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F ru Maria Ribbing, f. de .Vylder, foddes i Stockholm 
1842 och fick dar; den uppfostrani, som da f.or tiden be- 

'stobs unga. flickor utan' formogenhet. Sjutton ar gam- 
. mal intrad.de hon som elev vid den da nyolppnade "La- 
rokursen ' for fr~intimmer>~ - hon har for icke lange se- 
dan sjalf .ildrat den i '  Dagny - och studerade under 
larare sad'ana som Fock och Cederschiold. Tre ar senare 
blef hon . (irepetitrice~ vid det nybildade . Lararinnesemina- 
riet och nigra ar 'darefter lararinna vid Norrnalsl<olan for 
flickor, i 'hvilken befattning hon 'kvarstod' tills hon 1871 
ingick aktenskap med sedermera professor och rektor 
magnificus Seved Ribbing i Lund:. Hon hade med ho- 
nom fyra barn, af hvilka tre ofverlefva henne. Under 
hela sitt lif stod hon i nara och flitig rapport med all 
slags kyrklig, pedagogisk och filantropisk verksamhet i 
vart land. Det var bl. a. hon, som forst omfattade tan- 
ken pa en svensk kyrkoforsamling i Kopenhamn, och li- 

' kasa var hon den som tog 'initiativet till hemmet f& obd-  
ligt sjuka i Lund. Vid sin dod var hon ordforande i 
Lunds K. F. U. K. och verksam medlem af styrelserna 
for Arbetsklassens barnhem, Mjolkdroppen, Skollofskoloni- 
erna, Barnbespisningen, ~o~~kokningsanstal ta i ,  Lunds fri- 
villiga fattigvardsforening, Lunds hushallsskola, K. F. U. 

. M:s damkommitte, Svenska kvinnors missionsforening och 
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Svenska kvinnors evangeliska nykterhetsforbund; hon var 
ytterligare medlem af ett tjugutal foreningar sadana som 
Fredrika-Bremer-Forbundet, Jerusalemsforeningen, " Isberg- 
ska hemmet" (forening for nodstallda ogifta modrar och 
deras barn), Gustaf Adolfsforeningen, Samfundet S:t Erik m. fl. 

Tillsammans med sin make utofvade hon i det tysta 
en utomordentlig valgorenhet; bada intresserade sig varmt 
for ungdomen och dess strafvanden, och otaliga aro de 
skyddslingar pa vidt skillda omraden, som genom dem 
hjalpts fram i varlden. 

En stark, aldrig sviktande vilja till det goda omfat- 
tade hon med varmt och verksamt intresse allt som kun- 
de verka hojande och vackande, pa ett eller annat satt 
vara ungdomen till gagn; sarskildt satte hon stora for- 
hoppningar till den kristliga ungdomsrorelsen, som hon 
kraftigt understodde. 

Hon afled i Lund den 14 oktober och stora och ubmor- 
dentliga hedersbetygklser visades hennes minne. Da efter 
morkrets inbrott kistan fordes till Domkyrkan for att dar 

. bisattas stodo ljus i alla fonster. Vid jordfastningen fol- 
jande dag var Domkyrkan till sista plats fylld af sorg- 
kladda. Offentliga och enskilda byggnader flaggade pa 
half stang. Stora manniskomassor foljde henne till graf- 
ven. * * 

O 

Detta ar i korta drag de yttre konturerna af ett man- 
niskolif och en lifsgarning, hvars storhet framtrader kla- 
rare an nagonsin nu, d& den ar afslutad. 

Men sa tyst utfordes och sa omfattande var den, att 
fa ens bland hennes narmaste kande den i hela dess ut- 
strackning. Det fanns annu ett skal harfor: man g16mde 
latt hvad hon gjorde for hvad hon var. Sa starkt var 
intrycket af sjalfva hennes personlighet, att detaljerna af 
hennes mangsidiga verksamhet ej sallan tradde i bakgrunden. 

Jag onskar att jag for dem, som icke kande henne, 
kunde ge en bild af henne i det hem, hvars medelpunkt 
hon var, den hvita, laga, gammaldags byggningen med de so- 
liga rummen; att jag kunde beskrifva denna atmosfai. af. 
stralande godhet och aldrig sinande valvilja, som motte 
den besokande. 

Hon var alltid dar och inte bara i den bemarkelsen, 
att hon af halsoskal sallan lamnade sitt hem, utan afven 
sa, att hon helt var narvarande for den hon talade d, 
att i det ogonblicket gaf hon hela sin uppmarksamhet, 
hela sitt deltagande. Det har gatt en jamn s t n h  af rad- 
och hjalpsokande genom . Spoletorpsrummen, hvarvid den 
ene ofta afloste den andre; det har knappast gatt en dag 
under mer an ett kvartsekel utan att afgorande a3 ett 
eller annat slag lagts i hennes hander. Men aldrig tve- 
kade hon infor ansvar, sa som en yngre generation ofta 
gor, annu mindre att offra tid och tankar for dem som 
behofde henne. 

Hon tycktes alltid i jamvikt, alltid i harmoni, och 
detta lugn - kanske ett arf af hollandska forfader - &ter- 
verkade pa den besokande. 

Det var emellertid inte bara i vanlig bemarkelse rad- 
och hjalpsokande, som ringde pa den gamla klockstrao- 
gen. Det var ocksa de mariga vannerna. Den unga 

Maria de Vylder liksom hennes blifvande make, profes- 
sor Seved Ribbing, tillhorde Fredrika Bremers krets. •âet 
var p5 Arsta de gjorde hvarandras bekantskap, och har 
och i det datida Stockholm knoto de vanskapsband, soni 
upplostes forst af doden. I det sista bevarade hon och 
omgafs af sina ungdomsvanner, an mer, hennes mo. 
derliga hjarta omfattade ocksa deras barn och barnbarn.. 
Artur Hazelius var en af dessa ungdomsvanncr och 
for hans moderlosa son Gunnar var det 8ibbirigska 
hemmet ett andra hem. I gastrummen pa Spoletorp - .. 

som sa mycket annat dar forde de osokt tanken pa ankans 
oljekruka - fanns nastan alltid nagon som kunde sparas 
tillbak till hennes ungdomstid, vid frukostbordet bland 
andra gaster nastan alltid nagot skolbarn, Sivaf-s mamma 
var sjuk eller bortrest eller eljest urstandsatt att ratt i%- 

se, att barnet at sig val matt. Som om det varit en na. 
turlig sak serverades alla mil for ungefar dubbelt sh min- 
ga, som ursprungligen vor0 beraknade; samma ortliiaade 
hand, som organiserade foreningar och deras ~erksarntiet~ 
styrde stilla och omarkligt ett hushall, som 1 sig sjalifr 
vant nog och ofvernog for en vanligt begafvad kvinna. 

Dar representerades ocksa i stor stil. Nobdpristagarc 
och universitetets utlandska gaster voro gaster p& Spo- 
letorp, men man glommer dem latt for de sjuka, som dar 
funno en fristad, de trotta, som funno hvila; en af Ian- 
dets mest kanda man - och antagligen flere - har uti- 

der nagon tid varit "gomd" p i  Spoletorp! 
Ingen forstar nar och hur det kunde ske, men det ar 

ett faktum, att hon alltid fann tid att personligm bcsoka 
fattiga och sjuka, att hon forde en omfattande korrespon- 
dens, laste mycket och ej sallan uttalade sig offentligt i 

sakrika och underhallande tidningsartiklar. 
Hvad hon var som maka och nior tilihor icke ofir~it- 

ligheten, men utan tvifvel bottnade mycket af hennes rirv 
derbara styrka i den fullkomliga lycka, det fulIkomliga 'i'iir- 
staende, som gjorde hennes lif vid sidan af dm, SOLII 

stod henne narkast, till hvad hon sjalf en ghg kd!k& 

det: "ett dagligt gastabud". 
Det ligger nara till hands for den som HPskar nhsb- 

ligheten att individen sa smaningom trader E bakgrunden. 
Ingenting kunde vara hennes natur mer frammande, 

med varsamt, aldrig trottnande intresse sakte hon utforska 
och framdra i ljuset det vasentliga hos hvar och en. Eti 
af hennes vanner, en blind dam, berattade hur  ho^ som 
hahuxen flicka deltagit i lektionerna vid normahkokin 
och dar gjort sin unga .lararinnas bekantskap. Maria uc 
Vylder undervisade den tiden nio timmar om dagen for. 
att underhalla sig sjalf och sin gamla mor, meti hon 
fann afven utanfor larorummet alltid tid och intressc for 
sina elever, likasom hon under hela sitt lif omniade fiir 
de olyckliga. 

Hon forstod, att for denna lilla flicka det forfarliga 
var, att hon ingenting kunde gora for sina medntantii- 
skor. Och hon ingaf henne tanken att hon, den blinda, 
kunde vara andra blinda till hjalp och trost, 

Ett rikt och nyttigt lif bld larjungens, och matiga 1iri 
genom henne blifvit hulpna, for manga har bordari 1%- 
tats, profningen vandts i valsignelse. 
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- Och - tillade den blinda - hon larde sig att skrif- 
va blindskrift, nagot. som da var mycket ovanligt, folr att 
jag sjalf skulle kunna 'lasa hennes bref! 

Samma hennes van berittade ett litet drag, belysande 
for lifvet pil Spoletorp. Vid ett af hennes Arliga besok 
i det Ribbingska hemmet. kom en ung gosse in i 
rummet, som skakade hand endast med henne och som 
tycktes tillhora familjen, men likval, det visste hon, icke 
var nagon a f .  dess medlemmar. Hon fragade sedermera 
hvem det var och fick till svar: "Ah det var Bengt! Han 
kommer en stund hvar dag. Han tycker om att vara 
har!" 

Det var manga bland de .unga, som tyckte om att 
vara pa Spoletorp, och for dem alla hade hon ett ,h@+ 
ligt valkommen, ett vaket moderligt intresse. 

En djup och varm religiositet var det centrala hos 
denna rikt begafvade kvinna. Den genomsyrade hela hen+ 
nes lif, den uppbar henne under de sorger och praningar, 
som stundom slag i slag drabbade henne. Under sin 
langa pliigsamma sjukdom bevarade hon samma underba- 
ra sinnets jamvikt, samma lefvande intresse for lifvet och 
manniskorna; in i det sista sag hennes ljusa hoppfulla 
sinne mojligheter att itnyttja till manniskors gagn och 
lycka. 

Ramen for en uppsats sadan som denna' rymmer helt 
hvarken hvad hon var eller hvad hon utforde i lifvet. 
Men just pa denlia plats bor betonas, att hon var en af 
pioniarerna for den hogre kvinnouppfostran i Sverige 

, och banbrytande ofver allt dar det gallde att nedrifva 
skrankor, som hammade kvinnans mojligheter till nyttigt 
arbete, till en. god insats i mansklighetens utveckling. 

I outplanlig tack~amhetsskuld f6r hvad vi utan kamp 
ha vunnit, sta vi till kvinnor sadana som hon, hvilkas 
lif och garningar ofvertygade battre an valtalighet, hvilka 
genom sin personlighet besegrade hvarje hinder och som 
for egen del ingenting begarde mer an detta att fil  i 
anda och sanning tjana. 

Hedvig af Petersens. 

Ett namn upprepas Arhundraden igenom af millio- 
ner munnar  - det  ar rykte. 'De t  goda, som du  
tankt  och utofvat, den anda af dig, som verkar .och 
for tp lantar  sig oandliga genera t ioner  igenom, d e t  ar 

den sanna ododligheten pa jorden. 
Fredrika Bremer (•âPresidentens dottrar•â). 

Insand litteratur. 

Wilhelmssons forlag, Stockholm: Fredrik Borg. Idealisten och 
foregangsmannen. Biografisk studie af Louise Hamilton. - 
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delen. Af Gustaf Bjorlin. - 

A. B. Ljus forlag, Stockholm: Pennskaftet. Af Elin Wagner. 
Lars Hokerbergs forlag, Stockholm: Modern markbok. Ritad af 

Sam Andersson. 

Kvinnans varnplikt.. . 

1 ntet .ar nytt under solen, sager man ju, och tanken 
pa en sorts kvinnlig varnplikt ar det sannerligen 

icke. Nar Sigrid Posses broschyr "Kvinnans varnplikt" 
denna host gjordes till forernal for en del uppmarksam- 
het, sarskildt genom den sig i oandllighet forlangande 
enqueten i Aftonbladet, sa var det ej heller nya tankar 
som uttalades. Redan 1885. hade Esselde i sista haftet 
af Tidskrift for hemmet i artikeln "Giives det en varn- 
plikt folr kvinnan?'' framkommit med id6.n om en form- 
ligen stadgad kvinnlig varnplikt, hvars omrade skulle blifva 
sjukvArden. For Esseldes varmt fosterlandsalskande sinne 
stod det sasom en stor uppgift for Sveriges kvinnor att 
i en tid, da den offentliga sjukvArden annu stod s5 iAgt, 
fa gifva nagot ar af sin ungdom till utbildning i sjuk- 
skaterskeyrket for att, om krig skulle utbryta, kunna fylla 
det behof af tranade skoterskor, som da p5 intet annat 
satt kunde tillgodoses. 

Detta var d& barande tanken i Esseldes forslag. 
llMenll, utbrister hon, llde offer den kvinnliga ungdomen 
bringat fiksvaret, skola icke utgora ett dodt kapital", 
och sa kommer hon in pa den nytta sjukvarderskorna 
afven i fredstid sktille ha af sina forvarfvade kunskaper, 
direkt vid sjukdom och olycksfall och indirekt ge- 
nom den insikt de fatt om allman hygien, ordning och 
renlighet. Och darmed var Esselde inne pa de synpunk- 
ter, som varit mera bestammande for senare kamkomna 
f Grslag. 

1 tidningen Idim inflot 1901 en kortare artikel, sig- 
nerad Ella Rot, hvari upptogs fragan om kvinniig vkirn- 
plikt. e Forfattarinnan, som flyktigt omnamner Esseldes och 
Ellen Keys framkastade tankar i denna sak, framholl 
att under llvarnpliktstidenll skulle kvinnorna inhamta 
kunskaper i barnavird, sjukvard, halsovArd, klads6mnad 
och matlagning. 

Ar 1905 framkom en kvinnlig schweizisk lakare; d:r 
Ida Hilfiker, Zulrich, med ett farslag om et&rig varn- 
plikt for kvinnor, afsedd att inrikta den kvinnliga kraften 
till afhjalpande af det sociala elandet. Forslaget vackte 
ett stort uppseende afven utom Schweiz, och den italien- 
ska kvinnotidningen liVita femminile italiana" hade en 
utfolrligt motiverad och i detaljer ingaende redogorelse 
for forslaget af d r  Hilfiker sjalf. 

Nar fru Gerda Hellberg pil Landsforeningens for 
kvinnans poiitiska rostratt centralstyrelsemote 1907 i. Karl- 
stad i ett foredrag framkastade en tanke om att staten; 
borde f& hela sin vuxna kvinnliga ungdom inf6ra ett 
sarskildt utbildningsAr, ett "kvimoar", med undervisning 
af den blifvande modern och samhallsmodern som tyngd- 
punkt, var hon icke pAverkad af d:r Hilfikers fo.rslag, 
som hon icke kande till, och nappeligen heller af and- 
ra forut framkomna forslag. Icke hade hon heller sjalf 
med sin ide sammankopplat ordet "varnplikt", ehuru det- 
ta sedan under diskussionen af saken och i en enquete, 
som anordnades af Dagens Nyheter, blef den fastslagna 
termen. Fru H:s ide var en sorts ettirig kvinnllig h@- 
skoleundervisning, som sarskildt skulle vara af stor vikt 



och betydelse for den obemedlade klassens unga kvinnor, 
hvilka, nar de gA ut i lifvet, oftast aro totalt blottade 
pA insikter om rationell skotsel af sig sjalfva, sitt hem 
och sina barn. Att de lardomar, som i detta afseende 
meddelas, ej skulle vara forspillda pa. de kvinnor som ic- 
ke blifva modrar, betonades med fog af fru Hellberg. 
Nagon sorts detaljerad praktisk plan framlade hon icke. 

Sigrid Posses bok, som utkom denna host strax ef- 
ter sedan tidningen Idun haft en prisbelonad uppsats 
"Kvinnorna under fanan" af Karin Kemm, dar ettkvin- 
ligt varnpliktsar payrkades, utgor, shom synes af det 
ofvan namnda, ett upptagande af redan framforda ideer, 
men skiljer sig frAn dessa genom det detaljerade pro- 
gram for det praktiska ordnandet af saken, som den kom- 
mer med. Sigrid   os ses. ''praktiska" ordnande af saken, 
att forlagga kvinnornas 'tjanstgoring" till sjukhusen, 
ar emellertid sa pass litet praktiskt, att det helt enkelt ar 
outforbart-afven o m  p e n n i n g a r  d a r t i l l  k u n -  
d e a n s k a f f a s. Ofver hufvud taget torde fundering- 
arna ofver kvinnlig varnplikt falla pa detta myc- 
ket enkla faktum - att staten med all sakerhet icke vill 
kosta pa kvinnorna nagot sadant. Det liknar sig bra 
mycket till att resonnera om pAfvens skagg, nar man 
borjar tala om att kvinnorna maste vara fardiga att lik- 
som mannen offra en tid af varnplikt for landet - kvin- 
norna, som krafva rattigheter (politisk rostratt) lika 
med mannen, skola saviil som dessa vara redoatt tjana sitt 
land. Ja val, men m a n n e n  vilja icke bevilja anslag 
at kvinnorna for att under nAgon tid "tjana sitt land", det 
torde nog vara ett oomkullrunkligt forhallande annu sa lan- 
ge. Huru ha kvinnorna ej tum for tum fatt kaknpa sig till 
bidrag af staten till undervisning och utbildning. Och 
dock matte det val afven vara till fosterlandets fromma, 
att dess kvinnor ej vaxa upp efterblifna och okunniga. 
Skulle man kunna tanka sig, att staten, som standigt 
hallit igen nar det galit kvinnorna, plotsligen skulle lam- 
na medel till en lang extra undervisningstid - lat var af 
mera praktisk laggning an .skolorna - blott emedan eti- 
ketten "varnplikt9' sattes pa densamma. Allt hvad de 
kvinnliga varnpliktsifrarna onska ar ju saker, som Iimpli- 
gen borde f6lja med den nuvarande skolundervisningen - 
och delvis redan gor det - undervisning i hygien, mat- 
lagning, ett hems skotande, plus barnavihd och sjukvard. 
Det ar ju blott idealet af den undervisning man onskar 
den kvinnliga ungdomen. M e n s t a t s a n s l a g e n, 
som skulle mojliggolra den, r a c k a e j t i l l f o r kv  i n- 
n o r n a .  

Det verkar icke sa litet komiskt att Sigrid Posse i sin 
broschyr genast p i  forsta sicks gor ett utfall mot agi- 
tationen for "den s. k." kvinnans fostratt och talar 
om att kvinnorna farst maste blifia m a l m e d  v e t- 
n a och k u n n a skota sina stora plikter, nAgot som varn- 
pliktstiden skulle lara dem, innan rostratten genomfores - 
"om den nu skall igenom" tillagger forf. inom parentes. 
Komiskt darfor, att Sigrid Posse icke tycktes ha en tanke 
pil, att skall man en gAng komma darhan att af staten f2 
medel till en sex manaders sarskild utbildningstid for 
hela landets kvinnor, s& torde med allra storsta sa- 

kerhet detta ej komma att ske forr an kvinnorna sjalf- 
va fil  ett direkt inflytande pa lagstiftningen. Som ofvan 
framhallits, de bestammande mannen i staten ha hitintills 
icke varit vidare generosa mot kvinnorna och torde annu 
sa lange alltjamt lamna At kvinnorna sjalfva att till storsh 
delen pa egen hand skota sin utbildning, dar den gir 
utofver de forsta elementara kunskaperna. 

Det lar nog forst vara i ett nytt, helt omgestaltadi- 
samhalle, som talet om kvinnoAr eller kvinnlig vamplikt 
- huru man nu vill kalla det - verkligen skulle kunna 
komma pa dagordningen. For narvarande ar det hela 
alltfor utopiskt - icke pa grund af kvinnornas oviljct 
att taga p2 sig skyldigheter, men pa grund af mannens 
bristande vilja att pa allvar taga kvinnorna med - i. 
r a t t i g h e t e r  o c h  s k y l d i g h e t e r  - till shteris 
och samhallets nytta och gagn. 

Elpis. 

En konferens for diskussion 
af arbeterskeforhallanden. 

D en 6:te och 7:de nov. kommer en konferens i ohan 
angifna syfte att anordnas i Stockholm. Inbjudnings- 

cirkularet, som ar undertecknadt dels af representanter for 
arbeterskorna, dels af representanter for sidan verksam- 
het som utofvas till arbeterskornas nytta, sager bland an- 
nat: "En af de viktigaste sociala fragor, som sysselsiit- 
ta VAH tid, ar fragan om kur arbeterskornas stallning 
ska11 kunna forbattras, sa att de f& mojlighet att lefva. 
och arbeta under for deras fysiska och andliga Elsa 
mindre ogynnsamma forhallanden. Erfarenheten har vi- 
sat, att fabriksarbetet i manga afseenden ar sicadligt fik 
hinnan, men mycket kan goiras for att minska cch af- 
varja de vador det medfor. Genom skyddslagstiftning, 
genom noggrann hygien och rationella anordningar pi 
arbetsplatserna, genom goda bostads- och maPfbrh&lIand=. 
samt genom att upplysning sprides bland arbetesskome 
kar, vasentliga fbrbattringar i deras arbets- och Idnads- 
f orhallanden Astadkommas." 

Med anledning af att yrkesfarekommittens forslag till 
ny skyddslag i manga punkter beror kvinnorna, tro in- 
bjudarinnorna att det skulle vara fordelaktigt om arbetare 
och arbeterskor, arbetsgifvare samt andra for saken. in 
tresserade beredes tillfalle att diskutera fragor, som. rora zr- 
beterskornas stallning. 

Konferensens program upptager diskussioner om 
"Svensk kvinnoskyddslagstiftningfi, inledare aktuariai i 
kommerskollegium d :r M. Marcus, "Behofva vi hiiln- 
liga yrkesinspektorer?", inledare froken Gerda Meyerson, 
',Kavad kan goras for att vacka och vidmakthiilla bild- 
ningsintresset hos arbeterskorna? ", inledare fru Ebba 
Weckscher, f. Vestberg, "Arbeterskornas bostads- och mat- 
forhallanden", inledare d:r Alma Sundquist samt "Iivad 
kan gor& for att sprida yrkeshygieniska kuriskaper?", 
inledare fru Maria Anholm. 

Konferensen afslutas med ett offentligt mote ti. 7. 
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nov. kl. 8 e. m., da programmet upptager kortare an- tioner aro representerade. For 'den narmare ledningen af 
foranden i de fragor konferensen behandlat samt %framlag- arbetet har tillsatts en subkommitte, bestaende af fruarna 
gande af de onskemal den uttalat. Som inbjudare sta: Fanny Pettersson och Ebba Cederstrand; Stockholm, samt 
Emilia Broome, Elin Engstrom, Natalia Frolander, Ruth Louise Lombard, Djursholm. Fredsadressens expedition 
~ustafss&, Augusta Helin, Kerstin . ~ e s s e l ~ r e n ,  ' Agnes ar inrymd i Svenska fredsforeningens lokal, Regeringsga- 

. Ingelman, 
Mansson, 

Alina Jager&edt, Gerda Meyerson, Gertrud tan 74 i Stockholm. 
Ada Nilsson och Agda Ostlund. Adresslistor kunna rekvireras under adress: Fredsadres: 

sens expedition, Stockholm C. De erhallas gratis af eri 
hvar, men kommitten ar gifvetvis tacksam att 'erhalla por- 
to till deras expedierande. Adressen' far undertecknas af 

kvinnoforenings tio- hvarje man och kvinna ofver IS ar. 
Listor for tecknande af namn .finnas afven tillgang: 

ariga jubileum. liga pa Dagnys expedition. 

Ostermalmsforeningen af Hvita Bandet i Stockholm 
firade sondagen d. 16 okt. sitt 1O:de arbetsar. Fore- 
ningen, som bildades i okt. 1900 af froken Emilie 
Rathou, borjade i all ringhet med en anslutning 
af endast 10 medlemmar och en tom kassa. Under 
de forsta Aren stod foreningen utan lokal, hvilket vallade 
ganska stora svarigheter och verkade hammande pa rorelsen. 
Men . det var godt gry i barnet; Ostermalmsforeningen har 
utvecklat ett. lifskraftigt och malmedvetet arbete, som tagit 
sig uttryck i foreni-ngens mariga olika. vgksamhetsgrenar. 
Den lilla medlemsskaran har vuxit till mellan 3- i 400, 
hvarforutom manga medlemmar. genom afflyttning fran 
orten ha p i  de platser, dit' de kommit, satt ut en sad, som 
spirat upp i form af. nya lokalforeningar. Afven -har Os- 
termalmsforeningen tagit det-direkta- initiativet till att bilda 
nya afdelningar, sa val som attorganisera fram Hvita Ban- 
dets centralstyrelse. 
. A tioarsmotet, som var mycket val besokt, lamnade fr. 
Rathou en historik ofver foreningens verksamhet ' under 'det 
flydda decenniet, och fru Emma Wretlind talade med an- 
ledning af dagens betydelse. Professor. C. Wallis, hvilken 
ofvervar motet, frambar mannens tack for kvinnans insats 
i det etiskt sociala arbete, som kampen mot alkoholen in- 
nebar. 

Sin tacksamhet till froken E. Rathou for hennes 10-ariga 
ordforandeskap och nitiska arbete gaf Ostermalmsforeningen 
uttryck for genom att till henne ofverlamna en storre he- 
dersgafva, hvarefter ungdomsafdelningen frambar genom en 
ung flicka sitt tack for froken Rathous banbrytande arbete, 
hvars frukter det nu uppvaxande slaktet far atnjuta. 

Mellan talen sjong foreningens damkor flera anslaende 
nummer. 

Miss Anna Ecksteins 
varldsfredsadress. . . 

Miss Ecksteins arbete for fredssaken torde redan vara 
Dagnys lasare bkkant. I en artikel i borjan af detta ar 
vor0 vi i tillfalle att redogora for det storartade arbete 
hon upptagit - att samla namn frAn alla jordens skilda 
lander under en petition for. freden, som skall framlam- 
nas a nasta Haagkonferens Ar 1915. Arbetet med insam- 
lingen af namnunderskrifter har nu tagit sin borjan af- 
ven i Sverige. 

Organiserandet och ledningen af det svenska deltagan- 
det i adressen har ofvertagits af Sveriges fredsforeningars 
samarbetskommitte, i hvilken samtliga svenska fredsorganisa- 

Notiser. . . 

Landthushallningsskolan vid Rimforsa. K. m:t har till- 
delat Fredrika-Bremerforbundet sasom bidrag till uljlj- 
ratthallande under ar 19 1 1 af forbundets landthushallnings~ 
skola vid Rimforsa for utbildande af lararinnor ett stats: 
anslag af 6,000 kr. 

Husmoderskurser for arbetarhustrur i Gateborg.. Gote- 
borgs folkskolestyrelse kommer att i samarbete med den 
kvinnliga nykterhetsforeningen Hvita bandet under vinterns 
lopp anordna praktiska husmoderskurser for arbetarhustrur 
och unga flickor ur arbetarhem. Kurserna skola forlaggas 
till ett 10-tal skolhus i skilda stadsdelar och piga hvar- 
dera i sju veckor. De omfatta :.praktisk undervisning i 
enklare matlagning och aro afgiftsfria for deltagarna. Folk- 
skolestyrelsen bestrider kostnaderna for sjalfva kurserna, 
och Hvita bandet har atagit sig ,att ekonomiskt stodja. de 
fattigaste deltagarna, om sa pafordras. Meningen ar nam: 
ligen att dessa, endast mot erlaggandet af priset for in- 
gredienserna, skola fa t a  med sig hem 'den mats 'de laga, 
och det kan ju tankas att flera icke kunna uppbringa 
pengar hartill. 

Svenska ~atti~vardsf6rbundets afdelning for raddnings- 
arbete. Under namn af Skyddsvarnet ha landets skydds- 
foreningar . for frigifnas hjalp och atskilliga andra organi- 
sationer med likartadt syfte sammanslutit sig till en af- 
delning. inom Svenska Fa.ttigvardsforbundet; . . 

Afdelningens uppgift ar att verka for framjande af det 
allmanna och enskilda raddningsarbetet bland frigifna 
fangar, villkorligt domda, losdrifvare, prostituerade . och 
i Ii knande afseende hjalpbehofvande. For andamalets vin- 
nande vill afdelningen bl. a. soka astadkomma ett verk- 
samt samarbete mellan offentliga och enskilda foretag,.som 
arbeta for nagot af ofvan angifna syften, soka bereda 
arbete eller annan hjalp och i erforderliga fall ofvervak- 
ning for har afsedda hjalpbehofvande samt i mojligaste 
man soka forebygga och .6ekampa brottslighet och last. . 

Ett upprop har i dagarna utskickats dar det vadjas 
till den stora allmanheten om stod och hjalp till det be- 
hjartansvarda foretaget. Hvad som behofves ar repmen- 
tanter for afdelningen pa skilda orter, d. v. s: personer, 
som vilja vacka och leda intresset for saken. Bland andra 
vadjas det i uppropet sarskildt till kvinnorna med beto- 
nande af hvad hjalp de skulle kunna gifva afdelningen 
i dess verksamhet. Anmalan om intrade i ~lskyddsvar- 
net", antingen som ekonomiskt understodjande medlem - 
afgift 3 kr. - eller sasom aktivt deltagande, kan goras 
und er a dress : Skvddsvarnet, G:la ~ungsholmsbrogatan 
32, 1 tr., Stockholm. 

Normal-, Skrif- och Kopie-Black, af Kungl. KontrollT och Justeringsstyrelsen godkandt 
som Svenskt Normal-Black, tillverkadt af Henrik Gahns Aseptin-Amykos-Aktiebolag 
Upsala. Flyter latt, kopierar utmarkt, bildar ej bottensats, ar mycket hallbart och an- 
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Proposition till. 1911 ars riksdag? 

et ar nu snart fem ar sedan riksdagen i enlighet med D konstitutionsutskottets forslag beslot en skrifvelse 
till regeringen med begaran om utredning i kvinnor- 
nas rostrattsfraga samt af denna utredning foranledt 
f o r s l a g i fragan. Beslukt fattad- i Forsta kam- 
maren med 69 roster mot 60, i Andra kammaren med 
127 mot 100. Redan foljande ar antog riksdagen sa- 
som hvilande ett af regeringen framlagdt forslag om 
utvidgad rostratt for m a n. .,.Angaende den kvinnliga 
rostratten yttrar justitieministern i detta sammanhang, 
efter sedan han framhallit det berattigade i krafvet pa 
rostratt afven for kvinnor, gifta saval som ogifta, 
samt sin ofvertygelse om fragans snara losning, att 
ett upptagande af fragan till behandling vid denna tid 
icke. kunde anses lampligt, da den utredning, som dit- 
tills kunnat .medhinnas, icke var af den omfattande be- 
skaffenhet, som med riksdagens skrifvelse afsags. Detta 
var 1 907. 
.. En. ytterligare paminnelse om utredningen gjordes 
vid samma riksdag i en interpellation i Andra kam- 
maren., angaende utsikterna till resultatets framlaggan- 
de for 1908 ars riksdag. Af statsministerns svar 
framgick att arbetet fortskred. Ocksa forelag under 
1908 ars riksdag den svenska delen af utredningen 
fardig, - dock utan forslag fran regeringen. 1909 visade 
Andra kammaren, da den utan votering efter konstitu- 
bonsutskottets tillstyrkan antog Liberala Samlingspar- 
tiets. rostrattsmotion, att den for sin del ansag all 
ridare utredning af fragan oberflodig. Forsta kamma- 
ren daremot intog fortfarande en afvaktande hallning, 
och darmed foll fragan afven denna gang. Icke hel- 
ler 1910 ars riksdag s5g nagra tecken p% att utred- 
ningen skulle blifva fardig. En interpellation till stats- 
ministern inbringade det svaret; att utredningen be- 
tlrefs med all skyndsamhet, men att det annu var 
omojligt saga :nar den kunde blifva afslutad. Fragan 
gallde nu narmast lyinnorostfattens verkningar i de 
lander dar den blifvit genomford, och denna del af ut- 
redningen hade anfortrotts a t  professor Reuterskiold i 
Upsala. 

, Utredningsfragan hade salunda hunnit fram till 
sitt. sista stadium. . Att fa den slutford i sa god tid, 
att dess resultat i form af en kungl. proposition kun- 
de forelaggas 1911 ars riksdag maste nu blifva rost- 

rattskvinnornas narmaste onskemal. Detta sa mycker 
mera, som 1911 ars riksdag ar den sista under peri- 
oden och ett forhalande ofver denna, riksdag skulle 
betyda ett uppskjutande af fragan annu ei hcici ire- 
arsperiod. 

Af denna atiledning beslot Centralstyrelstns i L. k'. 
P. R. Verkstallande Utskott att hos professor Reuter- 
skiold efterhora hur lingt arbetet avancerat oc!: ut!: 
utsikter funnes for att utredningen kunde blifva fardig 
i sa god tid att med stod af densamma en kungi. 
proposition' kunde framkomma till nasta riksdag. 

Den 15 oktober mottogs verkstallande Utskottei af 
professor Reuterskiold, som med stort tillrnotesgaende 
redogjorde for arbetets gang och forlopp sana hits 
han fattat sitt uppdrag. Professor Reuterskiold med- 
delade vidare, att han efter anmodan af statsministern 
sa vidt mojligt skulle f5 utredningen fardig till 
jul eller senast till nasta termins borjan, harigenom 
detta hinder for en kungl. propositions framlaggande 
for riksdagen blefve undanrojdt. Jamsides med den 
utredning professor Reuterskiold har om hand iiffores 
en statistisk bearbetning af det utlandska materialet 
genom Statistiska Centralbyran. 

Med anledning af de i Upsala erhilina upplys- 
ningarna beslot verkstallande Utskottet att snarast 
mojligt soka erhalla audiens hos statsministern for ati 
fa bekraftelse pa de af professor Reuterskiold erhiill- 
na underrattelserna. Den 20 oktober mottogs Verk- 
stallande Utskottet af excellensen Lindman, som 113- 

turligtvis i fragans nuvarande 1age icke kunde afgifva 
nagot direkt lofte. Excellensen Lindman forklarade 
likval med bestamdhet, att det var hans onskan ah 
utredningen paskyndades sa att den forelag fardig till 
nasta riksdag. Att utredningen af regeringen skuik 
begagnats i forhalningssyfte, sAsom det hittills f6rkIar- 
Bigt nog ganska allmant antagits, tiP8bakavisades af 
statsministern. 

Af allt att doma tyckes dern kvinnliga rOsBHiittsir%. 
garn saledes nu ha ryckt ett stort steg narmarc sin 
losning. Den Lindmanska regeringen har p i  betyd- 
ligt kortare tid an den utredningen tagit visat sig va- 
ra man att losa langt kvistigare fragor, och har forelig- 
ger ju f6r ofrigt endast fullgoraandet af ett redan af 
riksdagen gifvet uppdrag. 

O 

o 
O . E N G E L S K A  M A G A S I N E T i  

Drottninggatan 9 1 
O 

Sangar och Sangklader i Ottomaner och 
O i storsta urval. o 
Kl Duchateller LBga bestamda priser 
O 

B Sanitarsangar o. soffor E fullt monterade kuddar . I l g med stilnatbotten b. a2 och 18. i och Ofuerkast frdn Kr. ros. - 



D A C N Y  495 

Kvindelig .Laeseforening i . Kopenhamn. . . .: . 

Sophie Alberti. 
Foretagets skaparinna.' 

'D  en 19 'okt. 1910 
var ett slags min- 

nesdag for de nordiska i 
ikulturellt och intellektu- 
ellt. afseende intressera- . 
de' kvinnorna. Det var 
namligen da s0.m det 
statliga nya danska kvin- 
n.opalatset oppnade sina 

;portar och Kvindelig L.%- 
seforenings medlemmat, 
gynnare och vanner och 
en samling representan- 
ter for samtliga de skan- 
dinaviska landerna dar 

mottogs nied storartad gastfrihet.. 
Den 5 januari hade grundstenen lagts till d m a  bygg- 

nad, som .saIedes pa :den korta tiden af. endast nio mana- 
der hiinnit. resas;. . Den inrymmer :i. sitt- nu fullbordade 
skick ett bibliotek pa 62,000 band; hvilket, fordeladt i tre 
vaningar, genom -hissar sander . sitt innehall. ned till. utla- 
ningssalen. 1 .  denna sal finnes en *mindre afdelning, dar 
man sjalf kan taga ut sin bok och fa den direkt antecknad; 
: Frin 'boksalen skommer man in i ett samtalsrum, dar 
institutionens kvinnliga . p.ortrattgalleri ar placeradt, -dari- 
frin in i ett rymligt och origipllt monteradt tearoom: 
En harlig marmortrappa, gafva af en anonym "Wohl- 
thakr", leder till ett par vackra i latt och ljus 
s.til' anordnade 'tidningsrum . samt rakt fram till ett 
praktfullt repreSentritionSru.m, genom ett par monumen- 
tala glasdorrar,. forbmdet med den stora fest- och for& 
dragningssalen, .hvilken i dagligt bruk ocksa ar lassal. In- 
nanfor denna finnas -ytterligare ett .par afskilda,' tysta stu- 
.dierum med handbocker och 'lexika. Husets tvanne S- 
versta vaningar, det s. k. "Damehotellet", innehala ett 
antal ljusa .och . tilltalande rum, en behaglig tillflyktsort 
for resande damer. Dessa .sma' rum upplatos gastfritt af 
froken Sophie . Alberti. at : scinitliga- vld . invigningsh:&- 
tidligheten narvarande: svenska och norska, gaster. 

Det obeskrifligd. kaos i trappqr och salar, som annu 
den 18:de) dagen fore invigningen, var:r.adande, hade tack 
vare samma otroliga och. sistematiska energi, .som prag- 
lat hela foretaget, invigningsdagen 6fvergAtt i den skonas- 
te harmoni. Den 19:de p& 'm~iddageii,~ kl. 2, ' samlades 
sa mhga 'inbjudna, s im den stora saim kunde rymma. 
Kvindelig ~zseforenings ordf. froken Sophie Alberti, hal: 
sade forsamlingen med orden: Walkommen och tack 
skall vara de forsta ord som 'har talas". Darefter rede 
gjorde hon for foretagets uppkomst och utveckling och 
slutade med ett: ' .Ma kunskap och skonhet vara det ad- 
la vin, som foreningen skanker sina medlemmar". Efter 
en kantat af Sophie Breum framfordes en rad halsningar 

. . , . I  ' .  . . fran inbjudna. foreningar. . 

A f red rika-~re'rn-er-f or bundets vagnar &f- 
verlamnade fru. Siri Petren pa uppdrag' af forvaltningsut- 
skottet ett vackert gammalt portratt af Fredrika Bremer. 

. . . 
P& samma gang hon- uttalade 1Yckonsknirigar till det re- 
dan vunna arbetsresultatet, gaf hon uttryck at en.  fram- 
tidsdrom, namligen ah nagra af de smB rummai ofvan- 
pa'. kunde i stipendium anvisas ' som bostad at forhopp 
ningsfull studerande kvinnlig ungdom, i likhet 'med hvad 
fallet varit pA den gamla Regensen. ' 'Som representant 
fol ;  den .Svpnsk$ -. La.n 'd .s for .e -n i -ngen$ '  f.6.r' kavin-  
n a n s  p o l i t i s k a  r o s t r a t t  yttrade dr Gulili Petrini 
nagra ord om samhorighetskanslan de sliandinaviska.lan- 
derna emellan samt ofverbringade sasom gafva frain .sven- 
ska kvinnor en statyett af Ruth Milles. N o r s k e 
k v i n d e r s  L a x e f a r e n i n g ,  bragte fru Aagot Au- 
bert Lindbzek moderforeningen i Kopenhamn en- frisk 
och glad halsning fran dottern i Norge, och f 3  N o r: 
s.ke k v ' i n d e r s  F r e d s f o r e n i n g  bringade fru Aar 
got ' Gj,ems-Selmer i skena och val framsagda .ord a en 
lyckonskan. Fran M a l m o  k v i n n l i g a  k l u b b -  ocfi. 
l a s e s a l l s.k a p frambar dess ordf. . ofverstinnan Anne 
Madeline Aschan en gafva, Svecia Antiqux et' Hodiema, 
hvarjamte desj vice ordf., froken Ebba.' Lindencrona, Gal- 
taligt framholl upplysningens stora betyaelse i framatsk.ri2 
tiahdets. tjans6. ' Soni represimtant 'for N o r s k K vvi n- 
d e s a g s f o r e n i n gstalade liffullt och energiskt froken Fre- 
derikke M6rck och for S v e n s k a .K v i n n- or's F. I: e d s -  
f o r e n i n g fru 'Anna Bugge-'Wicksell, scsni betonade att 
har . 'alltid visats gastfrihet mot skrifvande &h arbetande 
kvinnor och att' t a n k a r afvm har funnit 'sitt' h m ;  
For M a l m o D a m s a l l s k a p dess ordforande fru 
Elisabeth Qvensel och dess sekreterare .froken Anna.:: Eu-' 
renius och fru Maria Skytte;. for L u n.d s k v i n n l i g a 
It l u b b s a l l s k a  p frokeh . Hanna Modler med lyckon. 
skan och tack for en vacker forebild for kvinnlig arbetsinsats: 

. . 
Fru W z ,  medlem af byggnadskommitten, tackade 

for godt samarbete och uttalade goda fiirhoppningar for 
foretagets ekonomi.. Dagens storsta talarsuck vams af 
den 82-Arip skolveteranen froken Nathalie ' Zahle, . 'som 
talade friskt, ungdodigt och muntert,. halsad af j.ube1, 
om gamla tider och nya plikfei. Hela dagen -kom' dar 
telegram, ' blommor och gahror (en flygel bland .'andra 
vackra saker). Dagens festlighet afslutides ford vid midnatt. 
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Kejsarens nya klader. Hvem tanker p& manniskan, medmanniskan med hen- 
nes plikter af karlek och IAngmodighet mot alla, emedan 

D et gick en liten dam pa en gata - som i triumf, ingen ar sh l i e  an hon, hos t. ex. en general i unif~rm 
i triumf, ty allavandesig om efter hennei skygg hyll- eller en byrachef i hans a m b e t ~ ~ ~ m ?  

ning, dar hon charmant forbluffande och majestatisk som Ar icke sjalfva tanken lojlig? 
ett helgon i en mandorla af ijfverlagsenhet svepte ofver Ty skulle generalen kunna kommendera med ntigon 
torget pa sina stylthoga klackar, raffineradt elegant i bru- auktoritet eller ambetsmannen inge vordnad for lagarna, 
set frAn sitt osynliga siden och foljd af blyga hvisknin- om man just da tankte sig dem nakna, afkladda sina var- 
gar fran gatans vanliga publik, arbetande hvardagsman- digheter, lika fula och sma som alla andra? 
niskor i fardigkopta klader, hvilka sago p& henne som 
pa en uppenbarelse fran en annan och skonare varld - 
ja, som tycktes betvifla verkligheten aE $3 mycken. charme 
och tjusning. 

Jag gjorde nastan s& med. - Nej, men tror du, att 
hon verkligen ar r i k t i g t verklig, fragade jag afund- 
sjuk och hapen. Min van besvarade snabbt min fraga - 
dock pA sitt satt. (Jag ber p& forhand om ursakt for 
det, ty han ar en i hog grad otidsenlig varelse - en af 
svarmarnas nastan utdoda ras 'g han. har naturligtvis al- 
drig lyckats placera sig sjalf nagonstades har i varlden 
och b6rjar bli nervos af att alltjamt vara utan stallning 
eller fotfaste och alltsa utan nagot egentligt existensbe- 
rattigande.) 
- Verk-lig; r i k t i g t verklig, svarade han tungsint, 

nej, det ar hon icke - en illusion ar hon, helt enkelt 
en af de 'manga vi skaffat oss sedan de dagar vi begyn- 
te med. fikonlof och med dem lade grunden till det stor- 
artade kostymmagasin, som annu forser oss med alla de 

Nej, illusionerna m 3 s t e bibehallas, den lilla, lilla 
manniskan far icke ett ogonblick titta fram bakom sin sto- 
ra vardighets draperier; alla de statliga, vordnadsbjudan- 
de omsvepen m a s t e dolja karnan - verkligheten. 

Hvarfor? 
- Ja, hvarfor? 
Fiir att karnan ar sa liten och lumpen? 
Ja, men ar det icke alla de tranga och styfva form- 

lernas fel - de, som halla pa att forkvafva och fortorka 
den? 

Ack, brast han ut, det ar synd om det hogsta och 
adlaste, det enda bestandande hos manniskan - hennes 
mansklighet! Man skulle kunna tro att den vore en far- 
lig sjukdom, sa kringskares den af tranga klassificeringar 
och inskrankes af konventionell etikett till minsta mojliga 
dimensioner. 

Och man fragar sig med bafvan om den icke snart 
kommer att alldeles vissna och do ut likt en blomma 
utan vatten. . . 

maskeraddrakter af formler och konv.tionella begrepp, Torkan, forsumpningen ar ju redan nastan hopplost 
hvarmed vi dolja vara sjalars skavanker, alla de skarmar stor. 
och kulisser af illusioner och omsvep, hvarrned vi om- Klass forstar ju icke klass - manniska icke manniska 
bona vait iif for att slippa de kalla fraktarna fran evig- - leka kurragomma med hvarandra i blindhet o& 3~6. .  
hetens. djup och alla de daraktiga fragorna om "hvadan", ska. 
och "hvarthan", om "lifvets mening" och "manniskans %or att kunna lefva maste maii bara mask - infor 
andamal". . . andra och till slut afven infor sig sjalf. 

Som om denna mening och detta andamhl skulle be- Ja snart vagar man inte ens vara ensam med sig 
sta i annat an att kla sig, utbrast han. I annat an att kor- sjalf. 
rekt uppbara saval sin andliga som sin kroppsliga drakt - i Nej, tack, hvarfor har man foreningar och ordnar, 
amat an att plikttroget vara notarie och intet annat, om om inte for att slippa det - om inte for att Ean, 68 
man handelsevis blifvit satt till det, byrache, om mantifl man vid arbetstidens slut afklader sig sin yrkesvmig- 
ahrellbr~ hunnit S& b g t ,  och hof- eller kafdroken, Om, het, skall slippa att ens ett ogonblick vara ensam 
man infiehar nAgon af dessa vardigheter? sig sjalf, sitt nakna jag, utan genast skall kunna paI&:ad~: 

Ty hvad aro alla slags titlar, ambeten och positioner sig m ordens- eller foreningsdito. 
pa den sociala eller andliga rangskalan, alla skillnad^ mel- Allt farre och farre, sade han sorgset, bli de, s c z  
lan bildade och obildade, fattiga och rika, hoga och 12- v3ga vara omaskerade, som, afkladda alla sina and!@ 
ga, annat an klader de med? . - paltor, sin stallning som ditt, sin karaktar som datt, v& 

Fastan oftast af samma slag som kejsarens nya. ga ransaka sina blottade sjalar, Angrande, stridande ock 
Doek, det gor ingenting, ty fa manniskor ha nog barna- bedjande som svarmarna i forna dagar, galningarna, I:v% 

skarpa Ogon att upptacka skillnaden, och ehvad de aro tejo ka- uppryckta till den sjunde af himlarna. stundom glom 
sarens eller icke, sa uppfylla de anda lika bra sitt andamal de t. o. m. sina egna namn, huru mycket mer d i  sina 
det att dolja m a n II i s k a n - det gemensamma) nakna kot- eventuella positioner inom det eller det samhallet. 
t& och den stackars nakna sjalen. Allt farre och farre bli de, for hvilka kroppens ?qd- 

Hvem tankte t. ex. ph manniskan - den lidande, stri- nader och drakter, ara, namn och rykte, rikedcm ock 
dande, smasinta, lumpna och vankelmodiga, men dock skonhet, titlar och ambeten aro hvad de skola vara - 
eviga och sublima - hos d;en dar sallsynt charmanta lilla symboler - medel till det godas framgang. 
varldsdamen, som nyss fick hela gatan att andligen kasta Men det stora flertalet har i och med forlusten af 
sig p& kna for hennes parisdress och hennes rent fysiska sin odmjukhet och renhet ocksa forlorat nyckeln till syni- 
pragel af "highest dass?" bolerna - - och gjort medlen till mal. . . 

e..ee**.e*ee*.*e*ee+eeo+e+eeeeee~eeeeee+eeeeeee+ee++eeee++6+ 

Kop Oskummad mjolkdirekt : . 
hemsand i plomberade karl till 17 6re pr liter. I :  i Arbeta for Dagny i 

I 
i 

AKTIEBOLAGET MEJERIET VICTORIA i genom att gynna dess annonsorer I 
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Skola de vikna upp ur sin villfarelse i tid, fragade de engelska kh&rna for riyborj&, liksoh till. k&ieba'; i'... , 

han sig drommande, innan kejsarens nya klader likt en franska och tyska mottagas annu e lev3 Anmalning gores 

nessusmantel af smilsint varldslighet vaxt sa fast vid deras , i .Almqvistska samskolan fore lektionernas borjan kl. 7 e."in. 
Lagre aro i ,engelska, hogre ,kursen: Mrs I'sabel Frost f, 

sjalar, att de icke kunna bli dem kvitt - annat an i do- -: W&ge och ~ ~ f i ~ l d  E. ~ i d d ;  iyborjarkuisen i froknar- 
den. - .  ' na Helene Philipson och Elisabet Abenius. I tyska frau7 - 

Och da ar det for sent - allt for sent. . lein Dircks och i franska maderitoiselle Binbenet, 
Ack, huru lange, sade han tungt, huru lange skola .s 

. , . vi &a ohyndiga.' barn; h r u  lange skall det droja innan - .  

vi slippa att ga i gangstol hela lifvet igenom, kringgar- 
dade pa alla hall af illusioner for att icke skrammas fran '. Foreningsmeddelandem, . 
vettet af lifvets och dodens verklighet? 

V 

Huru lange skall den ena existensen efter den andra I Malmo F. K. P. R. holl dr Gulli Petrini den 20 den- 
. nes pa foreningens inbjudan foredrag ofver amnet: Kvin- gagnlast forrinna, forstrodda af lekverk, jollrade till somns nans deltagande i det politiska och kommr,nala lifvet. 

af bagateller som om ingen dod fanns - - - Efter en kort aterblick pa den kvinnliga rostrattirorel- 
den oundviklige kommer dem for bradt uppa? 

Nar skola alla de sma lifven komma i harmoni med 
Lifvet? Och nar med doden? 

Nar skda de bli sadana, att de hvarken skammas 
infor den eller frukta den? 

Ack, forvisso icke pa lange, all bar strid galler blott 
tiden, timligheten - allt som af varlden ar - alla kejsa- 
rens nya klader. 

Lenah. 

Notiser. 
Ingen lonefilrhojning. Teckningslararinnorna vid Stock- 

holms folkskolor ha i petition, som ingifvits till folkskole- 
ofverstyrelsen, anhallit om loneforhojning fran och med 
nasta ar. Lonen for fast anstalld teckningslararinna utgor 
1,500-2,lOO kr. Lararinnorna anhalla, att begynnelse- 
lonen matte hojas till 2,000 kr. och slutlonen till 2,600 kr. 
samt att de e. o. lararna ocksa matte fa en loneforhojning 
om 500 kr. 

Folkskoleofverstyrelsen har emellertid beslutat, att pe- 
titionen icke skall till nagon atgard foranleda. 

Vid Ekonomiska frihetsfilrbundets hoststamma i Stock- 
liolrn den 16-18 sept. beslots gora foljande uttalande: 

Till den orguniserade kvinnororelsen. 
Enar motet betraktar kvinnornas strafvanden att upp- 

n& politisk likstallighet och Ofver hufvud taget lika ratt 
med mannen i samhallet sasom rattvisa och berattigade, 
uttalar motet sin lifliga sympati for den kvinnliga rost- 
rattsrorelsen. 

Men da det tillika ligger i kvinnornas alldeles sarskil- 
da intresse att ekonomisk frihet uppnas for hvarje enskild 
och da denna frihet framfor allt hotas af de privata mo- 
nopolen, bland dem sarskildt jordvardemonopolet, som 
hindrar det stora flertalet af landets barn fran tillgang 
pA lika villkor till fosterlandets jord och fran en ratt- 
vis andel i de samhalleliga jordvardena, staller motet en 
entragen maning till den organiserade kvinnor6relsen att 
upptaga jordvardefragan till allvarlig behandling och att 
icke forsumma nagot tillfalle att afven for kvinnorna hafda 
krafvet om lika ratt och tillgang till alla samhalleliga for- 
m'amr och sarskildt till de samhallsskapta jppdvardena, hvar- 
pa ekonomisk frihet for alla d s t e  grundas. 

Stockholms F. K. P. R:s sprakkurser togo sin borjan 
torsdagen den 20 dennes med tva kurser. i .engelska, en 
for nyborjare och en for elever med forkunskaper. Vid 
den hogre af dessa kurser har pa grund af de minga'an- 
malningarna mast anordnas fyra parallellafdelningar. Till 

sens historia utvecklade dr Petrini p i  ett klart och vackan- . 
de ' satt I skalen for kvinnornas begaran att fa direkt infly- 
tande pa samhallets angelagenheter. Hittills hade dessa 

n skotts nastan uteslutande af man. Dock kan man ej saga, , 

att allting ar som det borde vara. Finge vi kvinnorna 
med, komme dessa sakert att gora manga goda insatser i 
fattigvard, uppfostran, nykterhet m. m. Kvinnornas ofning 
i att med smil medel kunna utratta mycket komme da 
ocksa samhallet till godo. 

Hvad valen anginge, maste kvinnorna komma ihag att . 

i stader af Malmo storlek stadsfullmaktigevalen i viss man . 
aro . politiska, i det att stadsfullmaktige utse riksdagsman 
till Forsta kammaren. Kvinnorna bora vid valen sluta 
sig till de sarskilda partiorganisationerna och icke upp- 
satta spranglistor med kvinnliga namn, utan lojalt rosta 
med partilistorna. Dr P. papekade det inkonsekventa uti 
att neka kvinnorna politisk rostratt eller ratt att rosta pa 
riksdagsman till Andra kammaren, da man ju tillerkande 
kvinnor, som, invalts i stadsfullmaktige, ratt att deltaga i . 

val af riksdagsman till Forsta kammaren. Vid manga till- 
fallen behofdes kvinnornas ingripande i lagstiftningen, sa- 
som for upprattande af. effektivt barnskydd, moderskydd, 
reglering af kvinnliga loner m. m. 

Foredraget, som framfordes med varm ofvertygelse,: 
mottogs med lifligt bifall. . . '  

Trollhattans F. R. P. R. borjade sitt arbete for hosten 
med en offentlig fest onsdagen ' 2 1 sept. Rostrattsemble- 
met i tabla med vackra ljuseffekter inledde festen. 

Froken Signe Wollter holl foredrag om  kvinnoror or el- . . 
sen i alla land," och programmet utfylldes med musik, . 

kaffeservering och danslekar. Onsdagen 21 okt. hade . 

foreningen anordnat ett foredrag af fru Siri Forsell om 
'.#Sparsamhet i hemmet och modern matlagning: Amnet 
..hade lockat fullt hus och publiken var belaten. llMelan- 
, dergroten", kokt i holada, afsmakades och prisades, och 
d e  tryckta matrecepten rackte p i  langt nar ej till. Hela 
anckdningen rekommenderas foreningarna pa det varmaste. 

Inte sa sallan far K. P. R. mottaga bevis pa sympati. . 
Ett exempel. En sedan mannens rostrattsstrid existerande . 

rostrattsforening har forst nu ' i dagarna upplosts. En- 
halligt beslots att testamentera den lilla aterstaende kassan 

' 

till Trollhattans F. K. P. R 

i Sprid Dagpr'! I 



I ) Sex pr8ktim afventyrsbBcker far barn och ungdom. 

Ii Berattelse for barn och ungdom. Tsarens kurir- Fritt efter Jules Vene af Alfred 
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Kar! Aspelin. Kar- 

( a tonnerad. Pris 75 ore. 

II En riddarsaga fran medeltiden. Bearbetning Parzivd. af Hago <iyllander. 259 sidor. Med 45 illu- 
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

I I En samling Sagogrottan i Sagoskogen. ,or af 
Harald bstenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris I < 75 ore.. 

II Berattelse for barn b en hemlighetsf Llh  On. och ungdom. Fritt 
efter Jutes Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brita Ellstrom. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

II Hjalten bland hjaltar ungdom skildrade af for Marie barn LOU- och 
Charles G. Gordons Iif och stordad, ise Gagner. 304 sidor, 1 < 33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pr is  75 ore. 

It Berattelse for barn Nybyggarna i Kanada* och ungdom. Bear- 
betning efter Kapten Marryat af Anna Gastafssorn. 296 sidor, 39 
illustr. af Nils Larsson. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

I < Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt fran 

I ~olkslcolans Barntidnings Pijrlag, Stockholm. (Stina Quint .) 

fPlafssokande f& sinu annonser inf lrh 

Dagny fir Aaea prset eller 7119 ore pr mm 

Undervisningsvan 
lararinna 

onskar under ferierna nov.-jan 
plats i familj (helst i Sthlm). 

Villig deltaga i forekommandl 
goromal. Svar till ((Goda betyga 
Dagnys exp. 

En 194rig examinerad 
smaskollararinna onskar plats i fa 
milj att undervisa 1 - 2 barn i van 
liga skolamnen, garna nyborjare 
Onskar anses som familjemedlem 
Rekommendationer kunna fas. Sva: 
emotses tacksamt till Genast(l 
denna tidnings expedition. 

Plats i god familj 
sokes af 23 ars flicka, fullt kunnig 
och villig att undervisa i eng. spr 
samt deltaga i hemmet forekom. 
mande s sslor. 3-arig praktik utom* 
lands. goda referenser. Fr. A 
Larsson, Stensborg nr 8, Eskilstuna 

Fragor och svar. 
Nvar kan man prenumerera pd Dagny? 

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

Skall man alltid prenumerera d dessa sfSllen? 

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

Hvilka villkor erhiilla prenumerant samlare ii Dagny? 
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhaller en- pro- 
vision af kr. l: - for hvarje helars-, 50 ore for hvarje 
halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant. 

Huru skall man farfara for denna provisions er- 

Hvar, och till hvilkef pris kan man nummervis /(isa 

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

Alla skrifvelser rhande expeditionen adresseras: 
D A G N Y S  E X P E D I T l O N ,  

STOCKHOLM. AMINERAD kindergarten. 
onskar plats i skola ellei 

var till lllararinna~~, Sv 

Ung prastdotter, 
som med vackert afgangsbetyg ge. 
nomgatt Statens Normalskola, ons 
kar, snarast mojligt, plats a kontor 
;&som skrifbitrilde eller dylikt 
:Helst i Stockholm.) Svar emotses 
:acksamt till ~Kajll, Postkont oret, 
Enkoping f. v. b. 

UNG, ansprakslos flicka onska] 
dats i battre familj som husa elfet 
~arnfroken. Ar nagot kunnig i 
iomnad och inomhus forekom- 
nande goromal. Svar till u19 ar((, 
:alkoping, p. r. 

RIVAT plats onskas hos lindrigt P sjuk herre eller dam. Svar till 
Systerll, under adr. S. Gurnzlii 
hnonsbyra, Stockholm, f. v. b. 

SJ uksk~terska 
mskar plats helst A klinik eller att 
bitrada lakare. Svar tacksamt till 
Sjukskoterskall, Postkontoret, Hel- 
ingborg. 

ITTON ars flicka af battre fa- q milj, som enomgatt elemen- 
daroverk och %ushallsskola, 611s- 
:ar till nyaret plats som sallskap 
ich hjalp helst hos aldre fru eller 
cksi hos familj. Svar till  nitton- 
.ringll, und. adr. S. Gumaelii An- 
ionsbyra, Stockholm f. v. b. 

Bildad, musikalisk flickr 
fran godt hem, som i flera b fore 
statt sina yngre syskons skolhusha 
onskar plats i host sisom siillska 
och hjalp, helst uti allvarligt her 
eller sasom vardinna i sadant het 
dar husmoder saknas. Svar ti 
Warmlandska 26 Irll, Heljebol p. 

Prastdotter, 
19 ar, frisk och glad, med lust ot 
vana vid arbete, onskar plats 
battre hem som hjalp i hushall 
eller att varda en sjuk. Svar t' 
~lAnna((, Varberg p. r. 

Landtbrukaredot ter 
Dnskar plats i battre hem pi lar 
det, helst prasthus, att mot fri 
vivre isynnerhet lara matlagnit 
men ar afven villig att hjalpa t 
med inomhus fiirekommandc g 
romal. Onskar blifva ansedd so 
Familjemedlem. Svar markt 1122 
Nordana p. r., Skinc. 

18-~IG, ansprakslos flicka, or 
kar plats i battre familj so 

msmoders hjalp och saIlskap. Ki 

ifven bitrada med skrifgoromi 
svar markt (1Familjeiiiedlcm~~, Tor 
3y p. r. 

Or den tlig f lic ka 
jnskar genast plats i god furri 
4r villig deltaga i alla forekomina 
le goromal. Lon onskas. Svar i 
'1E. I(.ll, Halmstad p. r. 

Ung bildad flick; 
;om i sommar gcnoingait en hi 
iallsktirs, onskar plats i litm h i i  
3asta rek. Svar markt ilr)ugli: 
:alkenberg p. r. 

2 3 - a R 1 ~  skanska onskar pIat: 
[od familj att vara husmodern i 
ijalplig med husliga gorornal. Ki 
iig i matlagning. svar till "17 ii 
rimmerby p. r. 

25-WR1~ forlofvad flicka om1 
inder nagra manader i vinter pl 
battre hem dir tillfalle gifves 

ira matlagning. Svar till liI:i 
ivrell, Nordiska Annansbyt-. 
ioteborg. 

om genomgatt hush5lbkurs i 
iilj, slojd- och hush Allskurs 
~raktisk skola samt skolkokslarat 
ekurs vid Naas onskar i host p1 
Dm hushilisfroken eller husft 
tandarinna. Svar med Ioneforr 
er m. m. till l~Kunniggl, Karlsk 
a p. r. 



I verkligt godt hem i Stockholr 
far bildadt, enkelt, hushallsvar 

fruntimmer plats i ilder 34-45 i i  
kunnig i matlagning, van vid  up^ 
kop, villig att ha tillsyn till tv 
flickor, 5-8 ar, se till deras kla 
der, deltaga med som.nad, stadnin: 
o. s. v. Duglig jungfru finne: 
Goda betyg, muntliga rek. fordras 
Vid. Nya Inack.-Byran. Brunke 
bergsg. 3 B. 

Ung flicka God affar! , .. LEDIGA PL A TSER. 
iied flerarig vana i affar samt kun. 
iig i somnad och tapisseriarbeter 
:oker plats nu eller framdeles. Inne 
iar plats men onskar ombyte. Svai 
acksamt till ~~Arlig och plikttrogenll 
3rangnas p. r. 

Ett affarsvant och sprakkunnig 
fruntimmer sokes att mot fast loi 
och vinstandel foresta ett 1:sta klas 
sens turisthotell och pensionat (ak 
tiebolag). Den har foretrade, son 
haft praktik i facket och kan pla 
cera kapital i '  foretaget. .Svar til 
llBellevuell under adr. S. Gumaeli 
Annonsbyra, Stockholm, f. v. b. 

Forestandarebefat tninuen 
vid den nyinrattade Hogre folksko 
lan i Visingso sokes senast inon 
60. dagar fran ledighetens forst; 
kungorande i Post- och'hrikes tid. 
ningar.. Nyuppford Iararebostad 
innehallande 4 rum och kok jamtc 
nodiga uthiis, finnes. . Ansoknin. 
garna stallas till skolradets ordf6 
rande, adress Visiiigso. Af kungl 
maj:t den 28 januari 1910 godkand' 
reglemente finnes till paseende hos 
skolridets ordforande. Lon enlig 
lag, under forutsattning att stats, 
bidrag och anslag ur Visingsofon, 
den af skoldistriktet erhalles. 

Visingso den 29 sept. 1910. 
Skolrildet. 

znkel ansprakslos flicka, kunnig : 
d handarbeten och somnad, sokei 
~ h t s  i familj 1:sta nov. Svar til 
'B. N.ll, Brunnby p; r. Sjuksko terskeelever 

Anspriikslos 
licka onskar plats att deltaga i alla 
orekommande husliga sysslor och 
nses som familjemedlem i vanligt 
lem, dar mycket ar att gora och 
iusmoder finnes. Nagon lon on- 
kas. Adress ##W. W.11, Flisetyd, 

mottagas a Kustsjukhuset pa StyrsC 
Afgift 30 kr. pr manad. Nasta plat 
ledig - l nov. Ansokan insande 
till forestandarinnan. Adr. Kust 
sjukhuset, Styrso Hafsbad. 

skicklig och val forfaren i maskin 
retusch for klicheer, erhaller genas 
anstallning a var maskinretuschaf 
delning. 

Centraltryckeriet, Stockholm. 

22 ars flicka 
om genomgatt hushallsskola sam1 
-linnig i alla husliga goromal, on- 
kar plats till 15 november hos 
Idre dam eller i mindre, fin famil, 
tt ga frun tillhanda. Svar till  m maj al; 
hesta p. r. 

Skrifbitrade. Ordinarie 
lararinnetjansten 

vid Stocksunds fasta folkskola so. 
kes hos skolradet i Stocksund! 
skoldistrikt i Danderyds kyrkofor- 
samling inoni 60 dagar fran forsta 
kungorandet i Post- och Inrike: 
tidningar. Lon enligt a kyrkostam- 
ma faststalld Ionereglering. 

Danderyd i Stockholms lan der 
26 september 1910. 

J. E. Ekstedt. 
Kyrkoherde. 

Skolradets ordforande. 
Adress Danderyd. 

kunnig i svensk och engelsk steno 
grafi och maskinskrifning erhalle 
plats genom 
Remingtons Platsanskaffningsbyra 

Stockholm. 

Verkligt duglig flicka fran goc 
familj med bra handstil och under, 
byggnad erhaller genast anstallning 

Svar med fotografi och Ionepre 
tentioner torde inom tt dagar san 
das till Kronolansman Carl Nerman 
Laholm. 

iildad Flicka onskar plats som lek- 
ris och sallskap at aldre person, 
;var till (~Ingridll, Alingsas p. r. 

v id bruk i Gastrikland i narhetei 
af Gafle i disponentfamilj fa 

hushallerska, skicklig i matlagning 
bakning, syltning, plats. Tva tja 
nare. Lonevilkor 300. Vid. Ny, 
Inack.-Byran, Brunkebergsg. 3 E 
St'ockholm. 

Lararinnor, 
husforestandarinnor, hushallsbitra 
den och barnfroknar erhalla god; 
platser genom '. Ung flicka Stockholms Uthyrningsbyril 

12 Il(u11gstradgardsgatan. 
Obs.! Byrin grundad 1894. 

mkar mot fritt vivre plats i battre 
amilj i och for att lara hushill. 
,var till 1117 arll, Kopparberg p. r. 

En skicklig lararinna 
med moderata loneansprak kunnig 
i vanliga skolamnen, sprak, musik 
x l i  handarbeten, sokes ni1 genast 
itt undervisa en 14 ars flicka, som 
genomgatt 4 klasser i elementar- 
;kola. Svar med foto. och Ione- 
insprak till Hjello Egendom pr 
3ate. Rikstel.. 

Kvinnliga 
Kvinnlig gymnast I N  kokerska, kunnig i saval fi- - nare som enklare matlagning, 

yltning, inkokning och bakning 
amt en h u s j u n g f r u  kunnig i 
ina sysslor, onska platser i.nstun- 
ande flyttning, helst i Stockholm. 
ioda betyg fran foregaende plat- 
rr. Svar till >K. H. D ,  Sundsvall p. r. 

villig att vara husmoder behjalp- 
lig med skotseln af en 2 ars gosse 
iaxiasning med 2:ne gossar om C 
~ c l i  11 ar samt for ofrigt deltaga 
i forekommande sysslor, erhaller 
plats den 15 november. Kokerska, 
kammarjungfru och barnjungfru 
!innas. Foto: jamte uppgift pa al- 
ler och loneansprak torde sandas 
:il1 fru Ragnar L. Jeanson, Kalmar, 

Utbildningskurser m. m 
Muntliga och skriftliga 

. Barnskoterska 
upplysningar genom utbildad genom Barnavard), goda 

.ekommendationer, praktisk erfaren- 
iet och helst elementarbildad er- 
ialler god anstallning nu genast 
or ett barn i god familj bosatt i 
:inland. 

Narmare underrattelser a Stock- 
iolms Stads Arbetsformedling, Re- 
teringsg. 1 13. 

18-Arig, battre, musi- 
kalisk flicka, Fredrika-Bremer- 

Forbundets Byra, am genomgatt hushallsskola, on- 
kar plats i liten familj. Svar till 
Familjemedlem(l, Ostg. Corresp. 
ontor, Linkoping. Kokerska ,  54 Drottninggatan. . . 

tunnig och val rekommenderad far 
ia ts  i liten familj. Platsen sokes 
nellan 9-11, 1-4, Nybrogatan 41. 
2 tr., Stockholm. 5ynnaDagnys 

annonsorer ! 

ENSAMJUNGFRU sokes for ny- 
gift familj tio min. vag fran 

ithlm. Hjalp for grofre sysslor 
innes. Svar till fru Thiel, Frescati, 
3xperimentalfaltet. R. t. 99 05. 

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

rima Congressgardiner i olika farger 10( 
ni. br. Vanliga allmoge ardiner fr. 3( 
ire mtr. Filt och ~chaggfukar. Trad 95 
ire duss. Foderdomestik 18 ore mtr. Et1 
iarti battre gardiner i vackra monster, 
)omullstyger fr. 29 ore metr. Bordvax. 
,hk, Filtar, Gardinstufvar, Helylle-Cheviot, 
*od kvalitet i olika farger saljes sardeles 
illigt. 

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

A Gottland, egendom i narheten 
af Visby, far hushallerska, skick- 

ig i matlagning o. s. v., van vid 
andet, plats hos ungherre (officer 
1. godsiigare) att skota matlagnin- 
len, ha tillsyn ofver hem och tja- 
iare. Vid. Nya Inack.-.Byran, Brun- 
:ebergsg. 3 B; Stockholm.- 

Fredrika-Bremer-Forbundet: Drottninggatan 54. , 

p ii stel. 2762. Forbundets byrH oppen 11-4. Allm. tel. 48 16. 

 redr rika-  ren er-~orkndets sjokskoterskebyra: Tunnelg. 25. 
Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 11. 

Sprid Veckotidningen D AGNY! 
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. Sparkassa 

KOPMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, 

. Sodermalmstorg 8, 
STOCKHOLM. 

Aktiekapital 3,000,000 kr. 

Parf yrner. 
Stort och rikhaltigt lager a 

de utsokt finaste parfymer frii 
de fornamsta utlandska firmor 
h a r e  och enklare tvalar, kam 
mar, borstar samt finare toalett 
~rtiklar. Order till landsorter 
mot efterkraf. 

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

I DALA-NATIONAL-MAGASINET 
I 25 BI RGER-JARLSGATAN 25 I INGANG PRAN BRUNNSGATAN. Innehafrare: Fru Anna Lonnberg f r h  Rattvik. 

I Alla slags. Natiorraldrakter och Konstvafnader, passande till vaggbonader m. m. 
Konstsmiden, Smycken, Tra- och Nafverarbeten, allt fullkomligt akta. Lek- 
sandslufvor, vacker, praktisk hufvudbonad for damer. - - - - - - - - - - - 

I Prisbelont pa Norrkopings utstallnhg. - Kappor och Promenatidrak- 
ter forfadigus @r bestallning, valg;ior# arbete, billiga priser. 

I ALLM. TEL. 168 30. - - - - OOR ETT BESOK! 

WMns China pomada, valgorande for harvaxten. 
ErhHlles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt frHn 

A. G. Widns Tvil- och parfymfabrik. (Grundad 1860.) 
' 21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm. 

Kdnnliga, Juridiska Byrabn, Vallingatan 12. 

I Kontorstid kl. l/,10-4. Utfor alla slags juridiska uppdrag. A. T. 183 36. t: 

I I 
Blus N r  1103 af I DMER I h i t  yllebattist med I 

garnering endast 4.25.  essi it om 
fora vi ett rikhaltigt lager af ny- 
silfver, dam-, herr- o. barnunder- 
klader, mossor, alla slags .tyger o. 
vafnader, mattor, filtar, sangtacken 
etc. Vill Ni inbespara mycket pen- 
gar, sa begar genast priskurant o. 
gor Edra inkop hos oss! Ni far da 
genast bevis pa sanningen af vira 
affarsprinciper: enbart extra prima 
varor, nobrade till lagsta tankbara 

1 priser! VANG AFVAN, Vasagatan 
15-17, Stockholm. 

( E ~ Y ~ I I  Bergs Ffirgyiieriaffar l 
I - Etablerad 1891 - 

rekommenderas vordsamt. 

I OBS. ! Gamla mobler renoveras 
och forgyllas. 

45 Nybrogatan 45. 

Tandiakare Judit Tiiiman I 
Drottniagg. 58. Allm. Tel. 44 92. (44 34). , 
Hvard. : l/,l2-2 och l/,6-l/,7 e. m. I 
Andra tider enl. 6fverenskommelse. I , 

Tandlakare 
GERDA ISBERG , 

Gotgatan 3. A. T. 306 11 (304 40). 1 

Mottag. 10-3. Andra tider efter 
ofverenskommelse. 

Lektioner i Linnesomnad 
(afven blusar, barnklader m. m.) 
Praktisk metod, utan trickling. 

Hvarje elev disponerar en symaskin. 

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

Storsta fabrik i Skandinavien for 

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

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

P - -  - P- -P p p 

iBQ8ABBIBI 
ar ett absolut sakert medel mot rod nasa. 

Bruksanvisning medf. Pris 1: 50. Endast hos 
fru HOLMIN. Lastmakaregatan 8, i p. 

STOCKROLI. 

Begar priskurant 
innan snorlif kopes, fr%n Franska 
Snorlifssommeriet, Norrmalmstorg 
l, l tr. STOCKHOLM. 

Ett svart kladniagstyg, 
6 mtr. helylle satinklade, 90 cm. bredd, 
tjock, mjuk kvalite, djup svart farg med 
~vanli vacker glans, varar i mhga ar, 
saljes %l endast 10.50 st. Otto Oskarsson, 
Kl. N. Kyrkog. 22, Stockholm. 

-blm. - We. Degar 
Gardin- 8r Mattlagre 

Stockhofm, Soder, 

HWB nyutkomna katalog X o  7. Stor: 
mrROf()iAnML sortering, billigaste priser. Sand I gratis och franko. &iytcr tliitagi 

KAFFET HAR STIGIT 
w Passa darfor pa och kop af mitt inneliggande fagen st 

ionu saljes till foljande laga priser: 
....................................................... Fin Lavadosblandning.. 1: 

.................................... Extra 1:ma Guatemala, Fin-Fin smak l: 

................................... Extra I:ma Ljus Java, mild och god I: 
.............................. Extra 1:ma Bla Javq, synnerligt omtyckt 1: 
.............................. Jtsokt Javablandning (flera goda sorter) l: 

....................................... Zxtra 1:ma Central Amerik. Kaffe 1: 
................................ DBS.! Akta Arabisk Mocca-blandning 1: ............................. ava Liberia, hogfinaste kvalite ...... 1: 

Forvax'ia ej mina Kaffesorter med dem sotii  af andra firrn E utbjudas under samma namn. Profenlig varz. Redbar liehandlit 
Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller forskottslik1 

'minsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid kop af 60 k . fraktfr 
Prof af samtliga sorter mot ins. af 20 ore i frimiirfen. Kli 
ir annonsen! 

K. W. KARLBERG, Idungatan 5, Stocliholm. 

T i l l  forman for 

''De gamlas dag" 
iommer att anordnas ett AMERIKANSKT LOTTERI och emottagas dr 
118 gahor med storsta tacksamhet af undertecknade. 

Pastor Primarius J. F. HAHL, 
Stortorget 1. 

Lilli Bergh vice Hiiradshofding Aiiiia Ruutli 
fodd Klingspor C. J. Sjolander Llidd Z~thcliw 
Villagatan 21 Iriisjiikidrn. 

Luntmakaregatan 59. 
Cecilia Siinonssoit Louise Lillieskold Direktor C. Sjoberg Bml!t.gat,~r. 7 .l. 

fodd Raab Kiddargatan 45. 
Styrmansgatan 45.. Kassor F. Ottespc 

A, o. M. Ludvig Grosshandlar E. Thulin S:. Blisichohi~iiamn i! 

Artillerigatan 39. firma K. L. Lundberg 8r C:o 
Drottninggatan 56. DircMor P. &si:; - - 

S:t !?mIsll;rtcn a!. 
Gerda Rydgren Edith Hirsch 

Narvavagen 29. Torstenronrktnn =okto: 2. Svedrnni 
1.astrnzhregtzr. 27 R 

A. Zettergren Alma I-uning 
fodd Schaale Tmgskand Direktur J. Wiberg 
Eriksphn 2. WalhallaVagcn 43 Nybrogatan 23. 

InnehUsf orteokning. 
Dagens nummer innehiillen 

Maria Ribbing f. de Vylder. Af Hedbrig af Pcterscns. 
Kvinnans varnplikt. Af Elpis. 
En konferens for diskussion af arbeterskeforhallanden. 
En kvinnoforenings tioariga jubileum. 
Miss Anna Ecksteins fredsadress. 
Rostrattsutredningen. Proposition till 191 1 hrs riksdag? 
Kvindelig Laseforening i Kopenhamn. 
Kejsarens nya klader. Af Lenah. 
Insand litteratur. 
Notiser. 
F8reningsmeddelanden. 

Prenumeration ii Dagny sker h narmaste postanstalt 
eiier bokhandel. 
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