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Till* A m a n d a -  Kerfs tedt .  

Amanda Yerfstedt 75 ar! Detta 
liter som, en anakronism. , Visser- 
ligen har den milda stamma man 
forr sa garna lyssnade till nastan 
helt och hallet tystnat. Hennes 
litterara .produktion har sa godt 
som afstannat. Men man visste 
att, det hjarta, som vibrerade i allt 
hvad hon skrifvit, annu k1a;pade 
lika varmt, att hon med obrutna 
krafter lefde ibland oss. Men hun- 
nen till 75 ar, tre kvarts sekel se- 
dan hon foddes! Det forefaller 
otroligt. 

Emellertid har genom pressens 
forsorg det faktum, att Amanda 
Kerfstedt nyligen firat sin 75-arsdag, 
inprantats i allas medvetande, och 
som det ej dementerats fran sak- 
kunnigt hall, kan man ju ej langre 
tvifla pa dess riktighet, eridast AMANDA KERFSTEDT. 
med tacksamhet erinra sig allt 
hvad fodelsedagsbarnet af den 5 juni skankt oss. innehallets karna 

olika litterara. stromningar, som med 
sin fallande och stigande ebb och 
flod satt marken i tiden, har, hon 
icke latit sig neddragas af nagon. 
Hon har ej tillhort aagot parti, 
icke gatt i nagons skola. Fullt 
sjalfstandigt har  hon vetat utveckla 
sin af naturen gifna eminenta skrift- 
stallartalang, och med denna som 
formedlare i sina skrifter frikostigt 
delat med sig af den hjartevarme, 
som genomglodgar hennes for all 
mansklig frojd och smarta sa lif- 
ligt kannande vasen. 

Amanda Kerfstedts bocker ha 
ocksa mindre uppmarksammats af 
de s. k. estetiska -finsmakarna, for 
hvilka det efter en viss raffinerad 
chablon tillskurna konstmattet ar 
hufvudsaken, an inom den vidt 
spridda, om an ej. fullt sa litterart 
pretentiosa lasekrets, som satter 
i forsta rummet. Dar ha %Vid 

#I * vagkanten r, ,Evas, w Holger Vide •â. och alla ' de * manga fint tankta och formellt skickligt .utmejslade 
som forfattare representerar Amanda Kerfstedt en rberattelser~, som flutit ur hennes penna, funnit sina 

fristiiende typ. I nara personlig beroring med de flesta och basta uppskattare. . 
. - . . 

--w 



Varme ar, som antydts, for ett forfattarelynne som 
hennes det mest utmarkande draget. Icke sa mycket 
solens blandande, ofta heta och fortarande varme- 
kalla, utan snarare vinterbrasans, den pa hemmets 
hard vanligt fladdrande lagan, som tinar upp det 
kalla och forfrusna, som lifvar och glader, och som 
till sist i sin slocknande glod skanker skymningens 
vemodiga, nigot trista aftonstamning. Darfor har 
ockst Amanda Kerfstedts namn blifvit ett B household - 
w o r d ~  - ett familje-ord - i de svenska hemmen 
kart i och for sig, och varderadt for hvad det gifvit. 

Den, som haft lyckan att personligen. lara k-anna 
Amanda ~erfstedt, forstir sa val hennes 'siirstallnitig 
som hemmets diktarinna. Hemlifvet, hemplikterna ha 
alltid bade i foljd af hennes lifsforhallanden som af 
inre ofvertygelse af henne sjalf stallts i forsta planet. 

Och mer fylld an de flestas har hennes arbets- 
dag varit. . Diktargafvan, hvars heliga mission hon 
satte sa hogt kom saledes . endast pa de sparsamt 
tillmatta frmtunderna, efter den krafvande dagsgarnin- 
gen, till anvandning. Att resultatet af fru Kerfstedts 
litterara verksamhet anda blifvit sa betydande bor 
tillskrifvas dels den latthet, hvarmed hon stadse vetat 
omklada tankar och fantasi i ordets form, dels emedan 
den sallsynta formagan att racka till for allt och alla 
ar hennes. Sam hallsarbete och sam hallsintressen 
inom olika omraden ha ocksa fyllt en betydande del 
af dessa fristunder. Under en lang foljd af Ar var 
saledes fru Kerfstedt medlem af Fredrika-Bremer-For- 
bundets styrelse, och under tvenne ar - 1888-1890 
- fann hon t. o. m. tid att redigera dess tidskrift, 
omedelbart eftertradande fru Sofie Adlersparre, hvilken 
vid denna tid af sina manga uppdrag foranleddes att 
lamna redaktrisskapet i sin kollegas erfarna hander. 

Af arbete, det praktiska som det intellektuella, ja 
icke minst det forstnamnda, har, som sagdt, fru Kerf- 
stedt en rikare erfarenhet an de flesta. Det ar dar- 
for hon sa val forstatt att uppskatta och att skildra 
de troget arbetande och att afven se det stora i det 
som for varlden synes ringa. FA forfattare aro ocksa 
genom hela laggningen i sitt temperament, genom 
sin inblick i olika lifsforhillanden och framst genom 
sitt karleksfulla forstaende af andias svarigheter sa 
val skickade att vara folklifsskildrare och att pa ett 
fattbart satt skrifva for folket som hon. 

I detta sammanhang ma erinras om hennes ut- 
omordentligt vardefulla insats i startandet och utgif- 
vandet af den lilla folktidningen ~Hemtrefnad~, hvil- 
ken tack vare den af Amanda Kerfstedt anslagna 
tonen sa val vetat fylla sitt andamal att vara en upp- 
byggande, undervisande och roande lektyr for kvinnan 
i hemmet. 

Men om nagot framfor allt annat ar for Amanda 
Kerfstedt utmarkande, ar det hennes kansla for de 
svaga och lidande. Afven detta har utan tvifvel en 
personlig grund, ty sjalf har hon helt visst pejlat 
lidandets djup. Likval, hur valgorande bryter ej allt 
som oftast ett leende som en varmande strale genom 

allvaret. Och med forfattarinnan som med iniiniiiskan. 
Nar man ser fru Kerfstedts milda, sorgbtiiidna nrilets- 
drag, pa hvilka sa manga Ommande forluster och 
profningar satt sin pragel, ar man frestad tanka: uSe 
har en manniska, som aldrig kan skrattar. Meii ge 
blott en anledning, och tungsinnet skall gerioiiiskim- 
ras aF en allt forlosande humor, som visar att lifs- 
uppfattningen i sjal och botten ar ljus. 

Grunddraget ar dock allvar, det allvar, soin ickc 
blott en rnangprofvad varldserfarenhet skiinkcr, iirar1 
har sin resonnansbotten i en djup religiositet. Ocli 
liar ligger nog hemiiglieten af fru Kerfstedts stora 
inflytande pa en vid och trogen lasekrets, iiksoiri p?i 
en aldrig minskad skara af vanner. Hori Iior till de 
allt mer och mer sallsynta foreteelserna i var viirltl: 
den ortodoxt troende men likval vidsynte kristne, for 
hvilken li  fsgatan visserligen fatt sin fiirklaring i och 
geiiom det ljus, som kommer ofvanefter; Inen som 
anda med omt och karleksfullt forstiiende omfattar dc11 
manskliga tillvarons manga outredda fragor. 

'i arm Hos en del forfattareindividualiteter ar fort, tt 
ett, manniskan ett annat. Icke sa med Amanda Kerf- 
stedt. De kunna hos henne ej sarskiljas. N i s  m a n  
vill karaktarisera hennes forfattareskap, tanker man pii 
henne sjalf; och nar man forsoker eterge inaniiiskuiis 
drag blandar sig det man Isst af henne i ens tankar 
och forvirrar bilden. I ivad man skulle !?ilja tiiig:i, 
blir darfor blde for mycket och for litet. 

Men den, for hvilkens fina och diskreta vliscii 
yttre utmarkelser, offentlint lofprisandc vZga s2 litet, 
skall helt visst afven i en fodelsedags hyllniiig irlie 
rakna p i  ordrikedomen. Det outsagda skall 1.ioi.i 

intuitivt forsta. - 

S i  skall hon i dessa enkla ord af en van se iit- 

trycket for en kansla, delad af mariga, manga, iiar och 
fjarran i vart land. 

E. 81- PZ. 

M~acl jag alskar, Iivacl jag K g s t  af allt skap;i(lt 
alskat allt sedan iimin ungdom, har ett skiint ..:inlt;tch. 

Icke grekiskt 'skont. Nej. Dess drag Bro !iingt ili.;iii 
regelniiissign. Icke leen Je skiiiit. j .  Eliwri tltt 

skonaste leenden strala diiri, ar dess uttryck :illvai-- 
ligt, och det har dystra blickar, oskona fiiror och i i i - t - .  

Men jag alskar ifveii dem. Mvarfore? 3 e 1 ~  w t  t j .  
Mikleken ar af trotsig natur, iiiskar att kyssa just 
det oskona iiraet, att pryda bristerna incd iii~ih~tciict 
blonister. Hiig ar inin ii8skudes gestalt, stot-a t k  

kontraster den foreter, ifraii dess fot, soni ostcr\.t"igoi- 
bada, soni blonisterinattor smeka, och upp till c i c ~  
lmjassa, dar den satter p5 sig en  krom af vigg1ili:i 
isfjall, ~ f v e r  hvilka norrsken flamma! . . . 

hedrika P3rerner ())fiIidmrnm:u n*s:tiiir). 

J uvel- Guld- 8r Emal jarbeten 
DAVID ANDERSEN (Bl Comp. 

Hoauvelerme. 
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Den O stbergska, taxerings- ligf pa hennes nervsyste" och imityfigaixie pa lynnet. 
Saledes, f o r r  a n  m a n n e n  g e  o s s  l i k a  l o n  f o r  

fragan. l i k a  a r b e t e ,  k u n n a  d e  e j  g o r a  e n  r a t t v i s  

Vid gemensam votering har riksdagen afgjort den 
taxerings- och beskattningsfraga, som uppkommit 
genom hr Johan Ostbergs bekanta motion; Med 
104 roster (21 i Forsta kammaren, 83. i Andra) mot 
91 (65 i Forsta kammaren, 26 i Andra) afslogs hr 
Ljungbergs forslag om att' inkomstbelopp intill 100 
kr. ej skulle taxeras. 

Fragan ar saledes fallen, och de gifta. kvinnorna 
inneha fortfarande dem tidigare tillerkanda rattigheter. 
Det ar icke utan, att man har en kansla af att det 
haft sin stora betydelse . for 'sakens behandling, att 
kvinnorna sjalfva sa kraftigt protesterat mot ett riks- 
dagens eventuella bifall till. hr Johan Ostbergs mo- 
tion - eller ett liknande, om ock nedprutadt forslag- 
samt att de papekat det vacklande och inkonsekventa 
i riksdagens hallning om den sa forfarit. 

. Af sakens utgang kan man a omse sidor till Iar- 
dom beakta tvanne ting: kvinnorna, att det ar af storsta 
vikt och betydelse for deras egna intressen, att de i 
rattan tid offentligen saga ifran nar de kanna sin 
ratt krankt; mannen ater, att de ha att rakna med 
att kvinnorna ha ogonen oppna for hvad som for- 
siggar. 

Hvarfor vore det fordelaktigt att 
hafva kvinnliga OfverliLrare 

vid folkskolan? 

I ett fo&aeiide nuinnier framholl jag nagra skal af 
de manga som finnas for lampligheten af kviilnliga 

ofverlarai-e vid fo!kskolan. Om denna fraga, syiies det mig, 
galler detsamma som om den kvinnliga rostratten: intet 
verkligt fornuftigt skal talar. emot densamma. Den allra 
enklaste rattvisa krafver, att om eri kvinna k a n sko!a en 
chefspost inom sitt fack, skall det sta oppet for henne att 
i fri taflan med mannen fa gora det. Fofst sedan man 
litit ett f l e r t a l kv inno r  f o r soka  s i g  darpa under p r e- 

c i s  s a m m a  f o r  u t s a  t t n i n g a r  som inannen, d. 
v. s. samma befogenhet och formaiier, da forst kan man 
fatta ett fullgiltigt omdome om hennes Itompetelis som 
chef.. Ty far hon icke lika handlingsfrihet, kall inall ju 
rattvisligeii ej bedoma lieiines initiativformilga i jamforelse 
med mannens, och Far hon icke samma formaner, sa koni- 
mer hon ju att utfora sitt arbete under ogyniisammare 
ekonomiska forhallaliden, och det veta vi af erfarenhet, hur 
penningbekymmer verka nedtyngande pa ens arbetsforma- 
ga. I stallet for att helt fa agna sig at sitt arbete iilas- 
te hon af sparsainhetsskil splittra sin tid pa allehanda 
sma hushallsbestyr. For matlagning och lappning af 
kliider offra den tid hon borde fa agna at berattigad i-e- 

'kreation, afsta en del af sin iiattsoliiii for att genom extra 
arbete fa okad inkomst. Dztta inverkar i langden men- 

- - -  . .  . .  - - - - -  - - - -  
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j a m f o r e l s e  m e l l a n  k o n e n  m e d  a f s e e n d e  
p a  d e r a s  o l i k a  a r b e t s f o r i n a g a ,  och talet om 
kvinnans svagase kroppskrafter och hennes bristande for- 
maga att utfora det ena eller andra arbetet borde upp- 
hora, tills det verkligen bevisats sa vara forhallandet. 
L a t t a  v a r a  e k o n o m i s ' k a  b e k y m m e . r ,  o c h  . 

v i  s . k o l a  n o g  v i s a ,  a t t  hv 'ad  s o m  m o j l i g t -  
v i s  f a t t a s  o s s  a f  f y s i s k a  k r a f t e r  e r s a t t a  
v i  g e n o m  u t l i a l l i g h e t  o c h  e n e r g i !  

Jag har afven ,hort sagas, att man hyst beiiinklighe!er 
mot kvinnliga ofverlarare p i  den grund att det skulle bli 
svart for dem att utdela aga till de stora gossarna. For 
min del ar jag viss om, att en kvinnlig ofverlarare skulle 
kunna visa att det finns en annan ofvertygande kraft an 
rottinge~i, och om i undantagsfall ett ba rn  skulle vara 
oemottagligt for tillrattavisningar af ankan art an kropps- 
lig bestraffning, sa finnes ju alltid den fysiska styrkan 
att tillga hos klasslararna och skolvaktmastaren. Egen- 
skapen af profoss skall val. anda inte vara den fornamta 
hos en ofverliirare, utan fastmer af sa. underordnad bety- 
delse, att man val a1dri.g skulle vilja dra fram den som 
elt skal e m o t, da det. finnes sa maliga och stora skal 
f o r att anvanda kvinnor som ofverlarare. 

En annan invandning har varit kvinnornas bristande 
disciplinara formaga. Men formagan att uppratthalla disci- 
plin ar nog liksom intelligensen eii medfodd egenskap 
som ej foljer nagot kon utan ar en individens gafva. 
Hvilken erfaren skolman har ej kommit underfund med . . 

detta! I flickskolor har jag som ah'orare bevittnat, att 
smaflitkor sprungit, ja, t. o. m. krupit . omkring i ' klass- 
rummet under en lektion for en larare, utan latt han for- 
matt halla dem tysta och stilla; och nasta timma ha sam- 
ma barii suttit sohi "tinda i j d  for en lararinna. Likasa 
har jag i samskolor traffat pa bade larare och lararin- 
nor som haft disciplinar formaga och andra som saknat 

. den. 

Till sist annu ett skal for nodvandighet.en af kvinn- 
liga. ofverlarare. 

P2 senare tid har folkskolans verksamhetsomrade ut- 
v idgats  o c h  omfat ta r  afven den fysiska och, psykiska 0111- 

vardnaden af barnen, sasom varden af sedligt forsum- 
made och vanartade barn, af hjalpklassernas elever bade 
under och efter skoltiden, bespisningen af undernarda 
barn, och - sasorn man far hoppas i en snar framtid 
- afven yrkesskolor for gossar och. flickor. Om al!a des- 
sa omradeii kan vari ju saga, att de aro speciellt lamp- 
l.iga for kvinnlig verksamhet, men icke m2 man vanta sig, 
att maniien kannt behof af att dar tillgod.ogora sig den 
kviriiiliga erfarenheten i nagon namnvard grad. Till och 
med i den koinmitti som ar tillsatt af Ofverstyrelsen for 
Stockholms stads folkskolor for att ordna bespisningen, 
har ingen kvinna blifvit mecllern. Orsaken var ej brist 
pa formagor, ty nar det gallde att alivanda de medel, 
som pit frivillighetens vag infloto 1908, . var det flera 
kviniior som gjorde en god insats i arbetet for bespis- 

- - . . - -. - -- - 

ff"SSELJ?AC'ENS I Plantage-Kaf lebranneriet ,  
blandning rekommenderas som ett 2:fmZrkf go& 
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ningens ordnande. Men sa fort stadsfullmaktige beviljat 
medel, och Ofverstyrelsen da tillsatte en bespisningskom- 
mitt6 med stadigvarande natur, SA uteslotos alla kvinnor. 
Detta ar sannerligen en profbit pa hur ovan man ar i 
Sverige att inom det offentliga lifvet ta vara pa forma- 
gorna, nar de tillhora kvinnokon. Darfor ar det verk- 
ligen pa tiden, att mannen borja vanja sig vid att ta 
kvinnor 'med i organisationsarbetet. Det bara fattas att 
det blir man, som skola komma att ordna yrkesskolorna 
for vara flickor! " 

I manga andra lander anvandas kvinnor mer an i 
Sverige i organisationsarbetet for folkskolan. I Kristiania 
t. ex. bestar skolstyrelsen af 28 medlenimar, och af dessa 
aro 6' kvinnor (enligt Beretning for 1909). I Stockholm 
ar antalet medlemmar i Folkskoleofverstyrelsen 27, men 
af ,dessa aro blott 2 kvinnor. I   ris tia nia ha kvinnorna 
afven ratt att bli ofverlarare. 1 Danmark har man se- 
dan 16 hr tillbaka haft kvinnliga inspektorer = ofverla- 
rare vid folkskolan. Den forsta var froken Henrietta 
Petersen, hvilken ar 1894 utnamndes som "inspektrice" 
vid en folksko1a for endast flickor. Men platsen skapa- 
des for en kvinna, d. v. s.' lonen var mindre och bosta- 
den. samre an for manliga inspektorer, plikterna och ar- 
betet daremot vor0 fullstandigt lika. ' Som det drojde nag- 
ra ar innan det blef nagon mer "inspektrice" tillsatt, sa 
togo nagra duktiga lararinnor saken om hand och in- 
lamnade ar 1903 till Kopenhamns stadsfullmaktige en pe- 
tition, hvari de begarde att alla ambeten inom skolan skul- 
le .fa sta oppna for kvinnor. Petitionen, som var under- 
tecknad af omkring 400 lararinnor, blef bifallen, och man 

. bestamde att lon och formaner skille vara lika mellan 
kvinnliga och manliga inspektorer, e m e d a n l o n e n 
o c h  f o r m a i i . e r n a  g a l l d e  p l a t s e n  e j  p e r s o -  
n e n. Till .foljd haraf. tillsaites Ar 1903 den nas!a kvinnliga 
inspektoren, fr. Maihea Haunstrup men afven hon sattes 
att foresta en flickskola. Hon erholl samma lon' och bo- 
stadsformaner som de manliga inspektorerna. Detta ater- 
verkade pa fr. Petersen, sa att hon gick upp i samma 
lonegrad och med samma rattigheter som de inspektorer, 
hvilka antagits samtidigt med henne. 

Nasta steg framat skedde 1906, da .den tredje kvinnliga 
ofverlararen, froken Elisabet Pretorius, tillsattes och det- 
ta for en blandad skola med 1,100 barn. Under sig har 
hon 16 larare och 22 lararitinor. Nu i var har den 
fjarde inspektoren utiiiimnts, namnligen fru Petersen. 
Darvid har den forandringen skett, att hoii fatt ofverta- 
ga froken Haunstrups flickskola och froken H. satts alt fore- 
sta en stor blalidad skola, som omfattar alla de i Dan- 
marks folkskolor brukliga skolformerna i realskola, vanlig 
folkskola, h jalpklasser och "sinkeklasser" d. v. s. for barn, 
som genom franvaro pa grund af sjukdom o. d. kommit 
efter. Efter hvad jag fran sakert hall hort ar skoldi- 
rektionen "overordentlig ve1 tilfreds" med de kvinnliga 
inspektorernas arbete. 

Froken Elisabet Pretorius' har i ett bref berattat for 
mig atskilligt angaende sina erfarenheter som kvinnlig 
ofverlarare. I ofversattning vill jag meddela iiagot ur 
detta bref. Allgaende sin utnaiiining sager hon, att 

skoldirektionen aldrig bort, sasom den gjorde, tillsatta hennc 
utan att forklara platsen ledig. Detta blef namligen myc- 
ket odesdigert for henne, da det genast satte hela larare- 
personalen vid den skola hon blef utnamnd i harxicsk 
mot henne. Hennes svarigheter okades annu mer ge- 
nom att utnamningen skedde just i slutet af arbetsirct 
under examenstiden och vid afslutningen af rakenskaper- 
na. Dessutom *kande hon mycket djupt det fruktansvarda 
ansvaret af att vara banbrytare pA detta omrade. Sa sma- 
ningom lyckades hon ofvervinna dessa svhrigheter. Un- 
der den forsta svara tiden var hennes forhallande till bar- 
nen den enda ljuspunkten, och aldrig kande hon gent 
emot dem den minsta svarighet i disciplinart afseendc. 
Ganska snart lyckades hon vinna lararna for sig, tack 
vare hennes utomordqtligt fina takt, och som hon sjalf 
sade: "Jag kan med sanning saga, att om jag bortser 
fran den allra forsta tiden, sa har det aldrig varit nig- 
ra svarigheter i forhallandet mellan lararna och mig." 
Sedermera forsvann afven den mur som skildc henric 
fran lararinnorna, och hon skrifver: "Nu kan jag med 
tacksamhet saga, att jag ar lycklig i mitt arbete och till- 
bringar mitt lif tillsammans med en god och vanlig ia- 
rarepersonal." Likasa har forhallandet till barnens forald- 
rar i det hela varit godt. Det ar ju omojligt att allde- 
les undvika sammanstotningar. Men hon ansag att hor1 
i detta afseende snarare haft farre obehag an henuies man- 
liga kolleger. Som bevis for den tillit och det fortroende 
lararna hysa for henne berattar hon, att de ej dragit 
sig for att meddela och radfora sig med henne om for- 
hiillanden rorande gossarna, som man pa grund af deras 
natur skulle trott att det skulle falla sig svart for dem 
att tala med en kvinna om. Men hon anser att saken 
alls ingen skada lidit daraf, kanske snarare tvartoni, ciri 
man inom lararekretsar lart sig att behandla dylika ani- 
nen med storre finhet och varsamhet. Hon utirycker dar- 
fos sarskildt 
betet mellan 

Till slut 
ter rorande 
mark likaval 

sin gladje och tacksamhet ofver att samar- 
henne och lararna ar s3 godt. 
namner hon nagra ord om sina erfareenh* 
expeditionsgoromlen. Dessa tyckas i Dal?- 
som har hos oss inkrakta alldeles for myc- 

ket p i  den tid som i stallet borde fA agnas at ofveriii- 
rarnas pedagogiska uppgift. Hvad betraffar det aclrni- 
nistrativa arbetet sa anser hon att en kvinna, som ar 
praktisk, ordentlig och har ett godt grepp p2 pcii~iing- 
saker, kan utratta det lika val som en man. I-lori slutar 
med att saga, att i forhallande till barn, foraldrar och 
lararpersonal kali en kvinna lika sa val som en mail fy1 la. 
sin plats, "det er ikke Konnet men Menliesket cict frer 
kommer an paa." 

Med battre ord an dessa kan jag icke uttrycka ttiiii 
asikt i denna sak, utan slutar med deii forhopptiiiigciti, 
att de man som makten haha inom cn snar franitid iniit- 
te tilliita de svenska kvinnorna att f2 visa, att de ej iiro 
samre an sina danska kolleger, sa att de till skolans och 
faderneslandets basta f i  anvanda sina gafvor inorii cli 
storre verksamhetskrets an hittills. 

Anna Ljungberg. 
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Vaksamhet. 
D et ar nu sex ar sedan foreningen Vaksamhet grunda- 

des, och det ar ett duktigt stycke arbete den under 
denna tid utfort. Att foreningen och dess syfte i trots 
daraf ar relativt foga kand beror nog darpa, att dess ar- 
bete ofta ar af en sa diskret beskaffenhet, att det maste 
ske i det tysta. En stor del af dem som kanna till for- 
eningens befintlighet ha dock en grundfalsk uppfattning 
om arten af dess verksamhet, i det de betrakta den sasom 
afseende redan fallna kvinnors r a d d n i n g, da i sjalfva ver- 
ket foreningens syfte ar f o r e b y g g a n d e och b e v a- 
r a n d e. Det ar onskligt att kannedomen harom blir allt 
mera utbredd d i  det visat sig att sarskildt med afseende 
pa Vaksamhets Hem personer tvekat ' att begagna sig af 
det just pa grund af ofvannamnda uppfattning. 

Foreningen har utsandt. sin arsredogorelse for 1909, 
och af denna kan man se huru dess verksamhet gatt 
framat. Under aret har byrans hjalp pakallats i ej mind- 
re an 177 fall. Bland de platser, om hvilka byran till- 
fragats, ha flera varit utrikes, 9 i England, darutaf 
plats befunnits olamplig; 8 i Tyskland; 7 i Finland, hvar- 
vid 1 ej kunnat rekommenderas; 3 i Frankrike, hvaraf 2 
olampliga; 2 i Danmark daraf den ena ej kunnat tillra- 
das; 2 i Belgien och ' 2  i Amerika, 'hvaraf en plats ej 
kunnat anbefallas. Af de 7 platser inom Sverige, hvarom 
forfragningar gjorts fran utlandet, ha 6 kunnat rekom- 
menderas. 

Foreningen har under Aret anordnat foredrag om den 
hvita slafhandeln pa icke mindre ' i n  19 platser i lands. 
orten namligen i Vaxholm, Skultuna, Trollhattan? Stroim- 
stad, Uddevalla, vastervik, Atvidaberg, Bruzaholm, Gam- 
leby, Lofta, Ofverrum, Skenninge, Mjolby, Stromsholm, 
Ankarsrum, Malmberget, Umea, Lycksele och Asele. Dess- 
utom ha pa initiativ af Folkskollararinnornas disku.ssions- 
klubb foraldramoten anordnats i olika delar af Stockholm, 
hvarvid for den alltid fulltaliga publiken, bestaende af 
foraldrar till folkskolebarn, papekats faran af att' lata de 
unga flickorna antaga plats efter annons, eller pa annat 
satt erbjuden, utan att forut skaffa sig underrattelser om 
plat~ens tillforlitlighet. - Under foreningens sex-2riga verk- 
samhet ha narmare 200 dylika foredrag hallis i skilda delar af 
vart land, och man kan helt -visst ej ofverskatta betydel- 
sen af saval dessa, som de stroskrifter den spridt, sar- 
skildt "Radgifvare for unga kvinnor'?, hvaraf i ar utgif- 
vits en ny reviderad upplaga. 

Vid jarnvagsstationer ha uppsatts saval varningsplan- 
scher som anslag med adresser pa Vaksamhets byra. samt 
dess Hem i Stockholm och Goteborg. 

Dessa hem ha visat sig vara till verklig nytta och 
valsignelse. Trots den forut papekade missuppfattningen 
om dess andamal har, for att nu tala om hemmet i Stock- . 
holm, detsamma varit talrikt besokt - 261 gaster under 
tiden dec. 1908-31 dec. 1909 - och de som fatt njuta 
af dess formaner ha ej kunnat nog varmt uttrycka sin 
tillfredsstallelse. "Aldrig hade vi tankt oss, att det i 
Stockholm kunde finnas ett sa trefligt stalle" - - detta 
kan sagas vara det allmanna omdomet. Och markligt vo- 
re 'val, om nagon ej skulle trifvas. i detta hem, dar verk- 
lig hemkansla siar emot en redan vid intradet. 

Sava1 foreningen som 'dess hem ha att gladja sig At 
understod och gafvor af Atskilliga personer. Sa har for- 
eningen af fru Hugo Tamm pa Fano fatt mottaga en 
gafva pa 2,000 kr., och har fru Tamm utom arsbidrag 
till Vaksamhets hem i Stockholm lamnat 1,000 kr. Till 
undasto'djande af herninets verksamhet har Casselska fon- 
den afven i ar anslagit 1,000 kr. 

Den 5-7 okt. 1909 holls i Wien en internationell. kon- 
gress for bekampande af den hvita dafhandeln. Vid den- ' 

na ,kongress representerades Vaksamhet af sin sekreterare, 
froken Clara Wahlstrom; och Sveriges regering af sven- . 

ska ministern i Wien, envoyen baron Beck-Friis. Vid 
den fjardk internationella kongressen som halles i 'Madrid 
'detta ar sannolikt i slutet af oktober skall likaledes fro; 
ken Wahlstrom vara ombud for Vaksamhet. 

I betraktande af den stora betydelsen ' af det arbete 
som foreningen vaksamhd utfor ar det att hoppas, att 
den sympati och det fortroende den hittills vunnit ma 
okas och spridas allt vidare omkring, helst bland alla 
dem, som aro i behof af foreningens hjalp och stod. 

Fredrika-Bremer-Forbundets 

D en officiella redogorelsen fior Fredrika-Bremer-Forbun- 
dets verksamhet under det forgangna aret, det 25:te 

af dess tillvaro, 'foreligger nu i tryck, ett digert litet haf- 
te, borjande med hufvudforeningens i Stockholni a'rs- 
och revisionsberattelse, hvarefter foljer de olika kretsarnas 
rapporter. I sarskilda . afdelningar lamnas uppgifter ' om 
byrans i Stockholm verksamhet, om tidningen 'Hemtref- 
nads stallning, om kommittens for lagfragor arbete, om 
forbundek sjukv%rdskommitteer i Stockholm och Gote- 
borg, om Riniforsa Lanidthushalilningsskola. Fredrika-Bre- 
mer- orb bundets Sjukkassa och Allmanna Stipendiefonden 
inga med fristaende Ars och revisionsberattelser. Kretsar- 
na Malmo-Lund med omnejd, Arvika, Helsingborg, Lin- 
koping, Nora och Strangnas afgifva . langre och ,kortare 
rapporter ofver sin mangskiftande verksamhet. 

I vart referat af forbundets arsmote i Stockholm 
den 29-30 mars lamnades- en resume. ofver det .gangna 
Arets arbete, hvarfor vi nu ej narmare. inga pa 'detsam- 
ma. 

Med arsberattelsen f6ljer ett litet hafte, V a r t  pro- 
gram',, hvari forbundet med anledping af sedlighetsdis- 
kussionen varen 1910. preciserar sin stallning till da.raf 
berorda fragor. 1 

Insand litteratur. 
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Tolstoy. O~vers. fr. ryskan .af Valborg Hedberg. - Kristi 
lara forklarad for barnen. Af Leo Tolstoy. Ofvers. fr. ryskan 
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Rostratt at Englands kvinnor. 
" D et ar ej a l l t hvad vi onskat men det ar n a g  o t. 

Utsikten till medelbar framgang ar billens fornam- 
sta egenskap. Vi kvinnor aro for den, ehuru den icke gas 
oss allt hvad vi vilja ha. Forlikningskommittens bill 
har stora och viktiga fortjansier". Med denna icke all- 
deles obetingade entusiasm mottaga de bada storsta F. 
K. P. R. i England den motion om kvinnans rostratt, 
som ryktesvis forespatts och som nu fatt fast form, som 
utarbetats af en forening af omkring 40 parlamentsmed- 
lemmar af de olika partierna ,och som framlagges till 
forsta "lasningen" den 14 juni af en medlem af arbetar- 
partiet. 

Women's Freedom League ger ett bestamdare uttryck 
at kvinnornas tankar och forhoppningar. "Efter den 8 
juni kunna vi borja att motse var beloning. Innan For- 

' likningsbillen satts i tillfalle att bli lag, fa vi icke yttra 
nagra omdomen. Det ar dock det basta forsok som hit- 
tills gjorts att oppna dorren for oss, och det tillkommer 
oss att icke lagga hinder i vagen darfor. Om vi indivi- 
duellt icke aro tillfredsstallda med hvad den ger - - ve- 
ta vi dock, att den harror af var bestamda hallning och 
vart ihardiga framhallande af vara onskningar. Skulle 
den bli lag kunna vi anse det som borjan till slutet." 

Dessa vor0 nagra af de eniga reflexionerna efter det 
forlikningskommitten utsandt sitt sandebref, innehallande 
sjalfva motionen, motiven for dess tillkomst och de skal, 
hvarfor den kunde och borde antagas af de olika parti- 
erna inom Underhuset. 

Och sedan har det pa manga olika hall forsports att 
man i vida kretsar hoppas och vantar, att konflikten mel- 
lan Englands kvinnor, dess lagar och regering nu skall 
kunna losas pa ett nagorlunda tillfredsstallande satt. Ty 
att doma af det mottagande billen fatt inom alla lager 
och af nastan hela den liberala pressen synas . utsikterna 

- vara ljusa nog. Men allt beror pa hur regeringen staller 
sig dartill. Utan regeringens samtycke, d. v. s. utan att 
regeringen forordnar om tid dartill, kan ingen enskild 
medlems motion na fram till behandling. Och regeringen 
ar forkroppsligad i Mr Asquith, darhan ga alla uttalan- 
den. Af Mr Asquith, som varit k ~ i ~ n o r n a s  afgjorde mot- 
standare, synes salunda billens slutliga ode bero. 

"Men ofvertygelsen vaxer om att Mr ;bisquith ledd af 
samma tankar som .besjala sa manga andra politiker ock- 
sa skall vilja oppna medborgarskapets port for kvinnorna." 
Det var den juridiskt bildade, skarpsinniga och statskloka 
Christabel Pankhurst, som yttrade detta uti V o t e s f o r 
W o m e n  den 3 juni, da hon objektivt och lugnt utre- 
dande framlade billens innehall. 

Men vid andra tillfallen har det nogsamt markts, att 
Englands kvinnor genom sin bestamdt uttalade vilja blif- 
vit en makt, som icke kan negligeras langre. Samma Chri- 
stabel Pankhurst, den forsta som ar 1906 upptog suffra- 
gettaktiken, har vid annat tillfalle varit talman for W. S. 
P. U:s afsikter. Nu vore deras forening anda mycket 
starkare an forr, sa till antal som beslutsamhet, och 

om icke billen ginge. igenom torde lagstiftzrna f2 upplef- 
va tider, hvilkas make de aldrig sett. Miss Pankhrtrst 
uttalade dock icke misstro till nagon, icke ens iil: hlr 
Asquith, som ar 1906 yttrat att: "o m en motion (;m K. 
P. R. vacktes, o m den hvilade pa fullt demokratisk gtinc!- 
val, o m landets kvinnor onskade det och o rn de manliga 
valjarna begarde det, skulle regeringen icke satta sig e m t  
saken utan skulle ge Underhuset tillfalle att rusta son; det 
ville". Med och utan direkta bevis papekas det nu, at; 
eftersom billen af den 14 juni uppfyller alla dessa ford- 
ringar, skall Mr Asquith nodgas sta vid sina ord, ehriru 
dessa dels vor0 ironiskt menade, dels syftade pa niigc;t 

-som m o j l i g e n skulle kunna intraffa i ett dimmigt 
fjarran. 

Men ofriga suffragister aro icke ens sa pass synpi.. 
tiskt stamda, ock det ar onekligen vederkvickande att. k- 
ga del af de rattframma uttalanden, som aldrig korr in:^ 
med nagon personlig insinuation men ej heller nagonsiri 
af fruktan for efterrakningar eller- af feg tvekan i~nderlk- 
ta att saga sin mening. 

Sa gor T h e C o m m o n C a u s e, N. U:s organ, 1x6. 
allvarsamma sakrika argument och exempelvis foljande di- 
rekta varning till regeringen: "Det air allmant Landt at: 
det enda verkliga hindret ar nagra fil motstandarc :ii'. 
var sak inom minisfaren (Mr Asq,uith undantages p!i 
grund af sitt ofvan anforda yttrande) - - - och vk-rt 
fiender aro man utan verklig betydelse for nationen, hvar- 
for det ar otankbart att en liberal regering skulle l k i  
dem utgora nigot hinder.>' 

S% gar veckans ledande artikel i T .h e V o l: e, B'. 
F. L:s organ. W. F. L. ar en mycket yngre fdrmirrg 
an N. U., och med ungdomen foljer en viss hetsighet: i 
debatten. "Vi," sages det dari, "hange oss icke Bt tik- 

gon fortidig gladje ofver billens goda utsiit4a eih- iii 
nagon storre tillit an forut till loftena af var2 s. k. v2n- 
ner i Underhuset. Det blir tids nog att tio ?S i e x s  
uppriktighet, da billen natt kommittestadiet. (Nair rncficirnm, 
efter att ha gatt igenom vid andra "lasningei~", diskitkercls 
af det till ett utskott for tillfallet ombildade parlamentet.) 
Men ma icke de som makten haha begi nigot misstag. 
Hittills har. vapenstillestandet lojalt iakttagits, och som 
Forlikningskommitten papekar onskar ingen se de s isa  
fyra arens strider upprepade, Men om regeringeri- viig- 
rar s h  medverkan, ha vi intet annat alternativ an atf sk 
till och s12 till sa hardt och s i  snabbt vi kunna." 

Efter detta ar det gifvetvis med tillfredsstillelsen Iios 
den som har makten i sin hand T h e V o t e deil l l ju- 
ni Aterger ett forklarande och vadjande bref Trh Forlik- 
ningskommitteens sekreterare, dari denne till sist ber kviti- 
norna att hvad pa dem ankommer "skapa en sAda11 at- 
mosfar af hopp, forvantan och enstandig fordran att 
ingen regering vagar sta emot Er." 

Hvad sjalfva motionen betraffar ar den kortfattad och 
enkel samt forlanar rostratt at ungefar 1,00il,000 kviiiiior, 
4/5 af de ungefar 1,250,000, som enligt nuvarande censirs 



for mannen skulle kunna vara rostberattigade. Det ar 
.denna inskrankning af befintlig politisk rostfatt, som gor 
att F. K. P. R. icke kunna forklara sig fullt nojda, ty 
de ha samtliga begart rostratt pa samma villkor som for 
mannen. 

Men for att forlikningskommitten skulle kunna uppna 
n a g o t, var en kompromiss nodvandig. ,Nu tillmotesgar 
billen arbetarpartiet, som har a l l m a n rostratt pa sitt 
program, daruti att 82' procent af de blifvande kvinnliga 
valjarna tillhora den arbetande klassen och daruti att ur 
lagforslaget utgar den misshagliga "faggot", ratten att 
rosta for flera pa olika stallen befintliga fasta egendomar.. 
Den tillfredsstaller ocksa de konservativa " genom sitt i 
flera fall forsiktiga och moderata framatskridande". Kvinn- 
liga studenter, som ju kunna vara unga och oprofvade, 
fa sailedes. icke rosta pa de 9 parlamentsmedlemmar, som 
representera universiteten, och man och hustru kunna icke 
rosta bada, ehuru man pa sina hustrur kunna o f v e r- 
i a t a ratten att rosta. 

Den korta motionen lyder i sin helhet sa: 

1) H v a r j e  k v i n n a ,  s o m  b e s i t t e r  "hou-  
s e h a o l d e r f l * ) - k v a l i f i k a t i o n e n  e l l e r  l o p u n d s  
f o r t j a n s t - k v a l i f i k a t i o n e n  - e n l i g t  F o l k -  
r e p r e s e n t a t i o n s f o r s l a g e  t 1884 - s k a l l  h a  
r a t t i g h e t  a t t  i n r e g i s t r e r a s  s o m  v a l j a r e  
o c h  a t t  r o s t a  i d-et  l a n d s -  e l l e r  s t a d s s a m -  
h a l l e ,  d a r  k v a l i f i k a t i o n e r i l a  a r o  t i l l f i n -  
n a n d e s .  

2) E n l i g t  d e t t a W l a g f o r s l a g  s k o l a  a f v e n  
g i f t a  k v i n n o r  k u n n a  i n r e g i s t r e r a s  s o m  
v a l j a r e ,  m e d  f o r b e h a l l  a t t  m a n  o c h  h u s t -  
r u  i c k e  m a  r o s t a  f o r  s a m m a  k v a l i f i k a t i o -  
n e r. 

3) D e t t a  l a g f o r s l a g  m a  k a l l a s  F o l k r e -  
p r e s e n t a t i o n s f o r s l a g e t  1910. 

Till sist nagra ord af en af rostrattsrorelsens pioni- 
arer, Mrs. Wolstenholme Elmy i ett bref till W. S. P. U: 

',Jag 'tror att vi andtligen skola vinna nagot verkligt, 
och jag valkomnar allt som bidrager till nedbrytande af 
kvinnans vanhederliga politiska rattslosh& och s o m i c k e 
h i n d r a r  v i d a r e  f r a m a t s k r i d a r x d e  - - - 

Jag ar 77 ar gammal och har sedan Ar 1861 sa myc- 
ket som statt i min makt arbetat for htadkommandet af 
likstallighet mellan de bada konen - - . Det 5r  godt 
att se tillbaka pa de forandringar. till det battre som skett, 
framit till dem som nu aro forestaende, och veta att det 
vi vinna for kvinnorna p2 vara oar, det hjalpa vi kvin- 
norna till att vinna ofverallt eller Atminstone i alla civili- 
serade lander". 

Den 12 juni 1910. 
ELLEN WESTER. 

*) *1Householderll kallas den, som verkligen bor i ett hus 
eller del af ett hus som han eller hon ager eller hyr, med full- 
standig dispositionsratt ofver den hyrda lagenheten, vare sig denna 
ar stor eller liten. 

T r o t j a n a r i n n a n .  
Af 

Jenn-y Engelke. 

D en trotjanande kvinnan forekommer annu i vart land, 
ehuru exemplaren blifva mera sallsynta allt efter 

som aren ga, och foga hopp ar, att de glesnade leden 
komma att rekryteras. Slaktet dor ut eller kommer att te 
sig i nya former. Dock fa vi hoppas,, att trofast till- 
gifvenhet och arligt nit alltjamt komma att finnas, fastan 
det "gamla gardet" snart hor till familjetraditionerna. 

. . 
Tiderna ha forandrats; hemmen ha forandrats, och 

nied nya lagar for deras vard och ans fordras ock ett 
nytt slakte. 

Detta slakte har nu kommit. 
Men hvarifrAn kom da den gamla stammen af tro- 

tjanarinnor? . 

Jo, den kom ur de torhiga hemmen, dar brodet var 
knappt och barnskaran stor. 

Fore 1842 utgjorde skolgangen intet hinder. Barnen 
kunde ga i tjanst,' hvar helst och nar helst det erbjods; 
och dar stugan var full af barn och mor med sin spa- 
nad.  och far pa sitt dagsverke skulle skaffa mat att 
matta sa manga munnar var man glad att fa lamna bar- 
nen ifran sig, dar ett kryphal erbjods, och det om an 
mot bara fodan. 

Pa landet gingo barnen da bort sina basta laroar. 
Pojkarna som "vallare" eller for0 de i skjuts. Flickorna 
som vaggpigor eller springflickor inom hushallet, dar de 
vanligen togos om hand af nagon aldre tjanarinna, som 
icke hade for vana att lagga fingrarna emellan. Kom den 
lilla nya pigan omedelbart under matmoderns uppsikt, 
fick hon nog oftast erfara, att denna icke heller var af 
det blidaste slaget. Men hade lill'pigan hunnit bevisa 
sig s'asom arlig, villig, palitlig och.ofortruten, da steg h m  
snart i husbondefoIkets ynnest, och hon borjade nu vand- 
ra sakra steg pa vagen till upphojelse. 

Att ga i tjanst vid atta i tio ar ansags icke bvaniigt, 
hvarken i stad.eller ute p8 landet. Men de flickor., som 
kommo i herrskapshus, prisades lyckliga, ty i bondgar- 
dar och hos handtverkare sleto de ondt, ofta mycket ondt. 
Strang tukt &h husaga vankades ofverallt: darofver an- 
sag' sig ingen da ha ratt att klaga. Alla dessa sma-pigor 
"i vadmalet grii'? vor0 icke bortskamda, Darom vittna 
gamla bref, dagbocker och muntlig tradition. Nodar 
forekommo da alltsomoftast i vart land, och barkbrodet ' 

maste gripas till for att radda fran svaltdoden. 
Potatisen, som blifvit inford i Sverige redan pa 

1700-talet, behofde . ganska lang tid innan den kunde un- 
dantranga det gangse bruket af rofvor. 

Rofvor utgjorde de fattigas fornamsta spis. Kokta och 
stekta, kalla eller varma ersatte de brodet,. och den dag- 
liga barnbespisningen bestod da mest af namnda rotfruk- 
ter jamte vattvalling eller vasslevalling; nagon gang om- 
vaxlande med soppa pa ben. Sofvel kande man foga till 
i den fattiges stuga, och fran ett daglonarhem i kalmar- 
trakten horde man berattas att. en arbetsduglig barnskara 



hade fostrats upp utan att nagonsin ha bekommit annat 
sofvel an en half saltad stromming till det dagliga hal- 
kakebrodet . 

Kalrotter odlades ej, och morotter inforskrefvos annu 
Iange fran Tyskland. Slutligen vunno jordparonen seger 
ofver hela landet, och varsta noden blef darigenom af- 
hulpen. 

Emellertid ar det latt att forsta att barn, fodda i torf- 
tiga hem, icke vor0 bortklemade, afvensom att de flesta 
af dem vor0 glada att fa komma bort o. "gora' skal 
for fodan", som det kallades. Lonen bestod sedan mest 
i ull och lin, lader till skodon, o. s. v. Kontanta pen- 
ningar forekommo mera sallan. Om anlag och begaf- 
ning var da for tiden foga tal, men hade en liten flick- 
unge god sangrost, sa 'ansags hon passa fortraffligt till 
barnpiga, ty vaggan maste ga vid sangens ljud, och nar 
barnen vaxte .upp, vor0 sang och saga lika oumbarliga 
for barnkammaren som riset och mjolkvallingen. 
. Kom en ny piga i tjanst, visste barnen redan innan 
aftonen forsta dagen, om "den nya" kunde "tala om sa- 

' 

gor", och kunde hon det, da var gladjen stor, och hon 
fick tala om och om igen, allt under det hon steg i an- 
seende bide hos pigor och barn. Barnbocker i egent- 
lig mening forekommo da ytterst sparsamt, och den asik- 
ten var nog forharskande, att det torra och trakiga var 
godt nog at barnen, som ocksa fingo den uppfattningen, 
att allt larorikt var hjartans ledsamt. . 

Forekommo planscher vor0 dessa rent af rysliga. Allt 
detta i forening gjorde, att sagofortaljandet annu lange 
var omtyckt och varderadt. Och da den gamla trotja- 
narinnan ofta var forsedd med ett rikt forrad daraf, fli- 
tigt anlitadt, bidrog detta till att hon afven for den skull 
blef varderad, detta utgjorde ett band, som knot henne 
fast vid husets uppvaxande barnaskara och grundlade en 
vanskap, som varade for lifvet. 

. Hvad som bidrog till att g ~ r a  lifvet lattare och de 
dagliga plikterna mindre tunga for den unga tjanarinnan 
var att husets egna dottrar ingalunda skonades, utan 
miste deltaga i arbete och sysslor. Harigenom uppkom 
gemensamhetskansla i ansvar for hemmets vArd och hu- 
sets basta. 

Ar for ar vaxte fortroendet och tillgifvenheten, och 
nagot enstaka fall var det ej, om trotjanarinnan forsa- 
kade e g e n hard for att stanna kvar p2 en plats, dar 
hon ansags oumbarlig, eller foljde husets unga dotter 
for att blifva det nya hjonelaget till stod och hjalp. 

' 

Pa detta satt uppkom stamtruppen till det nu nara ut- 
doende slaktet. "God frukt mognar langsamt", och nar 
vara dagars unga husmodrar villradiga blicka sig omkring 
med fragan: "Hvar far man tag i en trotjanarinna?", sa sva- 
ras: "Hon star icke att fa for pengar; fanns aldrig att 
fa, fix och fardig. Hon fostrades i .de forna hemmen 
af de plikttrogna husmodrarna, i de rika hemmen saval 
som i de fattiga, dar arbetet gick fore nojet och modan 
fore hvilostunderna." 

.Den sista uppsattningen af unga husmodrar kanner 
nog foga till den tid som, var, men deras modrar erinra 
sig nog annu g a m l a j u n g f r u n hos morfar eller 

farmor, hos gamle onkeln eller grandtanten. J u II g- 
f r u n, som alltid ingaf smhherrskapet en sh hiitsosallt, 
respekt och som tog hand om dem. Som sig till att 
pojkarna pa julkalasen ej togo brorslotten af allt n a m- 
n a m, utan att de smil blyga, forsagda flickorna 2Cueii 
fingo sin beskarda del med af valfagnaden. 

J u n g f r u n holls i respekt antingen hon risade ekr  
lisade. 

Langre fram i tiden kunde hon fylla en viktigare plats 
i de ungas tillvaro, ty ofta var det hon, som agde derzs 
fulla fortroende och i forsta hand fick mottaga niedde- 
landet om nar ljusa forhoppningar natt sin fullbordan 
och hjartat var fullt af frojd eller nar "en fnurra kom- 
mit pa traden" och svikna eder eller forhastade loften 
gjorde lifvet morkt, sa att det ej ansags vardt att lefva. 

I alla dessa fall stod jungfrun aldrig radlos, Va1 b e  
vandrad i slaktkronikan och fortrogen med husets faiuil- 
jetraditioner kunde hon gifva rid, varnande, upprnurit- 
rande eller trostande, och illustrera sina ord med exem- 
pel ur slaktens portrattgalleri. Framhalla "hinnospe- 
gelni", dar dygdens beloningar aldrig uteblef, eller var- 
nande exempel af unga "vett-villingar", hvilka af skadan 
visa slutligen blifvit riktiga praktexemplar af husfader 
eller ock i varsta fall fatt tjana som varnagel och pk det 
savet gagna attlingar i tredje och fjarde led. 

Huru mycket en dylik trotjanande van var vard later 
sig icke saga; men att hon blef ' uppskattad af garnnial 
och ung ar sakert, och dog hon inom familjen, blef hon 
bade sorjd och saknad och fick dessutom en hedersam 
begrafning. 

Om man an erinrar sig trotjanarinnan urider d inga  
olika gestalter, ar hon dock alltid innerst dcnsamnia, 
vare .sig det galler gladje eller sorg. 

Vi ha sett henne vid den forstfoddes vagga likasoiii 
vid "lillans sista hvilobadd". Hvem, om icke hon, 
tankte pa och sag till att det ofverblifna dopvattnet s!cgs 
ut p2 geranium eller myrten och icke anvandes till pm- 
fana andamal, den lilla nydopta till obotlig skada? Hven 
visste att som hon paminna om allt som borde iekttagas 
vid kyrkotagning, konfirmation, trolofning, lysning och 
brollop? Men aldrig var .hon mera oumbiirlig i n  vid 
sjuksangen. Hos den knarrige, gamle enstoringera de:- 
hos den gnatiga tanten, dar ingen annan siad ut, dar 
var j u n g f r u n alltid till hands med flanell for giktm 
och hafresoppa for magkatarren. Hon kom med lindring, 
och hon, som ingen annan, kunde drypa rattas aratale: 
droppar och servera te pa kamomill eller flader tiii Se.. 
Iiitenhet, den sjuke till behag. 

Hade doden stigit ofver husets troskel och faniljeris 
medlemmar hangiifvo sig at sorg och afmattning, var det 
j u n g f r u n som med rad och dad stod &a bi. Henne 
tillkom det hanga for alla fonster med "hvita lakad', 
att klada alla .mobler med hvita ofverdrag - af dukar och 
servetter. Det var hon, som formadde tjanstefolket att 
tala med dampade roster och fick barnen till att ga p i  
ta och hviska. For trotjanarinnan skulle det oiafva kants 
som den storsta chikan, om saffranskringlorna vid graf- 
olet icke uppnatt det ratta mattet, sa att de ej iedigt 
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kunnat tradas pil armen. Och for henne kandes som en 
verklig trost nar sorgkonfekten, som i pasar distribuera- 
des vid utgangen, blifvit forsedd med den ratta vignetten: 
en dokholjd kvinnogestalt, sittande lutad oiver sorgens 
urna, ofverskuggad af en tarpil. Detta allt huset till he- 
der och trotjanarinnan till hugnad. 

Sedan i sterbhuset,. vid bouppteckning, arfstifte och 
auktion, blef ingen SA ofta radfragad som trotjanarinnan. 
Hon hade reda pa allt och var oumbarlig, standigt an- 
litad. 

Familjens lagkarl, ankans "gode man", barnens for- 
myndare, alla vafide sig ofta till j u n g f r u n och an- 
litade hennes aldrig svikande minne i oklara fall eller vid 
svafvande uppgifter. Och nar hon ' sedan, sasom kunde 
handa, stod ensam kvar i det tomma hemmet sasom 
,"siste man pa skansen", sedan "ungarna flugit ur boet" 
och de gamle samlats till sina fader, da alag det annu 
j u n g f r u n ett sista uppdrag, det, att lata sopkvast och 
skurtvaga utplana alla spar efter det slakte som gatt, in- 
nan hon till den nya agaren ofverlamnade husets nyck- 
lar. , I .  

Sadan var trotjanarinnans uppgift. Nar detta var gjordt, 
gick den gamla bort sina farde, for att i nagon undan- 
gomd vra lefva p5 sina minnen och sitt lilla arsunder- 
stod, alltjamt sorjande sitt forna oforgatliga herrskap. 

Ute pa kyrkogarden kan man vid de gamla familje- 
grafvarna annu patraffa en tunn skugga af trotjanarin- 
rians alltfort forsvinnande slakte. Med vissnade hander 
stror hon annu karleksfullt blommor pa de hadangangnas 
hopsjunkna grafvar och hvem .som vill kan latt nog fa 
hora om hvilket 2'rnakalost, rart herrskap" har hvilar un- 
der stenen eller torfvan. Ett herrskap "sadant .som ej 
vidare star till att finna pa Guds grona jord" - enligt 
hennes forsakran, , Och helt sakert har hon ratt. !Men 
hvad som annu sakrare kan pastas ar, att den gamla 
trotjanarinnan med alla sina dygder icke heller star till 
att finna, sokte man an "med ljus och lykta". Hon for- 
svinner med de gamla hemmen. Hon aterkommer aldrig 
mer. De nya hemmen fostra ett nytt slakte, och "en 
annan tid har kommit nu, liur olik emot den som var". 
Men kanske dock att nagra fron af det goda gamla ligga 
kringspridda och smaningom kunna vaxa upp, om an i 
nya former, ur god jord, 

Notiser. 
Julkortspristaflan. Styrelsen i L. K. P. R. i Stockholm 

har p i  grund af den stora efterfragan, som det af f&- 
eningen forlidet ar  utsanda julkortet ronte, utlyst en pris- 
taflan om ritning till ett nytt julkort for detta ar. Taf- 
1i.ngsritningarna skola vara inlamnade fore den :l :sta sept. 
till froken Stina Quint, Artillerigatan 4, Stockholm. Det 
ut:ysta priset ar 50 kr. For ofrigt haiivisa vi till annlon- 
sen i dagens nummer af var tidqing, sista sidan. 

L. K. P. 4;s byra i Stockholm. Fran ' l  juni- l sept. 
ar L. K. P. R:s byra, Lastmakaregatan. 6, oppen endast 
tisdagar och fredagar 3-4 e. m. D% salunda rekvisi- 
tioner i allmanhet ej kunna expedieras omgaende torde 
dessa insandas i g o d t i d. 

Sodra Sveriges Forening for Sjukskoterskehem har ut- 
sandt sin Arsberattelse for Ar 1909. Den innehaller nog- 
granna .uppgifter om foreningens sjukskoterskehems i Lund 
verksamhet, hvilken fortgatt efter samma plan som fore- 
gaende ar. 

De teoretiska kurserna aro forlagda till Lund och 
Malmo och den praktiska tjanstgoringen dels till de stora 
sjukhusen i Lund och Malmo, dels till Epidemisjukhuset 
i Stockhol-m och hospitalet i Lund. Samtidigt tjanstgii- 
ra 2 elever pa epidemisjukhuset i Stockholm, 1 pa Lunds 
hospital, 12 pa Malmo allmanna sjukhus, de ofriga pa 
Lunds lasarett. 

Elevantalet har under aret varit 29, h.varaf 15 forsta 
och 14 andra Arets elever. 

I S.odra Sveriges Sj.ukskoterskehems tjanst ha 13 elever ef- 
ter slutad tvh-Arskurs antagits sasom skoterskor. Af dessa 
erholl0 fyra genast plats pa sjukhus, tva sasom ofversko- 
terskor, en som afdelningsskoterska och en som polikli- 
nikskoterska. Annu 9 skoterskor ha under aret erhallit 
platser, och under sommaren ha lika manga vikarierat 
som ofver- och afdelningsskoterskor i Malmo, Lund, Trel- 
leb,org och Horby. 

Den inkomst som af de - inom hemmet boende sko- 
terskorna genom privat sjukvard tillforts detsamma upp- 
gar till kr. 1,483: - mot en under samma tid fran hem- 
met uppburen afloning af kr. 1,083: 31 

Den 1 april 1909 funnos dels 15 elever, hvaraf 3 s. 
k. landstingselever, hvilka borjat sin kurs den 1 april 
1908, dels 17 elever,. hvaribland likaledes 3 landstingsele- ' 

ver, hvilka skulle borja kursen samma dag. 
Under ar 1909 ha 26 skoterskor .varit inskrifna i plats- 

anskaffningsbyran; af dessa a ha 6 erhallit fast plats och 
ha tillsammans tjanstgjort sammanlagdt 5,356 dygn. Till- 
sammans med tjanstgoring af Hemmets egna saval inom 
som utom hemmet boende skoterskor, resp. 577 och 1,810 
dygn, uppgar den af hemmet formedlade privata sjuk- 
varden till 7,743 dygn, hvibket motsvarar 21 skoterskor 
i standig tjanstgoring. 

Af Fredrika-Bremer-Forbundets stipendier for 1909 har 
Malmohus lans, kr.. 200: -, tilldelats Hilma Hector och 
Blekinge ' lans, kr. 225: -, Ragnhild Carlsson, bada 
elever vid Sodra Sveriges Sjukskoterskehem. . 

Foreningen Sjalfforsorjande Bildade Kvinnors Hvilohem . 

vid Haknas, 20 minuters akvag fran Jarna station, ar nu 
' 

i det narmaste fardigt, och ehuru invigningen icke ager 
rum forran om sondag, mottager hemmet redan pensio- 
narer. De anmalningar som hitt il!^ inkommit aro farre 
an antalet rum, hvarfore plats annu finnes. Anmalan in- 
sandes skriftligen till hemmels forestandarinna, froken 
Fleetwood, Haknas, Jarna, ellerpr rikstelefon, Pilkrog 33. 
Afgiftew som erlagges hvarje vecka i forskott utgor kr. 
1 : 50 i 2: - pr dygn beroende pa rummets beskaffenhet. 
Som det ar antagligt, att hemmet langre fram p i  sonma- ' . 
ren blir ofverfullt, torde det vara skal att de medlemmar, 
som nu disponera sin tid, begagna sig af tillfallet att fa 
vistas a hemmet. 

Till Dagnys Iisekrets i landsorten. 
Som Dagny b'nskar vara ett enande band mellan 

Sveriges kvinnor samt har till sitt m41 att tillva- 
rataga allas intressen pli skilda platser, fa vi har- 
med uppmana vara lasarinnor i landsorten att de, . 

for att underlatta denna var uppgift, ville .till tid- 
ningens ' redaktion insanda sildana notiser, som 
ut bf  ver lokalintresset innehalla . saker af  vikt for 
kvinnorb'relsen i dess helhet. . 
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Fraaor och svar. 
Hvar kan man prenumerera pd Dagny? 

I landets alla postanstalter och boklador kan man bestalla 
huru manga ex: som helst. 

Skall man alltid arenumerera il dessa stiillen? 
Ja, ifall man onskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid gora det. 

Hvad kostar Dagny i .  postanstalter och boklddor? 
Dagnys postprenumerations- och bokladspris ar kr. 4: 50 
for l/i, 2: 50 for l/, och 1: 25 for l/, ar. 

H vilka villkor erhdlla prenumerantsamlare B Dagny? 
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en pro- 
vision af kr. 1: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje 

. halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant. 

Huru skall man farfara far denna provisions er- 
hdllande ? 

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

1 )  Antingen: Genom insandandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen bestaller man det behofliga an- 
talet ex. (hur mhga  som helst, men alltid minst 5) direkt 
fr%n Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och samma paket sander aUa bestallda ex. Samlaren 
har da att ombesorja utdelningen till de samlade prenume- 
ranterna. 

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

Hvar, och till hvilkef pris kan man nummervis /&a 
Dagny? . 

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

Alla skrifvelser rorande expeditionen adresseras: 

D A G N Y S  E X P E D I T I O N ,  
S T O ' C K H O L M .  

'Wssdkande fa sina annonser injsrda i 

zgnyfir halfvn priset eller 7113 ore pr mm.) 

Lararinna, 
r ar, frisk och gladlynt, under- 
sningsvan i skolamnen, sprak, 
usik, soker plats i godt hem for 
~mmande lasar, helst ej aldre eIe- 
:r an 12 ar. Goda betyg. Vid. 
ya Inack.-Byrh, Brunkebergsg. 3 
. Stockholm. 

Lararinna 
)m aflagt student- och folkskole- 
rarinneexamen och har undervis- 
Ingsvana onskar under sonimar- 
rierna plats sonl guvernant. Svar 
11 ~lararinnao, Aiiiionsbyran, O. 
irmg. 1, Goteborg. 
ARARINNA, undervisningsvan, 

d niusikalisk, soker plats for las- 
.et. Enkel, barnkar. Goda betyg. 
iar till   framsteg^, Sv. Telegram- 
fran, Sthlm. 

U NG smaskollararin~ia onskar un- 
der ferierna den 15 juni-l 

aug. plats i familj att mot fritt 
vivre deltaga i hemmets olika go- 
roinal. Ar viIlig lasa med n bor- 
jare eller bitracia med skri!ning. 
Svar till   el isa bet^, Borgholm p. r. 

Ung, anspr%kslos 
liirarinna, 

villig att undervisa barn, onskar 
plats som hjalp och sallskap under 
sommaren mot fritt vivre och fria 
resor. Tacksam for svar till .lLa- 
rarinna 1 9 0 5 ~ ~  Falun p. r. 

NG lararinna onskar under som- U marferierna juni-aug. plats i 
familj .att deltaga i hush8llsgoro- 
nial. Ar kunnig i somnad. Nigoii 
lon onskas. Svar till ))251), Lid- 
koping p. r. 
U N G  studentska fran godt hem 

onskar under juli-atigusti plats 
pa landet att deltaga i inom et1 
liein forekommande goromal sam1 
att lasa med barn. Svar till ~Glad- 
lynt och barrikaro, Sv. Dagbl. An- 
nonskontor, Sthlm. 

m 
Sex prgktiga Hfventyrsbocker for barn och ungdom. 

Berattelse for barn och ungdoni. - Tsarens kurir. Fritt efter Jules Verne af Alfred m 
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelin. Kar- 
tonnerad. Pris 75 ore. I 

En riddarsaga fran medeltiden. Bearbetning , Parzival. af Hugo Gyllander. 259 sidor. Med 45 illii- 
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 ore. I 

Sagogrottan i Sagoskogen. ,,li:8 g 

Harald Ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris 
75 ore. 

Berattelse for barn , Den hemlighetsfulla h. och ,do,. ,tt 
efter Jules Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- - 
ner af Brita Ellstrom. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Hjalten bland hjaltar ;",i;;$;;;"" 
Charles G. Gordons Iif och stordad, ise Gagner. 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. -Pris 75 ore. . 

Nybyggarna i Kanada. Berattdw fiit hani 
och iingdoni. fiear- ,' 

betning efter Kapten Marryat af Anna Gustafsson. 1?9!j sidor, 3 1  
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt frag. 

Folkskolans Barntidnings Forlag, Stockholm. (Stina Qtiint.) 

Folkskolans Barn tidning 
utgifven och redkerad af S TINA Q UINT U E  

mrner 1910 i sin nittonde argang. 
Ett rikt illustreradt nummer hvarje vecka, 3 t  

ekor under aret. 
Basta och fimpligasfe I th ing  for barn af all, 

!mhallsklasser. 
Prenumerera a nimaste postkontor. !'ris fo 

?It ar Kronor 1: 65, ha! 

Vikariat 
eller plats i familj onskas af ek- 
mentarbildad lararinna. Svar till . . - - - - . 

SM. G.. Tidn. for Lararinnor exp. 
Stockholm. 

SPRAKKUNNIG undervisnings: 
van lararinna onskar anstallning 

p i  landet ullder juni och juli eller 
endast juli. Narmare upplysningar 
genoni Fredri ka-Hremcr-Forbundets 
Byra, Stockholm. 

LARARINNA, genomgatt laroverk, 
seminarium, undervisningsvaii, 

med goda betyg, soker plats for 
lasaret. Vidare Nya Inack.-by rh, 
Brunkebergsg. 3, Stockholm. 

Lararinna, 
musikalisk, undervisningsvaii, siiker 
plats for lis5ret. Goda betyg. Svar 
"Enkel--. Barnkar". Sv. Telegrani- 
byrh ,  Stockholtii. 

Spraklararinna, 
skicklig i franska, tyska, engelska, 
svenska, onskar anstillning ofver 
sommaren i bildad familj p i  lan- 
det. Svar till "Competent", Gefle 
p. r. 

U TEXAMINERAI) kviniiii:: sjul- 
gymnast mcd goda betyg oc 

ref. soker iinder soilimarim arrstill 
ning i familj, Iit.lst pil 1aridc.t. Snt 
loneansprik. Svar till "Sjuk~y~n 
nast", Skebokvani. 

U NG slojdliraririnn Blisknr nic 
fritt vivre plats i hattst. faiiii 

for att lara hiislilill. yillig deltag 
i forckommandc liiislign giironiii 
Tacksam for svar iiifirkt I i :  H.' 
Svincsund, Hogdals-Mctlly. 

Ung flicka 
med goda betyg friiii liirci\-d, SIII; 
skolelirari~i~iest~riii~iusii~~~~, Iiiisl~all~ 
skola samt frh Tiirt*gkiirlr p1:itsc 
soker plats soiii liirai-iniin i farni 
for kommande liishr, Svnr t i  
"Alaria C.", p. r. K;iiriiit~l~oltii. 

Ung smaskollararinna, 
miisikalisk, ii~iskar ~ i r i t l ~ ~  jiili oc 
augusti iiiiiindcr p h ~ s  i tr.cflig f:i 
milj helst i Srirrlatiil. ;]r. \.ilii 
bi triida med liiislign giirmiiil. Sva 
till "22 ar", Hedrrisii p. r. 
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VID Astorps 5-klassiga samskola 
aro tvanne lararinnebefattningar 

lediga att tilltrada vid nastkoin- 
tnande hostter~iiins borjan, den ena 
med @fvudsaklig undervisning i 
tyska och engelska (helst ocksa bi- 
ologi i nagon klass), den andra 
med undervisning i svenska amnen 
i skolans lagre klasser. Till den 
senare platsen antages val kvalifi- 
cerad smaskollararinna. Sokande, 
som kan undervisa i sang, har fore- 
trade. Minimilon resp. 1,100 och 
750 kr. Ansokningar insandas sna- 
rast mojligt till skolans forestan- 
dare Thore Ljiingqvist, adr. Astorp. 

Kontorsvan dam, Stenografi och 
Maskinskrifning. 

Ung Dam, skicklig i maskinskrif- 
ning och stenografi (afuen efter 
diktanien a tyska, franska och eng- 
elska), erhaller plats fran 1 juli a 
harvarande storre kontor. Egen- 
handigt skrifven ansokan, atfoljd 
af betygsafskrifter och referenser 
jamte uppgift om alder, iinder adr. 
"H. E.11, Dagens Nyheters Hufvud- 
kontor Stockholm. 

Ung, musikalisk iliika, 
fullt kunnig i tyska, engelska och 
franska, skicklig i stenografering, 
saval svensk som utlandsk, afven 
son1 i maskiiiskrifning, fullkomligt 
hemma i bokforing och boksluts 
verkstallande samt van vid kassor- 
skegoromal, onskar platsombyte. In- 
nehaft nuvarande anstallning i 8 ar. 
Alder 26 ar. Biista referenser. Be- 
naget svar till "Sjalfstandig och pa- 
litlig", Allin. Tidningskontoret, Glist. 
Ad. torg. Stockholm. 

som genomgatt Sklassigt laroverk 
och ett ar imdervisat i samskola pa 
landet, soker till hosten anstiillning 
som Iararinna i god familj. Svar 
till "Danall, .Kiniia p. r. 

BATTRE flicka onskari mot fritt 
vivre vistas p i  landet som hjalp 

och sallskap at brostsjiik eller i 
familj for kladnads- och liiinesoni. 
Svar till .~Tysktaiande  svenska^ un- 
der adr. S. Giimzlii Annonsbyra, 
Stockholm f. v. b. Kvinnlig Kontorist 

kiinnig i stenografi, maskiiiskrif- 
ning och tyska spraket, far fram- 
tidsplats hos Aktiebolag.. Svar med 
betygsafskrifter. i-eFerenser och lo- 
neansprak inarkta 1910i1, 
Svenska Dagbladets Hufvudkontor, 
Stockholm. 

Battre, foraldralos 
flicka Ung, bildad tyska NDERVISN.INGSVAN niusi k., U duglig lararinna far pla-ts a 

storre egendom i Vastei-gotland for 
lasaret, tva elever. Lonevillkor 400 
pr lasar. Nya Inackorderings-By- 
ran, Brunkebergsg. 3 B, Stockhqlm. 

onskar fa vistas hos fin svensk fa- 
milj for iindervisiiings lamnande i 
tyska sprakets talande emot 5tn.j~- 
tande af fritt vivre. De basta re- 
ferenser! Svar till ,Tyska 22a, 
iiiider adress S.. Guiiixlii annons- 
byra, Sthlm. 

onskar plats i enkelt, godt hem. 
Van vid husliga sysslor. Goda rek. 
fran foreg. plats. Lon onskas. Svar 
till "Frisk Smalandstosl, Unnaryd 
p. r. S o k e s  En skoterskeplats 

en tysk eller engelsk dam, som a r  
i stand att undervisa en 12- 
arig flicka i alla skolamnen, sa- 
val som i franska och miisik. Fo- 
retrade aga sadana, som bo heni- 
ma, dock icke nodvandigt. An- 
malan med loneansprak och foto. 
eller personlig installelse till Fru 
Mac Kie for tillfallet Nynas Hafs- 
bad. 

vid Sandvikens sanatorium ledig- 
Lon 350 kr. Svar fore 15 juni till 
Husniodern. Sanatoriet, Sandviken. En' ung flicka 

fraii ett battre hem,. som genomgatt 
h~ishallsskola och kiirs i somnad, 
vafniiig och handarbeten, onskar 
plats. Smil pretentioner. Svar emot- 
ses tacksamt till "L. J.11, Kainiar p. r. 

Husforestandarinne- 
Att skota hushallet plats 

sokes hos aldre herre af arbetsvan 
och plikttrogen person, som forut 
innehaft dylik plats i ambetsmans 
heiii, hvarifran basta rekomimenda- 
tioner finnes. Svar emotses .tack- 
samt till ,Nu eller langre fraiii~, 
Sv. Dagbladets Annoiiskont. Sthlm, 
f. v. b. 

for medelalders ensam' herre i god 
sainhallsstallning sokes ung bildad 
flicka, soni vill ataga sig pa egen 
Iland darmed forenade sysslor. 
Svar med fotografi, referenser, 31- 
d e r  och loneansprak till (II(. 43", 
under adress S. Gumaelii: Annons- 
byra, Stockholnl, f. v. b; 

Ung flicka 
prastgard i Norrland i narheten 1 af stad,, far undeivisiiingsvan, 

mitsikalisk,. sprakkunnig Iararinna 
god plats for kommande lasar. Vid. 
Nya Inack.-Byrh, Brunkebergsg. 
3 .B. Stockholin. 

onskar iiiider sonimarnianaderna 
plats a landtegendom for att del- 
taga i alla inomhus forefalIande 
goromal, ar afven villig att under- 
visa nyborjare i pianospelning. Svar 
till ~ 2 0  ara. Eskilstuna n. r. 

ng  flicka soker plats a anibets- U kontor. Genomgatt Iiandelsin- 
stitut, nigot kunnig i stenografi och 
maskinskrifning. Ar afven villig del- 
taga i husliga goronial om sa ford- 
ras. Tacksamt for svar markt aG. 
l9  arll, Nordbergs .pappershandel, 
Enkoping. 

Ung. battre flicka. Lararinna : Kvinnliga undervisningsvan i musik, sprak 
och vanliga skolamnen, en kel och 
ansprakslos, far 'kom. Iisar plats 
att lasa med 3 sina barn i aldern 
10-G1/, Ar. Svar med foto, och 
pret. till ,K. W., Stora Hof. 

VI . J 

nagot kiinnig i husliga goromal, 
somnad och handarbeten, onskar 
mot fritt vivre, plats i treflig familj 
att g5 friiii tillhanda. Svar till S. 
S., p. r. Sala. 

arbetsomriiden. 
For sommaren, Utbildningskurser m. m. 

Muntliga och skriftliga 
upplysningar genom 

niot fritt vivre och resor sokes 
plats af fli!ka soni genorngatt Iaro- 
verk, seminarium, iindervisnings- 
van, att lasa med barn. Vid. Nya 
Inack.-Byran, Bru~ikebergsg. 3 B, 
Stockholni. 

Lararinna vid barnhem. 
LEDIGA PL A TSER. For sni5skole,lararinna, van at1 

undervisa i vanliga skolamnen, fin- 
nes plats ledig den 1 juli pa Kiilletic 
Barnhem, Lerum. Barnens antal 
ar, 10. Lonen ar kr. 300 och all1 
fritt. Ansokan atfoljd af betyg och 
lakareintyg 'torde sandas snaras1 
mojligt under adress: 

Professorskan E h  Stavettoiv. 

Fredri ka-Bremer- Lararinnevi kariat 
. vid Anderslovs hogre folkskola 
finnes ledigt for nasta lasir. Un- 
dervisn.siirskildt iiaturv. amnen. Las- 
aret 34 veckor. Lon 1,200 kr. jiimte 
bostad om 2 rum och kok samt 
nodigt bransle- Ansokningar insan- 
das fore den 19 inst. juni till sko- 
lans forestandare fil. kand. K. Lin- 
dahl. Adress under juni nianad, 
Vaxjo. 

Ung bildad flicka Forbundets Byra, 
soiii : genoilgatt kurs i Kinder- 
g:rten, samt darefter praktiseral 
sava1 darstades som i familj, on- 
skar nu till sommaren plats i godi 
hem for att handleda och syssel- 
satta barn. Goda betyg och ref. 
finnas. Svar tili ,Barnkar,, Norr- 
koping p. r. . 

54 Drottninggatan. 

Lerum. 

Studentska. 
I disponentfaniilj i vacker trakl 

af Sodra Angermaniand far ung 
gladlynt studentska till hosten 
plats att undervisa en.14-irig flicka 
i 6:te klassens kurs samt musik, 
Svar med foto. och betygsafskrif- 
ter till 11Studentskall under adr. S 
Gumaelii Annonsbyra, Sthlm, f. v. b< 

Obs! De billiga priserna.. 
Till 42 ore pr meter saljes ett 

parti extra prima Congressgardinei 
i olika farger, 100 cm breda, van- 
liga Allmogegardiner fran 30 ore 
pr mtr, Bdmullstyger fran 29 ore 
metern, m. ni. 

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

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

Fredrika-Bremer-Forbandets Sjukskoterskebyra: Tunnelg. 25. 
Rikstel. 68 98. Allrn. tel. 82 17. 

Sprid Veckotidningen D AGNY! 



D . e p o s i t i o n  
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Sparkassa 

KOPMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, ' 

Sodermalmstorg 8, 
STOCKHOLM. 

Aktiekapital 3,000,000 kr. 

Pa resor, 
vid fohrandringar, vid vistelse i 
skog och mark medfora alla, soim 
lart kanna fil. doktor P. Hakans- 
sons fabrikat Salubrin, detsamma 
sasom medel mot omma fotter, 
insektsstygn m. fl. yttre skadoi 
och sasom det basta toalettmedel 
till hudens, harets och tinder. 
nas vArd. Salubrin tillhandahalles 
i Parfym-. Speceri- och Fargaffarer, 
Partilager hos Geijer €k C:o, Stock- 
holm. 

For det basta julkortet, afsedl 
att sprida rostrattskvinnornas jul- 
halsningar, utlyser Foreningen for 
Kvinnans Politiska Rostratt har- 
med ett pris af 

Femtio kronor. 
Taflingsritningarna skola vara in- 

lamnade till froken Stina Quint fort 
den 1:sta september, adress Ar- 
tilleri~atan 4. Stockholm. 

Wirens utsokta PARFPMER, eleganta damers fortjusning. 
Erhalles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt fran 

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

Vackert b o m u l l s t y g  
till kladningar. Extra modernt, 
blatt och hvitrandigt, finfin kva- 
lite med tvinnad varp. Saljes i af- 
passade stycken om 8 m. till ett 
pris af 5: 12 

2l1, m. vackert hvitt bluslifstyg, 
pris 1 : 72. Sandes fraktfritt fran 

vangafvan 
Vasagatan 15- 17. Stockholm. 

Edvin Bergs Fiirgy lleriaf f ar 
- Etablerad 1891 - 

rekommenderas vordsamt. 
OBS. ! Gamla mobler ren'overas 

och forgyllas. 
45 Nybrogatan 45. 

TandlWare 

ALMA OSTERLUND 
TEGNERGATAN 10,2  tr. 

(Ingang f r h  Dobelnsgatan). 

Mottagningstid: Hvardagar 12-2. 
A andra tider efter ofverenskommelse. 

A. T. 242 17, Rikstel. 41 42. 

Tandlakare Indit- Tiiiman 
Drottnhgg. 58. Allm. Tel. 44 98, (44 31). 
Hvard. : 1/,12-2 och l/,6-'/,7 e. m. 
Andra tider enl. ofverenskommelse. 

Tandlakare 
GERDA ISBERG 

Gotgataa 3. A. T. 306 11 (304 40). 
Mottag. 10-3. Andra tider efter 
ofverenskommelse. 
I 

For Boy-Scouts ! 
Ryggsackar, Skodon, Strumpor, 

Trojor, Mossor, Balten, Knifvar, 
Vaskor, Kompasser, Signalpipor, 
Faltflaskor, Spritkok m. m. 

For sommarnojet. 
Lawn Tennis, Krocket, Fotboll, 

Hangmattor, Kanoter, Sportskor, 
Fiskredskap, Luftbossor, Salongsge- 
var, Gymnastikapparater, Simbyxor, 
Simdynor m. m. Priskurant gratis! 
Talt af rodhvit m a r k i s v a f 2 ~ 2 ~ 2  m. kr. 46.50. 

Mauritz Widforss' H, A. B,. Sthim; 
31 KLARABERGSGATAN 

Filialer 
88 DROTTNINGGATAN o. STADSGARDEN 2 

- 

Begllr priskurant 
innan ' snorlif kopes, fr%n Franska 
Snorlifssommeriet, Norrmaltristorg 
l ,  l tr. STOCKHOLM. 

Storsta fabrik i Skandinavien for 

Fardiga arbeten i tusental, prima 
svenska har i akta naturfarger. 

Herr o. Fru E. Malmberg. 
58 Klarabergsgatan 58. 

Bomullskl~dningar i afpassade bitar, 8 
met., akta farg, vackra monster, erhalles till 
2,85 st., d:o prima kvalite, nya, eleganta 
monster, som vanligtvis kosta 50 ?I 55 Ore 
met., till 3.20 st. Fraktfritt ofver hela lan- 
det vid ko af 10 st. Tillskrif Otto Oskar- 
son, O:la hngsholmsbrogatan 23 A, Stock- 
holm. 

DAMMSUGARE 
demonstreras dagligen kl. 2 - 4. Va- 
sagatan 5. Aktiebolaget Rudolph 
Landen. R. 126 95. A. 201 80. 

Fackskolan f or huslig 
ekonomi i Upsala. 

hrinnekurs I matlagning och handarbete borjar I sept. 
Anmalan gores fore 1 juli. . 

hrinnekurs i matlagning och landthushdll, ny k i m  ined 
2 term. i Fackskolan och 2 term. i skolans landtgard, biirjnr den 
12 sept. Anmalan fore 15 juli. 

usmoderskurs med undervisning i matlagning, somnad och Iiiilso- 
lasa och narmast afsedd for flickor med hogre sltolbildning, biirjar 
den 1 sept. Anmalan gores halst fore 1 aug. 

~eciaIkurs . (hogre husmoderkurs) i finare matlagning, klidsiiniriad 
och barnavard borjar den 22 aug. Anmalan halst fore 1 aug. 

wktisk Yrkeskurs for utbildning af kokerskor och Iiushi!illerskor 
borjar 22 aug. Anmalan fore 1 aug. Anmalan till den Lara- 
rinnekurs (endast for skolkok), som borjar i jan. 1911 itisii~ides 
fore 1 nov. Tryckt program pa begaran gratis och franko. Pro- 
gram 16 galkr. 

spektor : Professor 0. Hamrnarsten. 
3restilndarinna: Froken Ida Norrby. 

>0000000000000000000 
Q 

m Nyhet i bokmarknaden: a 8 
Hygieniska Stroftig, 

A 

Ny foljd. A f  D:r HENRiK BERG. 8 
Pris 3 kronor. 8 

Ur innehglet : Bacillskr5ck. Hem- 6 
O mets hygien. Korpulens och sjuklig O 

fetma. BarnavArd. Altan och engel- O 
ska sjukan o. s. v., o. s. v. 0 

O 
Fi s  i bokhandeln samt mot post- O 

forskott fran O 
O 

Bokforlaget PUMTAS, Sthlm. 2 

Parfymer. 
Stort och rikhaltigt lager af 

de utsokt finaste parfymer fran 
de fornamsta utlandska firmor, 
finare och enklare tvalar, k m -  
mar, borstar samt finare toalett- 
artiklar. Order till landsorten 
mot efterkraf. 

A. V. Norditzg, 
11 Biblioteksgritan 11 
63 Drott~iinggatan 63 

Gynna Dagnys annonsorer! 

DRICKER NI KAFFE? 
En onodig friga menar Ni. Da en annan friga. Dricker Ni 
Karlbergs Specialblandning h 1,60 pr kg? I annat fall bor Ni 
fran i dag borja med detta kaffe, ty p% samma gbg  det ar 
billigt ar det af synnerligen god kvalite. Oor ett forsok. Ni 
blir nojd. 

Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller postforsitotl. 
K. W. Karlberg, Kontors- och Postadress Idungatan 5. 

Butiker: Mastersamuelsg. 11, Dobelnsg. 44, Norrtullsg. 24, 
STOCKHOLM. 

i !  KLIPP ANNONSEN! 

Dagens nummer innehhllero 

Den ostbergska taxeringsfriigan. 
Hvarfor vore det f8rdelaktigt att hafva kvinnliga Ofverla- 

rare vid folkskolan? Af Anna Ljungbetg 
Vaksamhet. 
Fredrika-Bremer-Forbundets arsberattelse. 
Instind Litteratur. 
RDstratt at Englands kvinnor. Af' Ellen Water- 
i'rotjanarinnan. Af Jenny Engefke. 
Notiser. 

Prenumeration h Dagny sker h narmaste postanstalt 
eller bokhandel. 
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