för tacka vi henne och minnas. 
keriet! se där tidens lösen och de ungas käpphast. r: * * 
Skönheten som shdan, som form, brydde man sig ej . . 

ännu om, hade ej tid med. - endast idéen, idéen. . Uppvuxen' i en familj, där litterära och moderna ' 

Det ägde en skuggsida, detta sanningssökande och spöramAl gärna diskuterades, fick hon tidigt intresse för de 
(Portrattet taget vid 23 Rrs Illder.) I 



kulturella fragorna. Hon laste mycket, tänkte mycket, 
och som familjen vistades mycket utomlands på 70- och 
80-talen, blef hon redan i ungdomen förtrogen med 
kontinenten - sAg de stora konstcentra, utvidgade sin om- 
dömesförrnhga och siil erfarenhet. Efter en resa i 
Italien 1878, dar hon mottog ett starkt intryck af de 
gamla mästarna, beslöt hon att pli allvar agna sitt lif åt 
konsten och- sökte samma kr inträde vid Akademien. 
Förut hade Bon studerat först-för Virgin, sedan hos 
professor Malmström. 

På Dalarö, där familjen under en svit nf lir till- 
bragte somrarna, idkade hon friluftsstudier tillika med 
n&gra konstniimkamrater, . dihibl-and Richard Bergl~., 
till hvilken hon allt sedan dess stlitt i nära vanskaps- 
förhallande. Det var en frisk och .lif£ull ungdomstid 

- - då allt var nytt, da e11 buske, en sten, en brygga 
kunde sätta en i mRlarextas; d& siingen ekade inellan 
klipporna, ocli inlilargrejorna togos med i roddbåten -- 

s d& sinnena. voro upprörda at' diskussioner, af & m u  
oskyldiga. konflikter. 

I Akademien öfveranströugd6 Eva sina redan förut 
svaga nerver och inhste tidtals hvila fr811 arbetet. 

Sommaren 1883 vistades hon i Schweiz, och frA.11 
S:t Moritz beklagar hon sig i bref öfver det mondai~a 
lifvet, llvari hon visserligen ej deltog, men som and& 
hindrade henne att arbeta h son aiie. 

Hon fyller den uppkomna tomheten (Eva her al- 
' drig tålt någon tomhet) med en och annan platonisk 

förälskelse. . Denna ghng har lieiiiles smäktande natur 
tilltalats af en skön ocli blond, italiensk marquis, ag-e 
till fyra förtjusande hastar. Jag tror liastarna togo 
minst lika stor plats i hennes hjarta sqm marcluisen. 
KSirleken var bes tändig, meil f örerniilen vaxlade i11 till 
cleu stund, hon mötte deu niail, som blef henues lifs 
öde och hennes patos. 

'l'rofasthet var ett gruiiclliiggaiidc drag. Iios I!hu 
K d c  i kiirlek och viinskap. Sim valiner kui.!cle lloii 
skoningslöst kritisera, men de beliöllo -sin plats i hen- 
nes hjärta, afveii sedan l i o ~  lyft ner c1ei.n frin den 
piedestal, dar l-ieiines försts öf versltattning stiillt dein. 
Saluucla skrifver hoi.1 om en vän, so111 hon satt myc: 
ket högt och hvilkens för~clracle tanl~esatt (!) starkt 
upprört henne: D. . .Men jag skall aldrig sluta vardera 
l:lo.nom - ty af alla manuiskor jag kauiier fias det 
hzglefi, som ens tillnärinelsevis har -ea shdan kiirlek till. 
saniiingeu soin han - ocli seclan föi*mtlg.nu att v u ~ a  scmz 
i s& hög grad». 

Pariser vistelsen oii-ifattade &ren 1883 till IS&), ut-  
bruten af besök i henllanclet. 

I Paris ordnade Eva sitt lif och sitt arbete i en- 
lighet med sin dcinokratiska smak. Till. ytterlig grad 
ansprlikslös för egen del, utan bekv~mliglietsbohof, var. 
det henne endast en njutiiing att stalli sig solidarisk 
med' de fattiga kamrater, hade manliga och kvinnlige, 
hon dar kom i beröring ined. I deii stora staden, 

dar hvart kvarter har sin särprägel, liyrde Ilon en II- 
ten msprAkslös atelier, i rez-de-chaussé'n inat en gard. 
De omgifvande gatoriia voro fyllda af shdana smh verk- 
st.&der och af idogt arbetande konstnärer. 

Halst tror jag Eva önskat att vara verkligt fattig, 
fbtt skura sitt golf sjalf och laga sin mat utan att,, 
som nu blef fallet, behöfva strida om ratten därtill 
eller kanna sig orättvist bedömd. De kamrater, som 
af tv&ng förde sai-nma lif, skulle helt naturligt känt 
sig mera tilltalade a£ a.tt lieinma Iios Lieune finna det 
m&tt af komfort ocli skönhet, soin de själfva .saknade, 
men det förstod Eva ej d& - hon var allt för naivt 
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i socialismeils ocli förbrödringens idéer. 

tidiii i Paris var Eva uteslutande lycklig. 
det satt, hvarpb arbetet bedrefs i Colarossi's 
(dar hon gick innan hon skaffade sig sin 
ined sina lärare, i syiiilerhet Courtois, son1 

hoa beundrade för hans fordrau p& gruudlig och ar- 
lig iakttagelse efter naturen. 

SA föddes opponelitrörelsen, hvari Eva deltog med 
hela sin sjals if ver och samvetsgrannhet. 

De senare Bren i Paris fylldes a£ strider och oro 
- ty har, efter att redan Ila lämnat den första uug- 
doineu bakom sig - mötte henne slutligen det öde, 
hvartill hon var liksoai förutbestämd -. och den iniik- 
tiga lidelse, som nu helt beliarskade hennes kallslo- 
lif, förbrande iiog i sin eld mycket af henues ei~ergi 
p& andra oinr&deil. 

Vid denna tidpunkt iiiirlade ltichard Rergli dct por- 
triitt af Eva Bonnier, som hänger i v h t  Nutional- 
1nuseu111. 

Denne store 1coiistii.tir 1.iar med geiiisilisk intuition 
aiislagit just dct djupa och tragiska mollackord, soiu 
lag kvar och ribrerade under alls, hennes sjals vas- 
lande tongi~ugar, ool't:~ i stigaiide crcsccndo domiueraiicle 
dessa. 

Dunila gri l,mide iiiusik liar lmi  suggeiacrat oss inc- 
dels ett färgval i svart ocli gult och genoni en egen- 
domligt vibreraiide teknik med stank af svafvel. 

Det kr riktigt ocli logiskt att ett koiistverk vill ul- 
trycks m enhetlig stauiiiiug, ineii för mig, v'iiuueu, 
den efterlefvande, soni ser hennes lif som ett slutet 
I.i.elt, stiger :för iifiilluiageii en annan, el1 treilje fiirg, 
friiiii, . eii holt liteïi lysmde fläck, som just mot bak- 
gruiiclcii af cleuua svarta hva  och dessa giftiga Ugor 
fAr siu ratta relief, aii i  reiihet; jag nieiiar den ljusl~lii 
li&rgeu, den l.~i~miiolsl>lR - kansko den syronblii - eller 
I i  yaciritblh - en j uugfriiligl~eteiis bl& blom~.i.ii~, roii 
som den, och Jjuf, cii idyll, eii himmelens afspeg- 
Iing i ett mörkt vatten.' -' 

Eu sidan blomrria kan olta spira p% strafva stjal- 
kar, hvilkns rötter bottua i ghtfulla djup. 

Allt oftare ocli rikare blojlimade denna- planta mot 
slutet\'%£ sin tillvaro. 

.i: r: 
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Åren 1889-90 atervände en hel del af de svenska 
pnriserkonstniireri-ia till hemlandet, nhgra för kortare 
tid, för att ordna utstiillningar, andra för langre tid 
eller för alltid: bland den1 Eva Bonnier. 

Hoa deltog i Konstaarsförbundets utställningar Aren 
1887, 88, 89 och 94, ända till 1899.' Sedan lade hon 
själfmant bort penslarna, terött att strida ined .ett mate- 
rial, soin enerverade henne, och viil kännande att 
det, hon önskade Astadkomma, öfversteg henlies krafter, 
shväl andliga som fysiska. Hon offrade saluilda sitt 
konstnärskap för att mera odeladt kunna agna sig ht 

. a.ndi.a uppgifter - ett efterföljansvardt exempel - och 
jag tror en Rerraii behagligare offerlukt, an oset af all 

. den ~iiiissbrukade kvinnokraft» , som nutilldags orenar 
konstens altare. 

Hade Eva förutsättningar att bli en framstaende 
koiistilar? Jag vet ej. Lidelsen fanns dar, afvensh en 
personlig uppfattning ocli, s8vidt jag miniies, eii strgf- 
van efter koloristisk eiYekt. N&gra porträtt aga god 
karaktäristik, med bredd och enkelhet i uppfattningen. 
Det biista i initt tycke iir ett litet porträtt af svagerskan 
(fru Lisen Bonnier): hufvudet livilmziide mot en kudde 
- förtjusande i sin dunkla värme, och af en charme, 
soin aunars saknades i hennes konstnarskap. De större 
dukar, hon utförde i Paris, voro akta och primitiva i 
sin naturalistiska hansynslöshet. 

I Eva 13oniiiers konst, liks litet soiii i heniies vasen, 
fanns nAgot sphr af koketteri eller begar att bellaga, 
dock kim det otympliga och kantiga i behandlingen 
till nhgon del lmfva berott y& -bristmde herravddc 
ö f ves tekniken. 

Men för att Idifvs en stor ~ O I I S ~ I I ~ I :  fordras iner 
,211 starka kai.is10ï. Det fordi:as ocksh - inom det själiskz~s 
oiurhde -- ett visst kyligt i-dsthudstagtrncle fr511 sig själf 
-- hvilken Eör~utiga %r inanueu föïbel-iållen. 

iiger en kvinna denna iiiedveteiiliet bredvid sitt 
instinktlif, blir hennes produktion vanligeu präglad af 
en viss torrhet och tolnhet - hur stor begKFniageu för 
öfrigt ma vara. Det kan inte hja:lpas, och jag vAgsir ej 
försöka analysera orsakerna. Att viidantag gi Evas, syn- 
nerligen iilom det litterera oinrådet, upplliifver icke 
regelii. 

Visst ar, att Eva afven frtmdeles fyllde sit t  lif ph 
ett vackert och nyttigt satt. Heimes iiya och största 
intresse blef fosterbarilet, som hoa tog i sin vhrcl' 
genast efter faderns d.öd - den intui, hvilken hoii allt 
jtim.t, och trots allt, älskat och Iïviirs iniiiile hoii 
aldrig uppliörde att lidelsefullt dyrka. 

Evas ytterligt skrbara o& inimrst stolta natur förbjöd 
henne att ta emot min.dre a11 hon gaf. Och inan kaii 
lätt satta sig in i, att deu Ilngvariga sj~lsspäniiing, 
I-ivarunc'p hon sklunda lefvat, till slut skulle inenljgti 
inverka pA hennes nervsystem - ocks& bröts hennes 
inotstAndskraft och hon genomgick en allvarlig kris. 

Efter tillfrislci~ai~det skapade sig Eva ett eget heis 
f örst i Stockholin, senare utailf ör staden, 

Hon försökte sig niolgra gånger med framghng p& 
det s& moderna objets 'd'art-området - modellerade 
nhgra vackra småsaker i silfver och brons : daribland 
en lampa - inycket statlig - som prydde hennes 
arbetsbord. . 

Intresset för konst och numera andras konst steg- 
rades, sedan hon lämnat sin egen. 

Rik, och utan lyxbegär, hvad jag reclm namnt, 
ville bon riiivanda sina pilngar att hjalpa och stödja 
svensk konst geuoin inköp och beställningar för offeiit- 
liga byggnader. ' 

Hennes stora motvilja att tillmötesgh alla böner om. 
understöd och att genom tillftillig hjälp uppmuntra 
blifvade konstilärsamilen, hvilkas beglihing var oviss, 
harledde sig ej af oginhet utan fastmer ur medlidande 
ined alla dessa, som kanske skulle kampa förgäfves 
och g& under i kampen för tillvaron. Hon ville ej bi- 
draga att skapa siidans konstnarsexistenser : ., ty w ,  sh 
föllo henues ord p& tal om .detta, »intet yrke kräfver 
en siidan själskraft, en s& stark vilja som konstnärens 
- utan denna kraft gAr den största beghfning unders. 

Innan henues inecenatskap tog f art ytC allvar, hade 
hon redan för egen del förviirfvnt en del konstverk af1 
stort varde. Om Evas stora föralbga att beundra, at.t 
gk upp i eii annans koiist, vittnar det stora intresse; 
livarmed hon oinfattade Hermaii Norrman, den i för- 
tid bortgångne. Af ].lans tyvärr f3tsdiga Iiarliga ska- 
pelser &ger hon dc allra härligaste. 

I halis konst finnes sh mycket för Evas natiir 
syiiipatiskt. En fantasi ocli en .lidelse i fargen, .som 
söker sin likc, en utpriiglad sMrsyii, Ett ,parti pris» 
om inkil s& vill; i tekniken nhgot primitivt och nästan 
rbtt - inan känner arbetarens hapcl i dessa »skull)- 
terwcle s dukar. Och aldrig kan til1:fälligheten vasa iner 
genial, iin nar ' den placerat Norrinans tafla (den med 
inolnskuggorna öfver jorden) p i  Evas timmerviigg i 
villan p& Dihrö. Den tafiaii ar som gjord till den 
väggen. 

Dar, i sill u y ~  stuga, trifdes Eva bast under de 
senaste Aren; högt ofver det lilla samhallet med dess 
iingdon-isininnen, med cle stora enltla linjerna af fjärdar 
och holmar. Utsikten frhn hennes svalgilng ar verk- 
ligen oförliknelig. En liten atelier inreddes i ena hör- 
net af byggningen. Jag 'tror ej den blef anvand. Dar-. 
emot nedlade ho11 hela sin skaprgladje och energi p& - 
att göra de smPi, bergskrefvoraa .iiluauEör staketet frukt-. 
barande. Det sar ett lielt litet omi:bde, bara nAgra 
iileter. Just dtirföi: tog det ej makten ifrhn henne, 
utan 11011. kunde bchfirska situstiouen. . 

Eva lade ner dagars och i~iClnders arbete 115 att. 
föra dit jord och arbeta p& allt satt. Med hjälp af 
Julia, sin fosterdotter, iiiplanterade hon. vilda sinultroa-. . 
plantor frbn skogen, jag vet ej hur i i l h g ~  hundra.. 
Och se, det lyckades l Ilvilken öfversvallande glädja 
för livart sirii, som belönade hennes flit. 

Sh gladdes Eva &t allt, som växte - Bt det minsta, 
so111 beliofde hennes kiii:lek ock oiiivkrdnad, 

:i: 1: 
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Eva Bonniers mecenatskap är sh allinänt kändt., 
att jag ej mycket behöfver orda daroni. 

För att skydda siii ÖmtAliga samvetsgrannhet och 
för att ej ensam bara ansvaret, anmodade hon' fram- 
sthende konstnärer att rada och leda henne vid valet 
af de konstnärer, som skulle erh&lla beställningar, och 
vid placerandet af konstverken. Och resultaten hafva 
blifvit goda, förutan täflingar, kompromisser och skau 
daler . . . . 

. Och nu blef SH denna vackra lifsgarning med sina 
hägrande framtidslöften för alltid afbruten genom en 
hastig och oväntad död .- lika ovant.ad för henne sjalf, 
som för alla andra. 

Helt säkert hade Eva Bonnier sin bästa tid framför 
sig. - Känslan af att fylla sitt lif p& ett satt, som anstod 
henne, och som ö£ verensstainde med hexines anlag 

nisk humor - heiines leende var likt dens, som lfi.rt 
att älska lifvet, afven nar det ger smarta. 

Det ar ined ett oändligt vemod jag passerar den 
tomma iingshit, kantad af höga popplar, dar Eva Bon- 
nier ämnat bygga och bo i gmunskapet a€  slakt och 
vhnner. Hon hade de sista Aren . bot t nilgot otillgäng- 
ligt för vankretsen, ocli det var darför med gladje \:i 
motshgo 'den stund, ho11 skulle göra sitt int.hg i v8r 
koloni. 

Själf hade ho11 val ocksA kant belzofvet sitt skydda 
sina gamla dar mot den växande ensamhetsk&nsla, som 
endast de starkaste bland oss förin,?, uthärda .- kant den 
drift att krypa tillsaminans, som aldrig tolkats buttre 
&n i dikten: 

Kom vanner, lat oss sätta 
oss ne.d ppl landet i lugn 
och vakta var kakelugn 
och gamla sagos berstta! 
Ett battre lif efter detta, 
törs ingen mera tro, 

och sjalfstandighetsbegär, gaf en förut saknad harmoni Ocli darför lat oss bo 
i fröjd iued våra kara. %t hennes väsen. Man trifdes sa godt i Evas s8llskap ! Det stora mörkret Sr nH.ra! 

Med aren hade en allt större tolerans lagt en sordin . 

! . afver den lidelsens skärpn, som praglat hennes'lifssyn Vi; stackars nzanniskor, hur 18tt glOmina vi icke, 

omdömen kristalliserat ut ett varmt intresse medan vi upp vAra framtidsplaner, att det store 
f ör allt mänskligt, en lifskarlek, som öf verlef vat mdizgtz mörkret alltid ar nara! 

bittra och som nu stralade fran henno SO" i samklang ined dessa taiikar susa de höga 

likt en aura af godhet. popplarna vid v&gkanten stilla och melankoliskt under 
Skuggor halfdagrar i hennes ansikte hade vikit den grii vinterhimmeln och de böja sina barslitnn 

för ett bredt öppet ljus. verkade pgre.och hjassor, som ville- de hviska till oss: rAtt ingenting 

vackrare än som ung. Under hennes nbgot tunga som mm tänkt!' 

ögonlock glimrade filiiid ett uttryck af r n i i  och ilro- Stortingen den 27 janiitwri 1!)0!l. 
HANNA PB.UI:~:I.. 

Moderskapsförsakring. 

en princip, som i det moderna sanlhället allt 
mer börjar tillämpas under arbetet för de nöd- 

ställdai betecknar. ett icke litet etiskt shväl som so- 
cialt framsteg, Det är icke längre, s&som i forntidens 
mest framskridna kulturstat, frliga om att i politiskt 
syfte ined s bröd och skaldespeli döf va proletariatets 
lystnad. Icke heller tillfredsstäl~les det nutida rätts- 
medvetandet ined en resignerad tro pi% fattigdomens 
outrotlighet, hvars enda mål ar ett lindrande för 
stuuden. Det kristna begreppet om . hvarje männi- 
skas personlighetsvarde börjar audtligeii tränga fullt 
igenom, hvarvid vara ögon öppnas för den betydelse 
som afven de sm.8 och undanskjutna aga för son- 
Izallet. Därvid blir vår uppfahiug af fattigdomen 
mera optimistisk, och var strafvan gAr, som följd dar- 
af, ut p& att genom understödet lyfta proletaren till ett 
högre plan, d&r han kan försörja sig själf. Denna 
nya strafvans motto malste darför blifva: 7zjtihj till 
sjli1~7~iilp. 

Ett af de mest betecknande uttrycken för var t;ids 
sjalfhjälpsverksamhet, tagen under armarna. a;l tidens 
sammanslutningsstriif van, ar det redan izzi'iilga om rh- 
den af lifvet berörande försäkringsväsendet. Redan 
hafva olycksfalls- ocli invaliditetsförsäkring, sjuk- och 
Alderdomskassor blifvit grundade. Under de senaste 
Qïen har man därtill, d& sjukkassorna i allmanhet ej 
ge understöd kt barnsiingskvinnor, börjat verka för en 
särskild försiikrings införande för detta fall. 

Första impulserna till moderskaps- eller st"lsoiil det 
väl mera svenskt kunde kallas bnnzböl.dsfö,.sti7~1-i~zg 
äro komna fr%n Italien. Det var en kvinnlig rättslärd, 
sig:ra Paolincc Selaej; som Br 18% f örs ta gilligen frani- 
förde saken offentligen. Som resultat daraf bildades i 
Turin och Milano p% privat vag ett par inoderskaps- 
kassor. Det vax dock först i anslutning till den nya 
fabrikslagen, som försakringen vann en allmRnnare 
utbredning. Lagen d 1902 f orbjöd barnsängskvinnors 
arbete under en viss tidrymd, iilen det visade sig snart 



att den nytta man diirmed a,fsctt iiteblef. Deu nya 
arbetskaminaren i Rom började därföre förarbeteua 
till en obligatorisk barnbördsförsäkring under statens 
medverkan. Det framlagda förslaget biträddes af 
handelskammaren, men i stället för lika afgifter och 
lika utdelning föreslog denna sju olika grader, allt efter 
lönens höjd. Årsafgiften för hvar klass beräknad ef- 
ter tv8 dagars lön. Sjukpengarna skulle utgei, med 
minst 1, högst 3: 50 lire pr dag under den af lagen 
phbjudna hvilotiden eller fyra veckor. Under det nu 
ghngna Aret inlämnades slutligen till riksdagen ett re- 
geringsförslag, hvilket gick tillbaka till de af -arbets- 
kammaren förordade lika afgifteria. Arsafgiften sättes 
till 1.: SO lire att betalas hälften af arbeterskan, hälf- 
ten af arbetsgi f varen. Understöde t föreslogs satt till 
sainmanlagdt 90 lire att utbetalas af landsförsiikrings- 
anstalten. Att Arsafgiften kunde sättas SA lhgt be- 
rodde p& säregna förbkllanden, som nog ej aga sin 
tillainplighet i andra länder. 

Det ar tydligt, att denna försakriiig uteslutande af- 
ses för de kategorier af arbetaude kvinnor, hvilka 
dïabba.~ af lagens förbud, s&ledes de i den större in- 
dustrien verksamma. Först i Tyskland har man koin- 
mit p i  den tanken att f& eu försäkring till stånd, som 
kunde omfatta alla grupper af iniudre bemedlade 
kvinnor. 

. 
Det ä? synnerligen lyckligt., nar eii sådan nyupp- 

tagen frhga kab :rinna anknytning till redan bestiiende 
institutioner, s& att det icke bel.iöfves ett fiirutgående 
tidsödancle la8gstiftningsarbete pk ny grund. I de esi- 
steraade f örsiikringslagarna f aiins i Tyskland en sh- 
dan, fullt organisk utgångspunkt, i det de organiserade 
sjukkassorna voro berättigade att lämna understöd i 
händelse af nedkomst till dem som under viss tid-va- 
rit 1nedlernmq.r af kassan. Understödet skulle beräk- 
nas som vanlig sjukhjälp att utg8 under 6 veckors 
tid. 

Agitationen ,fGr en sa vidt möjligt utvidgad barn- 
bördsf örsaikring upptogs af det 1ra.nda f örbundet Mzctter- 
schzdz, som biLdades Ar 1905 med fil. dr. Helene Stöc- 
ker som ordförande. Samina hr ingafs af Bzcnd Fort- 
sc7wittlic7ae?* F?.auerbvereine en petition till ii~rikesmiui- 
stern med anhållan om upprtittandet a.f en moderskaps- 
försäkring under statens medverkan, hvilken, ankny- 
tande sig till försakringslagarna, skulle afses omfatta 
utom de i industrien arbetande äfven land- och hemarbe- 
terskor, handelsmedhjälperskor och tj anariunor och 
i1tg8 med den motsvarande dagslönens höjd plus nöd- 
vaiidig sjukvkd. Tillika anhölls att det matte öpp- 
nas utvägar för kvinnor utom dessa grupper, hvilka 
antingen - själfva eller genom sina män kunde dispo- 
nera öfver en arsinkomst af liögst 3,000 inark, att 
genom en s j ä ~ ~ o r s a k ~ ~ i n g  iistadkomma en utbetalning 
af understöd i händelse af nedkomst. 

I l~ära  anslutniug till denua petition framstalldes 
t.vh Ar senare af prof. T. Mayet, tjänstenian i kejserl. 
statistiska byrhn, ett förslag, baseradt p& en af honom 
företagen statistisk utredning. Det framlades vid Bund 

Mutterschutz' första Arsmöte i jan. 1907 och blef med 
iihgra andringar upptaget som mötesresolution att till- 
ställas förbundsr Adet och riksdagen. 

Den egentliga nyheten i detta förslag var utdelau- 
det af amningspremier, hvilket af mötet godkändes, 
dock med en ratt nödvändig modifikation. Den gode 
professorn hade - sh. föga ,kännings kunna hrr sta- 
tistici ibland hafva med lifvets realiteter! - föresla- 
git en premie p& 25 mark efter Ars amning och 
ytterligare 25 mark efter att amningen hade pAg&tt 
ett 7$elt lir. Under stor munterhet friin de närvarande 
damernas sida blef tiden f ör amningspremiens u t- 
delande andrad till resp. tre och sex manader. 

Resolutionen innehöll tillika en fordran pil hvilo- 
tidens utstrackning till 6 veckor före och lika lhng 
tid efter förlossningen. I motsats till prof. Mayet, 
som ansag statstillskott olämpligte, uttalade mötet sig 
för ett shdant. I öfrigt skulle Arsafgifteii fördelas lika 
pa arbetare och arbetsgifvare, och ä.fven de manliga 
inedlemmarna iiloin samma kassa skulie vara skyldiga 
att erlägga afgift.  en föregiiende petitionens förslag 
upptogos darjämte. 

Soin praktiskt resultat af denna agitation kunna 
namnas försök, gjorda p& ett par stallen af privatmän, 
fabriksägare, hvilka infört moderskapsförsäkring i sain- 
inanharig med de redan befintliga sjukkassorna. 

M. ANROLM. 

Arets motioner. 
err F h t  i 2:dra k. motionerar om antagande af 
lag aagkeilde , fö?hd mot kvinnors användande 

till arbete nattetid i vissa industriella yrken. Herr 
Cluson väcker sainma motion i 1:sta k. 

Ehuru 1908 Ars K. proposition anghende förbud 
mot kvinnors anviindande till nattarbete sllval af lag- 
utskottet som af b%da kamrarna afslogs, sh var dock intet 
a1ina.t att vänta an ;tt detta förslag, ehuru utrednin- 
gar och protester från kviunohhll varnat för lagen, 
skulle SA ' snart sig göra läte komino igen i form a.f 
motioner. 

Vi skola framdeles gifvn en närmare utredning af 
motionerna. Nu vilja vi blott omnamna att hr Furst i 
sin motion visserligen papekar den tanke, son1 fran-ihhl- 
lits s& bestaindt ej minst frdn arbeterskehåll att en 
lag om förbud för nattarbete bör antagas samtidigt 
för kvinnor och för man, men emot denna tanke fram- 
drager hr Fiirst de förut väl käilcla skalen att kvin- 
norna hafva fysiskt mindre ~notståndskraft, äro hem- 
mens ~Ardariilnor. Vidare understryker han de social- 
demokratiska riksdagsinännens arbete för lagen men 
ej de ledande socialdemokratiska kvinnornas arbete 
emot densamma. 

Motioner augiiende 7cv.ilznomas lönefö~*7~bllancle vid 
poshe?*ket hafvn vackts af hr Thylander i 2:dra 



k. Han föreslår endast lönereglering för kvinnliga 
tjänsteman af tredje och fjärde lönegraderna. Hrr 
LincZlzage~z och Forssell i 2:a k. motionera i sainma frkga 
inen gåta f örbättringarna nk af ven kvinnliga - posttjäii- 
stemän af andra lönegraden. . 

Hr Eobb , med instämmanden af IS iiiedlemmar i 
2: dra k. har yrka t ct$slag. p& hv~larade g r c t d a g g f ö ~ -  
slaget om popo>*tionel~a utskottsvcd i den f orm de t 
föreligger. Motionärerna . vilja ha dem sa ordnade 
att hvardera kammaren får tillsätta utskottsledamöter 
i förla&llancle till sitt ~nedleazsantal. Enligt de t hvilande 
förslaget skulle det latt kunna handa att ett parti, som 
omfattai nära tv8 tredjedelar af valmännen, stannar i 
iiiinoritet vid de gemensamma voteringarna. Det är 
lätt insett att en shdan 1:sta kammarens orättvisa 
maktställning kunde blifva farlig för reformfrilgor i 
.allinänhet. Kvinnornas intresse kunna darför ej annat 
an förena sig med hr Kobbs förslag. 

Hr find?mgm motionerar om skrif veke angliende 
~idmakt~hdllande af utsikterna för hstadkomrnande af 
nya, siividt ske kan ö f v ~ - e n s s t k z a n d e  ciuillagar ~ Ö T  

cZe nordiska lancZe?.na. .Motionären f rainh$ller , bland 
annat vikten af att lagstiftningsarbetet p% fawiljerat- 
tens omrhde ordnas på grundvalen af samarbete. Detta 
hr Lindhagens förslag har särskildt intresse för kviu- 

'norna, d&, för dem de utomordentligt viktiga fragorna 
angiiende akta makars in bördes rät tsf örhållandeii, utom 
gktenskapet födda barns och deras inödrars rättsliga 
stä.llning samt äkteriskapsskillnad hafva mer utsikt 
att lösas i frisinnad riktning, i den händelse deras lös- 
ning kunde f A -  afgöras af fordringarna, som göra sig 
gällande i äfven de öfriga skandinaviska länderna. 

Bland motioner af mera allmänt intresse, utan di- 
rekt sammanhang med ukgon kvinnofrkga, märka vi 
bl. a. några af motionerna till ny7cterhetens befra91Zjccnde. 
.Hr S t a a f  m. j. i 2:a k. motionerar om skrifvelse an- 
ghende lokalt veto med lika och direkt röstratt. Hr 
Beckc~cn in. fl. i.  2:a k. sammaledes. Hr Petterson i 
Söclertelje i 2:a.k. inkommer med förslag till bestäm- 
melser 5 syfte att försv&~a Rt7contsten af sjwitd~.ycker för 
personer, som dömts till brott begRnget under rusets 
inflytande. I sammanhaug hitrined pkyrkar äfven hy 
Petterson till äml~ande a f vill7corlic/ s t ~ a f d o ~ ~ a  vid fy Zleri- 
förseelser. För öfriga hithörande ii~otioner blefve för 
vidlyftigt att har redogöra. 

I fredsfrligan niotionerar hr BecIc?nan in. fl., hvilka 
begära bidrag till kostnaderna för interparlamentariska' 
förbundets byrå. 

Till be£ rämjande af egnahemsldnsrörelsen har motio- 
.,... nerats från flera hAll. Angf~ende förändrade villkor 

.och bestämmelser för den af staten utöfvade rörelsen 
hafva Hrr Byström, Ju7ali10, Olsson i ,  Broberg, Sjöberg, 
.Olsson i Flasbro i 2:a k. väckt olika, motioner i ämnet. Hr 
Lindhagen m. fl. begär skrifvelse angående bildandet af en 
.lånef ond afsedd att för mindre bemedlade bereda tillf alle 
att äfven inom städernas omrAden f örvärfvi bostäder. 

Den stora jorgfrdgun, som hvarje år brukar vidlyf- 
tigt motioneras om, har äfven i &r fhtt sitt ansenliga 

flöde från iiiotionsfloden. Häraf vilja vi endast iliiiima 
det förbzrci för bolag och förening att i visst fall för- 
varfva fast egendom p% landet som herr Linclhupn vill 
ha i it sträckt äfven till södra och mellersta delariia af ri- 
ket. I en auiiau motion begiires detta förbuds ut- 
sträckande ägven till vissa enskilda personer. Herr 
S t a a f  samt fem af liberala samliiigspartiets förtroeude- 
r8d motionera iif ven om f örbudets utsträckning s4t 
att norrlandslagen skulle tillämpas i hela Gefleborgs 
län samt begära utredning angkende bolags jordför- 
värf i mellefstn och södra Sverige. 

Sasom särskildt vidt omfattande inotion.er i jord- 
fragor rna iiämnas de som vtickts af herr LincZlaagen 
ined instämmande af hela den socialdeinokratiska riks- 
dagsfraktionen och herr Thylander i syfte att ställa 
v$ra ?~at'u~uiJcedo~iza~ under ko~zt~obl a.£ det allmänna, 
hvilken motion rör skogar af större omfattning, gruf vor, 
vattenfall, torfmossar af större omfattning samt ännu 
en motion af herr Lindhagen med inst#inmande af 
23 socialdemokrater och tre andra af 2:a k:s leda- 
möter f ör Bstad koimnande af Illi~'iirzysaflös~&g af en del 
kronoheinmaii och kronotorp, samt ä f ven torp och 
hemman af annat slag, en del. andra bebyggda jord- 
brukslägenheter tillkomma af olika auledniugar pA eii- 
skilda ägor utan sjalfständig besittningsrätt. 

I skolf~dgor markas bland andra af herr C'1~ufoo~d i 
2:a k .  om skrifvelse angaeude inrättande af p?.ofslcotor 
för utbikk6nde af l a ~ l i i z ~ n r .  Af herr liarlssoiz i MO i 2:a 
k. begjires anslag för möjlighet till s7colghzg för $f- 
lugset boende skolpliktiga barn i Hotagens församling. 
Af herr Berg i 2:a k. om ökning af nnslccget till 71fiy-e 
folkskolor frau 32,000 till 58,000. Af herr ilfalmbo~.g 
om ändring af grunderna för statsbidrag till zc?i.cZervis- 
ning i hzlslig eko~zomi. Af herr SöcZerberg i Kal-.lsAanza 
och herr Lzmclell i 2:a k. begäres 12111 till uppförande 
af nybyggnad f ör f ac7cskola i lauslig e7coo,zomi i Uppsala. 

' Anslag för sjz67ca begares af herr hnclgre~z i 2:a k. 
för utvidgaiidet af Föreningens barmivdrd At sk~~ofulöso 
bccnz verksainhet samt a f  herr &9.lsson i Göteborg i 
2:a k .  angaende bidmg till Föreningen för bistdnd 
lit lytta och va9zfö1-a i Göteborg. 

Af synnerlig reel praktisk innebörd äro a;fveil izcll- 
mot.inerna. Sb viil hr Clwistie9won in. fl. i 2:a k. l-iafva 
tullnedsattning pk socker, Ilvilket skulle innebära eil 
prisnedsättning af 4 öre pr kilo och hr Svenson i Ny- 
7ci@ing i 2:a k. knskar tullen & jordrötter borttagen. 

Rörande sccmvelsfriheten har hr 'T;lhzu~ins7cy en 11.10- 

tion angående nfs7cafa9zc7e af edgtiny. IIr R a f  i 2:a k. mo- 
tionerar om ratt för medlemmar af svenska kyrkan att 
fritaga sina barn från 7c~*~isterwlomszmcZc~~isning i skolorna 
samt om skrifvelse aug. vidgad rätt till utträde ur 
statskyrkan. Hr BIcrnan i 1:sta k. har en liknande 
motion ang. uatt att uttw%cZa utan uppgifven afsikt att 
öfvergh till annat trossamfund. Hr Byströni motio- 
nerar om ratt. för vär'q~liktig, som af samvetsbetank- 
liglieter anser sig förhindrad att deltaga i militära 
öfningar, att f& utbyta shdan tjiinst mot annat arbete. 

För yttradefriheten har väckts i 2:dra kammaren 



tvi% motioner ai-ig%ende borttagande ur sh.afJlugel~ af 
hlidelsq~araY~a f en . dels af hr Stn~back m ed 13 iile d- 
motionärer dels af, ' h r  Bq.a&q tillsaixmaus med so- 
cialdemokratiska fört.roeuder&det. Vidare hafva de se- 
nare Si€ ven motionerat om att ansvaret f ör s~näc7else i z o t  
riksdagen ur 1a.geii h o ~ t f a l l e ~  eller Attminstoile e j f Kr 
jfriolgnlcorniiin a.nimt &ii efter riksdagens angifvelse. 

De a u  omii&inndn motionerna synes oss vara i-iilgrn 
a l  de viktigaste af 1:stn kainiilareiis 43 ocli 2:cli.a 
laiininareils 1 S0 motioner. 

"Myrornas barn". 
I 

et var nagon gAng ph 80- talet, som GCteborgs Evinno- 
förening bildades, en sammanslutning af kvinnor 

till arbete för gemensamma sociala intressen. Men dess 
tillvaro blef kort. En kvinnoförening, blotta namnet viickte 
anstöt. . Efter nAgra 5i.s arbete, kringskuret och försv% 
radt af motstHnd och fördomar, upplöstes föreningen efter 
att dock under sin korta verksamhetstid hafva gifvit upp- 
slag till flere af Göteborgs nu väl kända och valsignelsebrin- 
gande social-filan 11:opiska företag. Ett bland dessa %r 
sällskapet Myrorna, hvars mål är att i största möjliga ut- 
sträckning  bered^ hem åt värnlösa barn. 

War man bläddrar igenom det nu utgifnn lilla vackert 
utstyrda och illustrerade häfte, som under rubriken »My- 
rornas Barn» innehåller en kort hist.orik af fru Fïigga 
Carlberg öfver ~Rllskapets 20-kriga verksamhet, finner 
man i hvillren verkligen stor utstrackning detta har lyckats. 
Det för Dagnys likare sedan förra Aret bekanta barnhem- 
niet »Födelsedagen» utgör n:o -7 i raden af hem, som säll- 
skapet sett sig i stHnd att upprätta eller med sig införlifva. 

Det %r en lang historia om arbete, uthiilligliet och 
entusiasm..för en god och vacker sak, som ligger bakom 
uppnåendet a£ ett .shdant resultat. Visserligen iir.det 
stora donationer, sådana som kunna förekomma i det 
rika Göteborg, hvilka möjliggjort företaget i den utsträc- 
riing det nu har, men visst är att n&ga af dessa dona- 
tioner tillkommit just på grund d det uppoffrande arbete, 
som sarskildt de ledande krafterna inom siillskapet ut- 
vecklat. Styrelsen, som enligt stadgarne bestar af »sju 
frisinnade och valaktade kvinnor », har dock burit tungan 
af företaget, och det korta omnämnandet hkr kan ej 
biittre afslutas äii genom ordförandens, fru. Carin Nord- 
gren, ord Vid det första barnhemmets öppnande, att de 
hafva utfört »ett välsignadt myrarbete,. 

Bland  E&ra óekamta ftnmas sillcert många,  

som &mun ej prenumererat  p &  D A  GNY. Upp- 
Zys dem, o m  t.lh.2rtgens t&ZZvaro, str2tfvan och 
mål O C ~ L  sök f ö r m a  dem att mdevs t l& ia  de- 
samma genom prennurrievat4oril. 

En vädjan från de amerikanska 
kvinnorna till de. svenska i 

slutet af förra Aret inkom frAn Mrs Rachel Foster 
Avery, v. ordförande i Nntioml A~uerica~z TT'Omn S?# 

fh6,ye Associalion en uppmining till Sveriges rösträttskvin- 
nor att genom en skrifvelse till sveilsk-anlerikanerilas 

'republikanska klubb i Seattle uppmana denna att upp- 
taga kvinnornas rösträttsfråga pk sitt program. Till ord- 
förande i denna klubb hade nyligen valts en framstående 
svensk-amerikan, Mr J. E. Chilberg, hvilken äfven iti. 

ordförande för den stora Alaska-Yukon-utställningen, som 
skall äga rum i vAr i Seattle, Washington. Samtidigt 
med utställningen skall National American Woman Siif- 
frage Assosiation ha sitt årsmöte i Seattle. 

Mrs Foster Avery anshg nu, att det skulle göra ett 
godt intryck p% svensk-amerikanerna och stamma dem 
gynnsamt för kvinuoröstïii,tten, om de finge höra, huru 
energiskt och mklmedvetet de svenska kvinnorlin arbe- 
ta för denna sak. 

Detta Mrs Foster Averys förslag upptogs till behand- 
ling vid centralstyrelsemötet i Orebro 8-9 jan. 1909, 
hvarvid beslöts att afshda en skrifvelse till Mr Chilberg, 
ordförande i ofvannämnda klubb. Skrifvelsen, som i kort- 
het redogjorde för Landsföreningens program och arbete, 
undertecknades af samtliga vid mötet närvarande central- 
styrelsemedlemmar och har nu afgått till. sin bestäm- 
melseort. 

Det vore ju . glädjande, om denna halsning frkn det 
gamla hemlandet kunde verka väckande pA svensk-ame- 
rikanerna och mana dem att göra gemensam sak med de 
svenska kvinnorna i deras bemödande att erhålla politisk 
likstallighet med männen. 

Utlandet. 
Lai~dskvindesteiii~neretsforeni~igeiis kurser i sniii- 

liiillsliirn i liristiniiin. De af L. K. S. E'. anordnade 
san~hiillskurserna hafva nu tagit siu början. Föreliis- 
ningsserien inleddes med ett föredrag öfver Porges stats- 
författning och förvaltni?~g. Programmet upptager vidare 
följande ämnen: Kort franzsttillniw.g a f  vår clonzstolsorclnilzg~ing 
och a f  civila sakers och straffsakers Oeimzdling; Eiïrlidllanclet 
mellan stat och kyrka; Stntsekollonzi; O fe  Jlig och privat ch% ft ; 
Aktenskapsiagstiftning; Haru en norsk lnndskom~iw~n s tyes;  
~o~zcessionslagstift~zi~zye~z. Amnena äro fördelade pd. tre 
skilda serier; till den sista serien ansluta sig praktiska 
öfningar. 

Dessutom har man tankt sig att anordna ett afslut- 
ningsmöte i form af folkmöte med förrättande af val, 
komrnunalnamndsammanträde eller nagot liknande. 



Svenska Slöjdföreningens Tidskrift. 

venska Slöjdföreningen, bvars kända verksamhet Den lilla uppsatsen af doktor Gustaf Uppmark torde 
för främjande af all slags konstindustri, handt- vFra at' sarskildt intresse för kännare af möbelindu- 

verk och hemslöjd inom landet länge varit af stor strien, siiledes en icke allt för fiitalig publik i dessa 
betydelse, började for fyra år sedan utgifvandet af en tider, d& den konstnärliga möbeltillverkningen är en 
tidskrift : Svenska Slöjdföreningens Tidskrift, redigerad gren af vhr uppblomstrande. konstindustri, som räknar 
af amanuensen E. G. Folcker. miinga varma anhängare. 

Allt fr&n början har detta organ utmärkt sig för I ett annat häfte ger oss rektor Victor Adler mAn- 
ett gediget, varieraiide och belysande innehhll, prydt ga insiktsrika meddelanden om den japanska lacke- 
med. talrika, goda illustrationer inom ett konstnärligt ringskoiisten denna utomordentliga och genom sek- 
diskret omhölje. lerna bestående handaslöjd, som i sina högsta former 

Det vore för vidlyftigt att i denna 'korta anmälan framtriider som deu kanske präktigaste, dyrbaraste 
söka BtergR till de tre föregiiende hrgångarna, dar och mest uppskattade grenen inom den japanska konst- 
m h g a  intressanta artiklar fresta till närmare redo- industrien. E11 mycket roande och sakligt inghende 
görelse. Vi f& inskranka oss 'till  att kasta en öher-  skildring af denna industris uppkomst och utveckling 
'blick p& de fyra imder 1908 utgifua skvartalens, hvil- samt den roll den spelar inom Japaris s&väl mindre 
ka ge en tillräckligt fyllig bild af tidskriftens syfte konstindustri som vid upphande  af dess tempel och 
och miil, växlande från skildringar af stora, för all- 
mänheten' intressanta företeelser till utomordentligt 
detaljrika och sakkunniga uppsatser närmast till glädje 
för kännare och konstnärliga finsmakare. 

Innehållet i tidskriften är alltid godt, ofta starkt 
aktuellt, siisom i första häftet af 1908, hvilket bjuder 
p& en ingående redogörelse för den bebadade utställ- 
ningen för konsthandtveik och konstindustri, som för- 
beredes i Stockholm denna sommar. Man fAr dar, 
jämte en plan af själfva utstallni~lgsornrAdet, genom 

andra monumentala bygnsder fogar en ny känsla af 
beundran till dem man förut hyser för det gamla öster- 
folkets urgamla. och förnäma kultur. 

Det blefve för långt att upprepa allt som bjudes 
oss af intresse inom dessa häften; här galler blott att 
antyda. Man finner bland annat en uppsats af amanu- 
ensen Folcker öf ver en prakt-silf verkanna med ty At- 
följande fat, antagligen - utförd för Karl 1X:des och 
Kristinas af Holstein gästabudsbord, att användas till 
handatvagning vid sjalfva bordet, utförd af Jakob 

flera utmärkta illustrationer efter konstnarens skisser Mores, en kand y och värderad tysk guldsmed under 
en ytterst tilltalande rundblick öfver utst#llningens renässanstiden. Af den markliga kannan hterstar ty- 
olika byggnader, som bekant ett nytt prof pB arkitek- värr intet. Herr Folcker har endast fått göra bekant- 
ten Bobergs eminenta förmAga. skap med arbetsritningen därtill, befintlig i Berlins 

Med smarta torn och svala loggior, öppna. giirdar museum, men af lejonet och vapnen, som pryda den- 
prydda med konstverk och springbrunnar, hvita mu- samma, har han slutit sig till syftet med den märk- 
rar och pittoreska trädgArdsanläggningar kommer den liga pjesen. 
originella och tilltalande komplexen att te sig sum ett Fröken Karin Wästberg skrifver om  konstens adels- 
hvitt, solbely& festdomän, just s& som en sommarut , märkes, en klarsynt och. entusiastisk hyllning till re- 
ställning ägnar, och anstlir. Utan tvif vel konimer den nässansens mäktiga och mångfaldiga konstuppenba- 
att fylla alla kraf pk hvpd man af en dylik slokab relser, som utmynnar i den fragan: .Äger v8r egen 
önskar och begä.r, och det vackra höljet kommer otvif- konst ett besthende värde?> Och hon afslutar sina jäm- 
velaktigt att gömma p8 rika skatter af allt hiad vlir förande konstintryck frAo ntigra af Europas kul- 
högt uppdrifna . konstindustri för ögonblicket kan pre- 
stera. 

En intressant uppsats om en serie viifda tapeter 
i Musée de Cluny, skrifven af docent Harald Brising, 
ined rikt belysande fotografier, dels af hela väfnaderna., 
dels af fragment af de samma, jämte ett intresseväc- 
kande stadium ö£ver den nederländska mhlaren Quin- 
ten Matsys' inflytande p& ta~etväfnadskonsten fort- 

turländer med den resignerade förhoppningen, att ti- 
deu, om ingen före den, skall upptäcka viir konsts 
adelsmärke och visa det för vlira efterkommande. 

Tre olika slag af inöbelproduktion, alla vidt skilda, 
möta i de senare häftena. 

Dar ar en möbel, komponerad af arkitekten Axel 
Lindegren, gedigen, enkel och fint diskret, i mahogny 
med sparsamma inlaggningar ; en möbel, passande lika 

sätter häftet. väl i ett enklare, distiiigueradt hem som i en elegan- 
Därifrån kastas man in i roccocons eleganta for- - tare omgifning; utan onödig utsmyckning eller plhg- 

mer, dess snirklar och beslag i en beskrifniag på ett samma och ansträngda formvrängningar. 
skrifbord inköpt på Hammerska auktionen för Nor- Alf Wallander skrifver om inodärn fransk möbel- 
diska muséets rakning. konst, och här råkar man i stället alla de osunda ut- 

Bor-Lanolin-Tvål 
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viixter och oorganiskt1 bihang 115 I~ord, skap och sto- 
lar, son1 ibland vidliidde deii inodärna inöbelkonsten, 
nar den ännu blott uppenbarade sig i ett slags em- 
bryo-form och af hvilket vi i begynnelsen nhgon 
giing kunde se ansatser afven hos oss, men som alltjamt, 
af hvad som frarngar ur Alf Wallanders meddelanden, 
tycks tiga tillräcklig lifskraft att fortsatta- sina utsvaf- 
ningar ostrhffadt i ett kulturland som Frankrike. Eu 
massa slingrande, böjda, bukigt oroväckande bord, 
stolar och soffor ges oss här' i reproduktion, och med 
förvaning laser man namn sbdana som Dampt och 
Gall6 under dessa monst&, som förefalla som ohygg- 
liga karrikatyrer af hvad man i Sverige lart sig för- 
st& med konstnärliga möbler. 

-.Soin en suud och svalkande syn för ögat möter 
darefter Fjsestads furumöbler, betydligt naturalistiska 
men organiskt och stolt byggda och med en ypperlig 
anpassning af materialet, om an konstruktionen fatt 
vika väl mycket för det rent dekorativa. Att Fjmtads 
möbler fordra sin för dem afsedda plats, för hvilken 
de komponerats, faller af sig sjalft. 

Deras största konstnhliga styrka ligger dock otvif- 
velaktigt i den för Fjsestad karakteristiska dekorativa 
detal jbehandlingen. 

I inocl$iriit bokbiuderi i England och Frankrike fAr 
maii en vardefull inblick genom den sakkunnigt skrif- 
na artikel, dar Arvid Hedberg behandlar denna konst- 
gren, rik ps9 skiftningar och uttrycksmedel af ven den, 
och i de skilda länderna ganska olika till sin karaktär. 

En utmärkt fotografi af en norsk s. k. kyrkstol, 
tillhörig H. M. Konungen med en därtill hörande upp- 
sats af doktor TJooströin, jiimte slutligen nkgra fotogra- 
fier efter naturen ëf ver industriutställnii~gen under . 
byggnad, f ullstandiga tidskriftens fjärde B kvartals. 

Den knappa öfrerblick, som harmed blifvit gjord, 
har endast som hastigast velat belysa de rnångsidiga 
intressen, som, fallande under samma omrA.de, behand- 
las och tillgodses i denna så omsorgsfullt och konst- 
närligt redigerade tidskrift. 

Endast, skulle jag vilja påpeka, ar den för litet 
kand i ett land, dar s& m h g a  skryta af att vara sh 
lifligt in tresserade af v&r t lands alla konstindustriella 
lifsyttringar och dar organen för sp~idandet af dessa 
intressen äro mycket llitt raknade. 

Svenska Slöjdf öreningens Tidskrif t fyller utinarkt 
sitt syfte som ljusspridare pk detta oinrAde. 

ELLEN LUNDBERG, 
f. Npblom. 

Jeanne d'Arc - en kvinnlig riddare. 
Af SIGRID PLATEN. 

1. (Forte. fr .  föreg. nuinmer.) 

- 1111 Guds dotter, sth upp, läinna din by och 
begif dig iiiiit Fraii krike, var den bestain da bef all- 
ning de f rh i  början gA,fvo henlic.. - Tag baneret af 
hiinrn elens konung, tag det of arf ä.radt, och Gud skall 
hjälpa dig, lydde budskapet hä.rnast. 

P5 dessa stundliga maningar, som aldrig l$iiniiade 
henne ii%goii ro, svarade hoii darraiide: »Jag ar blott 
cn fattig flicka, som hvarken kmi rida eller förstAr att 
föra krig. D Men dc: himmelska rösterna blef VO allt 
inera befalland e. 

--- Di1 Guds dotter skall föm dauphiii till Reiins 
ti l1 1.ians viirdiga kröning. 
- GB. till kapten Robert de Baudricourt i Vnu- 

couleurs, lian skall gifvn dig folk till att föra dig in- 
för den iiiidige daupliiu. 

Ensail-I: stridde hon i nara sex hr en hhrd kriiii11 
mecl dessa riister, som aldrig uppliörde att mana till 
snar liaiiclling för det arma landets val. Hon har 
sjalf iiif ör sina domare uppgif vit, ritt hon ingenting 
vligadc yppa för uhgoii för att icke blifya hindrad att 
uppsöka dauphin, ett beslut som hon nu oryggligt 
fattat. 

- »Hade jag än haft liundra fgder och mödrar 
och hnde jag varit dotter af cii kung, skulle jag ha 
Scgifvit mig af i alla fall.)) 

Maii har aldrig haft ska.1 att tyifla pil hennes sam 
niagsenlighet, därom äro hennes lefnadstecknare ense. 
Di2rclizot kriii ma11 ha  ratt att tvifia p& den modernaste 
biografens gissniilg, att det nlttste ha statt en inuilk 
bakom det hela., en präst, som skickligt ingifvit henlie 
tanken pb en gudomlig sändning. Åhnej, en s& naivt 
snillrik, en sh oerhördt djarf, till det dumdristiga 
griirisando tauke kuiide endast - i synnerhet under 
dbvarriiicle ticlsförhAllnndeii - ha föclts i en ung flick- 
hjania. Alla stordad drömiilas i ungdomen och ddrig 
SA eldigt impulsivt, sil gudoinligt frigjorcla frAn kall be- 
räkning och alla biliansyn som i en ung kvinriosjal. Men 
lika latt som clet faller sig för ungdomeil att drö,minri, 
lika svbrt har den att skrida till liandling, och sb 
snart den begynner Ilandla, bruka drömiilarna flykta 
i-ned ens. 

Icke s& hos flickan fr%n Do~nremy. Db hoil i sitt 
adertonde Ar uppgaf allt motstand i sitt inre, fortfor 
drömlifvet att leda hennes handlingar. Var hon i ; 

--- 

Ju i t  orre spridning Dagng erh&ller, med desto mer bemyndigande kan den föra den eveneka 
kvinnorOrelsen~ talan och €Or deneamma krafva gehör. Prenumerera 
dllrfor sjtllf p9 Dagnp ocb verka f01 spridningen af den i Eder omgibing. 



ovisshet, inliamtade hon rhd af »sina  röster^, och gick 
det heaiie emot, hade hon antingen handlat i konflikt 
:med dessa eller Iiade de försuniinat att i ratt tid rada 
henne. Ganska långt kom Ilon helt visst afven utan 
dessa med tillhjälp af sitt sunda praktiska bondförsthnd. 

Michelet har rätt, då han säger: »Jungfruns origi- 
nalitet, det som gaf henne framgång, var icke ute- 
slutande hennes tapperhet ocli hennes uppenbarelser, 
det var hennes Itlokhet. Midt i all sin hanförelse såg 
denna dotter af folket klart på frhgan och fann dess 
rätta 1ös:ning.~ Sh .\rar det. 

Herremänileil, soin krigade af sjalf viska intressen 
ocli af ömsesidig afundsjuka taflade om inakten öfver 
den svage konungen., hvad koin dem folket vid? Hvad 
Inon, folket6 dotter, slig p& n&rinare håll an de, var 
just folkets skriande nöd, landets fullstandiga ödeläg- 
gande, och hvad hon kände djupare an de, svidande 
djupt, var nesan af landets förtryck under en fram- 
inande nation. Fanns det ingen räddning? Därför att 
hoii aldrig skänkte eii tanke %t sig och. sitt, alla ht 
sin konung och sitt folk, shg 11011 med oförvillad blick 
det hufvudsakliga, d.et som utan uppskof borde göras. 
Engelsmannen skulle fördrifvas ur riket och clen rakt- 
matige .k:onungen föras till Reims för att krönas. »För 
det and:imålet &r jag födds, yttrade hon enkelt, det 
var den fasta förvissning, till hvilken hon nu koininit. 

Ur den inre striden hade hon redan gatt segrande, 
hiflet pii sig sjalf hade 11011 öfvervunnit. Icke i egen 
kraft, inen med Guds och helgonens bist8ncl gick 

. h.oi= ut soin en Sankt Georg att strida 1not viirlden.. 
Och den förste fiende hon mötte 11% sin viig var henne 
viil kand. Hundrahöfdadt reste sig åter tviflet, audras 
tvifvel pB henne, hvar hon gick frtiin. Att hon soni 
kvinna ~ikdle mötas af hhn ocli sinädelser af gröfstcz 
art var lion kanske niera beredd p%, än att man skulle 
tvifla p& hennes gudomliga uppenbarelser. De voro 
hennes eiicla styrka och clet osynliga pansar, som gjorde 
henne oshrbar. 

Med en inmiljg slaktiags bjsthild hade Ilon lyckats 
taga sig frain till clen narbeliigi-ia staden Vaucouleurs, 
och hon vantade, att; deii första delen af hennes dröm- 
mar nu skulle g$ i up-pfyllelse. DA traffndes hon af 
det  först:^ svardsLi.ugget. Det var det barska svar l-ioii 
erhöll af cleii bålde riddar Robert, sedan ha11 ined 
mulen paiins Ahört 11 eunes anclraPi~.cle : För henne 
vill piskad tillbaka till li.en~.!~es fader.)) 

Hon blef icke piskad, men med oförrattadt areilde 
milste hon återvanda liein. Efter u8got inera än ett halft 
ars förtai~ande väntan infann hon sig Kny0 lika oför- 
f arad hos sainine riddare och upl~repade sin anlnållan . 
»Före midfnstan inhste jag vara hos konungen, skulle 
jag an gB dit ps mina kinani, upprepade den unga 
flickan hiirclnackadt. 

Landets läge hade under tiden blifvit alltniera för- 
tvifladt, kriget hade slagit sia Modiga mantel afven 
kring Va.ucouleurs, och Orlé.ans, nyckeln till hela södra 
Frankrike, belägrades af engelsinännen. Folket i Vau- 
couleurs, smittadt af jungfruns l~.änförelse, trodde på 

henne, och riddaren, som begynte undra om det kunde 
vara lians plikt att gifva denna underliga jungfru följe 
till konungens huf, sande en för att pröfva oin 
11on var besatt af en ond ande. Men då hon, i stallet 
för att vika undan för korset, med innerlig fromhet 
nalkades det p& sina knän, vardt cleniie fullt öfvertygacl 
oih jungfruns oskuld och renhet. 

Ocli sb randades omsider clen efterlaiigt.acle dag, dh 
Jeanne med sex väpnade man i följe, sjalf kladd i en 
väpnares dräkt ined gladb hjärta svingade sig upp pd 
sin hiist för att installs sig hos konungen. ,Drag era 
farde och hända hyad soin handa vill%, var den bistre 
riddar Roberts föga uppmuntrande afskedshalsning. 

Då anföraren för den lilla truppen hade sport henne, 
nar Iion ville fara, hade hon svarat: %hellre nu an i 
morgon, hellre i inorgoii an semres. Hellre nu an 
i morgon - detta svar är lika karakteristiskt för hela 
hennes senare raska upptradande som det ofta af henne 
begagnade valspr&ket : #hjälp dig sjalf, så skall Gud 
hjiillja dig. P Detta ord kunde i själva verket. sattas 
som inotto öfver hela hennes korta hjältesaga. Friii 
beslut till handling var det icke 18ng.t hos heiine, al- 
drig tviflade hon p& hjälpen f r b  höjden, men aldrig 
satt hon overksam och väntade p& dem Utan hen- 
nes ungdoinliga eld hade den tröge kungen och hans 
betanksainrna rhdgifvare icke uppnlltt hvad hon upp- 
nidde. Som Iiarförare - ordet kan viigas, ty falt- 
t&gsplanen var hennes och hon stod bakom de offici- 
ella ledarns - hade hon framför allt sin napoleonska 
snabbhet i rörelserna att tacka för sina framgirngar. 
Samme Napoleon, det kan ju förtjäna framhAllas, har 
ockstc beundrande yttrat : 8 den namnkunniga Jeanne 
dfArc hm visat, att det icke finns det underverk till, 
som icke det franska geniet förrnk utföra, nar natio- 
nens oberoeilde ar i fara%. 

Att döma af de skildringar man har a f  Karl den 
sjundes person och utseende, torde han föga ha mot- 
svara.t hennes drömda idealkonung. Men d& den 
adertonhriga flickan i sin enkla pagedräkt gjorde sitt 
ijdinjuka knäfall för honom, IiAnfullt begapad af de i gran- 
na 1)r"laiide dräkter utstyrda Inofmannen, förradde hon 
icke med en niin sin innersta tanke. Efter att ha hälsat 
110nom h~fviskt framförde hon i sh enkla ordalag, som 
om det gallt det alldagligaste arende i vadden, sin 
hiipni~dsväckande hälsning fr511 whimlari-ias konungw, 
att han, Ihr l ,  vore ende rätter arfvinge till Frankrike 
samt att ho11 vore sänd att föra hononl till Reiins. 
För att bevisa sanningen af siii utsago begärde hon 
att blifva satt p& prof, i det hon lofvade att snarligen 
befria staden Orléans. 

Men såva.1 koiiungen som hans råd funno saken ' 

betjdligt mindre enkel an hon, framför allt visste nian 
icke Inv-d man skulle tro om heilne. sjalf. Hon skulle 
först sattas på prof, men icke af det slag lion tänkt 
sig. Det ofördärfvade naturbarnet, som vaim och 
segerviss ridit ut i världen, skulle vid sina första steg 
på dess skhdebana mötas af oanade svhigheter. Icke 
norrut till Orléans, men soderut till Poitiers sände 



koiiungeii henne fur att  aE lians teologer och kloke 
och vdlarde magistrar noga bepriifras. Hon, so1i-1 in- 
stinktivt liatade boklärde 111all lika mycket som lioii 
älskade krigsmön, skulle liar bestii sin furstu dust icke 
med blanka vapen utan ined ord. Och hoii bestod 
deii med heder. Med den fond af huinor hon .&@;de, 
gaf hoii Mde fyndiga och uddiga svar, sh att de häp- 
na inanileii af pennan, gymsamt  stämda för heiine, 
kunde til11;Ada koiiuiige1.1 att  med en viss försiktighet 
begagna sig af henne. I deras 1hnga.skriftliga inemo- 
raildum fiirekominer bl. a. följande punkt: whos deii- 
na jungfru finner man ingenting annat an goclt, öd- 
injukhet, kyskhet, fromhet, rattrhdighet, iirlighet; och 
saval on1 hennes födelse som om hennes lif liar inan 
sasoin sanna f ör talt flera underbara händelser. w 

Redan :hade sl~ledes ryktets snöboll satts i rörelse, och 
ined föruildransvard snabbhet rullar den frain i en tid, da  
saidardseln ar förknippad med sUval svkrigheter som 
faror. Hlir ha  de andliga fäderna utan tvifvel sin 
liand med i spelet, och med nitisk skicklighet sijrjn de 
för att tron 1):~ la Pucelle, Jungfruii, - under detta 
namn ensamt blir hon ryktbar - griper omkring sig 
som eii feber. Ty näst smtlfolket ar det kyrkan, som 
har mest att  vanta af en slutlig fred. Ursltogsaktigt 
väsa därfijr frhu första stund legenders oclk my ters 
kläiigv&xter kring Jeanne dlArcs gestalt. Aningen en- 
sam formhr trilnga sig ha in  geiiom dem och den har 
ett oer1iörd.t fritt spelrun~. 

Skaneförbundets arsmöte. 
y-en 24 januari samlades ett 50-tal representanter för 

l l af de ekånska rösträtts föreningarna A hotell @ Continental i Xelsi.ngborg till SkAneförbundets första 
Brsmöte. 

Förbundskommitténs ordförande, doktor Malin Wester- 
Hallberg, hiilsade de närvarande ombuden välkomim, hvar- 
efter fru Kristina Borg utsågs att leda dagens förhandliii- 
gar. Det gällde att arbeta raskt, ty förhandlingarna 
skulle vara frAii kl. 12 till 4, och man hade ej mindre än 
5 fragor att diskutera enligt följande program: 

l. 1f'T.bgmz om stadgai. eller fastare orgnmisnlion /ör 
Slcheförbzcndet. ( h l .  Doktor M. Wcster-Hallberg, I\Ialmö.) 

2.  Hzir bör- verksamheten i en liten ;F. K P. R. Ilelst 
beclrifvas? (hl .  Seminariead j unkt Gunliild Iliiider, Lnnds- 
krona.) . 

3.  Hvntl kan görm fii. cclt fö~mA t7e sj<i.l/föi.sörjaatZe 
kvi~ino~nn i post, telegraf och yci koiztor att mera allmänt ansluta 
sig till de kwinitliga röstrfittsf"o't.e~2i?~gar12a? (Inl. Fru Ella 
Billing, Kristianstad.) 

4. Om anska ffandet och tilll~.a~zclal~ Allmdet a f foreliisal-e 
lzelst kvinnliga som e12 7ztcfiztdtippgijt f8r liÖrb~~~~IZSko~)z?~zittdw.. 
(h l .  Doktor Hanna Christer-Nilsson, Helsingborg). 

5.  Xz;imnns deltagnnile i fnttigvårdsartetet. (Inl. Fröken 
Ellen Stenborg, Hörby). 

Den första fragan inleddes af doktor Malin Wester- 
Hallberg. F'å mötet den 26 jan. 1908, d% Förbundets 
bildande af de närvarande, styrelsemedlemmarna beslöts, 
hade alla beslut varit preliminära. DA Förbundet nu varit 
i verksamhet ett Ar, kunde man börja tänka pA en fa- 

stare organisation - stadgar vore säkerligen battre än 
blott muntlig tradition eller praxis frHn årsmöte till Ars- 
möte eller från den ena förbundskonimittén till den andra. 
Hon ville därför frainstiilla förslag att den nyvalda för- 
bundskommittén finge i uppdrag att formulera stadgar 
och p& nästa Arsmöte komma fram med dem. Dessa 
stadgar skulle ej vara ett band p% handlingsfriheten, blott 
fastslA de stora principerna för verksamheten. 

De skulle innehhlla nagot om a) SkAneförbundets karak- 
tär och b) ändamål, c) om Förbundets beslutande och 
verkstallande myndighet och deras olika kompetens, d) 
om revis2rer samt e) om hur stadgeändringar skulle före- 
tagas. Arsafgiftens belopp borde ej st% i stadgarna utan 
beslutas på Arsrnötet. 

Skhneförbundet skulle vara en sammanslutning af 
SkAllska F. K. P. R., af hvilka ingen skulle ha ratt att 
dö utan att först ha vädjat till förbundskommittén. Dess 
ändanial skulle vara att anskaffa föreläsare, stödja sin% 
föreningar, bilda eller underlätta bildandet af nya före- 
ningar. Beslutande myndighet skulle vara ombudsför- 
samlingen på, Arsmötet i januari p% skilda ställen inom 
SkAne. Endast styrelsemedlemmar frAn F. K. P. R. skulle 
dar ha rösträtt. För verkstiiilandet af besluten och de 
löpande ärendena, (förbundets andamal) skulle val jas .en 
kommitté för ett Ar i sänder. Instruktionen för denna 
skulle diskuteras pk mötet 1910. 

Den i fjor beslutade Arsafgiften 2 A 3 kr. till porto 
hade visat sig alldeles otillräcklig. Förbundskommittén 
hade iigt en kassa pA 31 kr. att röra sig med. Den hade 
ej ens räckt fullständigt till porton och cirkulär, ännu 
mindre till kommittémedlemmarnas resor. Föreslog en 
uttaxering af 10 öre per medlem, det skulle ge SkAne- 
förbundet en stat på omkring 100 kr. Ville man ut- 
sanda föreläsare gratis till fattiga föreningar och betala 
resor för den, som bildar en förening, maste man ha orn- 
kring 100 kr. 

Mötet beslöt för Ar 1909 en uttaxering af 10 öre per 
medlem och ht den nyvalda kommittén att till nästa 
Arsmöte utarbeta förslag till sfhdgar för Förbundet. 

Nara sarnmanhangand~ med den första friigan var 
den. fjärde : w On? anskaff andet och tillhandahiillandet af 
förelasare, helst kvinnliga, som en huf vuduppgift för för- 
bundskommittén. » Inledarinnan, doktor Hanna Christer- 
Nilsson, framhöll, att hon ej ansåg, att förelasningsverksam- 
h i  borck vara hufvuduppgift för röstrattsföreriingarna. Det 
vore önskligt, att föreningarna kunde inrikta sin verksam- 
het p& mer praktiska mH1, SH t. ex. arbeta för kvinnor- 
nas deltagande i dc komnzunala angelägenheterna, upp- 
söka kviiinor lämpliga att inväljas i fattigvhrdsstyrelse 
och skolrAcl s:~tnt verka för deras inval. Men s& länge 
röstriittsföreiiingnrna 5gde så f& n~edleinmnr och af utom- 
stliende onzfattacles med så litet sympati, vore svkrighe- 
terna vid dylikt praktiskt arbete i de flesta fall mycket 
stora. Man skulle genom missgrepp darvidlag skada röst- 
riittssaken och endast Adraga sig utomståendes ovilja i 
stAlet för att locka dem till föreningen. Annu sb Itinge 
mQste darför en god del af röstrlittsföreningarnas arbete 
besta i att genom förel5sningar viicka kvinnornas intresse 
f ör vart sam hälle och dess angeliigenheter samt därige- 
nom för röstrattssaken och röstrattsföreningarna. För att 
nggot minska de ekonomiska svhrigheterna, men äfven 
för att f A  battre föreläsningar vore det Iampligt att SkAne- . 
förbundets kommitté till en del ordnade och bestämde 
föreläsningarna. Man borde ha vissa bestammelser an- 
gående antalet föreläsningar och tiden för dem. 

Dessa bestammelser utvecklades därefter och samman- 
fattades i följande resolutionsförslag: 

1. De större föreningarna ha rätt att genom kom- 
mi t ths  förmedling f% högst 4 föreläsningar p% Aret, 1 i .  



sista liälften ,zE sept., 3. i nov., 1 i sista hälftcn af jan. 
och l i mars. De mindre föreningarna ha rätt till 2, 
den i sept. och i jan. 

2. Styrelserna i de olika F. K. P. R. inlämna till 
komniitth uppgift H den eller de föreläsningar, som 
önskas, jamte minst lika mhnga ))reservförela,qninga.r~ för 
den händelse de i första rummet nämnda ej äro möjliga 
att f& Förslagen inlämnas ungefär 3/, Ar i förväg, för 
vhrterminen i maj, för höstterminen i november. 

3. Kom.mittén underhandlar med föreläsarna, uppgör 
deras resplaner och underrättar styrelserna för de olika 
F. I<. P. R. i september, hvilka föreläsningar som er- 
hhllas nästa vhrtermin, och i mars, hvilka som erhallas 
niista hösttermin. 

4. För ersättningen till förelrisaren ansvarar styrelsen 
i ortens F. K. P. R. -. 

Resolutionen antogs af mötet med ett par små för- 
iindrhgar och tillagg. 

Aridra friigan: »Hur. bör verksamheten i en liten P. 
R. P. R. helst bedrifvas?,, inleddes af undertecknad. Verk- 
samheten inom de olika F. I<. P. R,. maste ordnas efter 
de lokala förhfillandena, en förening på exempelvis 22 
medieinmar kunde ej inriitta sig som en p i  öfver 200. 
Inom en liten förening borde inan ej ta sig för mer än 
hvad man oikade med men söka ha god sammanhåll- 
ning. Gärna vara tillsammans hvarannan vecka och söka 
f% en hemtreflig och geniytlig stämning öfver samvaron. 
Inte prata politik och rösträtt jiirnt och ta till ordförande- 
klubban, sb fort man ar tillsammans. Afan kunde ju helt 
enkelt liisa nHgot trefligt och allmänbildande, exempelvis 
Social tidskrift, E'attigvhrdsförbundets tidskrift., ' Dagiiy 
och gqda flygblad och ibland ha en ordnad diskussion 
om niigon frhga. Det skadar inte att ha kaffe eller te 
efterht, Medlemmarna borde som enskilda söka delta i 
nyttigt socialt arbete inom samhället, vinna samhällets för- 
troende. Om föreningen ocksA inte är stor, kan den dock göra 
mycket godt, phverka ortspressen, arbeta för kvinnornas del- 
tagande i kommunala angelägenheter och ett par gånger 
om året anordna goda .offentliga föredrag. Visste af erfa- 
renhet, att det gör godt, om man fhr mrin inon1 sai-nhal- 
let att halla föredrag i föreningen. 

Tredje frhgan inleddes af fru Ella Billing med ett 
varmt och med entusiasm framfört inledningsföredrag, 
som hiilsades med lifligt bifall. I fragan antogs följande 
resolutf on : D Mötet uppmanar de närvarande representan- 
terna för de olika rösträttsföreningarna att hvar pA sin ort 
£örsöka phverka de själfstandigt arbetande kvinnorna, sär- 
skildt de å post, telegraf, telefon och kontor, att mera 
allmänt sluta sig till de kvinnliga rösträttsföreningarna 
för att få stöd och ge stöd i allas vAr striifvan för foster- 
landets väl., 

Sista frhgan: »Kvinnans deltagande i fattigvårdsarbe- 
t e t ~ ,  inleddes a£ af fröken Ellen Stenborg. Inledarinnan 
ville slirskildt framhalla förlif2llandena, som rörde fattig- 
vården ph landet och som lämnade mycket öfrigt att 
önska. Hiir vore ett falt, drir kvinnorna kunde göra myc- 
ket; orn de blott finge. Man borde göra hvad man kunde 
för att livar 11% sin ort verka för kvinnors inval i fattig- 
vhrdsstyrelse. Mötet uttalade sig i enlighet med inled- 
ningsanförandet. 

Till kommitté för 1909 valdes doktoriiinan So6 Lind- 
stedt, Engelholm, fru Louise af Ekenstam, Luud, och se- 
minarieadjunkten Qunhild Linder, Landskrona. Supple- 
anter blefvo doktor Sofia Holmgren, Malmö, och fru Ella 
13illing, Kristiansted. 

Innctn förhandlingarna vor0 slut beslöt mötet att af- 
sända ett hälsningrjtelegram till Laridsföreiiingens ordfö- 
rande, doktor Lydia Wahlström. . 

Mötesdeltagarna samlades därefter till en gemensam 

middag, hvare:fter vidtog ett mgcniimt ~:irnkv%in, tills det 
var tid att skiljas och resa hvar till sin ort. Det hade 
varit den angenämaste stamning hela tiden och lif och 
intresse öfver diskussionerna. . Jag tror att vi alla kände, 
att riktningslinjerna för Förbundets verksamhet hade 
klarnat sedan förra Aret och hur goclt- kamratskap: starkt 
oss-i det gemensamema arbetet. 

G. LINDER. 

Tvanne tal för den kvinnliga 
röstratten. 

Vid det af Stockholms Arbetarekomii~un i söndags 
l:i%llna stora inötet K cirkus ii DjurgBrden, di% det hvi- 
lande rösträttsförslnget ut.sattes för en ing&ende kritik, 
stiilldes bristerna i detta förslag af tväiine af de upp- 
trädande talarne i skarp belysning sarskildt inecl han- 
seende till den kvinnliga röstrattsfriigan. Sedan do- 
centen Kobb kritiserat den proportionella  valm metoden, 
s& som den hos oss koininer att  verka i samband 
med tvAkainmarsysteiiiet, erhöll borgmästare Lindha- 
gen ordet och uppdrog i korta drag de ogynnsamma 
utsikter, som röstriittsstrecken i det livilande försla- 
get medförde för den kvinnliga. rösträttens genomfö- 
rande. Det sista ordet i röstrattsfri"lgau vore ännu icke 
sagdt. Det svenska folket skulle icke slå, sig till ro 
med antagandet af det hvilailde förslaget. Det verk- 
liga rösträttsarbetet - författningsrevisioneu -. miste 
följa diirph. De streck, som nu utestänga en stor del 
af landets medborgare fr%n deras politiska rattigheter 
iniiste bort.. Till att  börja med konkursstrecket, hril- 
ket bl. n. skulle ]<unna blifva ett af skälen mot kvinno- 
röstriitten; huru skulle det ordnas för en kvinna, livars 
man försattes i konkurs? Vidare vore myndighets-, 
värnplikts- och fattigstrecket stötestenar just för den 
kvinnliga rösträtten. Talaren tänkte i det senare fal- 
let särskildt pA de iniinga änkor, som Atnjpta fattig- 
understöd. Utskyldsstrecket skulle möjligen af ven 
drabba kviimor, hvars - män häfta f ör oguldna utskyl- 
der. Alderdomsstrecket drabbade ungdomen, hvars en - 
tusiasin val vore oumbärlig i det politiska arbetet, men 
könsstrecket vore väl ännu hårdare och orattvisare, 
det lat kvinnorna stii utanför, väntande, &sidosatta., 
fökAdda. H r  Lindhagen slutade med det uttalandet, 
att under inga förhAllanden borde det hvilande röst- 
ratts förslaget bitradas. Först n k alla de missförli Allan- 
den kommit bort, som dessa streck innebära, blir det 
rättvisa, och för den måste vi kampa. Segern är viss, 
nar en sak är rattvis, och strid ar lif: Plats för ung- 
domen och kvinaoina.. 

Sedan de lifliga appladerna tystnat, framtradde frii 
Ellen Ha.gen och talade om proportionell rat.tvisa. Ho11 
började med att  citera' ett utllltande af 1809 års konsti- 
tutionsutskott, där det heter, att representationeiis full- 
komlighet hvilar p& att förena alla. enskildas intresseii 
till gemensam nytta. Talarinnan menade, att  i detta 
de hisloriska 100-årsminnenas firningstid, borde viil 
1909 Ars konst~itutionsutskott hugfästa detta hundra- 
Arsminne genom ett uttalande a£ det hvilande 
röstriittsförslagets ofullkomlighet, detta förslag, som 
utesluter mer än livarannan vuxen person, kvin:. 
norna saval som den ej 24-hige inannen. Rätt- 
visan ar proportioilell, inen proportionerna myc- 
ket .ojaiima. För 25 &r sedan vacktes den första 
motionen o111 kvinnlig rösträtt; sedan dess h a h a  



ju m h g a  följt, de flesta h r  Lindhagens. Arbetare- 
partiet var det första politiska parti som tagit upp 
kvinnornas sak. Under de 23 .r striden n u  förts hafva 
skalen för saken sh väl franiAllits, a t t  argumenteringen 
emot val borde vara förbi. De m b g a  debatterna 
och polemikerna i saken borde va1 så  beredt jordmå- 
ilen, att  intet missnöje frlin svenska folkets sida skulle 
kunna vara a t t  befara.. Vbrn lagstiftare borde ej  län- 
gre afstk Erttu den odödlighet, som beviljandet af den 
kvinnliga röstriitten skulle gif va dem. Den garningen 
skulle i historien sättas med spiirrad stil. Det iir grymt 
att  saga å t  kvinnorna, att  de skola vänta, tusenden 
sta vid sviiltgrä.nsei-i, de gamle och de ensamma hafva 
det ofta sa  svht. ,  a t t  det a r  en skam för vart  land, 
och vara lagstiftare pruta yR n ig r a  hundra kronors 
understöd At en fattig enka, medan miljoner rinna 
bort som sand niellan fingrarna pli grund af bristande 
kontroll. . Na.r kvinnorna komma med, skola barmhar- 
tigare synpunkter och jämnare proportioner blifva gäl- 
lande. Och kvinnorna, liksom ungdoinen, skola föra 
med sig hänförelsen in i det politiska arbetet. Just  
genom denne sin förmhga af hänförelse sta de b i d a  
inamast i förbund med fraintideii, och det #r detta 
som ger dein ratten at t  vara iued. 

Det eleganta anförandet halsades med ihUlaude 
appl &der. 

Den siste talaren, h r  Branting, framhöll afveii uiig- 
domens och kviniioriias ratt till deltagande i det poli- 
tiska lifvet. 

Kommunala' mellanskolor. 

Den redan vid förra Arets riksdag af k.  m:t fram- 
lagda l~ropositioneu om konimuilala mellanskolor, men 
clR SH sent framkomna, att  den icke hann att behand- 
las, Aterfinnes som antagas kunde i Arets statsverkspro- 
position. Under &de huf vud titeln begäres för denna 
skolreforms genomförande sa1nma belopp, som föreslogs 
vid 1908 Ars riksdag. I huhudsak torde sAledes pro- 
positionen föreligga utan iindringar äfven om sniiirre af- 
vikelser Zrin det äldre förslaget antydas genom cleparte- 
mentsch8fen Hainm:trskjölds yttrande till statsr%dsproto- 
kollet, hvilket utmynnar i följande yrkanden, att k. m:t 
tacktes föreslb riltsclkgen: 

att, ined uteslutnnde ur riksstaten af d e t  under riks- 
statens Attoiide hufvudtitel uppfördi förslagsanslaget till 

' understöd At enskilda läroverk, högst Ii0,000 kronor, och 
det under samnia hufvudtitel upptagna anslaget till hogre 
ekolor för kvinnlig ungdom, 3'S0,000 kronor, d nämnda 
liufvudtitel under rubrik: Aönlnzmlnbn och enslcildc~ ldronn- 
stalter uppföra ej mindre 

ett nnslng med titeln: ko~~muml (c  ~tlellansldor ii 85,000 
Itronor, 

ett anslag ined titel: högre /IicJcskolor K 3'76,000 kr. : 
ett tins1a.g ined titel : enskilcla 1iirozjc.i-J; ,'1 120,000 

kronor och ' 
ett anslag med titel: caskild~c Zli~*nr.i~znesenzir~nrier d 

20,000 kronor, 
dessa fyra anslag utgörande ett geniensamt reserva- 

tionsanslag, än iif ven. 

Från allmänheten. 

Pension bt f. ii. familjeliirariiiiioi.. 

För ett eller annat Ar sen hade el? del herrar och 
damer iignat en tanke At s. k. familjelararinnor. Dessa 
liirarinnor, som blifvit anförtrodda att plugga liirdom i 
andras barn, kunna af sina smA löner icke spara nAgot 
för gamla da&r och ha ingen pexision; detta hade man 
behjärtat och pA grund diiraf satt sig i spetsen för en 
insamling för att  pA s% satt bereda dem ett hem för 
Alderdonlen. Förslaget vann allmän tillslutning och för 
detta iindamAl inköptes Hagerstad slott. En  del större 
firmor skänkte piano, salongs- och matsalsmöblernang 
jiimte serviser af alla slag. Då allt stod fiirdigt annon- 
serades : att de, som Önskade intriicle i hemmet dar, torde 
ingifva sin meökan. Vid närmare förfrggnn upplystes: 
att  sökanden borde sjalf hiilla sig med siinglinae, hand- 
clukar, servietter, dammdukar, belysning i sofrummet, 
kkare och medicin samt tvätt och därtill städa sitt rum 
och erliigga en årsafgift af 400 kr. - Som emellertid 
t idningkm icke ordat vidare om ifrågavarande hem, vill 
det synas som allt hvilade i det tysta. 

Utan tvifvel ha de herrar och danier, soni arbetat för 
hemmet ifråga, Asyftat det allra basta, men om vi g5 
nihrnare in på saken, så finna vi säkert, att familjeliirar- 
innorna blefve föga h$pna. Den lärarinna, som ville 
söka sitt inträde i Hemmet, måste iifligen förfoga öfver 
minst 6 h 700 kr., och den som gör det stannar helt 
säkert. i sin födelsebygd bland slakt, vänner och be- 
kanta; ty sbsom äldre stiftar man icke garna nya be- 
kantskaper. I)esmtom får man taga i betraktande, att  
den, som tillbringat största delen af sitt lif i de mest 
olika hem, liingtar att  fA framlefva Gitt: iiteratående lif 
bland barndoins- ocl-i ungclonnsvänner. Daremot skulle 
helt säkert f. d. fnndjeliirnrii~nor med stor tacksamhet sett, 
att alla gAfvor förvandlats till reda pengar och en kassa 
bildats, nr hvilken de tilldelats en Arlig pensioill D% hade 
det blifvit en verklig hjälp, ty mark, de äro inga barn 
utan iildre, myndiga personer, so111 nog vilja förvalta sitt 
piind 115 basts siitl;, och ha sRkert . h t  sig vanda på s h -  
tarila och anviinda dem riitt. O 

Om t. ex. en del inflytelserika personer låtit listor 
cirkulera ocl-i hv:tr och en i sin stad efter rAd och liigen- 
het tecknat s-rre eller mindre summor för titt fd till- 
sammans ett kapital, l-ivars br.liga ranta tilldelats ett visst 
antal f.  cl. fainiljelararinnor : dessa hade dU mottngit 
denna med samma känsla som skollararinnorna sin årliga 
pension, utan att  känna det som en niidegAfva. Huru 
mången f. d. elev sitter icke som rik fru och skulle 
kanske garna lämna sitt bidrag At en f; d. lärarinna. 

Familjeliirarinnan försvinner med tiden, få eller inga 



vilja a.gna sig At ett SA ansvarsfullt kall, som icke lämnar 
en säker utkomst i framtiden, och de, son1 annu finnas, 
ha helt säkert förtjänt en i~ågorliincla sorgfri ålderdom. 

Notiser. 

Kviiiiilig koiniiiuiinliiiiiiiiidsledai~~ot. Vid kominii- 
ilalstämma med Lofö församling den 29 december 1908 
valdes till ledamot i kon~munali~iimiiden fru Ebba Holm- 
gren:. 

Ofver detta val har af arrendator H. Odelberg anförts 
besvär med yrkande om att  valet mbtte inpphiifva~~, eniir 
han anser det strida niot stadgandet i 42 $j om Irom- 
miinnlstyrelse p& langet.. I l r  Odelbergs uppfattning ar 
oveclersiigligen riktig - iinnu sh liinge - ity att det 
hvilande förslaget om rfitt för kvinnor att inväljas i 
kommunnla niimncler ;ju annu icke stnd~fiists af riks- 
dagen. Den obligatoriska egna debetsedeln för gift kvinna 
ar sedan iifven en faktor att  rakna ined i ett fall som 
detta. 

Folkskuleöfverstyrclson Iiur i skrifvelsc till Stock- 
holms stadsfullmäktige y ttra.t sig med anleclning af hr 
Kjellgrens m. fl. nlotion om förslag friiii niimiider och 
styrelser rörande tjiinster, som kunna besattas med kvin- 
nor. Öfver~t.~relsen framhhller, att  siväl löne- eom pen- 
sioaslörhAlla.ndeii för de platser vid öfverstyrelseils expe- 
dition, som alternativt kunna tilldelas iniiii eller kvinnor, 
ordnats med hiinsyn till kvinnliga innehafvare. DA det 
för. staden Rr ekonomiskt fördelaktigt, och lämpliga kviil- 
liga innehafvare af dessa tjänster kunna erhallas, har 
ijfverstyïelseii ej ansett anleclning förefinnas begiira clessa 
platsers upptagande i stadens anke- och pupilkassa. Nj 
heller har styrelseii pröfvnt storleken af de 1öileförni:l- 
ner, soin borde bestlinmas för desamma, cliirest de nn- 
nonserades lediga för endast manliga sökande. 

Uiiile.i!visiiiiig i Iiuslig ckoiioiiii. Stockho1rn.s l ins  
l~iishilli~ingssHllskaps förva.1tningsutskott föreslnr siillsbapet 
att  i likhet med landstinget för hvartclera af Aren l900 
-1913 bevilja ett anslag at' 1,003 kr. att anvandas till 
anordnande af undervieriing i huslig ekonomi inom linet. 

lr;olrtcriniiieiis kiiiBscr i ~aiiiliii,ll~lii,i~i~ i Stocklioliii. 
VArterminens kurs, som omfatt nr Aklziella fidgor i svensk 
socictZpolitik, börjar fredagen den 5 februari med en före- 
läsning öf ver Jorclf4ga1i af bo~.gmästare C. IJincl hagen. 
Följande föreläsningar blifva : 1 2 febr. Kattenbuflens soci 
ccliseri~zg af frih. Erik Palmstierna; 19 febr. Ogifta ~riöclrar 
och derus barns rtittsliga stlilhing, fil. d:r f ru  Gulli Petrini ; 
2 G febr. Emigrati.ionen frdn Sf'lierige och dess ilznebörd,   kr if t- 
ställare E. H. Thörnberg; 5 'mars Staten och de12 sociala 
ffirsakringen, aktuarien, fil. lic. M. Marcus ; 19 mars 
Arbetslösheten, aktuarien, fil. d:r G. Huss ; 26 marg, Ar- 
bele och gladje; lektor 0. Ottelin. 

Seriekort för  arterm minen (S föreliisn.) finnas tillgiing- 
liga till 'ett pris af 2 kr. Enstaka föreliisningar 35 öre. 
Föreliisningarna iiro tillgängliga ,2fveri för icke förenings- 
medlemmar, saviil män som kvinnor. 

F. K. P. 11. i Göteborg har ntsandt sitt flygblad n:o G, 
kvilket best.år af en  dramatisk bagatel.1 i tvb sceners 
af Frigga Carlberg. Det ar den redan förut i Ilagny 
omnämnda rösträttspjiisen Nd7. begreppen klarna, hvil lien 
pb detta sätt göres tillgaiiglig för en större allmaiihet. 
Som uppföranderiiiten 'säkerligen icke behöfver slirskildt 
utverkas, %r det intet som hindrar de olika röstriittsför- 
eningarna landet öfver att  med tillhjalp af flygbladet 
n:o G anordna ett kvickt och roligt divertiesement 
darrned samtidigt slH ett s1a.g för »v&r saks. 

och 

Svoiisk sjukskötersketidiiiiig har iitsändt sitt första 
ordinarie iiiimmer och därmed börjat utkomma, regel- 
bundet.. Den presenterar sig i en enkel, men synnerligen 
tilltalande utstyrsel, och 'hvad det första hiifets innehåll 
betriiffar, SA ar' det alltigenom värdefullt och förträffligt 
lämpadt för den kAr, för hvilken det ar afsedt. 

Det ar den nya tidskriEtcns speciella uppgift att  inon1 
den stora sjuksköterskektlren sölin öka, solidaritets- 
kanslan, hvilken hittills ej visat sig vara synnerligen stor. 
Genom flitigt begagnande af clet tillfälle till tankeutbyte 
son1 tidningen ger, skola sjuksköterskornn siikerligen fost- 
ras till större samhörighetskänsla och till insikt af att 
samarbete iitvecklar och skänker framgång. 

Redaktören för den nya publikationen, f röken Estrid 
Rodlie, Er sjiilf sjuksköterska samt besjälad af en liflig 
önskan att  genom sin tidning kunna bidra till sjiikvår- 
dens och sj  ulrslcöterskekdrens höjande i vart land. 

Iiviiiiiligt yrkesregister har i Ar iitsandt' sin femte 
&rghiig, omfattande förutom sjalfva registret en uppsats 
om vQr föda af d:r Ada Nilsson, af fröken Maria Ceder- 
schiöld »Hvad lrvinnoïna vunnit genom 1908 Ars riksdags 
och slutligen, hvilket ar nyheten för dret, uppgifter om 
utbildning, kompetensvillkor, arbetsförh%llanclen och in- 
komstmöjligheter för olika yrken. Denna nya afdelning 
Br ännu blott att betrakta som en början, men den har 
goda förutsättningar att fylla ett behof och ansluter sig 
na.ra till ett förträfligt exempel, den s. k. Englishwo- . 
man's Year-book. 

Föreningsmeddelanden. 

~'rct1rika-B1~e1iier-~öi~briiidskrctse1i Mt~linö-1;iiiiil iiioil 
oiiiiicjd liacle hallit saminantriide i Mal mö, under orcl- 
förandeskap af fröken Ebba Lindencronn, hvarvid fru 
Alidn I<kelund föreläste 01-11 ~Ntigra drag ur den moderna 
ui~gclomsvArden B, sarskild t uppehallande sig vid alneri- 
kanska ungdomsklubbar samt liknande arbete bland svensk 
~ngclom, som utföres af fröken Cecilia Milow vid Kungs- 
holmens ungdomsklubb f Stockholm och af fröken Kruse 
i Iiarlskron:~ 

Under clen p i  föredraget följande diskiiseionen fram- 
gick att lifl igt intresse förefanns för bildandet af en ung- 
domsklubb afven i Malmö för tillvaratagandet :if den 
hemlösa eller den frAa de siimst lottade hemmen kom- 
inande ungdomen. 

Vid VGstel*ls E'. K. P. R:s janu:iriinöte höll fru Masja 
' 

Strandberg föredrag om ~rösträttskongres-en i Örebro, upp- 
vaktningen hos konungen samt festen på skansen. F'öre- 
draget gjorde starkt intryck pH de öfver 200 deltagarlie 
i mötet-, och 16 nya medlemmar antecknades i föreningen. 
Efterat vidtog ett angenämnt samkväm. 

Breflåda. 
Lisa. Om tiden si tilliier, skola \ 7 i  skïiiva i den af Eder 

oini~ainncln tidningen. 

Våra arade läsare 
uppmanas vördsamt att sarskildt nu 
i början af det nya aret ifrigt verka 
för DAG NY S spridning genom varf- 
vande af nya prenumeranter. 



IIFRAGOR OCH SVAR. = Annonsförmedlare, = 
pålitliga och val rekommenderade, II  var kan man prenumerera pd Dagny? 

I landets alla postanstalter och bokllidor kan man beetalla 
huru mlinga ex. som helst. Önskas för Dagny sival i landsor- 10 Skall man alftid prenumerera d dessa ställen? - - 

ten som hufvudstaden, Anmälan å 
Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid göra det. 

Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklridor? 
D A G N Y S  EXPEDITION, 
Drottninggatan 54, St ockholm C. 

Dagnys postprenumerations- och boklildsprie &r kr. 4: 50 
för l!,, 2:50 för '/,'och 1:25 för '1, hr. 

Hvilka villkor erhdlla prenumerantsamlare d Dagny P 
Den, eom samlar minst 5 prenumeranter, erhliller en 
provision af kr. 1: - för hvarje belilra-, 50 öre för hvarje 
halthrs- och 20 öre för hvarje kvartalaprenumerant. YAMINERSD SJUKSKOTER- 

E s k a  med goda betyg och re- 
kon-imendationer önskar plats, hälst 
i sjlikstuga eller sjukhem. Svar 
till rSköterska~, Karlskrona p. r. 

H USMODER sökes till Nya Läns- 
lasarettet i Uddevalla. Sökaii- 

len, som bör vara pra.ktiskt duglig 
xl:i bildad, skall haiidhafva perse- 
ielförriidet, öfva uppsigt öfver kö- 
ret samt friimja ordning och hem- 
;refnad. Tilltrade 1 april eller förut. 
Svar med uppgift on-i Rlder, refe- 
senser och intyg samt 1öneansprA.k 
idresseres till Liinslasarettet, Ud- 
ievalla. 

Huru skall man farfara far denna provisions er- 
hdllande ? 

Sedan man samlat mainst 5 preniimeranter, gilr man tillvsga 
pk ett af följande satt: 

1) Antingen: Genom insändandet 'af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen beställer man, det behöfliga 
antalet ex. (hur milnga som helst, men alltid minst 5) direkt 
frAn Dagnys exp,, Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och samma paket sänder alla besttillda ex. Samlaren 
har dil att ombesörj8 utdelningen till de samlade pre- 
numeranterna. 

2)  Eller: Man prenuinererar A nlrmaste postkontor (ej an- 
norstädes) för de samlade prenumeranterna, detta under 
hvars och ens adress, beqsr postens kvitto A samtliga er- 

. lagda afgifter, tillställer ciss detta kvitto, dil vi omg$ende 
pr postanvisning sander samlaren. den stadgade provisionen. 

N 22-brig landtbrukciredotter E önskar plats i familj, hälst i 
3tockt.iol1n eller dess narhet. Har 
ej förut iniieliaft plats, men genom- 
jatt en 3 mbn. kurs uti Nya hus- 
hAllsskol~~, därifran ett fint betyg 
Bnnes. Ar afven lriinnig i linne- 
sömnad och enklare klädsömnad. 
Svar emotses tacksamt nf >M. A.,, 
Eds Briik. 

FORMANLIG KONTORSPLATS 
med begynnelselön 50 kr. pr 

iiiAnac1 och förhöjning efter för- 
tjiiiist finnes för friintin1n:er om 
25-40 &r, i besittning af punkt- 
lighet, ordningssinne, arbetsför- 
d g a ,  snygg handstil, fsrclighet i 
maskinskrifning samt intresse 'för 
sitt arbete. Endast den som är j 
besittning nf ofvanstáende egen- 
skaper svare till ~10-4r, Dagen~ 
Nyheter, Gustaf Adolfs torg. 

ÅRIG BAT'I'I~E FLICKA, 20- som geiiomgátt S-klassigt 
Ifiroverk, önskar plats pR kontor 
eller i familj vara behjiilplig nied 
fc)rekomiiiancle göroii-iftl. Svar emot- 
ses t8acksnirit till >Villig och 
pAlitligr, G~in-ixlii An~ionsbyrå! 
Mal in ö. 

Hvar, och till hvilket pris kan man nummervis lösa 
Dagny? -- 

I st.ädernas tidningskontor nch cigarraffärer samt bos Dag- 
nys kommissionarer i landsorten. Pris 10 öre pr niimmer. 

REJ3I;T I IEN odi  liten familj I hvarest kokerska och husjung- 
Fru finnes ar plats ledig med god 
lön för en proper fiicka med godt 
siitt och lynne att gå frun tillhandai.. 
bffiste vara kunnig i sömnad och 
servering samt förete förstklassiga 
rekoniiiiend. Svar till  strandv vii 
genr under adress S. Gumielii an. 
nonsbyrfi, Sthlm, f. v. L. ined ut- 
förliga uppgifter. 

Alla skrifvelser rörande expeditioneei adresseras: TC+lXJ3 FHUNTTMMER nied va. y' 11lt vid skrifgöromll söker 5-8 
tii11m:ire daglig tjiill8tgOring. Svm 
Gill r Mycket intresseracl D, Dagene 
Ny lieters Hiifviidkontor. 

DAGNYS EXPEDITION, 
STOCKHOLM. 

v ARI~INN EY:I.~ATS sökes nu ell, 
till v h e n  sf 1111g flicka h 

iiiiliernna eller ucigherre i Sthlr 
'Sökanden Br skicklig i ii-iallagnir 
sain t. ager goda förii tsiittningar a 
ordentligt förestl och sköta e 
hem 13% egen Iiand. Sv:w t. 
rMiisikalisk 23 Ar D, Viirimerby p. 

S OM SNl<l4J3!i!ElXAkE eller d y  
likt önskas plats af ung, sprhk, 

kliiinig stenograf och iiiaskinskrif, 
verska. Svar till D A .  N. 09r, Da, 
gelis Byheter, Glist. Acl. torg. (Ylalssökaltde /<i $ h a  nnno?cscr *ill/önlu i . . - . .- . . - --. - - . . -.- - - -- - - - -- - . 

Dagny för halfva priset eller ?'!/Z Öre pr m111.) K VINNLIG 1CORRESPOND ENT, 
rutinerad maskinskrifverska 

som skrifver svenska, tyska ocli 
engelska sprAken korrekt och ledigt, 
erhfiller plats % större kontor. Svai 
med uppgift om Alder, löneanspr81i 
och tid för tilltriide torde inlam, 
nes under  saker arbetsgifvare~, 
S. Gumtdiiis' Annonsbyrh. 

LATS I STOCl<BOLM eller dess P niirliet p s  landet sökes nu ge, 
nast a£ enkel, bildad, barnk8r 2E 
fire flicka, att läsa läxor ined barn 
deltaga iiled söiniiad, lattare gör0 
inAl, genomgAtt laroverk, är under 
viuxiiiigsvan, musikdisk, talar tyska 
goda betyg. Nya hack .  By rh  
Briinkebergsg. 3 33. Allm. Allm 
150 67. 1Xi.k~ 21 28. 

All 'UNG 1)AM ined-de h t a  B?" iebrenser söker plats som siilill- 
skap och hjalp i fin Fau~ilj. Genom- 
gAtt elementarlii.roverk, 'Upsalafaak- 
 skol;^^, samt vistnts ett :$r i Tysk- 
lsncl ! BBrmare uyplysningar geiiom 
Stockliolms UtliyriiingsLyrk,:l<ungs- 
trädgh-rdsgatsn 1.2. sllln~. te]. 23580. 
Riks 129 Oi. 

~ ~ D A ~ ~ I N H A  OCH SA L.ZSKA 
v l i o s  äldre person öiiskns rnf 
första af bildad allvarlig flick 
med viiiil. siitt. Exam. i sjiikv81 
o. Iiiislig. SmA pret. Goda re 
Sv. t. DI-1:em r, ticliiingakoiit. Kung 
gat. 14, Stockholm. I OFl?iCERSHEM I STOCKHOLN 

fhr enkel, bildad, barnkär flick2 
plats, för tillsyn af tre barn, bldei 
7, 5, 4 Ar.. Bör ha föräldrahem 
eller a.nl-iöriga i Stockholn~ för ati 
bo dar. Nya Inack. Uyr. Brunke 
bergsg. 3 B. 

i NS'KICIFNINC; eller andi R" .: 
slri~fgöroin81 önskas af bildr 

Dam nied vacker stil och flerår 
vaiia i kontorsgöroii~81. Svar t 
PM. C. !i'. D, Tidningskoiitoret ( 
Odengataii. 

N G  YL'ICKA af god familj, som U genonig5tt fem mAnac1ers kurs 
i I<arlskoga Prak tislr a sliol~~, söker 
plats att  g& frun tillhancla. Onskar 
a.nses som medlem af fniiiiljen. 
Svar motses tacksamt till >Mrtrietter, 
Ludvika, p. r. 

LEDIGA PLATSER. 
Rodenstamska 

Slöjd- och HushillssRolan, 
Hudi ksvall. 

Husirioderskurs. Skolköksliirsriii 
nekurs. Slöjdliirarinnekiirs. Hem 
slöjds- och Vaxtfärgiiingskurs. 

SPR.%KKUNNIG, ung Dam, inec 
eleineiitarskolebild1~i11g o. mins1 

ett Ars prsktik b ekrifmaskisi, er 
li&ller förmknlig anställning nr 
genast eller l Febriiari. Svar 
mgrlrt ,Energin, till 'Dagens Ny 
heters Huf rudkoii tor. 

u NG bildad flicka, villig deltag 
. i  allt arbete, söker plats a 

liira . matlagning. ]?ritt vivre iS 
skas. s r a r  till r19 Ar,, under ad 
S. Guiii:clii Aimonsbyri, Stockliol 
f .  v. b. 

P I A T S  ONSKAS son] bjdp och 
s#llskap sf yngre fiicka, soin 

gdiiomg!~tt lianclelsskola samt iir 
kunnig i s h m a d .  Svar n-iiirlit 
 familjern ned le ni 20r,ESkilSt~nep.r. 



Magplågor, 
hufvudvark, hamorrojder in. fl. obe- 
hag förekomma ofta i fiSrening 
ined trög affiring. Ett mycket verk- 
samt medel till lindrande liäraf 
har Salubrin visat sig vara, dB det 
anvandes pA sätt, som enligt bruks- 
anvisningen befunnits Indamlls- 
enliga, men för att botande skall 
kunna äga rum fordras att lefva 
rationellt och iakitagn läkares före- 
skrifter. Salubrin tillhandabålles 
i Parfym-, Speceri- och Färgaff arer. 
I parti hos Geyw & C:o, Stockholm 

Raja 
vore den d e -  
gasataste ocl, 

starlcciste 
strumpa i 

inarknaden, 
skulle icke om. 
sättningen vara 

i stadigt sti- 
gande. 

Besök k-801. 
Stiiumpfabriksn Ra. 
Jas Fabriksbod: 
Gamla Kungs 
holmsbrog. 13. 

K v i n n l i g a  j u r i d i s k a  byran 
Vallingatan 12. - 
A. T. 183 86. 

Boutredningar, Inkasseringar, Förlikningar, Rätteghgar, Egendomsförsäljningar, 
Affärsöfverlsitelser, Legala handlingars uppsättande, Juridiska uppdrag af alla slag, 

Kontorstid kl. 0-4. 

Agdatorps Trädgårdsskola for kvinnor 
börjar I0:de sommarkursen den I April. 

Prospekt och närmare upplysningar lämnas a f  
Fröken I. SchmZdt, IiTadshanm. 

P- - Syster Agdas Sjukhem - 
Brahegatan 56. 

Alm. Tel. 52 57. Riks. Tel. 97 07. 

- F6rstklassigt Privat Sjukhem. - 
Tyst och sundt beliiget. Omsorgsfull sjukvärd, trefliga rum. 

Got1 mathlllning. 

- Folkskolans Barntidning - 
utgifven och red$erad af STINA QUINT, utkommer 1 9 0 9  r 

vin adertonde årgång. 

Ett rikt il/ustreradt nummer hwarje vecka, 36 veckor under 

aret. 

Bästa och lämpl~aste  läsning för barn af alla samhällsklasser. 

Prenumerera å närmaste postkontor. Pris för helt år  Kro- 
 or 1: 65, half? & 9 0  öre. 

Kvinnliga 
arbetsområden. 

~tbildnin~sku'rser m. m. 
Muntliga och skriftliga 

upplysningar genom 

Fredrika- Bremer-För- 
bundets byrå, 

54 Drottninggatan. 

Stipendium. 
IXiii FredrikaBremer-F6rbun- 

de ts  Allmtinna Stipendiefond 
utdelas för hr 1909 ett resestipen- 
diiiin B kronor Feiiihiindra (500) 
för studier af landtiiuslifiliniiigs- 
skolor för kvinnlig ungdoni. 

Ansökan ställes t il1 Fredrika-Bre- 
mer-Förbundets stipendienamnd 
Stocknolin, innan 15 Februari  
Atföljd af kompetensint.yg, studie- 
plan för resan, präst- och 18kare- 
betyg, samt andra handlingar s& 
kande vill Aberopa. 

Stockholni i januari 1909. 
Stipendienamnden. 

FrBn nu och till 1 maj 1909 realiseras omkrhg 300 1 
olika värdefulla uppbyggelse-, beratf else- och bilder- 
böcker samt kalendrar till betydligt nedsatta. priser. I Siirekildt fiistes uppmllrksamheten hiirp8. for dem, soni be- 
höfva 1tim~lig.a böcker till bokplsar for siömän samt till shdags- 

I 
skole-, ungdÖms- och sockenbibliotek. 

I Katalog sändes p& beggran gratis och franko. 

R.#. Evan!. Fosterlinds-Sflblsens Fi14a1s-Expedition, 
I 

STOCKHOLM 3. 

0- O 

II "Creme de Gholepalmine" /; 
ANTISEPTISKT HUDMEDEL 

i tuber B 75 och 30 öre. 
Till salu B apotek samt hos speceri-, farg-, p n r f p . :  

sybehörs-, pappers- och bokhandlare m. fl. / /  
II LARS MONTEN. Stockholm. 11 

Ett kaffes arom -ri 
ar till stor del beroende pil konstruktionen at  de maskiner, pit hvilk 
det ar rostadt, ju battre maskiner man anviinder vid rostninger 
desto mera fullkomligt utvecklas aromen, under det alla ohalsosamni 
ämnen aflagenas. 

Karlbergs Specialblandning h 1: 50 pr kg. 
bestar af flera adla kaffesorter sammanblandade samt rostas pb i iu  
tidens förnamsta rostningsmaskin i eget förstklassigt rosteri. 

OBS.! Renaste smak, högsta arom samt meet cmtyukla kaff 
i marknaden. Till landsorten mot efterkraf. 

Master-Samuelsgatan 18, K. W. Karlberg (hurnet sf Sorrlmdsg.) 
Kaffeaffar En gros & en Iletail. 

Fredrika-kniar-Pö~bund6t: Qmffninggafan 54. 
Rikstel. 27 62. Förbundets byra öppen 11-4. Allm. tel. 44 16. 

Fmdrika-Bmma~-bo~b~nd~ts S j u k s o e r s :  h n e l g a t m  25. 
Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 11. 

Dagens nummer innehåller: 
i h  Bonnier. Xkgsa minnesord, Af Bcrntlce Pr~rrli. 
~oderskaps försa ikr i~  H. Af M. Adiolrtt. 
Arets motioner. 
Kyroanrrs barn. 
f$i vädjan f r h  dc amerikanska kriiaiio~ntr till dc smiska  

i röstriittsfr8gaai. 
Itlanalet. 
3veiiska Slöjdfireiiiiigens tidskrift, drg. IV. Af  E ? h  l . , j i i d  ~ 

Leiy, f. XyOlo~n. 
Jeiiinine tl'bi*c - en Lviiiiilig i.iddttibe. I. Af Si!,~*id PIt7tm. 
3ki"riieförbriiidets iiiwinötc. Af G.  Lirtrler. 
i'vliiiie tik1 för dcii kviiinligti röstriitteii. 
[ioiniiiriia~tl~t inellaiislrolor. 
Pidii alliniiialaeteii. 
Notiser. 
Föieiningsiiicddelniideai. 
3reflåda. 

Prenumeration a Dagny sker ii narmaste postanstalt 
- eller bokhandel. - 
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