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1 1  .oc K vinnan qch arbetet, det är ju- ett spörsmAl,&mi s& 
l [  ,111, l, e. II 1I11-1 pil dagordningen, det b b b l a s  och kkrifves; 'f6rklä- 
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ses och tvistas mycket daröfver, och .aldrig har den fra- 
7 gan varit SA brännande som nu. Alla de kvinnor, som 

6fver hufvud ha , nAgd verkligt i~tresse för- sitt iläktes'i 
andliga' utv%kling, ha val för närvarande sina .ögon vanda 
mot. detta sp6rsrnA1, f&hopp'nii-igsfdlt vidande d&. -nru- -.* 
maste laning, därunder glädjande sig ,&t hvarje ny .in-. 
sats, som göres i siidan riktning. Vi äro fyllda, af tack- 
samhet mot alla de medsystrar, sorh 'n& modigt sta i stri- 
detl och f 3 a  vår sak framart med energi och oförskräckt- 
het. Men det' vore kortsynt &t däknder . f & ~ k a  - .  & . sto. ... 

o ra tacksamhetsskuSd afven mot föregAngarna en. tatk- - 

samhetsskuld SA mycket större, som dessa i en 
jordman 1Angt mind& uppluckrad, än .var 'tids . och . . kärn- ,. 

, . .  . 
pade vida mer isderade än sina .efterföiijare. k .  

Dessa rader ville nu forsöka visa, ' hvid en sada& f& : 
reghgskvinna gjort k r  &t dukt;@ dagsverke i' kvirkmt- 
bildningens tjänst ;te i Tyskland. H e n r i e t t e G o1 dsc h m i d t 
- sa är hennes i vida . . kretsar välkhda namn - i' dessa . .  
dagar 86-Aring, har nämligen nyss firat sitt 40-årsjubi- 
leum &om uppfostrarinna och l e d a k a  för hisentals 
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ein fu r  Farnilien- und  Volkserz iehung"  i Leipzig, och 
under helt blygsamma f6rhAllanden började hon nu sin 
första lilla Kindergarten for fattiga barn därstädes, Re- 
dan året därpå inrättade hon ett Kindergar ten  s-sem i na 
r iu  m med 2-årig utbildningskurs. Detta var ett stort 
framsteg, da förut ej funnits andra Kin~derghrtens-semina- 
rier än sadana med l-Ariga kurser. 
Och slutligeii inrättade hon år 1878 ett >'L y z e u. n1 

f ii r D a m e n''. I Tysklarid fanns för 40 år  sedan just 
inga möjligheter till fortsatta studier eller utbildning för 
en flicka, som slutat sin hem- eller i basta fall flickskole- 
undavisning. Med Lyceumiskapelsen. ville fm Goidschhrid t 
afhjalpa denna brist och har meddelas nu undervisning 
i de ämnen, som närmast sluta sig till m fortsättning af 
högre flickskolors 8:de klass. Dessuto:m lamnlas eleverna 
tillfille till. i folkkindergarten, hvilket bör vara 
dem till stor nytta, då de därigenom bringas i lefvande 
beröring med en del sociala fölrhAllandenl. Fru Gold- 
schmidt ställer stora kraf på en kvinnas kunskaper och 
utbildamle till uppfostrarinna, ehvad det galler moders- el. 

" D a s  L y z e u m  s o l 1  z u  e i n e r  H o l c h s c h u ' 1 . e  
f u r  F r a u l e n  s i c h  g e s t a l t e n " ,  detta var.  under 
rnanga år fru G-s dröm. HOII ansåg, att det felades en 
högre pedagogisk-social . utbildningsanstalt i kvinnovarl- 
den i hennes älskade Tyskland. Hon kände allt starkare 
klyftan på a l s  omraden mellan maimens 'och kvinnans ' 

bildning. Hon sAg bristen på verkligt vetenskapligt utbil- 
dade lärarinnor för K@dergartenseminarier inte bara i 
sin ' egen anstalt utan i nästan alla ~inder~artensemiria- 
rier. ' Och Friedrich Fröbels ord: "Der Erziehungsberuf 
ist der Kulturberuf der er.Frau'9 .ma&de henne att bereda 
kvinnan såsom slaktets bärarinna tillfälle till dg11 h@sta 
möjliga 'bildning. Genom upprättandet af en ~ ö g s k d a  ,,.... 2. 

för kvinnor ville' hon söka tillgodose dessa brister.:.; ven 
vägen dit var llng och' mödosam. En hennes : i36 . allt 
mer beundrande skara tillväxte visserligen dag ,efter .dag, 
nien fikverkligandet af hennes högskoleplan berodde dock 
ej uteslutande på sympati och förstaelse ut'från, det var 
dessutom, och minst! lika mycket, en invecklad ekonomisk 
fråga. Äfven detta hinder vek - gencm en rik-. Leip- 

ERZIEHUNGSMUSEET. . . 

ler lararilnnekallet., För intagande af elever i Lyceum 
fordiar hon afgangsbetyg fran högre flickskola eller Kim 
dergarten~eminar~um och för afghlngsexamen 'friin Lyceum 
fordras, att under 2 Ar ha deltagit i så val dess h- 
retiska som praktiska öfningar. Undervisningsplanen. ar 
sa uppdelad, att kursen för en Kin dergartensfölrest8ndar- 
inna ar mycket mera omfattande an för en vanlig Kin- 
dergarknslararinna. Detta skiljer fru Ge. strängt at. De 
Kidergartmslararinnor, som utexamineras ,fran fru Gdd-  
schmidt i Leipzig, äro särdeles eftersökta, inte bara i 

Sachs& och hela Tyskland, utan ocksa i utlandet. (Jag 
skall ald'rig glömma den förvaning fru G. uttryck- 
fe, d i  hm hörde att hos oss en Kindergartenilararinna 
ar  "färdig" att efter 1 ars studier inte blott undervisa, 
utan ocksa leda en Kindergarten.) Bredvid, denna 2-kiga 
kurs finnes en, halfarig, dar flickor, som idka fackstu- 
dier ii annat hall eller äro sjalffCtrsörjande kvinaolr, kunna 
införas i Kindergarten~praktik och delta i teoretiska före- 
läsningar om uppfostra11 och hvad därtill hörer. Det 
ar en vidt,mfattande skola detta lyceum, som under sin 
tillvaro fatt KOnigl. . Sachs. ~e~ie ru~skommissar iens  stam- 
pel pa öfver 600 afgangsbetyg. Dessutom ha under sam- 
ma tid 2,500 lirjungar g&t.t där som hospitanter i olika 
ämnen. 

. . 
I , .  . .  

KINDERGARTEN. 

zigborgares storartade donation till detta andamal hade 
fru Goldschmidt natt sitt syfte. Och för nhgra1 veckor 
sedan, p& satnnia pdng som hon firade sitt förut nämnda 
40-A~~jubileum, invigdes i Leipzig under stora hogtidlig- 
heter Tysklands första högskola för kvinnor. Dct var en 
fest, skrifver fru G., som varade i dagarna tre!, En fest 
för hela hennes skolstat fran de allra minsta i Kinder- 
horten och Kindergarten till de proiessessorer och docen- 
ter fran Leipzigs universitet, som tillika med fru Gold- 
8chmlic't sjalf och hennes trofasta medhjälparinna fil. dr 
Agnes Gosche undervisa i den nya h6gsko1an1. 0cH:"Frau 
Doktor" hcll sjalf festtald .och redogjo,rde för uppkom- 
sten och utvecklingen af .hela sitt undervisniaIg'ssamhälle, 
med hvilk-t hon nu ej längre behötde kfva njomadlil 
utan hade samladt under. ett tak och .vid egen härd! 

Det har sltt stora intresse att följa den val ordnade 
föreläsnings- och undervisningsplanen ' i denna hög- 
skda. Den ar fördelad i tva stöilrre grupper: en ' 

f@dasnings- och studiegrupp. Deri föirra omlattar 
filusolfiska, ihistqriska, naturveterskapliga, padaglogis- 
ka och socialvetenskapliga föreläsningar. I den se- 
filare gittas stu~diekurse~ i barnhygidn, metodik, 
barnpsykologi, pedagogik med särskild hänsyn till de 
sociala förhaPandenla, praktiska öfningar i Fr'öbels 1eka.r 
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och sysselsattningar f& Kindergarten, studiekursw' i undervisar hon dagligen nigan timma i Seminariet, Ly- 
socialt fö.rvarfsarbete med praktik inte bara, i Kinderhor- ceet eller Högskolan. Sjalf sitter hon. sisom ordföran- 
ten och Kindergarten utan ocksi i fclkskolot, de pi styrelsesainmantradena, sjalf har hon . ordnat i. 
klubbar, välgikenhetsinratt~ingar och hush&llsskolor. För hvarje detalj med det nya stora skolbygget, utarbetat lä- 
underlattandet vid' studier i alla dessa ämnen finnes ett roplanen för den nya högskolan, och dessutom fortsätter 
storartadt studiematerial att tillgi: -ett institut for-Xinder- hon sin mangåriga pedagogiskt litterära verksamhet. 
forschung, ett Erziehungsmuceum, ett historiski-pedago- En afu~i~dsvard veteran med frisk sjal och klart huf- 
giskt institut och ett social-statistiskt institut. Erziehungs- vud och varmt hjärta anda in i sin höga, vackra &Ider- 
museet ar kanske det inkessantaste af dem alla, det rym- doin! . 

mer en otrolig mängd konstnärligt gjorda och val ord- Dagmar ~os~son-~a!cks t~öm.  

nade leksaker, som föna rdiga ts dels af småttingarna sjalf- 
va (i Kindergalteni) och dels af seminariets och lyceums . 

elever. Dar finnes också allehanda slöjd- och handarbets- 
modeller, åskådningsmaterial, barnböcker och handböcker 
vid uppfostran. Till hvilken hjälp för elever och lärar- Professor C. A. Reuter-. 
innor föli'står' den bast, som sjalf sysslat med smabarns-. skiolds utredning. 

från lyceum om bekant utkoni professor Reuterski6lds utrednliig 
vidare in i ö s om Politisk Rösträtt för Kvinnor i början af detta 

år. D i  en mängd bilagor, utgorande mer eler mindre . 

bsökt, att t. ex. officiellt tryck frin de olika länderna, intagits i boken 
redan' fullltdmadt p i  . gr~lnds~r~ken,  pipekade de svenska. delegerade' vid 

undervisning ! 

De flickor, . som aga afgångsbetyg 
något högre seminarium, komma utan, 
skolan, som också ar 2-irig. . 

Högskolan ar redan nu så talrikt 
i konsthistoria' - var hospitantauditoriet 
före terminens' början. Tvenne professorer mMe hAlla 
sina föreläsningar . dubbelt, och till förela~n~ingam~a i 'spada 
barns vird finnas . 100 ' deltagarinnor. 

"Vom K i n d e r g a r t e n  z u r  H o c h s c h u l e  
f ii r F r a den9',  det är rubriken pA fru ~oldschdidts 
lilla invigningsskrift nu vid festen (ju bileet). -Och samma 
tanke, : som lag till g r u d  för Folkkindergartens skapande, 
samma taiike har ock födt Högskblan. Detar alitså ingen slump 
som kommit dsenna skolanstalt att existera. Helt organiskt 
har den utvecklats så, att hvarje .del daraf . har sin rot 
ur en och samma enhetliga grundidé. Frul Goldschmidt, 
som sjalf hör till de lyckliga människor, hvilka från b'& 
jan veta hvad de. vilja och bara ha att följa, nar den 
stora arbetsanden kallar, hon kände från början!, att hon 
ville satta in sitt. lif, sin sjal i arbetet för kvinnan och 
uppfostran, ty att uppfostra. och leda därtill af fru G. 
född, och uppfostrat har hon inte bara egna barn1 utan 
generationer tyska kvinnor. Hon ansig' kvinnan utan 
bildning 'och kiinskaper ovärdig till. att fcda och fostra 
nya slakten. Denna stora tanke har hon på ett under- 
bart satt fullföljt. Och den har gjort henne till en stor 
och hel personlighet, som kan se tilllbaka på ett rikt och 
lyckofylldt lif. Naturligtvis .har ocksa hon haft sina mörka , 

stunder.' Men den stora tanken och målet, som hon 
strafvat iör, ha bunt henne igenom 'dem, och rak och 
spänstig gar hon ständigt "hoher hinauf und ist Wegbe- 
reiteriril", ännu in 'i lifvets sena höst. 

Sa.1m 'har en människa gifvit mig ett så starkt in- 
tryck af harmonisk entusiasm 'som fru. Goldschmidb, och 
sällan har jag träffat en människa, som sa! frikostigt och 
ofacld gifvit ut af sina rika erfarenheter o~h"~själfu~p- 
tackter som hon: Det var hogtidsdagar jag hade i lien. 
nes skcll, dir  rundglhgen hvarje morgon bo jade med ' 

parterre .och , Kindergarten, och slutade i hennes lilla vå- 
, . 

ning' i 4:de .étaget! Aldrig såg jag h e h e  trött och al-' 
drig hade hon 6 n d t  om tid, och andi - föreläsa' eller 

Internationella ~lliansens kongress i St6ckhoirn i 'vilras 
detta akt'stycke såsom .ett dokument i 'i-östrittens histioria 
vardt 'ätt' ta vara på. 'Fröken Kathe Sch'irmacher föreslog . 

di, att Alliansen skulle lita @ra ett. utdrag ur denna ut- 
redning och trycka det. Häremot , opponerade sig "flera ut- 
landika delegerade, särskildt Mrs Gapman . Catt, ' emedan 
hon; som . tagit kannedom om det' material ' s o m  medtagits 
fr&n  örent ta staterna, .fann detta så rent af 'p& mifa-hop 
kommet, att hoa" inte kunde anse arbetet &m tillförlitligt. 
Alliansen beslöt då i stället att tillsatta en, kommitte f6r 
att ratta misstagen i hr Reuterskiölds bok. 

Denna bestamlda förkastelsedom 6fver ett p& offent- 
ligt uppdrag utfördt arbete var ju uppseendtvackande mg, 
helst de svenska röstrattskvinnorna i allmänhet varit af 
den meningen, att hr Reuterskiöld bemödat sig 'om att 
vara objektiv och saklig, hvad själfva historiken betraf- 
far. Efter ett 'mer ingiende studium af hans. bok och en 
jämförelse mcllan d m  och den "Rapport", som M. Fer- 
dinapd' Buisson inlämnade i franska deputeradekammaren 
Ar 1909 ar jag mest böjd att fasthålla den sti.ndpunkten. 
Hr Reuterskiöld har nog bjudit till att vara opartisk, 
men detta kan iilte alltid sägas om de medhjälpare han 
hdt, nämligen de svenska beskickningarna' i främmande 
lander. Det 'ar  till stor del de af .  dem insända aktstyc- 
kena,' som återfinnas i bilagorna, och det ar dessa ut- 
länningarna studerat, medan de naturligtvis icke i allrnan- 
het kunnat läsa den af hr Reuierskiöld sjalf förfathdei sven- 
ska texten. . 

Bortser man f r h  den, sa förstir man sarskildt Mrs 
Catts skarpa kritik, ty den, af förre ministern Lager- 
crantz utarbetade ^"utredningen" frin Förenta Staterna ar 
sannerligen häpnadsväckande. Hr Lagercrantz har bland 
officiellt tryck meddelat en del utdrag från vallagarna' i 
de stater i Amerika, som da hade politisk röshatt, en 
del lagar och lagf6rslag f r b  staten New-York samt pr& 
tokoll från ett p r  s. , k. "hearings". Ett utskott frAn n&- 



gan af förbundsriksdagens bada kamrar i Amerika, som 
har att förbereda en fråga, brukar tydligen tillkalla lamp- 
liga personer för 'att lata dem redogöra 1%- saken ilnf6r 
utskctteti medlemmar, och detta kallas 99heahng'9. Ut- 
drag frlin nagra sadana, dar kvinnans rösträtt behand- 
lats, däribland ett, dar afven motctlndare till kvinnans 
rösträtt tillkallak, h a  nu af hr Lagercrantz medtagits, 
medan andra "som väl *afven mestadels sasom upptag- 
na iimed rösträttsifrare gifva en ensidig bild af fragan" 
icke a f  honom kunnat anskaffas, "enar upplagorna tagit 
slut". Anmärkningsvärdt är, att det lyckats hr Reuter- 
skiöld att i Uppsala förskaffa sig texten till ytterligare 
sex stycken "hearings", fast det var omöjligt f& hr mi- 
nister Lagercrantz att få fatt pA dem i Amerika. DA des- 
sa innehalla en mängd redogörelser fran de länder dar 
kvinnor ha 'rösträtt och förklaringar och tiallbakavisande 
af diverse beskyllningar mot resultaten därstades, anar 
man hvarför det var alltför afveranstrangande svårt fön hr 
Lagercrantz att till@ttaskaffa dem. Men trots det urval af of- 
ficiella dlokument . . som hr Lagercrantz försiktigtvis gjort, ar han 
anda rädd att dessa skola verka alltför mycket till för- 
mAn för kvinnans rösträtt. Han varnar diirfiir i sin 
skrifvelse ti:l utrikesmin.istern för att sätta alltför stor till- 
tro El1 hvad som säges i ett "hearingt' samt har anskaf- 
fat som, tillägg till de officiel!a skrifvelserna ytterligare 
tre aktstycken. Det första ar ett utlåtande af en hr R. 
S. Morriso-n fran Calorado, hvilken har mycket sorgliga 
saker att saga om rösträttens verkningar i denna stat. 
Naturligtvis kan jag inte kontrollera honom, men när 
man jämför hvad han säger med andra upplysningar fr%n 
denna stat, sarskildt om nyantagna lagar i Colmadol, hvil- 
ka ej gärna kunna vara uppdiktade, sa verkar han föga 
vederhäftig, helst hans allm'anna reflexioner i ämnet äro 
rent pjoller. Men hr Lagercrantz säger att han ar myc- 
ket framstaende. Vidare har han sandt en amerikansk 
tidskrift ('Outlook" (som hr Lagercrantz sankildt rekom- 
mriderar genom att omtala att 'Roosevelt är medarbetare 
i den), hvari ocksa finns ett utlåtande fran Colm-adol'af 
Mr Lawrence Lewis, dock något mer sansadt i formen 
an.  Mr Morrisons, samt slutligen en tämligen ledsam af- 
handling af expresidenten Cleveland, om hur Gud har 
gifvit man och kvinna hvar sin plats i lifvet och att kvin- 
norna därför inte böra ha rösträtt m. m. i den stifen. 
Detta ar hr Lagercran.tz "utredning". Det ar helt enke3 
skandal, att nar en svensk minister i främmande land far 
i uppdrag (af regering och riksdag) att utreda en fragas 
läge i det land han vistas i, han gör det pA detta satt, 
SS att det blir till åtlöje för folk som kanna till saken. 
Hvad ska vi med dyrt betalade .diplomater, -om de inte 
duga till att tillhandahalla regeringen korrekta och opar- 
tiska uppgifter (hr Lagercrantz har nu lyckligtvis efter 
ett kort försök som diplomat atergatt till nahgarna). 

Dess bättre har ju hr Reuterskiöld inte endas4 stödt 
sig pil hvad herrar diplomater skaffat honom - da skulle 
vi nog fatt höra ännu värre omdömen om svenska sta- 
tens utredning - utan han har haft tillgång till en massa 
röstrattslitteratur, som delvis ställts till hans f6rfogande 
af L. K. P. R., shsom Jus Suffragii och andra röst- 

i . . 
O böra gynna 
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rätktidnirigar. Ofta hänvisar han ocksi till de arbeten om 
kvinnorörelsen, som utgifvits af C. Anthony, Kathe Mir -  
macher och Alice Zirnmern samt till M. Buissons "Rapport". 

Han har därför som sagdt kompletterat hr Lager- 
crantz dossier med nya aktstycken i bilagoma såsom de 
förut omnämnda "hearings", en del statistik fran Amer i ka 
samt en uppsats af Mrs Snowden, utgörande ett svar till 
Mrs Humphrey Ward angaende amerikanska förhiillanden. 
Här upplyser hon bland annat om att den. af Lager- 
crantz rekommenderade "Outlook" utgifves af en förkam- 
pe för "Antis" i New-York, en man med sa antika C 
sikter, att han vid ett stort möte omvände till kvinnans 
rösträtt många kvinnor, som f6rut varit motstandare. I 
öfrigt vederlägga M s  Snowden Atskilliga af Mr Lewis' 
pastående angAende Colorado. Man kan ju inte rathris- 
l i ga  klandra Reuterskield för att han tar med i sin ut- 
redning de aktstycken, som ministern i Förenta Staterna 
skickar honom, afven om de se en smula suspekta ut, 
och det far val snarast anses som ett utslag af opartisk- 
het, att han utökar d m  med andra, hvilka klarlägga gra- 
den af de förras vederhäftighet. Men att denna samling 
aktstycken därför i sin helhet kommer att verka en smula 
besynnerligt som "utredning" betraktad och föradedde 
mindre gynnsamma omdömen ar inte underligt, helst ut- 
länningarna inte kunde läsa den svenska texten, dar en 
ordentlig historik och en mera kritisk behandling af fri- 
gorna dock förekomma. 

Detta galler afven om andra länder, om än i mindre. 
grad än Förenta Staterna, därför att hr Reuterskiöld dar 
tydligen varit allra sämst betjänad fran officiellt hilll. 

Ser man ater p& hr ReuterskPö.lds egen historii<, sai 
ar den nog i stort sedt både mer sammanhängande, ut- 
förlig och opartisk an hvad Alliansen p i  grund af bi- 
lagorna kunde tro, om den ocksa ej vinner p i  jämfii- 
relse med sin föregångare i Frankrike, M. Buissons 
"Rapport". (Jag vill har anmärka att jag ej haft till 
mitt förfogande något aftryck af den rappoxt Buissoil 
lämnade till deputeradekammaren utan en i bokhandeln 
utkommen annan upplaga haraf, som dock e]" torde va- 
sedligt skilja sig från den förra annat an däri, att en 
del bilagor uteslutits samt att tillägg med anled- 
ning af hvad som inträffat sedan 1909.) 

M. Buisson var sjalf förslagstallare i fragan. Lat va- 
ra att hans motion den gangen endast gällde kommunal 
rösträtt för kvinnor, därför att de i Frankrike inte ens 
ha den ännu, o& han ansåg klokast att ta dt steg i 
sander, han ar dock en ifrig förkämpe far kvinnans rat- 
tigheter. Han grundar sina Asikter främst pi rättfärdig- 
hetskrafvet. I Frankrike ar ju "La déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen", detta den stora franska re- 
volutionens viktigaste dokument, nästan att betrakta som 
en politisk bibel. Den läses med förklaringar i hvarje 
folkskola, och hvarje fransman ar mer eller mindre ge- 
nomträngd af dess idéer - att alla födas lika och att alla 
ha samma rait inom en stat. Det ar därför sa naturligt 
att Buissons första ord i inledningen och hans utg9ng.s- 
punkt ar denna: "Rc~tratt ar medborgarens främsta rat- 
tighet i hvarje fritt land". 



. Hr Reuterskiöld börjar' &ksa 'med franska revduiio- 
nen' och dess idéer och erkänner, att de 'leda 
till kvinnans rösträtt, och han" redogö? också för Condor- 
cets och Stuart Mills liksom för Buissons synpunktw har- 
utinnan. Men han går icke sjalf med p& dein, . utan för- 
kalarar den gamla uppfattningen., att 'staten. ar en samman- 
slutning till allas basta och rösträtten saledes en naturlig 
ratt, så,som en oriktig utgangspunkt. Hvad han. vill sitta 
i stallet ar inte fullt klart, möjligen nagon aflaggaare af 
salig Boströms tanke, att staten ar ett personligt vasen. Ty 
det talas om att "staten ar till sin natur ett maktsamhal: 
le, hvars uppgift ar bevarandet af egen1 maktli6ghet". Om 
en samhällsgrupp blifvit en sa stark maktfaktor att det 

. ar farligt att inte slappa den fram till maktens delaktig- 
het; Eq; bör staten .up$aga ,den5 men "si!atsintrksset kraf- 
ver hvarken förverkligandet af en1 abstrakt 'rativisa' 
1lt.211 afseende' på faktiska förhallanden,, 'minst 'nar denna 
'rattvisa' endast utgör produkten af en felaktig teoretisk 
spekulation eller upptagandet af nya element bland val- 
jarmassbrna, blott därför ' att de sjalfva vilja upptagas", 
Hur det skall kurma objektivt bestämmas, hvad solm ar 
med statsintresset öfverensstän~rnande, far man inte veta, 
endast att rättvisan 'inte får spela minsta roll härvid. Det 
ar att' rni~stan~ka att meningen ar att de maktägande sjalfva 
skda afgöra den saken. Hr Rederskiöld k h m e r  m igen 
med denna sin modeiina visdom allt emellanat i 'form af 
sm& påpekanden vid redogerelsen för den: kvindiga röst- 
rättens läge i de olika staterna. 

Hvad som dock sarskildt faller i ögonen vid jam- 
förelse med M. Buissons rapport ar det intresse denne, 
till skillnad från hr Reuterskiölld, agnar åt kvinnorörelsen 
sjalf, åt allt det arbete kvirinoi-na utf6rt och de ,metoder 
de anvandt. Medan M. Buisson har känslan af kvinno- 
rörelsens universalitet såsom en ide, som o1rubbligt går 
framåt, och därför ocksi3 ger lifliga skildringar af detta 
arbetes gestalthing i de olika staterna, nöj. sig hr R m  
terskiölld i allnianhet med att konstatera hvilka .resultat 
son1 i hvart land uppnåtts. Enl kort redogörelse .för de 
internationella kvinnoföreningarna har han dock m4tagit. 
I livkje land börjar han sian. historik med uppgifter' om 
l'andets storlek, befolkning och statsförfattning, och sedan 
fdja de ändringar i densamma, som berört kvinnoröst- 
rätten, eller de fölrslag därtill, $om varit ai bane, allt torrt, 
tråkigit och kmrekt. Sedan finns ju i bilagorna, utom lag- 
texter och motioner, åtskilligt annat, såsom 'utskottsbet%n- 
kanden, . riksdagsdebatter och ui t ta law,  liyilka ibbn- 
kunna ge e11 nhgot lifligai-e inblick i striderna fön och m@. 
Desscctom finns en jamforande tabl5 meiilan 1agstift.nin-' 
gen i de -länder som ha kvinnoiösträtt samt England, 
Frankrike och sverige i sådana frågor af .humanitär el- 
l o  kviniuorattslig art, som bruka framställas som resul- 

. tat af kvinnans politiska rösträtt. . 

Om bilagorna för Förenta staterna har jag redan 
talat. Betydligt battre synes mig Australien vara behand- 
ladt. Har h ~ n s  inte bara m mängd lagtexter .utan åt- 
skillig statistik och flera intressanta yttranden i ämnet af 
framstående man från detta land,' dar man. dock har 'den 
rikaste erfararenheten . i . frågan. . . . .. ., . . . . . . 

Mera knapphändiga äro uppgifterna fraln England. 
Visserligen ha vi i bilagorna de lagfikslag om1 kvhnans 
rösträtt, som fölrekommit i Underhuset sista tiden, och af- . 

ven ett utdrag ur parlamentsdebatten 8910, nämligen' hrr 
Asquiths och Balfoulrs yttranden, o& det kan ju vara 
nog så intressant. Men när man betänker, hur mycket 
som talats, arbetats och demonstrerats for denna sak .i 
England, s5 blir det. ändå. ganska magert, helst den sven- 
ska texten ocksa bara har en kort redogbrel~e för fralm 
gangar och nederlag, Atföljda af de  obligatoriska statsve- 
tenskapliga fingervisningarna, rned.an man i M. Buissons 
skildring lefver med i striden. . . . ,  

Redogörelsen fö.r Frankrike ' ar battre, emedan. hr Reu- 
terskiöld, har stölder sig -mer. direkt på M. Buissoas rap- 
port, i det .att han dels aftrysker en del daraf i bilagor- 
na, dels refererar den i historiken. . . 

' Från det öfriga kontinentala Europa får mlan inte 
mycket veta i hr Re~~terskiöllds bok. I bilagan. upptages . 

endast ett förslag till .gru~ncllagsandring i Nederländerna, 
som framlades 1907 men 'aldrig kom till afgbrande, eme- 
dan den regering som framlagt 'det störtades dessförin. 
nan. Och' 'historiken fran Ngerlanderna liksom fråp de 
andra ar nog riktig, så vidt jag kan se, men skäligen 
torr. Man har snarare intryck af att läsa en redogtirelse 
f6r ländernas statsförfattningar och de ändringar däri, . 

som sista taen förekommit, än1 om "utvecklingen och 
tillämpningen .i utlandet af idén om ' kvinnans politiska 
rösträtt", som dock utldvas på titelbladet. Det ar sjalf- 
va utvecklingen af denna idé man s a  så mycket mindre 

' 

af hos hr  Reuterskiold .an hos M. Buissom. 
Nar det galler våra grannländer Norge 'och Finlatid 

liar hr Reuterskiöld dock svå.rt att uppratthillla sin opar- 
tiskhet. Han kan tydligen icke fÖ1rlika sig med dail rent : 
demokratiska författning, som dessa bada stater, lagt sig 
till med i öfverensstammelse med franska revolutionens. 
prinriper, utan hänsyn till att hr Reuterskiöld anser dem 
förhldrade. Ett shdant yttrande som "Norges grundlag ' 

hvilar på de ' franska . principerna, men i  orb be saknas 
alla 'de återhållande elemenit och ofta dlm praktiskt politis- 
ka sans, som hindrat Frankrike och sarskildt., Amerika 
att tr.oits utgingspunkterna Atminstone tills vidare afböja 
deras konsekvenser, bl. 'a. i fraga a n  den pioiitiska .kvim 
norröistratten", kan svårligen kallas objektivt. Hans upp- 

fattning af kvinnoarbetet. inom Finlands landtdag synes 
också vara orättvis, och det blilr väl framför allt . har. 
Alliaasenl kommrner att göra. papekanden. 

NAg'on eiiltusiasm f& frAgan i .allmanhet hade ju. in- 
gen väntat af hr Reuterskiöld.. Dm kommer inte med 
ett ku~ngligt uppdrag, - allra minst nar . det . gäller .för en 
hogernian att utreda och förbereda ett s& radikalt sp6a5- 
mål. Hvad vi.. som. mest hoppqts p8 . var, att han inte 
skulle sölka -att förvanska. fakta,, och det kar han nog .ej 
heller i allmalihet @jo.. Nagon fransk esprit, niagon 
känsla för det rättfärdiga i detta kvinnornas kraf, det kan man 
inte begära af en juridisk umgh5gerprofessor i Uppsala. 

Normal-, ' skrit- och Kopie-Bläck, af Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsen godkikdt 
.som Sven-skt Normal-Black, tillverkadt af Henrik Gahns Aseptin-Amykos-Aktiebolag, 
. upsala. . Flyter . lätt, kopierar utmärkt, bildar ej bottensats, är mycket hållbart och an- 
griper. ej. pennan. 

.. . .  



Litteratur. 
Landshofdingens dotter. Af Marika SQern- 

stedt. Albert Bonniers förlag, Stockhol m. 

En intervjuare har låtit oss veta, att Ludvig Nord- 
ström tycker att "Landshöfdingens dotter" ar "Marikas 
basta bok". Sådant dar ar smått retsamt, man ville helst 
få läsa boken utan tvångsföreställningar, man har ju. i 
alla fall bestämda garantier för ' en intresseväckande k k -  
tyr. Kanske har detta intresse varit af mer elkr. miiidre 
lefvande arti; det hålles alltid vaket genom d a n a  förfat- 
tarinnas suveräna framstallningsförmaga, ty Marika Stjern- 
stedt har språket i sin makt som fi. Hennes böcker bli 
beundransvardt lättlasta och underhållande blott genom 
det sällsynt harmoniska afvagandet af detaljerna, aldrig 
ett tröttsamt f6rdjupande i dem, aldrig heller ett för li- 
tet, utan just hvad som behöfs för att få en miljö klar, 
en människa pregnant tecknad i fasta och lefvande drag. 
Alltsi, en af vara basta stilister har Marika Stjernstedt länge 
varit, det ar inte något nytt, men vägarna. till- fördjup 
ning har hon 'dock först med sina senaste arbeten sökt, 
och "Landshöfdingens dotter" synes mig vara ett nytt 
starkt, om an vid första ögonkastet ej fullt klart, bevis 
härpå. 

Det ar den skriande, så upprörande länge .aktuella 
frågan om de s i  kallade oäkta barnens stallning ämnet 
galler. Boken borde rättvisligen heta "Landsh6fdingens 
döttrar", ty den h.and.lar om de bada systrarna, den le- 
gitima, lyckligt hägnade och till följd af denna omstan- 
dighet lyckligt .vecklade Elvine och den icke legtima, 
den utkastade, åt slumpen' öfverlamnade och till under- 
gång så godt som föridbestamda Daniela. Ett ämne, som 
berör oss kvinnor djupare, som' mera skärande gör kraf- 
vet pli rösträtt till ett nadrop ge val knappast. I sek- 
lernas sång om kvinnan finns ingen ton s i  smärtsamt 
vibrerande som denna, strofen om de ogifta mödrarnas 
och de oäkta barnens lidande - en strof som alltjamt 
står inorm parenies - och vid flyktigt genomläsande af 
Marika Stjernstedts bok tycker man sig nästan ailtför 
otydligt förnimma de kvinnligt skalfvande hjärtslagen in- 
för denna alltjamt lika blCudande'. sociala orättvisa. 

Men Marika Stjernstedts berättarkonst ar nu en ging 
för alla icke sentimental, och dock tyckes det mig att just' 
härvidlag den fran all kansloaffekt fria skildringen af de 
båda systrarna och deras genom omständigheternas makt 
så kontrasterande utveckling ar af en mera gripande ver- 
kan an om hon sökt att .kasta ett skimmer af sympati 
öfver den förlorade systern, hon, som kärlekslöst upp- 
fostrad af främmande människor under brist och möda 
lart sig ljuga, hyckla och längta efter njutning och hvars 
skönhet blir ett godt kap p i  sinnlighetens stora mark. 
iiadsplats. Daniela symboliserar a l l t d e t v i i c k e 
g ö r f ö r a n d r a, säger Marika Stjernstedt. och det lig- 
ger en skarp san.ning i de orden, hon ar en produkt 
af ansvarslosheten, den vanebundna driftens lek med krop- 
pen utan tanke pA sjalen, och' Daniela ar resultatet. Da- 
iiiela, som en. dag med sminkade läppar skall bli vara 

söner till försåt och därmed låta fädernas missgärningar 
gå igen. Elvine däremot, landshöfdingens akta dotter, 
hon representerar icke blott den af världen erkända, af 
framgången gynnade samhallsindividen, hennes bror Mer- 
bert säger åt henne: "Men det som en gång var idealitct 
också hos honom - fadern - de ungdomsdrömmar, orii 
hvilka vi ingenting vet, det sköt ett nytt skott - soni 
var du, Elvine." 

Det ligger en ny fas af föräldraansvar i dessa ord, 
som kanske kan omtvistas men ej lämnas obeaktad. 

Marika Stjernstedts nya bok är som val var att vatita 
ett arbete af rikt intresse, värdigt hennes begafvade pen.. 
na, dock vill jag ej till fullo underskrifva Ludvig Nord- 
ströms ord att den ar hennes basta bok. Stilen ar som 
vanligt fulländad, men den yttre intrigen förefaller- mig 
en smula konstruerad. Allt möjligt kan handa p% verk- 
lighetens vida falt, och ofta nog det otroliga, men un- 
dantagsfallet gör sig illa inom skildringens liksom kon- 
stens omrade. Att Elvine och Daniela i hufvudstaderis 
vimmel och inom så skilda kretsar just skulle välja s a m  
ma man, den ena till fästman och den andra till älskare, 
verkar nagot sökt, afvensom att den fölrsta person El- 
vine vander sig till, då hon efterforskar sin syster, just 
har en bror, som ar god van med henne, men fri~isedt. 
denna en smula romanartade färgläggning af kompositio- 
nen ar ~ 'hndshddingens dotter" ett nytt framstaendc al- 
ster af den mognade konst af verkligt hög rang, som hla- 
rika Stjernstedt i så rikt matt förfogar öfver. 

Skrid ELtnBkrd 
- .  

(Monolog.) 
s . . .  Om Om jag vågade! Jag tror att jag försöker, ty 

jag ar så trött p i  allt detta. Det är så nedslAende, cia 
man ar ung och sjalfförsörjande och sköter sitt arbete 
med lif och lust, att så fort man traffar en äldre, om in 
aldrig sa rar människa, så traffar man p 2  samma girig 
dennas tvifvel på ens förmaga att sköta någct aniiat an 
just det man gör. Man kan vara saker om, att sii fort 
en gammal människa ruskar på hufvudet och betraktar 
en, så berömmer den människan sig af att vara gammal- 
modig. Och likaså saker kan man vara, att hon anklagar 
en sjalf för att vara modern och ung. Och ruskar hon 
våldsamt tviflande på hufvudknoppen, kan man vara sa- 
ker om att hennes favoritproblem ar: "lämpar sig cieil 
sjalfftirs6rjande kvinnan till husmoder''. Det ar likgiltigt 
om man så kallar den gammalmodiga för tant eller far- 
bror - alla misstro de oss! Det a r  så tröttsamt, jag 
skulle vilja hålla ett litet tal till alla gammalmodiga och 
saga ungefär si har: 

Kara gammalmodiga! 
Edert tvifvel på oss unga kvinnor åstadkommer sjilf- 

rannsakan hos oss. I tankarna ser jag så liflig't framför 
mig Edert betänksamt ruskande hufvud, ja, hvarfar ickc 
ett helt haf af betanksamt ruskande kufvuden, alla i rikt- 
ning mot vår tids ungdom, som vågar tankq vägar tcila, 
vågar a r b e t a - och kanske djarfvast af allt -- vigar 
bemöta den gammalmodiges åsikter. 

Känner Ni närmare några sjalfförsörjande kvi~inclr? 
Har Ni försökt att satta Er in i deras stahirig, intim 



Ni tviflar på deras etiska föhåga .  Vet Ni hur vi få ar- 
beta intresseradt, plikttroget och intensivt fastan vå.rt .ar- 
bete ofta ar dödt, själlöst, utslitande. Få. iiro nämligen 
de, som ha gnistan att följa. 

Vi, den stora hopen af genomsn.ittskvinnor, som dock 
kuriöst nog äro annat an räknemaskiner, vi kanna djupare 
an n2gon tror, hvar och en för sig: "Jag ar ingkn: rakne- 
maskin". Vi dromma nog litet ibland, men. som val ar 
kunna vi ej betå  oss denna lyx så ofta. 

Det ar ej för sent, som vi komma underfund med att 
hemmet ar vår ratta uppgift - kanske. .hellre för tidigt. 
Kanske då vi drömma om id,eal, ty &dant hanida- oftare 
an man tror i n n a n vi inran!geras i de sjalfförsörjan'de 
kvinnornas led. Men idealet .korsar sa sällan vår vag, 
knappast den man, till hvillken vi obetingadt kuln:na se 
upp. (Lika sällan möter mannen sina tankars tanke .med 
20,000 i rantor.) 

Hvar och en går sh vag. Overklighetsdagern, som 
i vissa ögonblick af stor lifsfuáltiet sprider sig ,ölfver verk- 
lighetsvarldenl, blir allt sällsyntare, lifvet rugar framåt och 
- vi miste följa med. Skolkunskaper och arbetsintensitet 
'ha gett oss plats vid vidan af mannen.. Vi tillatas ~ttföka 
samma arbete son1 han i en del instih~tioner men. - h o n- 
n i s o  i t q LI i n1 a l  v p e n  s e - ofta mot hailiften af 
den betalning, som tillkommer honom. Se, vi röoka. icke 
och ej heller dricka vi plunsc'h eller roa oss som skapel- 
sens herre. Mm såväl som 'han ha vi ganska ofta en 
gammal' mamma att försörja, eller en bror i skol'åld'ern 
eller en liten syster som behöfver hjälp. Den. lämna vi 
gladeligt, då vi kommit upp i lönegradkn, förut kunna 
vi ej göra det. Ni gammalmodige kan ej tro så 1,itet tju- 
sande det ar att lefva på 75-90-1.10 kr. i manaden! Ar- 
bete dagen lång, inackorderingsmat(!) cch tvungen . koa- 
fektionselegans, man måste ju se ut som folket mest. 
Kommer härtill e n  ensamhet, som ofta kursiveras genom 
kanllratlif ! 

Ni säger så ofta att våra stora löner göra oss fös 
sjilfstandiga, vi få för stora pretentioner o,ch afstå i ung- 
domligt öfvermod från erbjudet enkelt hem. 

Ack faran af de stora pretentionerna ar syimedigen 
minimal, och i ungdomligt öfverrnlod kan man till alla 
de förståndigas fasa. gifta sig på "rakt ingenting?' - utom 
kärlek. Löjligt och sentimentalt att tala om den saken i 
detta sammanhang,' ty' att något så enkelt som .kärlek kan 
existera hos en sjalfförsörjande kvinna, 'det tror knappast 
den gammalmodige. 

Det ar val dock förlåtligt om man ej niger och tac- 
kar för att bli tvifvelaktigt f ö r s o1 r j d, d% man något 
så k a n  @ra det sjalf. F6rlAtlig ar val .också glad- 
jen att ej behöfva vara förra tiders faster och moster, 
den 1önjlö;st och outtröttligt arbetande och ofta hgnade 
mamsellen. . . 

Ni skulle se oss med..afkastad mask. Vi äro själff6r- 
sörjande, men. vi äro kvinnor! 

Vi ha fatt lära oss omtanke, ordning och arbetsam. 
het inom omraden, som ej synas vara vka,  och just dar- 
för kunna vi första att vardera och med lif och lust satta 
oss in i hemmets arbete, nar hemmet bjudes oss af kärlek 

Meii endast d&. 
De kraf, s a n  hos oss blifva skärpta, äro. de p% per- 

sonligheten. Vi f5 ofta se mann.enl sadm han ar - och 
han ar inte alla gtinger så rolig, t. ex. som .kamrat, då 
han jäser af förakt f& "fruntinimer", eller såsom chef i 
måndags- eller fö,midd'agshumör. V i äro minsann1 inte 
heller alla gånger s% roliga. Felen. äro stora och gemen- 
samma. Men vi kunde nog bli bättre, både n~utidsman och 
nutidskvinna, on1 Ni gammalmodige ville visa oss gam- 
malmodig gästfrihet, gamlrnalmodigt förtroende och gam- 
malmodigt lyckliga hem. 

Inifran och utat har ,förandringen skett, inifråii och 
utat skall skadan botas! 

Hemmets charm ar för mången! en saga blott från 
tidigaste Ar, håadt dementerad af verkligheten. !Men - visa 
oss enkla, lyckliga hem, f6rnöjsamhet och trefliga vanor, 
exemplets makt ar stor. Gen0.m dess kraft kunde. hoa 
försvinna som en dimfigur, den hkraktande, sjalfförsök-. 
jande kvinnan - för att bli en gammaldags .husmod.er. 

Detta. vare sagdt som svar på Edert' energiska, vemo- 
diga hufvudskakande mot v% lämplighet som husm6.d- 
rar. På samma satt ar det inorni andra områden. Om vi 
göra det eller det mekaniska arbetet, så k v n n1 a vi, nir 
det beliöfs, rycka oss ifrån det för att t. ex: sköta en 
sjuk med omsorg eller göra något annat, som den gam- 
malmodige anser nyttigt. 

Kära gammalmodige, var vår van och icke bara vår 
bistra kritik. Hjälp oss med ditt förtroendae och ruska ej 
s i  mycket på ditt hufvud nar du ser oss - nicka hellre 
litet uppmuntrande. mot ditt barn, n.utidskvin;nlan. 

Ack! om ditil . det gjord.e! - 
On1 -! 

Viola Björk. 

Till Förlikningsbillens 
historia. 

N ar svenska tidningar för n,ågra daagar sedan medde- 
lade, att Englands premiärminister tillkanlnagifvit r e- 

g e r i,n g e n s afsikt att ~mder nästa parlamentssession 
framlägga. förslag om a l l m a n r ö s t r a t t f öl r m a n 
ehuru Så formulleradt, att det medgaf möjligheten af den 
allmänna rösträttens utsträckande till kvinnor, verkade diet 
sonil ett lösligt sensationsrykte blott. Men d e t ä r 
s a II t, och till och med eii lugn. svenska, som icke be- 
höfver vara suffragett - rebellisk, emedan det i Sverige 
a l l t i d ckall finnas en  'Th6rgny Lagman att vrida re- 
geringsrodret ratt, nar det kommit p.å vilse bog, och.af- 
ven att vrida det till kvinnornas förmån, nar tiden ar in- 
ne; till och med en svenska måste fatta, huru revolutio~ 
nära kansbr nu sjuda och bryta sig : hos de engelska 
kvinnor, som aga medborgarskme, och huru1 en matta- 
re harm jäser ino,m' dem, for hvilka det börjat gå upp 
att - kvinnan möjligen kan hafva ratt att afgifva sin röst 
vid valet af dem, som stifta lagar för henne och för 
hennes land, utan att hemmens lycka för den skull behöf- 
vet- g5 sönder. Om alla dem, som icke tanka, talar jag, 
icke, icke heller om dem, som ha det bra sjalfva och 
darför icke bry sig om andra eller om dem, som icke , 

ha det bra men som t r q  'att detta ar kvinnans af ål- 
der bestämda ldt.  - De ar0 stackars tröga, sjalfviska 
och okun.niga neutra, för hvilka de viljekraftiga och vil- 
Iiga arbeta och ofta förhånas har i världen. 

Man må blott tanka ett tigonblick på de u-n g ef a r- 
I i g a valjaresiffrortia i England f c r  att förstå hur kvin- 
norna skola kanna det! Nu aga 7 mill.ioniei man röst- 
,.att, dch genom födikningsbillenl, stödd af alla partier, 
bwen af en öfvervagande allmän opinion och, ehuru med a 

motvilja, .utlofvad stöd afven af Asquith ander nästa ses- 
sioni, skulle 1 millioi~ kvinnor hafva erhållit deil efter- 
Iiingtade medborgarrätten. Genom regeringens bebådade 



förslag skola ytterligare. 5 millioner man komma i åtnju- 
tande af röstratt, således i allt 12 millioner manliga val- 
jare, hvaremot, om förslaget utvidgades (i ett land dar 
kvinnorna äro så öfvervapnde till antalet som i England), 
I 3  m i I I i o n e r  k v i n n o r  med ett slag skulle kunna 
inregistrera sig som väljare, således majoritet i nastan 
alla valdistrikt. Det torde val knappast finnas en enda 
parfamentsmedlem, som törs taga detta på sitt ansvar, 
och afven om det funiries, äro chancerna i Englandoand- 
ligt små för att en så genomgripande ändring af ett re- 

. . 
geringsfbrslag skall kunna genomdrifvas. 

Det finnes knappast en tidning af betydelse, som icke 
haft ledare om.  detta regeringens förslag och som icke 
saft det i gemenskap med förlikningsbillen. K. P. R:s 
fiende T h e . T i m e s talar med triumf om "den mina 
som sprängt förlikningsbillen - i  luften". Ja, T i m e s  tri- 
umferar, men det synes ingen annan tidning göra, icke 
ens de anti-röstrattsvanliga. T h e G l o, b e säger till och 
med att "något ömkligare an regeringens hållning ar 
svart att finna", och ingen synes vara oense med W. S. 
P. U., nar den helt öppet kallar nästa års röstrattsbill 
"regerihgens plan att omintetgöra K. P. R.", och ingen 
finner det underligt, att 'W. S. P. U. utan ett ögonblicks 
tvekan f6rklarat regeringen krig. 

Nar man fr5n - utomstående .håll' betraktar en sadan 
åtgärd som denna det engelska kabinettets, synes det hart 
nara ofattligt, att den kan vara dikterad af afvoghd mot 
enskilda . parlamentsmedlemmars riksdagsmotion, afven 
on1 denn'a motion skulle ha kommit från misshagliga med- 
lemmar eller m~issl~agliga kvinnor, bakom dessa. Det. lig- 
ger då närmare till hands att tro, att dessa misshagliga 
personer inneha. en m a k t, som skall bekämpas med al- 
la till . buds stående medel, eller ock - att en enskild 
inflytelserik medlem af kabinettet begagnar sitt privata 
inflytande för att omstörta en reform, som h a n icke 
vill veta -af. Så tror Christabel Pankhurst, och jag vill 
icke , undanhålla Dagnys läsare hennes orädda, maktmed- 
vetna ord i slutet af ledaren i V o t e s f o r W o m e n 
den 10 november. "Regeringens sista försiik att bedraga 
kvinnorna p4 deras rösträtt ar nahrligtvis uttänkt af 
Mr Lloyd George. Hela det oredliga, f6ga hedrande för- 
farandet ar karaktäristiskt fö r .  mannen och de metoder 
han anyandt mot röstrattssaken. Hvad de af hans kol- 
leger inom. kabinettet, som .arhetade för forlikningsbillen, 
beträffa, ar deras stallning egendomlig, och hur deras 
medverkan vid Mr Lloyd Georges senaste drag låter för- 
ena sig med deras personliga :och .politiska heder. ar 
deras sak och icke vår. V i  1 . i ta .  i c k e  p å  d e m  e l -  
l e r  p å  n å ' g o n  a n n a n  a r i ' o s s  s j . a l f v a  o c h  d e n  
m a k t ,  s o m  g j f v i t  l i f  å t  d e n n a  r ö r e l s e  a l l t -  
i f r å n - d e s s  b ö r j a 1 1  o c h  s o n 1  s k a l l  b i b e h a l -  
l a  d e n  i v a r d i g h e t  o c h  f ö r ö k a d  s t y r k a  
a l l t  i n t i l ' l  d e s s  s e g e r r . i k . a  s l u t . , '  

Den 21 : riavember skäll -eii stos .suffragettprocession 
söka hrr Asquith och Lloyd George för att uttala har- 
men öfver den proponerade inanliga röstratkbillen och 
anhäiia om en regeringsbill, som innehåller förslag om 
kwnnans likställighet med -mannen ' i  valjafeafseende, och 

man får da se, om föregående års gräsligt brutala sce- 
ner under >'svarti fredagenf9 i november skola upprcpas 
eller om Mr McKenna, den nya inrikesministern, ar mera 
human och mera förståndig an sin företrädare. 

I sin förut citerade ledare riktade Chrhtabel Paiik- 
hurst bland annat en varm vadjan till, mannen i sitt larid 
"att tillbakavisa den vanhedrande skänk, som regeringen 
utan att de begiart det erbjuder dem". Det ar att hefa- 
ra, att det öfvervagande flertalet icke "tillbakavisar skati- 
ken", ehuru ' det säkerligen finnes några man som i fik- 
het med Mr Philip Snowden i M o r n i n g P a s t an- 
se hela förslaget som ett "bedrägeri och en skymf mot 
kvinnonia". Och en man, den kände författaren Hall 
Caine, har till svar på Mr Rudyard Kiplings mot kviti- 
norna och deras kraf minst sagdt oförskämda "Honköa 
net hos arterna" skrifvit en vacker, nobel dikt, "Mannens 
moder". De sista verserna äro som agnade att under- 
stryka Christabel Pankhursts nastan ångestfulla vädjan till 
minnens ädelmod, och jag tillater mig att meddela dein 
i fullkomligt fri öfversattning och utan anspråk på att 
ens i aflagsnaste grad na originalets kraft och skiinhet. 

>Alltsen Herren skapte kvinnan, gaf i t  henne lif och själ, 
har hon burit jordens tunga, under smärtan varit träl, 
troget under alla tider, genom världens vida rymd, 
har hon virdat lifvets spira; har hon slakten fostrat fram. 

Skall då mannen, när till like ni1 han korar hvarje broder, 
korar narren, korar den hvars vett knappt lägsta mattet natt, 
skall d i  mannen glömma kvinnan, s.om at honom gafs till hjälp? 
Nej, I herrar, öppen  porten, utanför star mannens iizotit.r.:~ 

Till Doktor Lydia Wahlström. 

Dagnys häfte för den 26 okt. finner jag er1 ilrcriing H af Eda, som jag ej kan låta bli att bemöta, d2 dcii 
råkar i stark kollision med min egen erfarenhet arig5rrt- 
de ett ämne, som ligger mlig synnerligen om hjirtat. Ni 
skrifver om Gustav Sundbärgs .bok, ?'Det- svenska fclk- 
lynnet", och i fullaste samklang med den i boke11 ri- 
dande uppfattn'ingkn angående norrmannen j ut talar Xi 
följande: 

"Att förf. öppet talar om det nationalhat, soni allt- 
jiint råder djupt i det danska folket gentemct svenskarna, 
ma man icke lagga honom till last. Obevakade ö~otzb2il.k 
ha icke sällan afien på de allra sista tiderna afsZqaal dd 
för naivt häpna svenskaos ögon, till och med strax ifter 
skandinaviska festtal, och en svensk student, som kotntnit 
att. förirra sig in i ett salhkap.. af danska och itorska dy- 
lika, har kanske mer än en gång dunklare eleu klnmrs 
förnummit detta hemliga Ilsamrörefl mellan de andra, SOIM 

kommit honom att känna' vemodet och stolthefetz af att fil- 
höra en nation i "splendid isolation etc.") 

I sex ar har jag nu b o t t har i Norge, och vj bhtt 
rest hit p&, besök, pi turistfarder eller till satiatoricr. (Iii- 

der denna tid har jag stått i liflig beröring mcd f l m  
af de mest "repreentativa" studenterna vid Christiania 
universitet. D8 jag läste upp för dem det ofvan citeradc 
blefvo de - skall jag saga "naivt häpna", eller hclt enkclt 

") Kurs. af ins. 



. . 

ganska fönhade? Sanivetet slog dem emellertid icke för 
bristande sympati gent dat de svenska shdenter, som 
de - afven pA de allra :.sista tiderna - sammanträffat 
med vid festliga tiWallen :i Sverige eller Norge. Dartill 
haue de alittor godt minne af de samkväm, .hvilka räckt 
natten genom och hvilka visserligen ej gifvit någon an- 
ledning At s v e n s k e n att njuta aE sin "splendid 
isolation?'. Daremot beklagade sig, en ' af de nyss 
nämnda norska studenterna (som har danska re- 
lationer), djupt öfver bgr litet vanligt sinnade hans 
kamrater i allmänhet voro' gent emot - danskarna. - 

Trots allt somi passerat, kan man ej undga att marka 
släktskapen mellan svensk och norsk ungdom. Och ur 
denna slgktskap km en dag en ny, spontan "samröre" 
uppsta. 

Detta är min tro. 
Med största högaktning 
Andrea Butenschön. 

Gulleraasen, Christiania, Nov. 1'4. il l .  

Notiser. 

5,000 kr. till Fredrika-Bremerskaterskorna. Shom 
grundplAt till en fond, afsedd att bereda hvila och re- 
kreation at Fredrika-Bremer-f6rb.undets sjukskö;terskor, har 
med anledning af föreståndarinnans för sjuksköterskeby- 
iArl  50-Arsdag en gifvarinna, som önskar vara okänd, 
skänkt 5,000 kronor. 

Männens internationella förening för ' K. P. R. The 
Honorable Sir John Cockbulrn, K. C. M. G., f. d. pre- 
miärminister i Sydaustralien, har Atagit sig ordförande- 
skapet i Men's InternatimaJ AUiance for 'Women's Suff- 
rage, hvilken som bekant bildades vid den iniernationel- 
la röstrattskongressen i Stockholm i somras. Han ar b.0- 
sqtt i England och har gjort sig känd som en varm an- 
hängare af den kvinnliga rösträtten, som genomfördes i 

. Sydaustralien under hans styrelse 1892. 

. . 
Föreningsmeddelanden. 

. . .  
I .  

Kopparbergs F. K. P. R. hade mandagen den 6 nov: . 
anordnat ett möte med föredrag af fru Jenhy Velander . : 

öfver äm~iet Samhallds barnavard. Det varmhfirtade . och : 
- . . .  'väckande föredraget Ahördes -af en talrik publik. . ' . . . 

. . 
En ny förening för kvinnans politiska rösträtt har bil- 

dats i S k e  .  ohus usla ni) , eiter- föredrag af fr6keq Signe 
Woalter. Förenlingp, hvars styrelse och medlemmar ut- . . 
göras af almogekvinnor, har anslutit sig till Landsföre. ' 

ningen. . . .  

Sölvesborgs F. K. P. hade ordinarie möte den 8 nov. ' , 
Ordfiiranden lämnade en kort redogörelse f6r . röstratts- 

. ,  . 
fragans nuvarande i ä g e m n t  f& agitationen' vid h & h s  . e 

rikdagsmianlnaval. Därefter höll fru Augusta . Toqning 
föredrag öfver ämnet: Hvad nytta vi sasom politisktrbst- ! 

berättigade kvinnor kunna göra samhället och staten. 
Efter föredraget vidtog su@, sang och musik. . Med- 

lemmarna, som för &varande ulppgA till ett antal af 80, . 
' voro talrikt fölrsamlade. 

De af centralstyrelsen föreslagna stadgeandriwama ' 

behandlades och godkändes. Till centrals4yrelsemed1em ; . 

omvaldes fo$kskoilararinuan Ebba Hultqvist och till supp- ,' 

leallt lärarinnan . Helga Jeppsson. 

Insand litteratur. 
Albert  Bonniers  fö r l ag ,  Stockholm: skildring& ur sven- .. 

ska nationens lif. Landsortshoh&me. ' Af Ludvig Nordström. - 
Atterboms bref till sin. fästmö ,1823- 1826. Utgifna af Hedvk At- . 
terbom-Svenson. - Edelweiss. Af Ida Granqvist. . .  

Hugo '  Gebe r s  förlag;'Stockholrn: Revolutionen'ocT Na- ' 

poleon. NAgra drag och synpunkter. Af Harald Hjärne. - Lyc- . 

kans tempel. Ur minnesböckerna af fenny Engdke. - Vilddjurets 
rike. I. Paul 1:s död. Af Dimitrz' S. Meresjkovski. .Skådespel i 
fem akter. 'Bemynd. öfversattning från ryskan af E. Weer. - Pro- 
letariatet. Af Werner Sombart. , Bemynd. öfversattning af WaLde- ' 
mar Langlet. 

Folkskolans Barnt idnings  fö r l ag  (Stina Quint), Stock- 
holm: Julklappen 1911. Nittonde årgangen. - Guldslottet, Bar- . 
nens jiilbok. Trettonde .argången. - Lilleputt,' Barn.ens lilla. jul- . . 
bok. Nionde Argången.' - Rosengull, tilläggshafte till Lilleputt. . 

Fjärde Argangen. -. Tummetott, tillaggshafte till Giildslottet. --För- . 
sta Argangen. - Trisse, Barnens lilla julklapp. Femte årgingen. 
- RBda korset. En bok tillägnad Sveriges barn af Röda Korsets 
Kvinnoförening. Tilläggshafte till Julklappen 191 1. 

"Ninon" Ud y" . . 

Damhandske Damhandske .a f . . 

&f glacWider . 

glaceläder. A.,-B, NORDISKA. KOMPANIET m e d ~ ~ ~ ~ d e  . . 
Alla färger. 

Kr. l: Q§. STUREPLAN - REGERINGSGATAN. 
Alla färger. 

Kr. 2:50. . 

Plilsafe/jén (hneh. Albert Stridsberg) 
M&stersamuelsgatan 37, 1 tr., ' 

hörnet af Malmskillnadsgatan. 
. . Valsorteradt lager af P lli l s v a P a V O  ' 

Moderniseringar och reparationer billigt och omsorgsfullt. 
Allm. tel. 11585. . %  - Rikstel. Norrm. 241. ' ' " 

. . . . ,  

BRODE'RIAF.FAR 
Schweieerbrodyr, Spetsar, Viifnader, Knypplade spetsar 

passande till Julsrbeten. Billiga priser! Rikhaltigt lager. Prof- 
ver till landsorten franco. Ceiia  utt teman 

Saltmatareg. 3 B. n. b: h. 
. . . . .  . . . . . . . .  A h .  Tel., Br. 42 73 - - öppet lo-?! . : 
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PLA TSSOKAIDE. 
II ~ ‘ r a ~ o r  och svar. önskar under ferierna 1 jam- 

mars plats i familj att i i s u  nic 
mindre barn. Någon lön önska: 
Svar emotses tacksamt till :: Lär; 
rinna 228, Arneberea. 

fPlatss6kande fä sina annonser inforda 

Damy för halfia priset elkr 7112 6re pr mm. 

Hvar kan man prenumerera pB Dagny? 
I landets alla postanstalter och boklador kan man beställa 
huru manga ex. som helst. 

Skall man alltid prenumerera B dessa stallen? 
Ja, ifall man önskar endast l, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid göra det. 

Hvad kostar Dagny i postanstdter och boklddcw? 
. Dagnys postprenumerations- och bokladspris är kr. 4: 50 

för '/I, 2: 50 för l/, och, 1: 25 för l/, år. 
HvJlka villkor erhdlla prenunierantsamlare d Dagny? 

d en, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en pro- 
. vision af kr. 1: - för hvarje helårs-, 50 öre för hvarje 

halfars- och 20 &e för hvarje kvarfalsprenumerant. 

I STOCKHOLM ONSKAR 29 
arig larariiina under ferierna 1: 
dec-l2 febr. plats. sasom hjalp 
familj. Vidare fru Jansson, Bo: 
285, Stockholm. Allm. 5807 mella~ 
9 f. m.-7 e. m. 

En ung norrlandska 
önskar att när som helst konirna 
en battre familj att mot fritt vivr 
g% frun tillhanda och där tillfal 
gifves att taga musiklektioner. Ni 
got kunnig i pianospelning förit 
Svar emotses tacksamt sa .fort so1 
möjligt till ,Norrlandska 10 ar 
adress Erikslund (Medelpad). 

LANDTBRUKAREDOTTER, 
som genomgatt folkhög- och hus 
modersskola, söker plats i familj 
helst på landet som husmoder! 
hjalp. Van att sköta barn. Sva: 
till  alfa^,, Mellerud. 

-- 

UNG FLICKA af god familj sol 
genomgått vaf- och hushilllsskol: 
önskar komma i treflig familj. Fri 
vivre! Familjemedlem. Svar ti 
"Skånska 19 W ,  G. Köpingc. 

Huru skall man fd-ra Mr denna provisions e+ 
bdllande ? 

Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, går man tillväga 
p i  .ett af följande satt: 

1 )  Antingen: Genom insändandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen beställer' man det behöfliga an- 
tplet ex. (hur manga som helst, men alitid minst 5) direkt 
från Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 

.i ett och samma paket sänder alfa beställda ex. Samlaren har d i  
att ombesörja utdelningen till de samlade prenumeranterna. 

2) EUer: Man renumererar a närmaste postkontor (e'annor- 
städes) för Se samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begär kvitto A samtliga erlagda afgifter, 
tillställer oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvis- 
ning sanda samlaren' den stadgade provisionen. 

Hvar, och till hvllket- pris kan- man nummervis lösa 

Dagny? 
1 Stockholms idningskontor och cigarraffärer samt hos Dag- 
nys kommissionärer i landsorten. Pris 10 are pr nummer. 

SMASKOLLARARINNA önska: 
under ferier 12 dec.-5 febr 

plats i familj a t t  hjälpa till me( 
husliga sysslor. Afven villig las; 
med barn, om så önskas. Svar til 
BJ.~, Stallarholmen p. r. 

Barnsketerska, 
examinerad, önskar plats. Fleriri 
praktik. Goda rekommeridatione. 
Lön 30 kr. i man. Tacksam f l  
svar till ~ 2 4  a n ,  Kungsater. Husforeståndarinneplats 

sökes nu genast el. p i  nyåret til 
battre hem dar husmor saknas a 
ordentlig battre flicka, val kunnii 
i matlagning och allt som hör til 
ett hems skötande. Innehaft dylil 
plats förut. Basta bet. o. rek. fin, 
nas. Svar till .November 191 1" 
Sundsvall p. r. 

Enkel f l i c k a  
med 6 ars kontorsvana önskar plai 
p i  kontor eller i affär. Svar mar! 
"Smil ansprak", Gumzlii Annon! 
byra, Malmö. 

Bildad flicka 
med l-arig kurs i sjukvilrd och sol 
Ifven vikarierat soni bruksskGtcrsl. 
önskar snarast under vinterm., 
väntan pä vidare utbildning, at 
stallning, helst privatvard. tio<; 
rek. Svar märkt uSji~!tviird", Lir 
köping p. r. 

1 9 - h m ,  FRISK, BARNKAL 
Flicka med elementarbildning, ön. 
skar plats i god familj som barn. 
Fröken eller. husmoders hjalp. Sval 
ii11 "Familjemedlem", Postkontoret, 
Vasagatan, Göteborg p. r. II Alla skriivelser rorande expedltioaen adresseras: 

D A G N Y S  E X P E D I T I O N ,  

II. STOCKHOLM. 

24-årig, enkel, bättre nick En anspråkslös, .bättre, 
söker plats sAsonl hushallsfr~kei 
Betyger finnas. Svar niarkt sDt 
rember D ,  Postkontoret Vasagata 
p. r., Göteborg. 

~rdentlig flicka fran landet önskar 
Aats i god familj den l dec. att 
~jalpa till med inomhus forekom- 
nande göromål. Nagon lön sam1 
?tt godt bemötande önskas. Svar 
:il1 "Familjemedlem 18 år", Svenska 
Dagbladets Exp., Stockholm. 

Folkskolans Barn tidning 
22-årig flicka, 

som genomgått r'ackskolans i Upy 
sala liusmoderslturs öiiskar piats 
liten bättre ramiij rru gerrast. SK 
till "Nägon lön", Nya Tidriing: 
kontoret, Uppsala. 

I utgifven och redigerad a f S TINA Q UINT I i 

I utkommer 1911 i sin tjllgonde årgång. 
~i rikt illustreradt nummer hvarje vecka, Skånska.  

Bättre, enkel flicka Önskar dats 

1 36 veckor .under året 
l i familj .att vara husmoder behjälp- 
lig med att sköta hemmet eller 

1 

t 
Ve get  arianer Basta och &@&as& läsning för barn af 

alla sa.mhalkklasser. 
Prenumerera d narmaste postkonlor. Prii 

, 
for helt dr Kronor 1: 65, hayt år 90 öre. 

16ksá hos ensam dain. Svar märkl 
'Pilitlig 28", Gumaelii Annons- 
)grrå, Malmö. 26 ars flicka, nagot kunnig i mg& 

tarisk matlagning, söker plats (hd: 
i familj) den l dec. Svar t111 "A. J.' 
Pensionatet, Drottningg. 94, Sthin 

ENKEL, BILDAD, HUSHALLS- 
ran flicka önskar plats som hus- 
'örestandarinna eller som husmo- 
lers hjalp och sällskap. Ar full- 
itändigt van vid ett hems skötande, 
iandarbete ni. m. Familjemedlem. 
racksam för svar till "Orcinings- 
;inneu Gum~li i  Annonsb., Malmö. 

u NG miisikalisk flicka ui go 
familj önskar uristallriing sol 

ijalp och sallskap, guvernant e!lr 
iyl. i fin familj, Iielst i Stockliolr 
:Iler större landsortsstad. Har g; 
iorngått 8-klassigt elcmcntarlarc 
rerk, hushlllsskoIa, vafkurs m. rr 
har  till (1Leonore", jönköping p. 

Ung flicka 
iom genorngatt Fackskolan Oiisf 
)lats i slutet af nov. eller börja. 
f dec. som hushallsfröken. Fiti 
betyg. Nigon lön önskas. Sva 
il1 I~A. 2214,. Gafle p. r. 

ANNONSERA I 
inskar plats i mindre faniilj eller 
IOS ungherre att föresta hemmet. 
joda betyg fran hushållsskola samt 
öregående platser. Svar till "Hus- 
!all, hösten 191 l", Sv. Telegramb., 
Irebro. 

DAGNY. 
. , . . .  
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..Ofversköter ske- och . .  Pö% ;OM verklig' hjälp önskar .ung 
flicka plats i bättre ,familj. Ar 

lligs att med verkligt intresse del- 
ga i allehanda göromål inom hem- 
et. Kan, om sa onskas; biträda 
.ed .skrifning. Svar till ,Villig och 
itresserads, Mariedam p. r. 

Kvinnlig korrespondent, " LEDIGA PL A TSER. 
ullt hemmastadd i engelska och 
yska spraken, stenografi ,och ma- 
ikinskrifning samt äfven med vana 
iti öfriga kontorsgöromal erhåller 
dats genast vid bruk i Dalarne. 
4nmälan jämte betygsafskrifter 
orde insändas till "Korrespondent 
1911" under adr. S. Gumklii An- 
ionsbyra, Stockholm, f. v. b. 

s t åndar inne1 e fattningen ;, 
' 

T v i  ordinarie fol kskol- vid J. Selggrens sanatorium föl 
bröstsjuka i Gäfle (45:cpl.:);,är ledig 
att tillträdas den' l januari '.l91 l.: 

Förmaner: 700 kr. och 4llt fritt 
Ansökningar torde insändas til 

Hälsovardsnämnden i Giifle föit 
den 5 dec. 1911. 

lararinneplatser 
ked tjänstgöring den ena i Sten- 
hamre, den. andra i Hybo, äro le- 
diga att sökas hos skolradet i Ljus- 
dal senast den 28 november. Lön 
enligt-lag. . 

i -ARIG småskollärarin~ia onskar 
-5plars under ferierna, dec., jan. 
:h febr., att läsa med nybörjare 
:mt hjälpa till med al1a.j ett hus 
jrekommande göromål. Ar kunnig 

handarbeten, .:klädsöninad och 
rykning. Svar till >Lärarinna 191 13, 
idköping p. r. 

< .  

LARARINNA, enkel ocli'anspraks- 
lös, musikalisk och halst nagot 

indervisningsvan önskas i ett stilla 
~rästhem på landet, för 10-årig 
lotter. Svar . med betyg och 1ö- 
ieDr. till Fru M. Ahlén, Nossebro. 

. j '  

Tvidttförest&n- : 
derska.. 

Plats sasoni tvattf6rest8ndetl 
ska vid Lunds hospital och asyl 
blir ledig den 1 januari 1912. Löne: 
förmaner: 500 kr. jämte fria natura. 
förmaner. . Sökandens ålder böl 
vara mellan 25 och 30 Ar, hon böl 
vara frisk och stark, praktisk ock 
duglig, med förmaga att leda ar- 
hetena, hon bör vara fullt hemma. 
stadd äfven i skrifning oeh.r$Pning 
Af sökanden skrifven ansökan jämtt 
betyg, som kunna tjäna att visa 
sökandens kompetens, insändas til, 
Hospitalskontoret; Lund, däi 
vidhre upplysningar meddelas. . 

Lund i oktober 1911. 
L. B. 'l&.':: 

Librakinne- . . . 

befattningen 

p 

. . . .  
,'N 'frisk, tysktalande norrländska, - intresserad ,af allt hvad som' 
ör till ett hems skötande, önskar 
lats i god familj., Svdr till 319 b, 
.anda. . . 

vid Astorps ' 5-klassiga samskola 
med iindervisningsskyldighet i Kri- 
stendom, Historia samt Svenska, 
i skolans lägre klasser, förklaras 
härmed ledig. Lön 800 kr. pr 
läsar, samt rum med värme. 

Ansökningar ställda till skolans 
styrelse torde före den 1:sta dec. 
insändas till skolans rektor. 

Fllr en Sllljdlararinna, 
(unnig företrädesvis i väfnad, enk- 
are klädningssömnad och knypp- 
.!ng, finnes plats vid skolan för 
iin,nesslöa 2 Löf, 3 kvarts timmes 
iag från Strängnäs. Lönen ar 400 
(r. pr år samt fritt vivre. Platsen 
;kall tillträdas den, 2 januari 1912. 
l\nsökningar, ställda till styrelsen 
'ör sinnesslöanstal ten, skola vara 
nsända före den 10 decniber och 
idresseras till förestandarinnan för 
skolan Löf. Malni bv. 

3ILUAD, niusikalisk, gladlynt 
flicka önskar plats i fam. eller 

os ensam dam nu eller på nyåret 
om hjälp och sällskap.. Något 
an vid sjukvård och skrifg-örynfil. 
var till "25 år, musihalisk", Orby- 
11s, p. r. . . 

För intradessökaade, till 
ÄKARINNA önskar komma i - godt . hein p$.  landet (helst i 

orra eller mellersta Sverige) för 
tt deltaga i lättare sysslor nio1 
'ten . lön. Svar emotses till "Fa- 
iljemedlem", Rös!ånga p. .r? ,: 

Seminariet for skolköks- eller 
Kontorsplats för dam. 
Ung dam kunnig i svensk och 

:ngelsk korresppndens samt i ma- 
jkinskrifning och .stenografi, erhäl- 
ler kontorsplats frin den 1 dec. 
Egenhändigt svar till "Typist", 
Allmänna Tidnin kontoret, :Gustaf 
Adolfs torg, ~tokfholm: 

GYNNA, ALLTID DAGNYS . . gifves ' vid s~estriklands Folkhög- 
skola 1 dec.-15 maj 'en praktisk 
förberedande kurs för bildade 
flickor :i hubhall. (landthushåll), till- 
fälle till undervisning i landtbruks- 
ämnnen, mjölkning, smadjurssköt- 
sel etc., undervisningsöfningar; 
Pris 45 kr. pr man. i ett för allt. 
Referenser: Fröken Lda . Norrby, 
Uppsala, Fi öken ' Ingeborg Walliri, 
Stockholm. Närmare upplysningar 
och anmälningar till Fru Mia 
Ekelöf, Storvik. . . . 

Jng, ..gladlynt lararinna 
led lukt och fallenhet .för husliga 
ysslor önskar. under julferierna 
O dec.-l febr. plats, mot friti 
ivre, i god familj, att deltaga i 
Ila inom hus förekommande göro- 
ial. Svar till "Jiiltrefnad", Sv* 
lagbladets exp., f. v. b. 

engelsktalande familj antingen i 
Sverige eller utlandet önska1 

ddad flicka plats. .Villig deltaga 
husliga sysslor och lättare skrif- 

,3romal. .Svar till "På nyaret", 
ader adress S. Gumzlii Annons- 
lyrå, Stockholm, f. v. b. 

Kuinnliaa . . .  Skicklig lärarinna, 
frisk, snäll ock stadgad far 1 febr. 
plats i stilla prästgård att under- 
visa attaarig gosse och något 
hjälpa husmodern. Svar med be- 
tygsafskrift samt uppgift om anspråk, 
alder m. m. till kyrkoherde W. 
Bergstrand, Langared. 

Ex. Sjukgymnast 
led bästa rekom. önskar genast 
dats i familj. Villig vara behjälp- 
g med allehanda göromal, afven 
ndervisa nybörjare i musik. Svar 

i11 , "S'ukgyrnnast", Sv. Dagbladet: 
kp . ,  Stockholm, f. v. b. 

. . 

6. i .  
+ Muntliga och skriftliga : ...z. . 

' ' * '  - n 

+' '.' . . + upplysningar genom - + + . . .  

t Fredrika-Bremer-. 
6 

Ung svensk flicka bildad, allvarlig och niusikalisk, 
fullt kunnig i alla inom ett hem 
förekommande göromil erhaller 
förmån1i.g plats innevarande höst, 
om bety och fotografi jämte upp- 
gift om ilder  ch lönepretentioner 
insändas till "Tjänsteman L. F.", 
Svenska Dagbladets Expedition, 
Stockholm. f. v. b. 

* 6 I . . . :  + + Förbundets ' Byrå, . 4  - :. 
rån bättre hem önskar plats i 
'tockholm att gå frun tillhanda. 
Zunnig i enklare matlagning och 
usgöromal samt att ge barnen 
.ndervisning i musik. Någon lön 
nskvärd. Svar till "19 Jahre, 
;erlin W. 30, Postlagernd". 

Sprid Veckotidningen DAGNY!' . . -  . . . ,  



K~PMANNABANKEN,  
Arsenelsgatan 9, 

S6dermalmstorg 8,- 
' . 'STOCKHOLM. * 

Aktfekapital 3,000,000 kr. p- - 

Sprid Dagnyf 
bikexas utsökta PARFYMER, eleganta damers förtjusning. 

ErhHiles i hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt frPn 
A,- O. WMm Tval- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) &l. Hofkv. 

21. Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm. 

o .  ö 
Gynna, Dagnys annonsörer! r O o 

c'. . 2. . .3 
B den nyvordne Nobelpristagaren i . litteratur, i 

. . . m m arbeten utgifna 3 &t förlag: . 1 

... Den underbara Irädgtliden' '2 : - 
...... - Blommornas intelligens 2 : E5 
....... Den .ringes rikedomar.. 1 : 7 5 

............ Visheten och ödet 2 : 25 
Fagel BIA. ........................ 2 : - 

B m e Inom kort utkommer Det begrafna templet. 
m m 

B m 
B -4.-B. HIERTAS BOKFORLAG. 
B m 
~mmmmmammmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm 

P i  Lars Hbkerbergs förlag: 

En Paris-student- 
skas: dagbok 

if Jane Pannier med förord af D:r 
Y. G. W. LAGERSTEDT. - Pris 
I Krona. 

UHA HEDSTBOIIIS 
Rhtillverhning, 72 Stora Badstugatan, 
Stockholm. Allrn. Tel. 201 52. 

- -  p 

D A G N Y ,  
KVINNORNAS BASTA 

PLATSANNONSTIDNING 

Pälsvaruaffären 
77 Drottninggatan 77 

A.T. 264 29. Anders Andersson. 

Fredrika- Bremer-Fbboadet : Drottninggatan 54. 
Rikstel. 2762. Förbundets byri öppen' 11-4. Allm. tel. 48 16. 

Fredrika-Bremer-FETrbandets Sjakskliterskebyra: Tiinaelg. 25. 
Rikstel. 68 98. 

a .  

Allrn. tel. 82 11. 

S p r i d  DAGNY! 

Sju prliktiga iifventyrsbbcker far barn o. ungdam. t s 
Berittelse ffor barn och ungdom. s Tsarens kurir. Fritt efter Jules Verne af Alfred 

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

En riddarsaga frin medeltiden. Bearbetning 1 Parzival. af nugo Oylland~i. 259 sidor. Med W illu- 
strationer af Ingeborg UddCn. Kartonnerad. Pris 75 Öre. f 

En samling l Sagogrottan i Sagoskogen. sagor 
at t Harald Ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris , 

75 öre. 

Den hemlighetsfulla ön. "~$$~f mf" 
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brlta Ellstrbm. Kartonnet'Bd. Pris 75 öre. t 
Hjälten bland hjältar 
Charles G. Gordons lif och stord&d, ise Oagner, 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 Öre. 

Berattelse för barn Nybyggarna i Kanada. och ungdom. Bear- 
betning efter Kapten Marryat af Anna Oustafsson. 296 sidor. 39 
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

I Guldslot tets Rosengardar. bZ&gt: 
af Harald Ostenson. 151 sid., 39 41. Kartonnerad. Pris 75 öre 

Erhålles i hvarje bokhandel. eller direkt frHn 

Folkskolans Barntidnings Förlag, Stockholm. (Stina Quint.) 

Rodenstamska Skolan, Hudiksvall. 
'~usmoderskurs:  konse~ierin~,  matlagning, bakning 

kläd- och linnesöm, väfnad (enkel och konstväfnad), Iäderpla 
stik m. m. samt Slöjdlararinnekurs börja den 20 januari 
Skol kö kslliirarlarine k m  börjar den 20 augusti. Pnospek 
nå begäran. 

Prenumerera på D A G N Y ! 

Prenumeration å, Dagny sker $ nilrmaste postanstalt 
eller bokhandel. 

Innehillsf Örteokning. 
Dagens nummer Inneh&llcr r 

En veteran i kampen för hfijandet af kvinnans bildning. 
Af Dagmar Josefson- Baxkström. 

Professor C. A. Reuterskitilds wtredning. .Af Gulli Pefrini, 
f. Rossander. 

Marika Stjernstedt: Eandshgfdingens dotter. Rec. af Sigrid 
Elm blad. 

Om - ?  Af Vwla Björk. 

Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester. 

FrAn allmånheten. Till Doktor Lydla Wahlsfr6m. Af Aridrea 
Butenschön. 

Notiser. 

F8reningsmeddelanden. 

Insänd litteratur. 
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