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venska. Hem firar den 8:de dennes sitt femarsjubi- S leum, och detta ger en kar och asokt 'anledning tiil 
att ater bringa detta sa framgangsrika foretag pa tal, 
samtidigt som ett s i  hogtidligt ogonblick har bevekt dess 
direktor, fnokenl Ina Almen, att efter manga om och men 
trada ut ur sin vanliga tabakadragenhet och tillata oss- 
att ocksa f a  saga nagra ord :om .henne sjalf. . . 

och d2 gripa vi genast :tiiifiiiet i aM och inrangera 
henne. bland den. serie "~to&h~lms banbryterskor,'.' s0.m 
Dagny ha; for' afsikt att ,publicera. 1: sjalfva- .ket var 
det i& froken ~ln$n; som. skulle . borjat raden, aldre 
banbrytande 'krafter p2 skilda omraden skulle sjalffallet 
gatt fore, men som det nu ar ett jubileum - .om ' ock 
endast ett 5-Ars shdant - som just i dagarna ilntraffar, 
sa ligger ju dari en direkt orsak att lata froken Almen 
blifva. den forsta. , . . - . . . .  

Det ar sakert alla Dagnys lasarinnor b e h t  hvad Sven- 
ska Hem ar, men daremot kanna nog inte alla till dess 
tillkomst, - organisation och . utveckli.ng. ., . . -  - .  

Froken Anna Whitlock var det; som forst framforde 
tanken .pa att de svenska kvinnorna skulle bilda en koope- 
rativ forening. Sa till vida va; det hon,' s o i n  var ban- 
bryterskan - for det praktiska , geiomforandet ater fro- 
ken , Almen. Froken Whitlock hade fatt iden - i Englad, 
dar den koopkrativa rorelsen, haft mycken f r a m g w  och 
dar hon tillfullo lart sig . inse : dess. .'stbra bebdelse. Den 
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i 5- n o k b e r  1 904. -saram&&llade,- hon-- ett mote: af e(6 ' Y  mycket : &nd;&1: K ~ ~ ~ ~ i ~ ' - ~ e f t ~ i i , ~ i ~ f a ~  '-~a~(jr~all&#e: , f& 
. . 

tjugotal socialf' intr&erade hin&-- ofh - fr&.&& foi dem natu&gf;lis tilr -a&- filfikrif+.& &f for'&> i . . 
. . 

ett - forsfag till bildande af en. kvinnornas andelsforening .-- , .  . . Men innan vi ga husesyn, lat -oss -for$ :g,6ra e n  titt 
i $tockhplm f6r anskaffande af;. lifsmedel. saskm g n i d -  i direktrisens rpmj. som ligger alldeles Bintiil :.@fsta. biitiks- 

.i. >c,. ' ' 
@~incfp*c' for- en sadan forenings verksamhgt: framholls:. rummet. Till dettatts krypin. leder en ..half b9tr- "f& att 
att:*&s'kaffa och tillhantiali#lla goda och dorfalskade $a- den, da. den .&r uppslage& inte ska$ tag%~*'kr~ stort ut- 
.hi'. -med undvikande s2 vidt mojligt -af..,&4lanhander, att rymme,?, s2g.e~ . frOkea. ~ k e n ,  och ':detta liila drigg.. be- 
kfskaffa kreditsystemet, att 15ta medlenimarna sjal&a utofva lyset k o 9  en stralkastare hennes kagacitet,":.dei praktisk 
konhllen och . att fordela vinsten brand medlemmarna- i .--het med gvilken hon ordnat det- hela,;, o&; blir. .som en 
forhiilkmde. till ' storleken af deras inkop. 
. . .  

forklaring till hvarfor just hon passar sa:. gpperlig' . for 
Forsfaget' .vani anklax&, och:' redan den 5 aprP :'l905 befattningmr som ":'$venska : Hejjis. ifirekt~fs.',:. . Nu .. kufide, 

. . 

hade 39c. kvhnbr anmalt sig. 90m medlemmar &ch tecknat. man e ju trq, att . . deh. , vgr $ g j j O ~ i .  . .  . fa1len.h- .., . . 6ch:::dix .. &fa- 
indelar '.till ett ' belopp af.. '20,940 kronor. Hvarje andkl' ' :re'n3ief--'''i bianscher$',- . &h:.g$rd$ att:', h 0 s  aghabe' sig at 

, , . '  
kostar 20; laonor;. deni som. ej: ar andelsagare far-' ej. $6- ..denna ver~s&nhef. .hg& ..d!:-: ~ a ? ' .  . . ..man vidi .'f906 

ars Mrjan med.-lj'tk,. crchi,&kfa. i $$i&: .eri.:p&sod; &n: kun- 
. C .  de a$aga:.i&. dlr&t&&@, .f&& ,'&i> faak&l<t ',&a' bas- 

sande,, och det var endast darfor ptt.,ingen annan v3gade. ala- . 

ga sig och &-etaget darigenom 'a~ventyiade . 
att - ga on1 intet, som frakenr. Ina' Alnieri- . lat ofvertal$ sig 
att : bli direktris. -; -.Hela'. . hennes . foregbende- verksamh hd ha- . . . . . , _ , .n . . . . . . .. , . .. . I . . . . , J  ..L C- ." . .. .a.-.& 1- .. . - ' . . . 

. .  . . -  . . .. . .. . r .  . . . . ' .  $ 2 .  

p~ sina varor 6 Svenska Hem.. , Men ii' andra sidan be- 
hofuer. hon ej' hx betalat in, mer an 2 kronor a$ .&-...an- 
del .for' att f8 tillatelse att handla dar.. 

' Den 8 november 1905 6ppnades 'en nya speceri-och 
viktualieaffaren i nr 6. Jakobsbergsgatan med' tre bitra- 
den; en- staderska och en drang. Denna personal .irisade, 

Forsaljningslokalen vid Mastersarnuelsgatan. 
. . 

. . 

sig strax i borjan otillracklig, s5 stark var tillstromnin- 
gen af kunder. Men o m  detta var medaljens framsida, 
si var dock ej allt id,el rosor. Stockholms specerihand- 
lare, som i den nya affaren fruktade en farlig rival,' ho- 
tade att bojkotta de engrosfirmor, som forsedde for- 

: eningen med' varor, och endast n8gra. storre firmor i 
 toc ck ho lm vagade trotsa forbudet. Att affaren led af 
detta ar ju solklart, afvensom i hvilken grad det .forsva- 
rade skotandet af densamma. 

Emellertid visade det sig redan i m borjan af ar 1906 
vara af behofvet pakalladt att uppratta en filial af affa- 

. ren, s5 hade rorelsen utvecklat' ' sig. Och n u rak- 
nar Svenska Hem 1,623 medlemmar med ett andelskapi- 
tal af 50,500 kronor samt har fyra filialer. Och den for- 

; sta lilla butiken vid ~akobsber~sgatah har utbytts mot & 
praktjg okh rimlig lokai ;id ~a&ersa&els~atan, ' allde- 
les intill Birger Jarlsgatan. - . . .  . . . .  

Nar man kommer in i bhken ar ens iorsta ianke: 
"hvad har ser trefligt. och aptitligt ut!" och den andra: 

de varit tlkfad;i ,'At'. .helt annaf . h31fi;.'*'efter.'.&omgangen , 

kurs i ~ek'kka.  -.skdi&.' hadey lian. , dek :.. u:fic@r en sam: ,y 
,-' . ' .  . . ...- 

manlagd tid' . af $esr;;5r .. irbetai . .  :tilis$h&?ss . ;.rhed Selma 
Giobel, dels ..undkr tiy '&-s . tid-; \rarit:a@ta$d+'; P& Nord- 

stedt & Soners ' f6rla~.,. di5dferr. te&skkr .&&C med! konst- . 

industri Samt studie'iit dethf$ck i +  'Fj@.u.tla:ndet och skri. : 
vit i tidningar a& tidsl&ifter,:.M .5:'&dra. Sidirii hade hen- 
nes intsesse~''lor d& sqcial'zi. lihret,la ,&h-.&r&ldt for den 
sa markliga. f~reteelsek koaperat.ide~$:~'&.dge: varit ovan- 
ligt starkt.. -. Detta. . a r  'f  & k a i r i g  ti1l::at.t.: Sroben Almen 
sa helt bytte verksamhet; att Svenska -Js-lenis S&relse vande ! 

sig till henne berodde: nog . pa. ; att , mak: u& det for- 
' beredande . samarbetet . f&$ h~6nit:fa.; kSa$,{ fijr sig att 
hon agde . eir synnql$gen' praMisk ' liiggniilg.;i,: '.:Nar nu tid : 
detta lagges l&namns ' finda - e  ~ ~ + i t f ~  : .in i olika j 
fackf6rhAllanden och. .henne -f-ga att helt ga upp i ; 

den sak hon har for hander, sa kan man ju nagorluri- 
da forklara hur det . kommer- sig .. att. en --i detta. -fG&ag$ 
art och teknik ..s& helt frammande person, ,som froken ... 

4( F r e d s g a t a n  4. I i .......................................................... i 

Juvel- Guld- 8r Emaljarbeten 
DAVID A N D E R S E N  QB Comp. 

Hofyuvelerare. 
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Almin:- ma-.,,* .utan ;.:ens ' .den. iijalp :en husmors .erfarcinl&er 
ge, kunnat med .sAdan'framgan,g skota det ' stora affars- 
foretaget' svenska Hem. '~nslutnin~en ar ofver all for- 
vantan - .och afbranningaina de minsta mojliga. " Meii " aft 
en sa , samvetsom personlighet som.' froken Alhen kan 
kvarsta i .ett affarsforetag, .det visar, .att detta 'st%r p5 fast 
fot . och :att dess varbr .aro verkligt goda: . "Har .ar ]u 
ingen humbug", sager hon sjalf, -"man behafver- inte.'h- 

. . 
ra folk'!: . 

.Och nu titta vi oss .omkring. i Svenska . Hems: - l&a- 
ler, dar ' froken Almen sjalf :blir. ciceron. - Forst i butiken, 
och sedan i den darunder belagna .rymliga och trefliga 
kallaren med sina ' portativa : elektricitetslampor; som lysa 
in i .alla afdelningar, 'dar @onsaker, ost, kaffe, konservi.; 

-. 2 .  sylt m. m. forvaras. ; .. - I , ' I  .. . .  - 

kertka - och ba.ra det vore val tillfackligt for att vacka- 
intresse,'. n& . M' n* kvinnligt kooperativt ,foretag plari& 
ras! - Ty .att sadana -komma att '. folja, -t. . ex. ' i ' manufak-- 
ttirbianschen och. andra, dit ansag ' froken Almin f6r sa- 
kert, och -likasa att de skulle bara sig. 

. . Till sist annu. nagra siffror som "tala". . . Under 
l9W-191.0 ' saldes ' omkring 93,000 kg. mj.01, '100,000 
kg. .socker; 1'5,000 kg. kaffe, 5,200 kg. skinka, 37,000 kg. 
smor, 1 12,000 stycken apelsiner, 102,000 st. citroner, 
16,400. liter applen o. s .  v. :I sanning ett. enormt upp- 
sving .for en' femarig .affar 'och en kraftig sporni till. bil: 
.dindet af .flera kooperativa foreningar :i olika branscher. . I i  . . . . .  

s .  

Mary Nafhhorsf. 
- .:. 1 *. . . ' .  

I .  . .. , - . . -  . . 

~ 1 1 t  ar sannerligen sa inventiost, +om: det: &hm: :kan 
s. ' Representantvalet vid 

vara, och varonia sa behandigt placerade, att : kunderha . 

Stockholms folkskolor. J genast komma under fun-d med hvad' som finns och. hvad 
de vilja kopa. . . . . - . .. . >  

Bitradena aro  ' alla, dom drang&, kvinnliga,: 'och 
med loner motsvarande , hvad .andra affarer i branschen 
gilva. ' Svenska Hem. har' haft tur. vid valet af bitraden, 
siiger ?roken Almen, .de a ~ o  intresserade och vakna och 
fors-oka vanligen : vidga Sina. kunskaper genom kurser, i 
Borgarskolan till exempel, for .att1 sedan smaningom avan. 
cera till kassorskeplatser. .. 

. Eri Stor fordel - ha : .d< frmifor .andra bitraden i ' buti- 
ker, de ha namligen sin egen frukostvra .pa ."1aktargn9', 
so& l6per utmed hela forsta d butiks rummet, d a r  de i l u p  
och .ro ' ku&a intaga sin frukost.' - : ' 

, Beskrifning pa lokalerna och den i allo praktiska 
inredriingen har nyligen varit synlig i 'Dagny, hvarfore 
:vi 'icke nu inga . vidare ' i  detaljer liarofvei-. Hvad .som 
daremot bor  namna.^ ar huru Svenska' Hem; pa .allt satt 
uppmuntrar sarskildt kvinnliga fiketag, sasom trad@rdsi 
dch husha1lssko1or, som :insanda sina friska .eller konser- 
verade alster till . foreningen. Ja' for. s0mliga af deisa 
lackerhder :ar -.Svenska :Hem ensamforsaljare. .Och med 
foi-tj~~siring . visar .. froken ' Almen nagra burkar . med : tor- 
kade :;gronsaker : och . .applen, . som' hopsamlats -. och :ior- 

,. af landthustrur under .en.. smabni karkui-s; Pa .allt. satt 
uppmuntrar Svenska .Hein .tillvaratagandet af vara frukter, 
bar, grMsaker. och svampar, ;och ?isynnerh:et den sven- 
ska .champinjonen ,fordrar all .var . .uppharksamhet, ' den 
skulle bli en forodande krnigrrent till den franska, af 
hvilken' under sista aret salts: 1.,474: burkar!" . . , 

:. Som :redan namnts ..erhalla kunderna andel af vinsten. 
I .sin linda forsakte de - kooperativa foretagen att. sanka 
lifs&ed&prisen och: pa sa . satt -gora .det billigare. for 
kundeha, men man har funnit. :.det &attre. -:att: i' .aUm&nhet 
s,alja till dagens pris, . ehuru rnan : i vissa ..brailscher, : dar 
.f@r'eni.ngen . .sjalf. ar producerande ;eller - htresserad . i andxa .. . 
kooperativa foretag; kan sarika priset, ;&ler.: det k~nkur- 
renterna 'salja .for. Nar  Aret ar slut far rnan,: i .stalle$ 
for rabatten, sin vinst, och .den har varit i sti&de., ,For 
narvarande gar den ut med 2 g %, 'men troligt ar, att 
den' snart ar uppe i 5 %. Langre trodde ej froken Al- 
min att den skulle ga. Men det vore sannerligen vac- 

. . 

:D .et ajdigen inom Stockho1,ms folkskollararek~rs 
. ombudsforsamling forrattade valet af represen- 

tant vid folkskoleofverstyrelseris sammantraden har 
fra-mkallat en del uppmarksamhet och gjorts till 
.fo.re.inal f o r  skrifverkr i dagspressen. ' . 

Som' saken pa sina hall foranledt uttalanden, som 
torde fa anses nagot forhastade, vilja vi har med nagra 
ord bero.ra fragan och soka .uppklara d e  synpunkter, -. . 
s.om .gjort sig gallande vid. *valet; . . . ' 
. . r ,  

Med valet forholl . det sig som ' bekant .sa, 'att.. i _ .  ' 
stallet for froken. .Ida . Johansson, som afsagt .sig - upp- 
draget, . kaldes froken Maria Jonsson till lararekarens 
representant; till. suppleant omvaldes hr Sven . Ny- 
lund, hvilken emellertid sedermera ' i skrifvelse .till 
OfverStyrelsens ordforande forklarade sig icke .vilja 
kvarsta . i 'egenskap af suppleant. Att. nagot lag 
bakom' -denna. afsagelse var ju tydligt, och .det visa- 
de' s i g  .afven att olika uppfattningar har brutit sig 
m'ot hvarandra.: Hr .Nylund och hans anhangare 
ansago att suppleanten borde rycka upp till repre- 
sentant, fran motsatt hall hafdades den synpunkten, 
att man borde halla fast vid den princip, som gjort 
sig gallande vid foregaende val, namligen att repre- 
sentanten borde . vara lararinna, da lararinneantalet 
ar amkring 800' mot  omkring 200 Iarare och dessa 
800 lararinnor. representera cirka 19,000 flickor, for- 
utom :att lararinnorna afven . delvis undervisa gossar- 
na, rhvarfor det saledec borde. vara gifvet att en 
lararinna bast kunde. vara representant i ofversty- 
reken for smabarns-"och flickundervisningens. 

Denna senare uppfattning, som efter hvad utgan- 
.gen visar blef utslagsgifvande, har emellertid pa ett 
fo; de kvinnliga valjarna klandrande satt fram hallits 
sasom ett exempel pa ensjdig feminism och p8 ett 
otillborligt satt . af kvinnorna att begagna en nume- 
risk ofvervikt. - Vid ett noggrannt bedomande. af 
uakan torde man rattvisligen ej kunna intaga en 
dylik standpunkt. Icke blott darfor att det visat sig 
att uppdelningen . af, partierna . har icke gatt efter man 

H A S S ' L J ? " C K ' ' '  I Plantage-Kaffebranneriet ,  
blandning rekommenderas som ett utmarkt godf 

delikat esskaff. 
Humlegdrdsgatan 20 - Stockholm. 

Rikst. 36 68. Allm. 54 41. 
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och kvinnor - vid valet rostade. en del lararinnor pa 
hr Nylund och aterigen larare pa froken Jonsson - 
utan darfor att det i framsta rummet framstallda mo- 
tivet till forslaget om en kvinnlig representant var 
att .storsta delen af skolans laqbgar,  namligen samt- 
liga jiickor under hela skoltiden, och samtliga gossar 
under halfva skoltiden undervisas af lararinnor och a# 
lararna redan forut aro representerade i of verstyrelsen. S 

(J. J .  Dalstroms uttalande i D. N.) 
Till detta vilja vi lamna nagra upplysningar, som 

komplettera det gjorda uttalandet. I ofverstyrelsen 
finnas redan tre folkskollarare sasom representanter 
for Stockholms folkskollararekir, alla med rostratt, 
den representant det nu gallde att valja har endast 
yttranderatt men far ej deltaga i besluten, intar si- 
ledes en mycket blygsam medlemsplats i styrelsen; 
vidare ar det manliga inflytandet pa skolans ledning 
redan sa starkt representeradt, att af ofverstyrelsens 
27 ledamoter aro 25 man och endast 2 kvinnor. 
Nar dartill kommer, att af dessa tvanne kvinnliga 
ledamoter den ena ar lakare och d-en andra semi- 
narieadjunkt, ha saledes folkskollararinnorna sasom sak- 
kunnig ingen direkt representant. Vidare lasa lararin- 
norna pa skolans alla stadier och med bade gossar 
och flickor, lararna daremot enbart med gossar, och 
detta endast under de tre, fyra sista skoliren. Detta 
innebar, att tjugutusen af Stockholms folkskolebarn f i  
sin undervisning af lararinnor och cirka femtusen af 
larare. 

Nar nu forhallandena sti  pa detta satt, torde det 
vara synnerligen obefogadt att tala om miss- 
riktad feminism, afven om med stor bestamdhet fran 
kvinnligt hall den asikten gores gallande att karens 
ordinarie representant bor vara en kvinna, till skolans 
egen fordel. Som ofvan namnts ar det emellertid ej 
endast fran kvinnligt hall denna uppfattning fram- 
kommit. Omrostningen saval som hr Dalstroms ut- 
tal-de i Dagens Nyheter bekrafta detta.' 

Sjalens oga har sin starr sa val som kroppens 
tig; sin, da var vilja tillater operationen, later en 
barkhartig hand hinnan affalla, och var syn klarnar 
och alla de i tocken holjda foremalen omkring oss 
ljusna for vara nyfodda blickar. 

Fredrika Bremer (•âTeckningar ur hvardagslifvet•â). 

Vara arade lasare 
uppmanas vordsamt att !fri 
DAGNYS spridning genom 
nya prenumeranter. 

Om sammanhanget mellan kvinnans 
rostrhtt och - kottpriserna. 

et sista vittnesbordet om betydelsen af kvinnans di- D rekta ingripande i samhalls- mh statslifvet ger oss 
den saval i Osterrike som Tyskland brannande fragan om 
kottets oerhorda fordyrande. Ph ett ganska eftertryckligt 
satt bor den kunna lara de osterrikiska och tyska kvin- 
norna hvilket intimt samband det i sjalifva verket finnes 
mellan uppfyllandet af de husmoderliga plikterna och dd- 
tagarudet i det offentliga lifvet. Och afven oss kan den 
ha atskilligt att saga. 

Redan i varas bildades i Wien "Husmodrarnas riks- 
organisation", och tack vare denna igangsattes i en mangd 
stader en kottbojkott, som slutligen tvingade slaktarna 
- de relativt oskyldiga mellanhanderna - att vanda sig 
till regeringen med begaran om sarskilda htgarder for 
underlattandet af kottimporten. Till foljd haraf utfarda- 
des ocksa en rad nya bestammelser. Men dessa ha b p -  
past medfort annat an forbattringar p& papperet. Ty de 
gjorda eftergifterna rorande importen mojliggora ej p3 
langt nar en tillforsel. tillrackligt effektiv att stadigt in- 
verka ph priserna. Orsaken till att det stannat vid halfme- 
syrer ar agrarenas haftiga motstand mot hvarje forsok att 
tillvarataga den stora konsumerande allmanhetens intres- 
sen p2 deras bekostnad. For detta rika mindretal har 
regeringen bojt sig, ett tyvarr ej allenastaende fall i sam- 
tidens historia! 

Fiir att ytterligare protestera mot kottfijrdyrandet har 
man nyligen anordnat stora demonstrationer i Mim, na- 
turligtvis med sardeles liflig tillslutning fran kvinnornas sida. 

Men allt detta ar endast tillfalliga botemedel. "Neues 
Frauenleben" framhaller med ratta det nationalekonomiskt 
olycksdigra i bristen pa folkrepresentanter for dem, som 
i yttersta hand foretrada konsumenternas stora skara: 
husmodrarna. Mannen ar f6rst och framst producent, 
kvinnan leda konsumtionen. Men mannen har valraii, 
kvinnan icke. Man torde nog med ratt kunna siiga, 2tt 
det ar p i  denna grund lagstiftningen tar sh Svmagarr$e 
stor Piansyn till produktionen och sh liten till konsumtionen. 
Om kvinnan ahen under nuvarande f OrhAllanden kan. f EY 
tillfallet inverka nagot genom bojkott, dernoastrationer, 
bildandet af konsumtionsf6reningar, sa star baoz dock 
maktlos infor de viktigaste och varaktigaste faktorerna: 
skatte och tullagstiftningen, regleringa af in- och ast%r- 
sel samt hojandet a% den inhemska landthusfnAlhhgeaO 

Den uppfattningen &te darfor inarbetas i det all- 
manna medvetandet, att konsumenten som sadan, &ex-o- 
ende af alla partihansyn f. d, bor foretradas iinoan foEo,, 
repaaktionene Och hvem rost bor har g6ra sig mo- 
ra hord an husmoderns? En af hinnornas forsta appm 
gifter inom det politiska omradet ar att skapa siinda f o ~  
hailanden for produktion och konsumtion. Dessa samman- 
hanga p8 d& narmaste med kvinnans arbete p5 & CD- 

rade dar annu ingen bestridt hennes rattigheter: d& &lus- 
moderliga. 

. .- 
S. Sbd. 



Stockholms stads anslag till 
rostrattskongressen. 

- M  ot Stockholms stadsf~~llmaktiges beslut om anslag 
sasom hjalp till bestridande af kostnaderna for den in-, 

ternationella rostrattskongressen instimdande sommar har 
besvar anforts af grosshandlare Sten Stelidahl hos ofver- 
stathallareambetet. I besvarsskrifvelsen framhalles sasom 
skal till ofverklagande af beslutet, att enligt gallande kom- 
miinalforordning aga stadsfullmaktige allenast att beslu- 
ta utgifter till andamal afseende stadens allmanna gagn 
eller sarskilda behof och att anslag till kongresser icke 
torde sasom sadant kunna betraktas. Skulle emellertid 
yrkandet att beslutet matte upphafvas icke pa denna grund 
bifallas, yrkar hr Stendahl pa att arendet matte aterfolr- 
visas till stadsfullmaktige for fornyad handlaggning, af 
det skal att arendet icke skulle, blifvit forfattningsenligt 
behandladt. . Herr S. anser namligen att kvalificerad ma- 
joritet skulle erfordrats i voteringen vid detta besluts fat- 
tande och att propositioqen darom, 'hvilken af stadsfull- 
maktige afslogs, felaktigt framstallts. 

Man kan finna nitet om tillvaratagandet af stadens 
pangar nar det galler anslag till kongresser nagot plots- 
ligt pakommet, eftersom de forut ganska frikostigt utgatt, 
till dylikt andamal. Afven fragar man sig, om majori- 
teten af Stockholms stadsiullmaktige finna sig i att pa 
detta satt taga emot baklaxa i de beslut de en gang fat- 
tat. 

Angaende de fortraffliga verkningarna 
af kvinnans rostratt. 

L ady Stout, hustru till ofverdomaren pa Nya Zee- 
land, har nyligen till tidskriften T h e E n g l i s h- 

w o m a n lamnat tvanne sakrika artiklar, som rora sig 
om "Hvad K. P. R. gjort for kvinnorna och barnen pa 
Nya Zeeland". 

I Tyskland do exempelvis 190 barn af 1000 u.nder 
forsta lefnadsiret, i England 147, pA Nya ~ee land  77, 
i Victoria 70. Siffrorna tala. 

Lady Stout ger ocksa statistiska uppgifter, afsedda att 
verka lugnande pa personer, som frukta att K. P. R. 
skall gora slut pa befolkningen. Under tretton Ar fore 
K. .P. R:s inforande p% Nya Zeeland hade nativiteten 
aftagit. En kort tid efter det K. P. R. inf6rts fortfor 
nativiteten att aftaga. Sedan slutade den att. gora det 
och under de sista elfva Aren har "n a t i v i t e t e n sta- 
digt o k a t s ,  till dess den nu ar hogre an i England 
och ,Walesv. 

P3 samma satt forhiller det sig i Victoria. Innan 
kvinnorna ater erhollo P. R., hade nativiteten ar efter 
a r  aftagit. Men nar K. P. R. inforts, borjade sava1 n a- 
t i v i t e t e n  som a k t e n s k a p s f r e k v e n s e n  att6kas. 

Annonsera i Dagny! 

Kvinnor och brottslighet. 
(Ur 6'Woman's Journal :'? 

vad gor ni med edra kvinnliga brottslingar?". V i  H f6rebygga deras brott~lighet!~ 
Detta svar gafs af professor Simon von der Aa, som 

under manga ar varit hogste styresman for Hollands 
fangelser och nu ar pa besok i Amerika for att deltaga 
i den Internationella fangv8rdskongressen. Professorn 
sager .vidare, att det nu i Holland endast finnes nagra 
f A  hundratal kvinnliga fangar och att under hans adrni- 
nistrationstid trenne fangelser for kvinnor mast stangas af 
brist pa fangar. 

"Men hur kan ni forklara deua?" fr5gade man ho- 
nom. 

"Af tva orsaker" sade han. )'Ena orsaken ar det so- 
ciala arbetets tillvaxt i' synnerhet bland katolikerna. Vara . 
medborgare af 'alla troslaror ha forresten under det sista 
decenniet sarskildt arbetat ' for hojandet ' af kvinn-. 
nornas stallning. Det finnes foreningar utan tal, icke en- 
dast for att radda de fallna, utan for att. bispringa de 
fattiga och nodstallda, sa att de icke skola frestas till att 
gora oratt. Vara rika och bildade kvinnor deltaga ifrigt 
i detta arbete. Andra orsaken till- minskandet af kvini 
nors 'brottslighet ar helt enkelt det forhallandet att kvin-. 
nor tillatas att arbeta och forsorja sig pa hederligt satt,. 
i stallet for att genom svaltloner tvingas till att golra dkt 
p3 ohederligt. Kvinnor ha nu tilltrade till alla yrken, . 

alldeles som hos er. Min ofvertygelse ar att den frihet 
kvinnorna %njuta p3 det industriella omradet haller dem 
borta fran fangelserna. -. - - 

Det finns -visserligen ett starkt parti for kvinnans po- 
litiska rostratt bland oss, men jag vill icke pasta, att det- 
ta ar puriden till de fa brotten hos kvinnorna. Det ar 
snarare en direkt, statlig foljd af att kvinnorna. tillatas 
att arbeta. Forr var kvinnan mahanda icke lampad for 
det allmanna livet. Men ratten till arbete har vidgat hen- 
nes syn pa tingen. sa, att hon icke endast negativt afhal- 
ler sig fran att bryta mot de bestaende lagarna utan ocksi3 
fatt den positiva impulsen att vilja bidraga till stiftandet 
af nya visa lagar." 

Insand litteratur. 

C. E. Fritzes Bokforlags A.-B., Stockholm : Typer och handelser. 
Berattelser af Marta Starnbet~. . 

Wahlstrom 8r Widstrands Forlag, Stockholm: Det starkaste. Af 
Gusta va Svanstro~n. 

Albert Bonniers forlag, Stockholm : Ofver land till Indien. Genom 
Persien, Seistaii och Belutschistan af Sven Hedin. Haft. 1 o. 2. 

A.-B. Ljus forlag. Stockholm: Alt varldens basta sagor. Berat- 
tade af Vilhalrn Nordin. Med illustrationer af Arthur Scheiner. 
Forsta och andra boken. - De lustiga svampfamiljerna. Teck- 
ningar af C. Hall. - I det fria. Sagor och berattelser af 
Carl Ewald. Bem. ofversattning af Hellen Lindgren. Andra 
upplagan. 

C. W. K. Gleerups forlag, Lund: Arbetsstugans andaktsbok. Af 
Elise Malmros. 

A 
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L i t t e r a t u r .  
Pennskaftet. Af Elin Vogner. A.-B. Ljus, ~tockholrn 

E n ny bok, det ar utan tvifvel hvad man kan kalla 
~Pennskaftetll for. Ny till  amnesval - forfattarinnan har 

ju rent af djarfheten att introducera den kvinnliga rost- 
 rattsr rord sen i svenska litteraturen, jag tillater mig verk- 
ligen att anse detta, ty icke blef den det i och med "Fru 
Fanny" nar hon en gang i tiden, salig i Aminndse, upp- 
tradde som rostrattsintresserad - och ny till andan och 
karaktarsteckningen. Det ar en hel ny tid, hvilken 
som en frisk vind flaktar oss till motes, och den gamla 
valkanda, stillastAende erotikdiktningen med sina forlegade 
kvinnotyper ar med ens distanserad. Harmed ar icke 
sagdt, att kvinnan i Elin Vagners bok - liksom gangna 
dagars kvinnor - inte bojer sig for den store allbetvin- 
garen Eros. Men hon ar en kvinna, som inte 
v i l l och inte l !i t e.? --karleken suga upp hela hennes lif, 
en kviima, som har mal och intressen for sig som sjalf- 
standig och fri personlighet. 

Nar Elin Vagner for ungefir tva ar sedan gaf ut 
"Norrtullsligan", fanns redan dar i den skissartade teck- 
ningen loften om nagot helt nytt som hon skulle kunna 
.gifva, den sjalfstandiga arbetande unga kvinnans bild, 
henne, 'som vi mota ute i lifvet men som det annu icke 
funnits plats for i skonlitteraturen, darfor att de manliga 

' forfattarna inte, forstatt henne och darfor att de kvinnli- 
ga annu inte velat - eller inte kunnat - skildra henne. 
Elin Vagner bade vill och kan. I "Pennskaftet" trader 
hon oss till motes, en stark och. modig liten kvinna med 
ett varmt hjarta och entusiasm i sin sjal, oforsiktig, m3 
vara, och afven onodigt utmanande understundom bade 
i ord och handling, men god som guld i sitt inre, en 
arlig liten varelse, som vet, att darfor att i henne sjalf 
intet svek ar, sa kan hon ga sin bana trygg fram. Att 
hon, i denna trygghetskansla, i ett forhallande som 
hon anser icke r6r nagon utanfor staende viker fran den 
allmant sanktionerade vagen, far emellertid nappeligen an- 
ses som typiskt och p& den grund ej sa lyckligt funnet 
af forfattarinnan. Det, rent ideellt sedt, riktiga i den 
uppfattning hon harvidlag gor gallande stoter i prakti- 
ken pa sa mhnga stjalpande stenar, att man far antaga 
att den typiska nya unga kvinnan ar besinningsfull nog att 
ej g2 den vagen. For boken i dess helhet ar emellertid 
detta ett ovasentligt drag, med eller utan denna episod ar 
"Pennskaftet" den modiga, lilla kvinnan, hvilken aldrig 
fornekar det basta inom sig sjalf och som aldrig tillater 
nagot fornedrande att rora vid sig. 

Som bakgrund star rostrattsrorelsen - M a l e t, S a- 
k e n, som Afvar och eldar alla dessa kvinnor. Det ar 
nog i allmgnhet icke sa Iatt for den .utanf~r staende - 
for ofrigt icke heller for dem, som aro midt uppe i stri- 
den - att under det utdragna resonnerandet for och emot 
kvinnans rostratt, bakom agitationen och de m h g a  mo- 

tena, utskottsbetankandena och riksdagsdebatterna, f& eti 
uppfattning om eller kunna behalla kanslan af det verk- . 

ligen s t o r a i rorelsen. Det glommes eller forbises s5 
Iatt i hvardags!ifvet. Men Elin Vagner har forstatt iitt 
fa fram just detta i sin bok, och hon haller upp dct 
for manniskorna till askadan och begrundande - glad- 
jen i kampen, den brinnande entusiasmen, tron pk ock 
forvissningen om att det tunga arbetet banar vig for trt- 
senden och ater tusenden trotta och betungade kvinnor 
genesationer igenom. Allt detta, som ger de storstilade 
dragen, den djupa inneborden at kvinnornas rostratts- 
kamp. 

H gladjen ofver innehallet, tlfver den gafva som denna 
bok i och for sig ar till rostrattsrorelsen, ar faran nara 
att forbise dess rent litteriira fortjanster, Och dock aro 
dessa betydande. Skildringens fart och den prcgnant.n 
stilen stalla Elin Vagner pa ett plan, dar ej sa m%nga 
gora henne rangen stridig. Ett nagot stramare hushul- 
lande med de manga kvickheterna och den slagfardighet, 
som gor denna bok till en sa sallsynt roande lasningf 
hade dock varit att tillrada. Pennskaftet sjalft, bokeas 
hjaltinna, som gifvit den sitt namn, ar undcrstu:~- 
dom sa proppadt af roligheter att det nastan ar som om 
de hade magasinerats, for att levereras nu p5 en gang 
vid passande tillfalle. En och annan episod torde val 
ocksa kunna anses nagot for latt journalistartadt behand- 
lad. Detta ar emellertid sma ovasentligheter, som i stoi-t 
sedt icke forringa bokens varde. Den har fullt tillrackligt 
af varme och lif anda - af verkligt puiserande M, cj 

det uppdiktade och utspekulerade. Och som expolie~~t af 
en fas af det nya i tiden torde man f i  ansc Elin Vag- 
nem bok helt enkelt epokgorande i var litteratur. 11011 
har visat att det kan skrifvas en bok - och dariill, eii 
rolig bok - om nutidskvinnan sadan hon ar, i all cii- 

kelhet och hvardagslag. Hon har inrangerat henne bland 
rostrattskvinnornas pa nog sa manga hall  hadad^ c& rirrg- 
aktade kreti. Man kan saga att forsoket rent litteriirt 2%. 
get var nog sa vagadt, men hon har Iye%<ats, h m x s  
stilistiska begafning och 'litterara egenart ha varit 51Triick- 
Ii@ barande for .att gifva det lyckliga resuPtaQet, cch h m  
har darmed brutit en ny vag ofver litteratums m r k .  

En narmare redogorelse for innehallet torde I r m a :  

ofverflodig. Pennskaftet" ar en bok som fortjanar 12scs. 
Blott ett citat ur densamma, det ger en ankg om &z 
medkansla med kvinnorna, som ar det s ta rh  i &ni12 
bok, och om den nya kvinnans vordnad for dm, soiiz 
fore henne arbetat for S a k e n  och som nu aro borta. 
Pennskaftet har hittat en tufva med blasippor, hon skar 
upp den med sin pennknif och bar den orrit h m i t  i 
bagge handerna. 

>'De liknade en grupp sma kvinnor, tyckte ho~i, san!- 
mankrupna, framatbojda for blasten, i gr2 och ludna 

O 
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klader, oansenliga och tappra; med hela flockar af ny- 
borjare nere vid kjolkanterna, och blott en enda af dem 
hade annu fatt mod att vanda sin lugna, blaa' blick mot 
himmelen. - Just som vara egna pioniarer, slog det hen- 
ne, och hon tyckte, att hon nu forst fick lefvande i sitt 
hjarta alla dem som vagat borja, medan annu frosten bet 
och drifvorna lago harda i skogen. Tararna stego hen- 
ne till hennes egen hapnad i ogonen, de vor0 alla doda, 
och de skulle aldrig veta hur vi andtligen forstodo, min- 
des och vordade. Hon roade sig barnsligt med att ge 
blommorna namn i det hon \fullfoljde sin forsta tanke: 
dela var Fredrika Bremer, fru Olivecrona, fru Adler- 
sparre. . ." 

E. K-n. 

Ein unmoglicher Mensch. Af Adeline Grafin 
von Rantzau. Berlin, Martin Warnecks forlag. 

M ed anledning af en nyligen i Dagny inford artikel, 
 ett inbilladt bre€" af Anna L. Elgstrom, vill un- 

dertecknad i det foljande fasta uppmarksamheten pa en 
bok, som ej i ovasentlig man synes motsvara de kraf, 
hvilkas uppfyllande i namnda artikel anges som ett on- 
skemal for den moderna litteraturen. 

"Ein unmoglicher Mensch" ar berattelsen om en 
kvinna, hvars hela lif ar en kamp. Hon har namligen 
i var prosaiska tid rad att besta sig med ideal, och, en 
kraftfull och helgjuten personlighet som hon ar, vill hon 
afven lefva efter dessa. Sa kommer hon gifvetvis. iifven 
i strid med sin omgifning. 

Det ar tydligt, att en eldsj.ai sadan som grefvinnan 
Sibylle von Klinten skall bli illa pasedd af den samhalls- 
krets, hvilken hon bade genom bord och aktenskap till- 
hor. Hon ar intelligent nog att se tvars igenom de ra- 
dande meningarna, se ihaligheten i en mangd granna 
fraser, omkligheten i mycket af det, som de andra halla 
for stort och betydelsefullt. Och hon har mod att 
soka satta sina handlingar i samklang med sannings- och 
rattfardighetskrafvet i sitt' inre. Hon fogar sig icke efter 
gamla vedertagna seder och bruk. Hon vagar stalla hjar- 
tats bud och en1 hogre morals fordringar framfor etiket- 
tens ytliga pafund. Nar hon kan gora en god garning, 
hjalpa en sjuk eller nodstalld, underlatta sina underhaf- 
vandes modor, sa haller hon detta for vida viktigare an 
t. ex. en bal vid hofvet eller nagon konvenansvisit hos 
hertiginnan den och den, och hon forsummar allt som 
oftast sina  ky kyl dig heter" som sthisperson for &n 

plikter som manniska. 
Icke underligt da, att hon vid alla tillfallen blir for- 

klarad "omojlig". 
Hennes karaktarslaggning bidrager ej att gora saken 

battre. Hon forstar sig icke p% att taga manniskor och 
ting med lampor. Hon ar haftig och sjunger oforblom- 
meradt ut sin mening och blir salunda allt mindre och 
mindre tald. 

Afven hennes aktenskapliga lycka gar i kvaf genom 
hennes omutliga kraf pa sig sjalf och andra. Hennes 
make ar varldsman, har fran barndomen insupit de 
gangse, ytliga 
och da inser 

. att lata udda 

for&tallningssatten, 
skefheten i mycket, 
vara jamnt. 

och afven om han nu 
ar han likval bojd for 

Lifvet ar nu en &ng sadant, - menar han, det tja- 
nar ingenting till att strida emot. Man kan inda *'inte 
forandra varldsordningen. 

Men for Sibylle ar allt kompromissande och all half- 
het vedervardiga. 
- Hvad jag hatar detta. "det ar nu en gang som 

det ar", utbrister' hon. Det ar den kappa i hvilken man- 
niskorna inholja alla sina synder. Det ar det somnme- 
del, af hvilket de alla taga in, Ater och hter, tills de icke 
mer kunna tanka klart. 

Redan fore aktenskapet ha de bada kontrahenterna in- 
sett karaktarsolikheten sig emellan, och de betankte sig 
lange, innan de vagade inga en sa vansklig forening. 
Men karleken blef dem for stark, kanske hoppades de af- 
ven att kunna inverka den ene pa den andre. Och med 
den basta vilja, den redligaste afsikt, lankade. de SA sina 
oden tillhopa. 

Till en borjan gar allt bra. Lyckan kommer dem att 
bortse fran allt annat. Men smaningom framtrada de 
oundvikliga konflikterna, svarigheterna bli storre ar fran. 
ar, klyftan mellan dem vaxer, och slutligen ga de at hvar 
sitt hall och lefva skilda, ej till namnet, men i verklighe- 
ten. Deras sinne blir bittert och fiirgramdt, och den 
ene anklagar den andre att ha forstort hans lif. Sa f6r- 
ga manga ar. 

Och likval finna de hvarandra pa nytt. Men da star 
Sibylle redan vid grafvens rand, bruten af sorg och li- 
danden. Hennes sista dagar visa dock att hon segrat 
midt i sitt nederlag. Hon erfar. att de laror hon med 
ord och handling utsatt till sist borjat bara frukt. Hvad 
som forr under kampens dagar af de flesta upptogs som 
darskap och orimlighet har smaningom bo~rjat omfattas 
af bade den ene och den andre, framfor allt af hen- 
nes ende alskade, som star redo att. fortsatta striden, dar 
hon maste nedlagga vapnen. Sa har hennes -1if likval 
icke varit forgafves. 

Detta ar i. korthet innehallet af den unga nordtyska 
forfattarinnan Adeline v. Rantzaus senaste bok, som i 
sitt hemland vackt berattigad uppmarksamhet. Den. ar 
fylld af en stark och lefvande tro p& det godas seger - 
trots allt. Och den utstralar en kraft och en varme, som 
icke aro allt for vanliga i vara dagars litteratur. Per- 
sonerna aro tecknade med en trovardig sakerhet och en 
individuell omsorg, som gora att den verkar. som ett 
stycke af lifvet sialft. Det ar en bok, som haller ens in- 
tresse fangsladt fran forsta sidan till den sista, och man 
kanner sig gripen, sasom man alltid gor det, infor det 
tragiska lifsodet hos en manniska, hvilken har mod att 
satta in sitt lif p& sin ofvertygelse och sin tro - man 
ma nu for ofrigt dela dessa eller icke. 

Ingegerd Lagerstrom. 

G Y N N A  D A G N Y S  
ANNONSORER! 



Det kvinnliga intelligens- 
proletariatet. 

M er an en gang har historien visat, att da en ny 
summa af kraft tillforts samhallet, m ny klass af 

manniskor ryckt fram for att utfylla ett led i den all- 
manna arbetsfordelningen, dessas arbete till en bor- 
jan' undervarderats och exploaterats af de ofriga samhalls- 
elementen. Sa har .ocksa kvinnoemancipationen, som for 
hkman oppnat nya banor och gifvit henne tillfalle att 
direkt utnyttja sin talang och sina fardigheter, annu ej 
trangt fullstandigt igenom i det allmanna ekonomiska 
medvetandet; kvinnans arbete underskattas i de flesta fall 
och betalas i allmanhet betydligt samre tia mannens. 
Kvinnan far tillagna sig samma 'kunskaper och aflagga 
samma examina som mannen, men hennes karriarmojlig- 
heter aro i de flesta fall starkt begransade; och sta af- 
ven vissa banor oppna for henne, hyser man annu den 
lojliga fordomen, att hennes intellektuella arbete ar mind- 
re vardt an mannens och foljaktligen bor aflonas samre. 
Nar dartill den vanliga nationalekonomiska regeln om 
forhallandet mellan tillgang och efterfragan spelar in, 
forstar man latt, hur under nuvarande forhallanden, da 
den intellektuella marknaden, som mannen sedan gam- 
malt varit van att ensam beharska, far ett for hvar dag 
vaxande tillskott af kvinnor, sa smaningom ett kvinnligt 
intelligensproletariat skall uppsta. 

Sant ar, att vi i vara relativt srna forhallanden och 
under de jamforelsevis gynnsamma villkor kvinnan ivart 
land har ej kunna sa noga iakttaga alla de bildningar, 
som i de storre kulturlanderna atfolja kvinnororelsen sa- 
val som andra sociala rorelser. Likval tror jag, att man 
afven hos oss skall kunna pavisa paralleller till forhal- 
landena inom de stora kulturlandernas kvinnovarld. Det 
ar har vi ha det kvinnliga intelligensproletariatet fullt ut- 
veckladt eller atminstone stadt i full utveckling, och-det ar , 

har vi kunna hamta varningar saval som f~redomen for 
vart eget vidkommande. 

Lat oss da taga det kvinnliga intelligentsp'roletariatet 
i exempelvis Frankrike i betraktande! Ledning erbjuder 
oss en af M. Daubresse forfattad, intressant studie i am- 
net, )'Le proletariat intellectuel feminin)', som for en tid 
.sedan stod att lasa i nLa Revuel', byggd pa exakta sta- 
tistiska uppgifter och personliga iakttagelser. 

Naturligtvis kunna vi inom det intellektuelba proletariatet 
urskilja flera olika grupper af kvinnor, sasom musiklarar- 
innor, privatlararinnor, malarinnor, skadespelerskor, skrift- 
stallarinnor. 

Vanda vi oss till en borjan till de forstnamnda, er- 
bjudes oss har ett typiskt exempel p i  verkan af de nyssnamn- 
da lagarna om tillgang, och efterfragan, lagar, som aro 
lika giltiga p2 det intellektuella som p& det rent materiella om- 
rhdet. ' Det vill med andra ord saga, att da det finnes 
ofverflod p2 talang och intelligens p2 ett visst omrade, 
minskas afven dessas. varde. . For- femtio ar sedan. kunde 
stlunda en musiklarare f A  fran 2 till 5 francs i timmen 
for sina lektioner. I var tid lagger man allt storre vikt 

vid den musikaliska delen af uppfostran, och "konsumen- 
ternas" - for att nu ofverflytta uttryck fran det materiella 
omradet till det intellektuella - antal har betydligt okats, 
under det att fordringarna pa "afnamamas" kvalifiita- 
tioner har stegrats - men samtidigt har tillgangen pk des- 
sa senare stigit i en grad, som icke star i rimlig propor- 
tion till efterfragan. Foljden har blifvit att de flesta m- 
siklarare och musiklararinnor maste noja sig med rena 
svaltloner, fran 2 francs till 50 centimes, ja, anda rier ril! 
15 c e n t i m e s  i timmen! 

Har i Sverige ha vi visserligen blifvit vana att bekla- 
ga den professionella musiklararinnans lott, men hrrr uselt 
hon an ar aflonad, slipper hon dock har i allmanhet att 
alagga sig nagon representationsskyldighet for ett kall, 
som sanneriigen representerar det minsta mojliga kapital. 
Men den . mondana franska publiken begar, att deras barns 
larare och lararinnor skola i kladedrakt och upptraclanrle 
folja bruken inom de kretsar, dar deras vcrksamhetsom- 
rade ar fijrlagdt. Dessa olyckliga maste i hvardagslag &lagga 
sig den storsta sparsamhet, de ha knappast rad att atn 
sig matta och maste forsaka afven det ansprAkslosaste 
noje af hansyn till de darmed forenade kostnaderna - -  

allt for att kunna infinna sig hos sina elever i en oklan- 
derlig drakt. Till raga pa allt maste de taga hiinsyn till 
sin publiks fafanga: en aktad familj fordrar, att barnens 
larare skall ha ett "godt" namn, och for att legitimera 
detta och forvarfva sig familjernas fortroende ar han 
tvungen att hvarje Br ge en konsert, hvars ofta ganska 
dryga kostnader han maste bestrida ur sin egen anspraks- 
losa kassa. Pa detta, att "skaffa sig ett namn9' hos de 
fornama familjerna, gar kanske hufvudparten af hans ar- 
tistiska strafvanden ut. Fordenskull ger han gratisliiir- 
ser for ett antal elever, fordenskull ser han till, att halis 
namn kommer i tidningarna vid nagot liimpligt iill- 
falle, o. s. v. 

Det fatal kvinnliga musiker, hvilkas inkomster tillati 
dem att fora ett nagorlunda sorgfritt lif, se sig dock al- 
drig i sakerhet for alla de vidrigheter, s o n  standigt ho- 
ta utofvarna af detta yrke: att deras kliefitkretsar grnos. 
ofcplutsedda omstandigheter hastigt skall minskas, att de 
sjalfva skola bli "omoderna" o. s. v. Och sakerligeri 
kan ingen enda af dem blicka en fullt lugn acl-i. bekym- 
merfri alderdom till motes. 

Man behofver endast betrakta d g r a  siffror for att 
forsta, att privatlararinnornas lott ar i ingen min battrc 
an musik- och sanglararinnornas. Ar 1854 var an?akt 
af dem, som i Paris aflade lararinneexamen, 9.3; ar 
1908 hade antalet stigit till 6,886. I hela Frankrike fun- 
nos det sistnamnda aret 31,631 aspiranter till riamiicis 
examen; 15,412 gingo igenom. Privatlararinnornas loner 
ha sjunkit fran 1,200 francs till 5, 6- eller 800 f~ailcs. 
Man behofver icke fraga sig hvar man har 2tt siika i k  

intelPeMudla proletariatet! 
Sammalunda ar ock forhallandet inom de 5friga grup- 

perna af kvinnliga intellektuella arbetare. De sccikk:: 
artisterna drifvas ofta nog af noden att soka aniira i nio- 
rahM afseende icke oklanderliga utvagar. IConstiitstiilI- 
ningarna aro fulla med kvinnliga konstnarers verk, soil1 

Kop Oskummad mjolk direkt I M L A q B A D ET 
hemsand i plomberade karl till 17 ore pr liter. I I Handf  verkarega f an  I l .  

B A D -  TVATT-  och S T R Y K I N R A T T N I N G  
AKTIEBOLAGET MEJERIET VICTORIA ' l:a klass i alla afseenden.' 

OBS.! Simapidervisning f. damer och herrar 
Riks 770. - Kungl. Hofleverantor - Allm. 6$S?. R. T'. 38 14 - 38 15 A. T. 83 43 - 93 44. 



representera en omsorgsfullhet och ett arbete, hvilket icke 
star i rimligt forhiillande till afkastningen. De kvinnor, 
som aga eller tro sig aga skriftstallartalang, ha ingen 
anledning att tacka forsynen harfor. Tidningar och tid- 
skrifter ofversvammas af en standigt vaxande flod af ma- 
nuskript, och man kan icke ens dromma om deras +- 
blikation. 

Detta ar alltsa den moderna, bildade, .talangfulla kvin- 
nans ode, lonen f6r hennes mod och arbete! Och hennes 
farligaste fiende - darfor att den icke utger sig som 
fiende och ej kan bekarnpas som sadan - ar har sasom 
i SA manga andra fall - kvinnan sjalf. Den mondana 
societetsdamen, som for att fordrifva tiden eller af ren 
fafanga blir musiker, malarinna, skiidespelerska, skriftstal- 
larinna och genom att icke taga betaldt fol- sitt arbete 
icke blott nedprassar lonerna for de pr6fessione:la mu- 
sikerna, etc., utan rent af uttranger dem fran deras rtatt- 
matiga arbetsomraden. Den forra har alla chanserna pA 
sin sida; hon har ,rad att besta sig med den basta un- 
dervisning, och da hon icke har att dragas med brod- 
bekymmer, har hon tid att helt agna sig at sitt arbete. 
Anda fran forsta b6rjan blir hon fran alla hall upp.- 
muntrad och smickrad; kritik och publik beromma hen- 
nes prestationer, afven om de fran konstnarlig synpunkt 
sakna allt varde, endast emedan hon ar "intressant','. 
Allt under det hennes i fire afseende mindre lyckligt 
lottade medsyster har att kampa mot svarigheter af alla 
slag, att utharda umbaranden och lidanden med ett hjal- 
temod, som ar sa mycket mer beundransvardt, som det 

.hvarken blir kandt eller erkandt. so;liga af dem soka 
i nagon losare forbindelse ersattning for hvad lifvet ne- 
kar dem och ekonomiskt stod, nagra g& kanske .helt un- 
der - i det "losa" och "latta" proletariatet' finns det ju 
alltid de, som aro for "tunga" och g& till botten. 

Men, fragar man sig, hvarfor gifta sig icke dessa 
kvinnor och bli helt enkelt husmodrar? Ack, man glom- 
mer, att Atminstone nar det galler franska forhallanden 
ar det icke sii latt f6r en kvinna utan hemgift att fA en 
man. 

Det kvinniiga intelligensproletariatets lott ar forvisso 
bek~a~ansvakd. Medan man gor allt for att' forbattra 
kroppsarbehas villkor, gor man intet for dem, hvilka 
undervisa. ungdomen eller utofva konst och litteratur. Vi 
ha ingen anledning att tro, att .den Atergifna framstall- 

' ningai af det kvinnliga intelligensproletariatets stallning i 
Frankrike ar ofverdrifven. Om den ocksa atrninstone i 
sin helhet icke ar tillamplig p2 svenska forhallanden, kan 
den icke desto mindre tjana oss, som annu pa det he- 
la taget fatt se ljusare sidor af kvinnoemancipationen, 
som ett beaktansvardt och larorikt memento. 

Ebba Theorin. 

Notiser.. 

Tva kvinnliga stadsfullmaktigekandidater i Kristianstad. 
Vid i Kristianstad hallet valmote uppstallde kvinnliga rost- 
berattigade inom samhallet tva kvinnor som kandidater 

till det stundande stadsfullmaktigevalet, namligen froknar- 
na Anna Lundquist och Anna Jonsson. 

Fredrika-Bremer-Forbundets forelasningar. I- likhet med 
foregaende Ar anordnar Fredrika-Bremer-Forbundet i 
Stockholm en serie forelasningar i praktiska amnen. Fo- 
relasningarna taga sin borjan torsdagen den 3 nov. och 
fortsatta med en forelasning i manaden till och med 
april. Programmet upptar: U p p P o s t r a n il .h e m- 
m e 4 fru Anna Hojer; B a r n a v ii r d, doktonr Inez 
Laurell; A r b e t e t s  v a r d e  f o r  i n d i v i d e n  o c h  
s a m h a l l e t, ' froken Clara Wahlstrom; B o s t a d s h y-' 
g i e n, froken Kerstin Hesselgren; . S j u k v 2 r d, froken 
Sally Petterson.; V a l a f l e f n a d s b a n a, 'froken Gert- 
rud Adelborg. Foi-elasningarna Atnjuta afven detta ar 
.kommunalt anslag. 

Danska brefkort. Dansk Kvindesamfund har utsandt 
en serie vackra brefkort efter samma ide som v& egen 
samling, hvilken utgifvits af Goteborgs F. K. P. R;: 
portratt af Ramstaende man och kvinnor samt under 
hvart portratt ett uttalande af personen sjalf, som gal- 
ler kvinnornas stallning - deras ratt till jamstalldhet med 
mannen, deras plikt att arbeta med pa allmanmahskliga 
uppgifter. En del af personerna, fast sentenserna aro 
utbytta, kanna vi igen frHn de svenska korten: Fredrika 
Bremer, Carrie Chapman Catt, John Stuart Mill, Bjolrn- 
stjerne Bjornson. Af danska storheter framtrader framst 
Holberg, vidare Harald Hoffding med ett direkt ultalan- 
de, att kvinnorna icke kunna utestangas fran kommunal 
och politisk rostratt, Fredrik Bajer med sin hustru vid 
sin sida, C. Hostrup och Elisabet Hostrup. Mathillde Fi- 
bigers, Pauline Worms, Kristine Fredriksens och Jutta 
Bojsen Mollers portratt komplettera samlingen. 

Foreningsmeddelande. 

Lunds F. K. P. R. holl den 21 okt. sitt forsta sam- 
mantrade for hosten. 

Vid motet behandlades forst fragan om uppsattandet af 
kvinnliga kandidater till stadsfullmaktigvalet i december. 

Diskussionen, som var ganska liflig, resulterade i att . 
foreningen uppdrog at styrelsen att soka avagabringa sam- 
arbete mellan andra foreningar, som mojligen skulle in- 
tressera sig for att f3 kvinnor in i stadsfullmaktige. 

Vidare forekom foredrag af Anna Bugge-Wicksell om 
den internationella rostrattsrorelsens betydelse for den na- 
tionella. 

Darefter fattades beslut om att till den internationella a 

kongressen i Stockholm 191 1 skulle hvarje foreningsmed- . 

lem bidraga med en krona. 
Efter motet var samkvam anordnadt. 
Inbjudan hade utgatt till grannforeningarna i Malmo 

och Eslof, och representanter hade tillstadeskommit for 
bada dessa foreningar. Detta, Saval som .ett besok af fru 
Tonning frHn Ronneby, gjorde att motet fick en sarskildt l 

festlig pragel. 

Sprid Dagnr! 



11 h'ragor och svar. 
.. . 

kivar kan man pd Dagmy? 
I landets alla postanstalter och boklidor kan man bestalla 

' huru minga ex. som helst. . 

skall man alltid prenumerera 4 dessa st&llen? 
- .  

.. Ja, ifall man onskar endast .l, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
' alltid gora det. 

Hvad kostarr Dagny i postanstalter och bokliidor? 
Dagnys post prenumeration^^ och bokladspris ar kr. 4: 50 

. for L/I, 2: 50 for l/* och l: 25 for. l/, ar. 
H r@ka villkor .erhd.lla prenumeran &samlare d Dagny 3 - 

Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhalter en pro- 
vision af kr. 1: - for hvarje helirs-, 50 ore for hvarje 
halfars- och 20 ore for hvarje kvartalsprenumerant. 

Huru skall man, fdrfara fdr denna provisions er-, 
hdllande ? ' ' 
-- 

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

. . l )  Antingen: Genom insandandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag-af provisionen bestaller man det behofliga an- 
talet ex. (hur minga som helst, men alltid minst 5) direkt 
frin Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 

. ' ' i ett och samma paket sander a h  bestallda ex. 'Samlaren 
har da att ombesorja utde1.ningen till de samlade prenume- 
ranteva. 

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

Hvar, och till hvilket pris kan man nummervis Iiisa 
Dagny? . 

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

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

S T 0 : C K . H  OLM. L- ' 

I 

Sex prsktiga afverrfyrsbdcker fdr barn och .ungdom. . . 

. Berattelse .for barn. och ungdom.. Tsarens' kurir. Fritt efter Jules Vem? af *Ifred 
'Smedbeig. '352 sidor med 47 illustrationer af Karl..Aspeliin. Kar- 
Zonnerad. . Pris 75 ore. . . .  

. . 

'parzival En riddarsaga frHn 'medeltiden. Begrbetning 
-af Hugo Ciyllander. 259 sidor. Med 45 illu- 

'strationer af' Ingeborg Udden. Kartonnerad. . Pris 75 Ore. 

'sagogrottan i' ~ a ~ o ~ k o ~ e n .  gml$ 
:Harald Ostenson. 303 sid., 50 illudrationer. ' Kartonnerad. Pris 
-75 Ore. - . .  . 

Berattelse for barn Den hemlighetsfulla. on. Fritt 
efter Ju1.e~ Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor., 44 illustratio- 
ner af. Brita Ellstrtim. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

.~jalten bland hjaltar . skildrade ungdomaf for Marie bamoch LOU-. 

Charles   or dons Iif ocli.stordad, Ise Ciagner? 304 si.dor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris.,75 Ore. 

Berattelse for barn Nybyggarna i Kanada. och ungdom. Bear- 
betnin~ efter Ka~ten Marryat af Anna Gustafsson. 296 sidor, 39 - - - - - - - - a - --. - -  

. ilIustr. af Nils Larsson. .I&ionnerad. Pris ,75 ore. .. . 
' . Erhilles i hvarje bokhandel eller direkt frin 

Folkskolans Barntidnings Forlag, st ockholm. (Stina Quint.) 

/PiatssOkande fd sina annonser inflrda i 

Dagny for trnlfva priset ellcr Pk 6re pr rnni.l 

Undervisningsvan 
lararinna 

inskar under ferierna nov.-jan. 
ilats i farnilj'(helst i Sthlm). 

Villig deltaga i forekommande 
:oromal. Svar till ~(Ooda betygii, 
Dagnys exp. . 

En 19-iirig examinerad 
;miskolkirarinna avskar. plats i fa- 
nilj att undervisa 1-2. barn i van- 
iga skolamnen, garna nyborjare. 
h k a r  anses som familjemedlem. 
iekommendationer kunna fis. Svar 
:motses tacksamt till "Genast", 
ienna . tidnings expedition. 

Plats ' i god familj 
;okes af 23 ars flicka, fullt khnig 
x h  villig att undervisa i eng. spr. 
;amt deltaga i hemmet forekom- 
mande sysslor. 3-arig praktik utom- 
lands. Goda referenser, Fr. A. 
Larsson, Stensborg nr 8, Eskilstuna. 

Ung' priistdotter, 
rom med vackert afgingsbetyg ge- 
norngiitt Statens Normalskola, ons- 
kar, snarast mojligt, plats a kontor, 
sisom skrifbitrade eller dylikt. 
(Helst i Stockholm.) Svar emotses 
tacksamt till "Kaj", Postkontoret, 
Enkoping f. v. b. 

U ndervisningsvan, 
musikalisk flicka, som genomgitt 
8-klassigt laroverk, soker till .var- 
terminen plats som guvernant. Sok, 
har under en tid vikarierat vid re- 
alskola och kan forete de biista rek, 
darifrin ,och frin platser i familj. 
Svar till i villig il, Torebo, Lis. 

onskar under ferierna, fr. o. :m. d, 
1 dec. t. o. m. den 1 mars, plats 
i battre familj att lasa med-nybor- 
jare samt deltaga i hushallsgoroma! 
samt handarbeten. Svar till "La. 
rarinnall, Ottebol p; r. 

som besokt hogre laroverk, sokei 
plats i battre svensk ,familj .till 1 
jan. 191 1, att undervisa barn i tyska 
och deltaga i husliga goromal 
Densamma forstar ocksa svenska 
Svar. till i~Hedwigil, Neiistadt 7 a 
Wolgast, Tyskland. 

Bildad flicka, 
hushallsvan, kunnig i matlagning 
bakning, alla husliga bestyr, sokei 
plats i godt hem i stad eller pi 
landet. Goda rek. Svar .Arbet, 
sam -Hurtig(#, Sv. Telegram byrin 
Stockholm. 

som husmoder, forestiindarinna vi 
;jukhus,' sanatoriuni, konvalesceiif 
hem eller darmed jamforlig irirat. 
ning sokes af en driftig, i husli 
:konorni och ' ett hems . skiitaiid 
val . forfaren bildad kvitirr:~, D 
basta vitsord och personliga rel 
Foretes. Benaget svar stalles ti 
  gagn an dc verkstimhetrl, und. ad 
5. Gumaelii Annonsbyrd, Stockholn 
F. v. b. 

PLATS onskas i prktgard p i  lat 
det (helst Varmland eller Sm? 

land) af allvarlig, medelalders flick; 
att vara husmodern behjclplig nie 
(orefallande y orornal. .Ar kuniii 
i matlagning och alla inom hussyss 
lor. Svar emotses tacksanit iiioi 
14 dagar af nSelniail, Tyringe p. 

ILDAD 18 h flicka 61isk; B plats i bittre ligm, dir  jiingfr 
Finnes, soni husmoders hjalp oc. 
sallskap. Villig Iara och taga del 
hushallet. Svar fore l0 iiov. t 
r~Familjemedlerii(l, Sylta, Koping. 

P 

ARIG, oberoende, hrislig, du 
2 v t i g ,  enkel hmitbrukaredott 
onskar plats p i  nyir i prastgir 
eller stor landtgird, helst rit:tn sm- 
barn. Svar (IH. <:.II, Malinii p. 

Mot fritt viwe 
soker bildad landtbrukarcdottcr, v; 
vid hemmets arbeten, plats so 
husmoders hjlilp, d b  hon far de 
taga uti och lara matlagnittg. Sv 
till 1118 iivi, Karehogen, Bohus15 

22-ARIG, battre fliclnn, kuiinik 
alla inom ett hem forekoi 

mande goromil, sattit i viif- o 
somnad, soker plats (helst p i  la 
det) att med husmoders nja111 sh 
.ta hushallet. P2 lon fastes mind 
afseende an vid ett vanligt hem 
tande. Tacksam for svar tilI 
nov.il, Marstrand p. r. 

NKEL landtbrukaredotter orislr 
i midten af nov. plats i gc 

hem att mot lon vara kusnode 
behjalplig. Har getiomgAtt hi 
hallskurs. a r  van cch villig d. 
taga i alla inom hemmet foreko 
man'de .goromal, afvcn s0rnt-t; 
Onskar anses. som famiIjernedle 
Svar emotses tacksamt till ilk. 
24 irll, Filipstad p. r. 

314rig landtbrukar edo tt e1 
som genomgitt husliiillskurs i 
milj, slojd- och liushillskiirs * 
praktisk skola sanit skolkiikslai-ar 
nekurs vid Naas onskar i host pl. 
som hushallsfroken eller husfo 
standarinna. Svar med Ioiieforr 
ner m. m. till ilKiinnigt~, Karlsk 
na p. r. 
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ENKEL,' bildad, fullt palitfi 
lickg- m94 'otit dyiiqe :erhi$l@pla,3 i! 

.. 15 rio$.. kufviidsaklk?eri f6r &tt Ung . flkka . . s 

:kota 10 manaders friskugosse. vana 
rid barnav&@, $jmt -l h$is1) n a g ~ n  
kunskap i 'somnad'. 'onskas. Sv& 
ned IoneanSprak, betygsafskrift o@ 
'oto. torde :siiidas ,~~ill~..POrdentlig~ 
botala. : i... . C a *  

..I. i.. . 
ned flerarig'van~ i affar samt kun- 
$g i. sofiad.. .sch tkpisseriiarbeten 
oker platt' ini! elier framdeles. Inne- 
iar plats nien,onskar 'ombyte. Svar 
scksamt till sArlig och plikttrogenii, 
itrangnas' p. 'r. , . . ' . ' . - 

. Ett1 affarsvant och $r$l&urinigt 
'runtimmer sokes att mot fast .lon 
~ 1 i '  vinstandel foresta ett 1:sta 'klas- 
;ens- turisthotell och pensionat .(ak- 
iiebolag.), Den har foretrade, som 
haft praktik i facket och kan pla- 
:era. -kapital i foretaget. Svar- till 
~~Bellevue~l under adr. S. Gumzlii 
Annonsbyri, ,Stockholm, f<.. V. 'b. 

sinksko fer ske f j~nste$,. 
I... . . 

vid:: .~ulcans.iT$.~ds'ficksfabrik' i:' Ti- 
da'hholm. kungo$$/harrned~. till an- . sokan .lad.ig:; ,- "...j.. . . u-4 . # ,t.. 1 

I&anden: att steriliserai for- 
bandsar.ti.Mar.sa-mt..att under: lakares 
inseende .a.. sarskildi- i.nti.11 fabi  ks- 
omradet. befintligt mottagningsrum, 
afiknsom .vid behot i hemmen 
skota omlaggning$r a$ forband for 
yttre .skador och att vid behof bi- 
trada med annaili sjukvard .& fabri- 
kern'as utidefydande .och deras a.n= 
horiga. 

LonmiUkor: 1,000 k;.. pr ar, fri 
bostad, bestaende af ett rum och 
kok intill mottag~ningsrummet,, fri 
vedbrand .och: fritt lyse samt mot 
skyldighet.. att .anskaffa godkand 
vikarie och at benng upplata bostad 
,- en. manads semester arligen.. 

Hu ade spekulanter skola senast 
den '75 novem6er 1.g10 hafva in: 
s'andt 'ansokningshan.cllingar best%- 
ende af *prastbetyg,' 1akareint)g on1 
god och stadig halsa, betyg fran 
genomgangna skoL och sjukskoter- 
skekurser ,o. d. samt intyg om' ar: 
teii o+ o&fatfni'nge.n af vidaresyut- 
bildnlng och annan tjans_tgoring, . .. . ..-e 
personliga ' rekommendatio?+ ' och 
andi-a refe'r-enser. . . -.. - 

Platsen tilltrades 1 januari 191 1.. 
Tidaholm i oktober 1910. 

s.., Vulcans. ULndsticksfa.brik. ' 

S UNG fli~ka, snai'och gladlyni, 
'ar pilats., nii . i h6'st'fi2:. hergrrci ;i 
iorra Vastmatiland att' sk&a tua 
;ossar pa' 3 o'ck 1:1-/2 ar; Fritt vivre 
?ch niigonf:lon.)-:' Fru- Anna-Weibes, 
'VLalby gard, Rosshyttan.: 

EN BI'LDAD; arbetsam flick8 io- 
er,-- plats. i. familj - .sora hjalp- osh- 
allskap. ,. Svar till "Hurtig. sya- 
indskali, Eminabodk p. r. '. . 

skicklig och val forfaren' is maskin- 
retusch for klicheer, erhaller genast 
anstallning. a var maskinretuschaf- 
delning. 

' :  Centraltryckeriet, ~t~ckfiolm.. 

licka onskar plats 'att deltaga i alla 
Srekommande husliga sysslor och 
nses som familjemedlem i vanligt 
.em, dar mycket ar att gora .och 
asmoder .finnes. Nigon lon on: 
kas.: Adress [(W. W.II, Fliseryd. 

kunnig i svensk och engelsk steno- 
zrafi. och ', maskinskrf@jrig. .erh&ller 
plats genom 
~emingtdns . ~latsah&affnin~sb~rd. 

, , StoCk-liol& ' ' ." ./:: 

. . . Skrifbitrade.,. '22 : ars. .flicka, . . . I ,  

ANSPRAKSLQS, bildad, bakkir 
~lkka, kunnig i enklate p~atlagning 
och som tillsammans med. husmo- 
dern v81 deltaga i fdiekornmari;fr 
goromal, far e n i s t  'p1Atb: Jungffu 
finnes. Fru Lina: -Hedstrom, Hel- 
singborg. .-. . . .  . . . . . . . . . .  . . 

" Yerskligt daglig flicka ifran: god 
familj -med -bra -handstil' oeh under: 
byggnad. erh2llet genast. anstallning 

Svar med fotografi ocli- lonepre- 
tentioner torde inom 8, dagar san- 
das till Kron.olamtian Carl'Nerrnanl 

- . .  . . . . . . .  .... Laholm -- - - 

om g e n ~ m . ~ i t f  hushalls~koia samt 
unnig i alli hugliga goi-omal, on- 
kar .plats: till 15 november hos 
Idr2 dam ellei il mindre, fin familj 
tt ga frun tillhanda.. . Svartill  maja", 
inesta p. r. 

- . . . . s . . 
. . . . . .  u.&J,.. .A.. :. 

i.ldad .Flicka onskar plats 'som .l'eh 
-is och sallskap at aldre person, 
var till ~~Ingridli, Alingsas p. r. 

, ' 

h i r e s  t andarinne- 
p.lalsen.-- - - . : .......... 

med- &sta ref~r&ser, som vilja 
bilda gemensamt -hem, erbjudasen 
valmob!xad, solig vaninginvid spar- 
vagn a 0sterrnalm;Storkholin: Nar- 
mare upplysningar' Rikstel. Saltsjo. 
baden 403 kl. 10-1.2 f, m.,8-79ze~.~ 

i asylen for sma barn i Landskr6na 
ar till ansokan ledig att tilltrada l? 
jan. 1911. Lon 600 lironor, bostad 
bransle-..samt- liten-tradgardstappa- 
Ansokningar jamte betyg torde in- 
SSlndaS: f0r.e-.l:sta dec. til.1 st~.rels~ns 
ordfor?nde, ,.fru- Ulla. von- Steyern, 
~ai;dsli.rona, som, afven limnar . . vi- 
dare: upplysningar. a 

V-d. -Xunga.ffs ' fehklassiga sam- 
skol4 aro tvenne. lararinneplatser 
lediga att' tillti-ada' vid- inst. vart er;^ 
mins borjan,. omfattande: den ena 
laroamnena mateniatik, fysik och 
kemi :och den andra laroamneha 
historia -samt. tyska. och engelska; 

&mg& den?;l8 oktober 1910. , 

Styrelsen. . 

nskar mot fritt vivre plats i-battre 
.milj i och ,for att lara hushAll. 
var till 1/17 arll, Kopparherg p. r, 

. . . . .  

KA RTRITERSKA ons kar snaras1 
istallning. . Goda betyg .oeh ref, 
mna foretes.. ' D e l k  garna i, skrif- 
jromal. Svar till ~Okt.-Nov.~~, S, 
urnatlii Annonsbyra, Sthlm. f. v. b. 

BARNFROKEN, som forut inne- 
haft dylik plats, palitlig, barnkar 
kilnnig i;. inom hiis forefallande g@ 
rom.al-och nagot sykunnig erhaller 
genhst' god plats i familj, bosatt-pi 
landet, nara -stad: Svar med betyg, 
foto. och lonepret. till' Sjostrands 
byra,, Victoriag.. :15&' A?, Goteborg 

. . . . . . . . .  

.. KYRKLIGT SINNAD' ~lara'rinha, 
kompetent-.att. undervisa i. skalam- 
lien ocli sprak (helst afven musik) 
for intrade i. hogst 6:te kl. .i. flick- 
skolaj . erliillkr 'plats; i prastgard i 
Halland. Ref. och loneansprik 
tordeA-uppgifvasr '"SvXr-. fill' kyrW 
herde F. Lillieroth, Frillesas. 

mitors-. eller itassorskeplats 
iskas.. af .f lick'a med f.lerarig prak- 
c. Ar ' kuniiig ' F b'okforing ocfi p&"1:% ;;;f S! g. p?; 
1 llordentlig och palitligli, Kal- 
ar p. r. Forbundets Byra, 

. . ' .  . . -  64 ~&ff&fi&i&~, 1 i ..> 
, . 

LARARINNA, undervisningsvan, 
m,usikalisk, soke.8 for 3:ne flickor 
(2irie-i. 4:dk-:Blassens amnen och 1 
i smiskoleafd~lning) till 15 januari 
1:gl.l.. Reflekterande torde insanda 
betyg med foto. och uppgift i 1o- 
nepretentioner: t.jll ..T6rebo :Gard, 
Lis. . .  . _ . .  - ... 

; . . .  ":r - 1  

kunnig: och'&l rekomritendekad f51 
plats i liten familj. Platsen soke: 
mellan 9- 1:1., -'.l -4,. Nybr~gatan 41 

. . . . . .  2 tr., Stockholm. .:.i i. 

b. . . . , . .  . .  , . . 
Till '42. 6re ' nitr. skljb''>tt i.&ti.&tra 

prima Congressgardiner i .olika farger . lp(  
cni. br. Vanliga allmogegardinei.. fr.. 33t 
ore mtr. Filt och Schaggdukar;,,.. Trad 9: 
ore duss. - Foderdoniestik 18- ore? mtr. Et' 
parti battre gardirrer 'i - vackra mo&er 
Bomullstyger fr. 29. ore metr. . Bordvax 
duk Filtar Gard'instufvar, TIely@~kcihf 

livalitet I -olika- fatger- S a ~ j d  ~ a & ~ k  . . . . . . . .  * . .  billigt. . . ,,! : 
- . srurnpiagr&i *..' ' .' 

IIIASTER'SAMUEL~~A~'AN 3i, !l1.' $t&kh& 

P&ATS genast, F r  battre, an- 
~prakslok; barnkar fricka, *I<u%<g 
somnad. samt: villig. deltaga i all; 
inom ett- !andthuskall forek. goro- 
m'a'l.; 'Jungfru. finn.&. .Svar.. om! al: 
des, lonepret. !m. m;.:ti-ll.l/iB~$ 2711, 

Fredrika-Bremer-Forbundet : ~rbt tn in~~atan  54. : P :  

Rikstel. 27.62.. .Forbundets . byra oppen 11 -4. . Allm. te1. .48.16. 

Fredrika-Bremer-Forbundets* SjnkskBterskebyra : Tunnelgi 55. 
. . .  . . 

'. : 'RiIisGl. 68 98.,. i . ' . . Allm. .tel. 82 1 1; . e . . . . . . . .  .i.. . . . . " . . .  ; a  . \  i . . . . . . . .  Skara. . , I .. . - .  , 
.. .... ........ . . . .  : . '  . . .  

. .* . - . I i  . A .  ... : i . . .  ' . .  -:..e. -.,- L.. a... *--.....c L*.----. . . . . . . . .  . . . . .  . .i . . . . . . . . .  . ",. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I .  . . . . .  e i . . i  I 



Faltskar och Sjukgymnast 

Nina Hultbom 
Stockholm - Gnfturefl. 27. A. T. o. 1822. 

Massage och Sjukgymnastik, 
Sar- och fotbehandling. 

D e p o s i t i o n  
& 

Sparkassa 
Begar 

Gardin- & Mattlagret 
Stockholm, Soder, 

nyutkomna katalog W.o 7. Stors' 
sortering, billigaste 'priser. Satidf 
gratis och franko. Agenter antaga 

K~PMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, 

SCTdermalmstorg 8, 

Vackra melon 
35 h 25 ore, Kungsiipplen 25 ore, 
Renetter 35 h 40 ore, Matapplen 
20 ore sandas i storre och mindre 
partier mot efterkraf. Augusta Ton- 
ning, Ronneby. 

KAFFET HAR STIGIT "":":idra 
STOCKHOLM. 

Aktiekapital 3,000,000 kr. w Passa darfar pil och k8p af mitt inneliggande fager, so 
anu saijes till foijande laga priser: 

......................................................... :in Lavadosblandning 1: 1 
lxtra 1:ma Guatemala, Fin-Fin smak .................................... 1: 2 

.................................... Ixtra 1:ma Ljus Java, mild och god 1: Z 
txtra 1:ma Bli Java, synnerligt omtyckt .............................. 1: ; 
Jtsokt Javablandning (flera goda sorter) .............................. 1: Z 
ixtra 1:ma Central Amerik. Kaffe ....................................... 1: 
BBS.1 Akta Arabisk Mocca-blandning .............................. 1: . 
ava Liberia, hogfinaste kvalite .............................. ,. .....a. 1: . g Forvaxla ej mina Kaffesorter med dem som af andra firmi 

utbjudas under samma namn. Profenlig vara. Redhar behandlic 
Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller forskottslikv 

minsta parti 10 kg.). - Skynda rekv. Vid kop af 60 kg. fraktfri 
+of af samtliga sorter mot ins. af 20 ore i frimarken. Kli1 
ir annonsen ! 

I DALA-NATIONAL-MAGASINET I E 
25 BIRGER-JARLSGATAN 25 

INGANO PRAN BRUNNSGATAN. Innehafvare: Fru Anna Loniiberg frAn Rattvik. 

Alla slags Nationaldrakter och Konstvafnader, passande till vaggbonader m. m. 
Konstsmiden, Smycken, Tra- och Nafverarbeten, allt fullkomligt akta. Lek- 
sandslufvor, vacker, praktisk hufvudbonad for damer. - - - - - - - - - - - 
Prkbelont pd Norrkdpings utstallning. - Kappor och Prontenaddrak- 

, ter forfardigas ef t r  bestauning, valgjordt arbete, billrga priser. 

I ALLM. TEL. 168 30. - - - = G O ~  ETT BESOKI 

K. W. KARLBERG, Idungatan 5, Stockhokm. 
Wir6ns Eau de Cologne BOYAL Pr fortfarande oOfvertr&ffod 

Erhalles i hvarje valforsedd parfymhandel samt direkt fran 

/ A. G. Wirens Tval- och parfymfabrik. (Grundad i860.) 
1 21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm. 
l i : DE GAMLAS DAG. I Tank p a  de gamla! 1: 5 i 

3 Det Arnerihansha lotteriet hiir- 
i 
I jade tisdagen den 1 november 

- - - - - 

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

Hvarje elev disponerar en symaskin, 

KARIN EGNER, 
;Ibyllcg, 36. Hornet af Karlavagen, 
R. T. 35 30. A. T. 21004, 

Blus N:r 1103 af DAMER I hvit yllebattist med 
1 ik o.smakfullspets- 

garnering endast 4.25. Dessutom 
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 d i  
genast bevis pa sanningen af vara 
affarsprinciper: enbart extra prima 
varor, nokrade till ltlgsta tankbara 
priser! VANGAFVAN, Vasagatan 
15-17, Stockholm. 

- p -  

Storsta fabrik i Skandinavien for 

Damhararbeten. 
Fardiga arbeten i tusental, prima 
svenska har i skta naturfarger. 

Herr o. Fra E. Malmberg. 
58 Klarabergsgatan 58. 

G y w w a  Dagnys annonsorer! 

I Edvin Bergs Fikgylleriaffar l 
i - Etablerad 1891 - 1 rekommenderas vordsamt. 

OBS. ! Gamla mobler renoveras 
och forgyllas. 

1 45 ~ ~ b i o ~ a t a n  45. 

E O S A B B X N  
ar ett absolut sakert medel mot r6d nasa. 

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

STOCKHOLM. 

Froken Ina APmCn sch Svenska Hem. Af fdwj Nfi t td~of '~~ 
Represenbantvalet vid Stockholms %olkskolor. 
Om sammanhanget mellan kvinnans rfistritk cc3 -- kiittpri 

sernze. Af S. SM. 
Stockholms stads anslag till r8strB6bskongressene 
Kvinnor och brottslighet. 
Angaende de fortraffliga verkningarm d kvinnans rastrat$ 
E l h  Vigtaer: Pennskaftet. Rec. zf E K-n. Adeline Grafi 

antzaa : Ein unmoglicher Rlenscb. Rec. af Ingeger 
Lage~sllPom. 

Det kvinnliga intelligensproletariatet. Af E6ba T/zcort,l. 
Notiser. 
Ffireaingsmeddelanden. 

BegHr priskurant 
innan snorlif kopes, fran Fransk; 
Snorlifssommeriet, Norrmalmstorg 
l, l tr. STOCKHOLM. 

Tandlakare Judit Tillman 
Drottnigg, 58. Allm. Tel. 44 92. (4431). 
Hvard.: 1/,12-2 och 1/g6-1/97 e. m. 
Andra tider enl. 6fverenskommelse. 

Doktor ALFHILD TAMM 
Floragatan 6. 

Nervsjukdomar. Talrubbningar. 
Mottagn. hvard. l/,3-4, sond. l/,lC 
-10. 

6 mtr. helylle satinklade, 90 cm. bredd 
tjock, mjuk kvalit4 djup svart farg me4 
ovanligt vacker glans, varar i minga iii 
saljes till endast 10.50 st. Otto Oskarsson 
Kl. N. Kyrkog. 22, Stockholm. 

Prenumeration h Dagny sker & narmaste postanstalt 
eller bokhandel. 
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