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vinnan i riksdagen, ja, 'det a r '  'K- den sedan aratal tillbaka 'om- 

tvistade ' frigan, den forst nastan 
enbart med loje tillhakavisade, sedan 
med mera allvar upptagna; nu bran- 
nande' : aktuella, hvari skarpast ac- 
centuerat sig det principsporsmal, 
som genomgar hela kvinnororelsen, 
.om ' ej kvinnan sisom manska ar 
och, maste fa vara till utvecklings- 
'mojligheter : och verksam hetsomra- 
'den likaberattigad 'med mannen. 
Annu :tillbakavisas detta kraf frin 
manga hall' - lidelsefullast ' och' 
mest afkarjande just nar det galler. 
de medborgirliga rattigheternas be- 
viljande.   vin norna i 'riksdagen - 
i' den svenska',!bora vi'for riktig- 
hetens skull tillagga - &-' alltjamt 
ett ganska aflagset hagrande fram- 
tidsperspektiv. ' 

. Och anda .ha vi nu en kvinna 
i ' riksdagen,' pa sin plats fullt jam- 
stalld med mannen. Fast hon, 

I Annonspris: 
15 Ore per mm. 

Enkel spaltbredd 50 'mm. 
Marginalannons under texten 15 

mm:s hold pe? gtlng' Id: '-. 
. Rabatt.: 5 ggr 5 510, 10 ggr 10Ol0, 

20 ggr 20..%,' 50 ggr..25 010. 
~ n n o k  bor .vara inlamnad 

. senast, inandag f .  m. 
-- 

riksdagen, som hennes'liimplighet 
och :duglighet erkants 'for. ett ar- 
-bete; hvilket forut-forrattats darendast 
af m'an. Hon har blifvit anstalld 
som oidi~iarie . notarie .hos riksda-. 

'gens Andra kammate, som det offi- 
ciellt heter. -Det ak namligen om 
fru Jetta Landgren, vir forsta kvinn- 
liga ri ksdagsstenograf, l .  som det ar 
fragan. . . 

: Nar . fru Lundgren i varas, vid 
ett. 'tillfalle d$ pa .grund af flera 

. sjuj<domsfall icke ,ens r&ervsteho- 
graferna . i .riksdagen ,rackte ,. till, 
sokte ett forordnande,,hy~r~.ill hon 
var sardel& kvalificerad pa '. grmd 
af sin stora skicklighet som'stsno-. 
graf och afven . p& grund af .;dien 
fortrogenhet. hon agde ., med .riks- 
. dagsforh&dlingarna;. da hoiii;jder 
. aratal bitradt 'sin..,man, ;k.~.i&)l~bo- 

F ~ U .  JETTA LUNDGREN. - ' . tarien, i h d a g e n  hr .coiirad .Lund- 
. . . . .- . . . . . . .  . . . . ' ,gren i ' -  hans ' arbete, vackte . . d t a  

.. . stor ;yj3pst~delse, 1,. . ~jalfva p&ip- 
som alla vi, andra kvinnor, annu" anses olamplig, . frigan; bor en kvinna - fa skiipas. fram - fil1 &tt sadiht 
omogen, eller hur det nu skall formule~as, f ~ f  inne- arbete, var. d i t  naturligtvis. som.  stalldes undei'de- 
hafvande af de medbbrgerliga &thgheterna,.(ir det i batt. . Klart var,. att,.om fru ~ii,ridgkn,erhbll . I f&ordrian- .., 
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det, .skdle' hon afven vara sjalfskrifven sokande till - 

forstii~..lkdiga- ordinarie plats. Det talades o r ,  och det 
talades emot, mest emot. Slutet blof emellertid'att fragan 
afgjordes till' fru ~und~ren$fordel. Fru Lundgren erholl 

. d a .  och skotte ett fjorta'n dagars vikariat mot slu- 
tet af forlidet: ars riksdag. . Arbetet: 6estar i en half 
timmes stenografering at gangen , af de direkta an- 
f6randena under pigaende plena. Tvanne notarier ste- 
nografera. samtidigt, af losas efter kalftimnrens xlut af 
titt nytf bar, -for. att efter fyra , timmar aterigen vara 
fafdiga a t t  rycka in: Denna. fordelning har befun- 
nitsx, nodvandig, . den spanda uppmarksanihet, som. 
fordias, icke ett ord . far ofverhoppas, gor arbetet syn- 
nerligen: ansdangande.. D e  tva stenograferade refe- 
raten jamforas och kontrolleras, hvarefter handlingen 
utskrifves, numera pa maskin. 

Efter varens vikariat kom nu med -arets .riks- 
dag fru Jetta Lundgrens ' utnamnande till ordinarie 
riksdagsnotarie, med samma loneforminer som de 
manliga.. . Detta senare borde visserligen icke vara 
nagot, som- , sarskildt behofde omnamnas, men med 
de rsdande uppfattningarna i afloningsfragor ar det 
ett gladjande faktum. 

. .,. - . - 
Lundgren, som sjalf med d&' storsta alsk- 

S vardhet lamnat oss de upplysningar vi onskade an- 
, gaende var forsta kvinnliga riksdagsstenografs an- 

stallande, uttry&te sin saiskilda gladje ofver den 
' vanlighet, som visats henne fran samtliga riksdags- 
. mans sida. Det var. icke utan en viss liten- kansla 

af oro, som hon forsta g a n g e n  begaf sig till riks- 
dagshuset, obekant. med lokaliteterna och osaker - 
det ma garna sagas - pa mottagandet frin de. 
blifvande arbetskamraternas sida. . Detta var i varas, 
nar hon skulle vikariera. Hennes man var. sjuk, sa 
hon maste introducera sig sjalf. Det var d i  sardeles 
uppmuntrande for henne, att riksdagens. ledamoter 
visade henne vanlighet och gillande. 

Fru Lundgren, for hvilken ' stenografieri anda 
frin hennes adertonde i r  varit ett lifsintresse, med 
den storsta ifver och arbetsintensitet har hon agnat sig 
,at detta. arbete, studerat de olika systemen, utgifvit 
larobocker samt bedrifvit undervisning vid det Arend- 
ska stenografinstitutet i Stockholm, berattade pa sitt 
lifliga och. medryckande satt om huru : nu detta hen- 
nes kara .arbete fort henne in i de viktiga fragor, 
som af riksdagen handlaggas. Med vaxande htiesse 
foljer hon nu, pa narmastehall, det stora arbetet, och 
val ma man fraga sig, 'huru .det kanns for denna 
intelligenta och kunniga kvinna, som dar i riks- 
dagens Andra kammare ~gor 'si t t  fullgoda arbete, att 
veta, att rattighet har hon ej att vara med om att 
valja dess representanter, sjalf sitter hon dar i egen- 
skap'. af tjansteman at riksdagen,. kan icke 'vara dar 
i annan egenskap, och om afven de' for kvinnor 
mest vitala fragor dar afgoras, kan.. hon icke p i  
nigot satt inverka till eller ifran, hvarken p i  kam- 

marens sammansattning .eller utgangen af de fragor, 

som dar behandlas. Hon ensam intar sarstallningen 
- utanfor allt inflytande. 

Steg for steg goras landvinningarna, kvinnorna 
komma sa sminingom fram pa 
Lundgren ar,  banbryterskan pa sitt 
skola val afven en gang' vinnas. 

olika omraden, fru 
De stora segrarna 

E. &-n. 

Forbud for kvinnors 
arbete. 

Frtigan uppe i Finland. 

natt- 

enna fraga, som fiirliden vinter afgjordes mol tie D arbetande kvinnornas egen onskan af pluraliteten i den 
svenska riksdagen, ar i Finland annu en oafgjord sak 
Att de manliga lagstiftarna dar icke dristade sig till att med 
ofverherrlig myndighet diktera en tvangslag for fattiga, 
sjalfforsorjande arbeterskor, darfor ha dessa att tacka sina 
medsystrar i landtdagen, hvilka med sa sakliga och ofver- 
tygande skal forde deras talan att de manliga talarna 
med sina fran "kulturlanderna" lanade argument forstum- 
mades for den gingen. Vanan att importera asikter, vare 
sig de lampa sig for lokalisering eller ej, ar dock lika 
stor i Finland som mangenannorstades, hvarfor %agan i sin 
forledande utlandska drakt annu kommer att upptrada vid 
nasta landtdag, Atrninstone pA debattens plattform iskep- 
naden af en Widig proposition". Detta tvangslags- 
forslag ger man i Finland som har en vacker for- 
kladnad i benamningen "skyddslag". I en bemarkelse ar 
detta ord tillampligt. Det skyddar mannen mot konkur- 
rensen fran kvinnliga arbetskamrater, hvilket ju i de sto- 
ra industrilanderna kan vara en brannande ehuru foga 
human synpunkt. 

Det ideella argumentet for den berattigade personliga 
friheten och det sjalfstandiga lifsuppehallet for sava1 
kvinnliga som manliga medborgare torde icke i vara ti- 
der behofva klarlaggas. Det .praktiska daremot bor fram- 
hallas for. alla dem, for hvilkas synkrets de reella iaMo. 
rema inom yrkesomradena aro terra incognita. Den 
kvinnliga yrkesinspektrisen i Finland, froken Vera Hjelt, 
har i den publicerade redogorelsen for sin verksamhet 
framlagt de klaraste och sundt ofvertygande bevis for 
olampligheten af ett lagfast arbetsforbud for kvinnorna. 
Det hufvudsakliga af dessa vardefulla synpunkter adgafs 
afven i sinom tid de svenska riksdagsmannen, men hvar- 
keii detta eller' herr Lindhagens. andragande bill fornan 
for sanning och rattvisa hade nagon onskad verkan, lika 
litet som de arbetande kvinnornas (typografernas) uttalan- 
de i Egen sak. Uteblifvandet af ett samfalldt uttalande 
fran arbeterskehall, detta troligen orsakadt af hansynsta- 
gande till de manliga kamraterna, var emellertid ett be- 
klagligt faktum och torde i sin man bidragit till den be- 
handling som i riksdag och press kom fragan till del 
hos oss. 

H Finland, dar kvinnorna aro vana att delta med man- 
nen i arbete for medborgerliga angelagenheter, anvandes 

J uvel- Guld- & E.maljarbeten 
DAVID ANDERSEN a C+. G 
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icke i *denna frAga tystnadens taktik, en taktik som Cfver- Doktor Hultin har pA uppdrag . genom frigetormulir . , . a . . ,  

hifvudtiget 'icke kan vara vidare opportun om nAgot Samlat uppgifter "saval af arbetsiifvare 's&' :ai-betetiko'r. 
skall utrattas. utgangen blef ocksa en . annan och skall , De forstnamnda ha.: gifvit 1 obe~tamda .Sy&-. Af 1,7 13 arbe- 
val vid det slutlig; afg6randet 'alven sa b1if"a. Med anl-ning terskors svar hade 354 gatt in pa forbudsforslaget utan..zqke 
af detta skulle . ,Gg . -  'vil&;opa . - boit med den kvinnliga pil foljderna; 176 vor0 nojda med riattaibetet'hed 8 .&m- 
underdanigheten, fram med' det offentliga ordet for frihet, mars dygnindelning;' 7 @lllladk fhrbudet., med.-garanti f6r 
sanning Och ratt,* oberoende af kon, 'stand eller, klass, d. dagsarbete; 93 gillade detsamma med villkor: lika" Gr 

- . .  

v. s. fram med den verkligt "allmanna rostratten" .i . . 
sverige ! 

. . I den . finska . tidskriften - Naisten - Aani (Kvinnornas 
rost) ha  under senaste host. ingatt flera artiklar- i beror- 

. da amne af olika insandare. . Signaturen L. M. pav;sa,r 
lagstiftarnas svarighet vid redigerandet af arbetarskydds- 
lagar. for sarskilda yrken, . kon, . Aldrar och' lokala for- 
hallanden, . som icke. kunna inbegripas - under gemensamma 
paragrafer.. Redan fragan om huru Ihg t  ."minde&ig- 
heten". bor raknas ar fortfarande omstridd -. 4 7  Ar, 16, 
15 och 14S somliga i landtdagen hollo, fore att 174riga 
ej finge sysselsattas mer an. 5 timmar. - i - fabrik ,eller verk- 
stad och 14Ariga annu alls .icke, ehuru de slutat. skolan. 
Andra framstallde sin Asikt i mottot: ' ."lattian ar alla 
lasters moder9>. Om. omyndiga ar och bor lagstiftningen doch 

. vara berattigad att bestamma, pa det de ej ma bli ofver 
hohan i. fortid exploaterade, .men ej om myndiga, vuxns 
kvinnor. Detta framhalles af en annan signatur, som 
forundrar sig ofvei den plotsliga och illa missbrukade 
'?ridde.rlighetenV .hos . herrarna, hvilka vilja frandoma dem 
ett arligt och ..val.'lon.adt arbete for.  att hanvisa dem till 
ett i .  hogsta grad elandigt betaldt nattlakande i - hemmet 
i af trangboddhet och "inneboende" forskamd luft,. dar 
ej annat. an sy- eller stickmaskinen sasom inkomstskaf- 
fande medel .star ,dem till - buds: Och a.r detta arbete .m 
dan undervarderadt, hur -mycket mer blefve .deta ej sa, 
da alla fabrikskvinnor okade konkurrensen! 

De kvinnor, som i Finland ha mer . an vanlig 
'auktoritet till -foljd af publikt uppdrag, aro den redan 
namnda . yrkesinspektrisen Vera Hjelt och 'doktor - Tekla 
Hultin. Den .forstnamn,da .gendref i landtdagen yrkandet att 
man maste - folja .utlandet i &tt och torrt, frainhallande . 
att man hellre .bor se efter .h u r .det staller sig i dessa 
lander med efterlefvandet af paragrafer, som til~lkommit 
forhastadt och omotiveradt; Jo, dar ar det sa, att'. man 
kringgar dem. Hon hade sig. bekant, att dar man genom 
fag uteslutit kvinnorna fran fabrikerna men stallt mincire 
industrier och faktorier, hemfabrikation o. s. v. utom for- 
budslagen, dar hade. man i storindustrien for att a b -  
ledes komma utanfor . delat den storre fabriksverksamheten 
i mindre; t y  n a t t a r b e t e  kaunde ,  d e 4 . n - u v a i a n -  
d e  E u r o p a  i c k e  u n d v a r a . .  De p i  detta sattnatt- 
vikande kvinnoka hade samre hygie&ka forhallanden, 
Wii~dre betalt, och arbetet blef samre. ' Ha 'dessa kvin- 
nors 6arn (ile ..aro ju dock icke 'alla och alltid modrar) 
vimnit nagot * pA desiii for&niade forhallanden? Bor ' 
man. da el hellre t a  i saken fi-an en annan' kant och un- 
dir' viska veckor hjalpa barrkf oderskorna? ' Hartill maste 
man annu ta i betraktande huru . manga fleia arbethoj- 
ligheter utlandet med alla .- sina 'utiecklade industrigrenar 
har att erbjuda sitt folks. dottrar i jamforelse med-Norden. 

man; - 1,083 nekade sitt godkannande :af: ' fruktan htt &sta 
. - . . .  . .  - .... arbetsturen. . I . 

.Af l8 pappersfabriker .ha 17 svarat, att- de i handeke 
af lagforbudet icke 'togo . kvinnor i 'arbete. Af 2 4  s&ar 
hade 21 . 'svarat likaledes nekande,' och 'af 5 .trikAva!ve?ier 
4 nekande. Af de tcke iiekaride har . en oih' 'annan .Svirat, . 

. . ja vid nodfall. ' 

. t 

. . 

. Det ar - franifor allt d:r Hultins. p8 %kria . ehqdgte 
byggda yttrande i plenrrm,-.som torde afgjort fragans .ode 
for denna gang i ' landtdagen, och - 'utgangen - torde afven 
kunna namnas -som den forsta Slora, 'synliga frukten' af 
de finska kvinnornas dandtdagsarbete. Hos oss blef fra- 
.gan afgjord . innan svenska kvinnor kunde yttra sig om den: i 
riksdam - eller kunde mkia direkt ' invetka $i besiuten 
dar. I de tva ofriga nordiska' lariderna Gan'tar den nko&sA 
sin slutbehandling. ' 'I det ena' landet, ' Norge,' ha hin- '  
norna erhallit direkt inflytande, 'skall detta hjalpa 
deni att fora sin ' Asikt . igenom?' 'I Danmark. Sta " kvinnor- . . 
na: - soAahos &S -. annu pb!iti~kt' utanfoi. '"Vi kunna. 
emellertid hoppas att de finska kvinrior'nas energi och.fram- 
gangsrika strafvaiiden for att r a d d a  arbhfriheten skall 
ytterligare egga Norg6 och Danmarks kvinnor med. eller 
utan ' direkt politiskt inflyta'nde ' ti:l ' anstrangningar for att 
forhindra ett forbud som sa oljckligt .ingriper . i  de ar- 

. . 
betaride kvinnornas forhallanden. 

M. Asp. . 

. . . .  . . . . 
. . . . .  

. . . . . . . . I .  

Hizgsf marburdig tilldragelse. . .inom kabinettet 
. . . . lan min styfmor och mig!. 

Under det vi .  pa. eftermiddagen styrde staten till- 
. . 

sammans, ma'rkte vi en ,  alldkies oi;anlig ofvereki- 
' 1 

ktammelse i vara mesyrer och asikter. Lyckonskande 
- .  

oss darofyx, -forskade . "i ~ f t q  . orsaken till. denna 
narmning, och' det visade . sig. da, a .att :min styfmor, 

utaf att mycket lasa vissa rojalistiska tidningar, hade 

kommit att' nagot g& .ofvei pA' ~ & ~ o s i t i o n e n s  sida, 

och jag ater hade  genom' vissa oppo~itionsblads dag- 
. ,  . ., . 

liga bearbetning smanin~om blifvit mera bojd an forr 
.. I 

for regeringen. Sardeles roade af denna upptackt 

Och lyckonskande oss ofver var sjalfstandighe!, be- 

sloto ii.,' f& att' haila 'ratta. balansen hadanefter, *att 

halla oss bada partiernasiorganer; och vi slutade var 

politisr<a diskussion med att lagga ,patience med . ' 



P.ensionskassa for kvinnliga 
kontorister. 

, . .. 

Forr,; 
intet satt 

. , .. 

.en sjalfforsorjande unga kvinnan med . den i 
allra flesta fall knappt' tillmatta lonen, som pa 
vill racka utofver ,.de. dagliga omkostnaderna, 

s.%- fanken .p5 ilderdomen ofta som det hotande spoket. 
I 'nagra enskilda storre aflarer eller bolag - det ar kon- 
toristen . vi. tala om - ar i basta fall ordnandet af nagot 
perislonsforh~l~nde .vidtaget, eller . dar det ar samre stalldt, 
vinkar hoppet och sannolikheten om att nagot. dock skall 
goras pil ilderdomen for de bitraden, som grana i. den 
stora affarens tjanst. I de flesta fall star dock kontoris- 
ten infor utsikten att, . na r .  kratterm, svika, afskedas .utan 
att nagon .finnes, som vill eller kan sorja for henne. Sa 
mycket tktigare ar det att hcy, medan hon anni har tid 
och krafter, tanker pa hvad hon i sin lilla man kan gora 
for att sjalf ordna for .sig. Tanken p i  inbetalning till 
nagon pensionskassa, installer sig da, men, for att kunna 
fa d d  i en dylik kassa, maste en. sadan finnas.. Huru 
forhaller d. sig nu harmed? . . 

Jo, 'en pensionskassa fi.nnes, verkligen sedan nigon 
tid tillbaka 1 Stockholm.. Det ar den Kvinnliga konto; 
rist- och expedi'foreningen, soin genom den stora Gerell- 
ska donationen ar i sfAnd att bjuda sina medlemmar for- 
manerna af en pension., 

.Om. ett' .pensionibref pa hu-ra kronor loses, blir 
premien .vid 20. &s alder blott. ki .  4: 90 i kiartalet, 'vid 
30 ar kr. 7: 53, vid 40 ar kr. 16: 36: Hundra kronor. 
racka nu icke )!n@, men om flera pensionsbref losas ..- 
da visserligen premien stiger i forhallande darefter - 
sa ar dock med en relativt liten utgift fyra ganger om 
aret en pension a flera hundra kronor tillforsakrad pen- 
sionstagaren vid 55 Ars alder. 

Med en liten inkomst kan naturligt nog premieinbe- 
t a 1 n i . n ~  kannas hird vid kvartalsskiftena, dock torde 
detta nog vara en af 'de fA mojligheterna for den lagt af- 
lonade kontoristen att sakra sig en inkomst for alder- 
domen. - Denb har omlianinda pensionskassan ar emeller- 
tid, som namnts, begransad till .medlemmarna af den 
Kvinnliga kontorist- , och mpeditfoieningen i Stockholm. 
Tills mojligen nAgon st&, allman. kan in- 
rattas - en sak for hvilken det boide arbetas, ' men dar- 
till fordras. organisation och intensiv agitatich samt forst 
och sist panghr -. far: man emellertid 'uttrycka den for- 
hoppningen, att de kvinnliga .kontorister, som , da-il1 aro 
beratti.gade, begagna. sig. a$ de fordelar, som genom den 

, existerande pensionskassan', beredes dem. 
. . 

- Eri' praktisk . m tidning for 
hemmen. 

E n af vart folks storsta faror ar den daligi billighets- 
litteratur, som i form af bocker och tidningar. ofver- 

svammar -oss. Men vill man afhjalpa ett ondt i den vagen, 
finnes intet battre medel an. att satta nagot godt, lika 

billigt och latt tillgangligt i stallet. Detta ar nagot, som 
alltmera borjar inses, och i synnerhet i dessa sista tider 
har en stark rorelse forsporis, syftande att framja spri- 
dandet af pA' en giing god och billig litteratur. 

~ndamalet med dessa rader ar att papeka ett led i 
denna rorelse, ett visserligen ej nytt, men kanske alltfor 
opaaktadt led. Det ar den' lilla tidningen )'H e m t r e f- 
n a d", som sedan nagra ar uigil~its a[ Fredrika 
Bremer-Forbundet. 

Wemtrefnad') vill framst af. allt na de sma hemmen 
i .vart land och erbjuda dem en pil samma gang upp- 
fostrande och underhallande lasning. Utkommande med 
40 Attasidiga nummer om aret innehaller den artiklar i 
husligt arbete, barnavard, uppfostran och tradgardsskot- 
sel, lefnadsteckningar och reseskildringar, dikter, kortare 
religiosa uppsatser, kronikor ofver de politiska handel- 
serna, nojesafdelning m. m. och ar det redaktionens bc- 
modande att hAlla samtliga artiklar i en enkel och %tt- 
fattlig ton och dock samtidigt genom amnesvalet erbjuda 
ett inneha11 som kan vara af intresse for lasare af olika 
bildningsgrad. Flertalet nummer aro illustrerade. Bland 
de personer, som plagat limna bidrag i tidningens spalter 
namnas fru Amanda Kerfstedt, fru Julia Jolin, fru Anna 
Wettergren Behm, froken C!ara Wahlstrom, froken Sigrid 
Melander, froken Lotten Lagerstedt, signaturen "Steffen" 
m. fl. Redaktris ar froken Fanny Ekenstierna. 

"Hemtrefnads" pris ar satt sa lagt som till kr. i,6O 
per Ar, da prenumeration sker genom posten. Vid in- 
sandande af 6 prenumerationskvitton till expeditionex, 54 
Drottninggatan, Stockholm, erhalles det 7 :de exemplaret 
gratis, och da 25 ex. under samma adress rekvireras di- 
rekt fran -expeditionen, blir priset endast 1 kr pr ex. In- 
bundna exemplar fran forra Aret erhallas till 9,50, aldrc 
argangar till 1,25. 

Till foljd af sitt billiga pris och den starka konkur- 
rensen med andra smarre tidningar, hvaraf en del utan 
skrupler ockra pA manniskors samre egenskaper, har 
"Hemtrefnad" .standigt att strida for sin existens; crh vi 
vaga tro' att det lilla :bladet.vore fortjant af stod och upp- 
muntran fratn deras sida, som inse vikten af en surid 
ti.dningslasning. Profexemplar sandas pa begaran frAn 
expeditionen., . . 

Till Dagnys Igsekrets i landsorten. 

Som Bagny ddaaskar vara etf enande band mellan 
Sveriges kvinnor samt har .till sitt mal att tillva- 
rataga allas intress,en p4 skilda platser, f4 vi har- 
med uppmana d r a  lasarlnno~. i 1andsor.ten taft de, 
for ' att underlatta denna d r .  uppgift, ville till tid- 
ningens redaktion insanda &dana notisep, som 
ufofver. lokalintressef innehalla saker af vikt for 
kvinnor6relsen i dess helhet. . 



. . 
Af Sigrid Platen. 

IV. 

e tvanne dagar Goethe och Marianne fingo upplefva Marianne kan' forsta. I ett af dem skickar han henne ett blad D i Heidelberg "oro kanske de lyckligaste af hela af det exotiska G i n g 6 - B i l o b a-tradet, detta blad, som 
deras samvaro och lika oforgatliga for dem bada, i trots han kallat "en sinnebild af innerlig vanskap'), emedan 
af eller kanske just darfor att afskedets vemod bodde i "man fragar sig om det ar e t t, som delat' sig i tv& 
deras hjrtan. Darigenom erhollo' lankar och kanslor en eller tva, som forenat sig till ett? I ett par af dem for- 
intensitet, som forlanade hvarje uttaladt ord, hvarje fly- hor han sig bekymrad om Marianne ater begynt sjunga, 
ende minut den djupaste 'belydelse. Annu nio Ar senar'e och under 'den *lorceradt muntra tonen skymtar hans brist 
formar ocksa blotta minnet af deras gemensamma vand- pa inre jamvikt. 
ringar bland de skona ruinerna i den harliga slottstrad- Han hade lofvat att an en gang atervanda till Frank- 
garden ingifva Marianne den hogstamda dikten '$1 Hei- furt fran Heidelberg, hen afreste ' i stallet nastan biad- 
delbkrf. Goelhe, som erhaller denna dikt pa sin fodel- stortadt . . till Weimar, &dast ->ktyrkt af den tanken',, att 
sedag,. trottnar icke att ater och ater genomlasa den, han "utan vllikor och motspanstighet vandrar den forut- 
emedan "den vederkvicker honom 
och forsatter honom i den ange- 
namaste., stamning". Heidelberg 
forblef for Marianne under hela 
hennes lif en "tjusningens bo- 
ning", och under alla de besok 
hon p2 aldre dagar blef i till- 

.falle att gora darstades hos sin 
vaninna, fru Schlosser, forsum- 
inade hon a'.drig en vandring 
upp till . slottsterrassen. Tyst, 
ofta und& djup rorelse, ater- 
kallade hon dar minnet af det 
forflutna. 

DA de bada vannerna emel- 
lertid den 26 september 1815 
har sade hvarandra .farval, lefde 
annu hos dem hoppet om ett 
aterseende, och ingen af dem 
anade, .att detta var ett afsked 
for lifvet. )?Det s a m m a upp- 
repar #sig aldrig i liket, det' l i k- 
n a'n d e sallan", . denna Mari- 
annes erfarenhet skulle hon ock 

. se besannad, och denna poeti- 
ska episod i Goethes lif skulle 
for honom foljasaf manga bittra 
profningar 'och missrakningar. 

GOETHE. 
Efter Helmers Goethestaty i Wien. ' 

bestamda vagen och nu kan s a 
r n y . c k e t .  r e n a r e  rikta, sin 
langtan tillbaka till dem. han 
lamnar". Det var ett adelt 
hiartas hjaltemodiga sjalfupp- 
g.:.fvelse, bes!utad i ett stort 
ogonblick och fullfoljd under' 
Aratal till forman for "de" tva, 
som man . ser sa afundsvardt 
lyckligt forenade'). Och nu in- 
leddes i stallet det skona van- 
skapsforhallande, , som blef allt 
innerligare med aren och som 

' underholls med gAfvor och gen- 
gafvor, ofta atfoljda af smarre 
strofer med anspelan pa forna . 
forhallanden. 

Med storsta fortjusning hal- 
sade Marianne det, forsta'exern- 
plaret af "snillesamlingen" D i- 
v a n, som fem ar senare san- 
des henne oinbunden direkt 
fran trycket. Vid hennes egen 
.sang T i l l  V e s t a n v i n d e n  
-ligger i denna' bok,. har man 
berattat. annu i  da^ ett , V 

G i n g o - B i l o b a-blad. 
"Jag har", skrifver Mari- 

Afven Marianne fick efter skilsmassan i Heidelberg 
kanning af lifvets onda dagar: Hennes ' smittande mun- 
terhet dampades och hennes .sang forstummades genom 
hennes en lang tid sviktande' halsa, siisom Willemer in- 
berattar till den deltagande och efter ett ord fran henne 
langtande vannen i Weimar. Kanske var hennes .lidande 
icke uteslutande af. kroppslig art. 

Att afskedet varit i hog grad upprifvande for dem 
bada frarngar tydligt ur de iorsta brefven fran Goethe, 
hvilka han betecknande nog icke stallde till Marianne utan 
till Rosette Stadel och senare till Willemer sjalf. Dock 
har hvarje ord i dessa bref en undermening, som endast 

anne till Goethe, "last Divan om och om igen, och. j'ag 
kan hvarken bikrifva. eller for mig sjalf klargora den 
kansla som ,griper mig vid.hvarje valkand klang. Om 
mitt inre vasen blifvit er s& klart som jag hoppas och 
onskar, ja? som jag till och med kan vara forvksad om, 

, 

ty mitt, hjarta - lag oppet for er blick, sa behofs det ingen 
vidare i hvarje fall hogst bristfallig forklaring. Ni vet 
och kanner nogsamt hvad som forsiggick inom mig, jag 
var mig sjalf e n .  gata; pa samma gang .stolt och odmjuk, 
blyg och betagen, allt tycktes mig som en harlig drom, i n 

hvilken man aterfinner sitt eget jag foradladt och .forsko- 
nadt och. ggrnafiimer behag . .  i . allt hvad ilskans- och be- . 



romvardt man i detta upphojda tillstand lalar eller hand- 
lar; ja till och med , $. hog&, va,qens :i;(G~ethe) :tydliga ; .'. . . . . I  . 1 ..,y 6.:. , 

medverkan ar - for -sa;. %it d& forlanir! .o& .fortjankt&, 
som vi alls icke trodde oss aga - till sin orsak, .s&lygk+ 
liggorande, att man icke kan annat an mottaga det som 
en gifva fran himlen, nar lifvet skanker sadana gyllene 
-ogonblick, . - Ni forlaier ..nog om , mitt tack for, allt .-" . 
det , sartda . . kommer . senqe *-4n, .g$idjeh ofver att . ,,aga . . 
det -. - - ... . . 

. I  . 
. . ' L  *;., . ... .. . .  . 

a ! , .  

: . Vi. :ha . tillb;ingat . kstaq -. alla dessa harliga ' dagar pa 
'.'Mollany'? ehuru vi redan ',flyttat i i  till :.staden. ~ u b d ~ n .  
o.ch . t~rrassen ,.ha samma fargskifkingar . . @m da, och min- 
net gor - skuggorna . .  lefvande, ... . sa . a* man under traden fyc- , 
ker sig se gestalter vandra, som ge en s hogre betydelse 
at  alltsamman.^.'? - . .  . 

Manga ar senare' lar den '  aldriga fru von Willemer 
.ha forsakrat sin van Hermann Grimm: "I Goethes Divan 
har jag intet pa mitt samvete utom Ostan-..och Vastan- 
vinden samt sangerna 'Lycksalig i din karlek9 och 'Sag, 
du har val mycket diktat' - - - -Mycket 'daraf . har* .jag 
likval )angeregt, veranlasst, erlebt." '  kvida' hennes 
minne harvid .svek henne och om .de sanger, hvari man 

tycker sig spara hennes. .hand, harrora fran 
henne eller ej, forblir hennes .hemlighet. . "Det ar: ono- 
digt,!, utlat hon sig vid ett .annat :tillfalle, "att alla man- 
niskor skola veta den hoga ara, som .vederfors er .Gross- 
mutterchen, nar hon tillats. vara en :Goethes medarbe- 
tare." 

Skiftande uppgifter foreligga oni ' nar 'och at hvem 
hon forst yppade sin hemlighet. Troligt ar dock, att hon 
anfortrott den at tva eller tre personer. I alla handelser 
var Hermann ~ r i m m  sannolikt den , ,forste, som fick erfara 
hvilken del hon tagit .i Divandikterna. Denne, sokfors t  
nio ar efter hennes dod ansag sig' kunna roja hvem som 
Varit Goethes Suleika, berattar p& 'foljande satt hur han 
fick del af den ofverraskande nyheten. . 

Under en promenad med fru .y: .killemer, da regn- 
tunga skyar jagades pa himlen af :vastanvinden, :reciterade 
jag a halfhogt for mig sjalf: . 

)'Ach um deine feuchte ~Schwingen, . 

West, wie sehr ich di6h';beneide." 

Marianne tvarstannade' daivid och . fragade . hastigt: : 
.')Hur kom du just att tanka .p5 d&. shgen?" - )'Ah. 
den stod sa lifligt 'for mig i denna stund", svarade jag, 
"det. ar ju +I af Goethes skonaste sanger.>' - En stund 
'blcf. hon-staende tyit och sag fast pa mig, som om hon 
ofverlade ifall 'hon borde tala eller tiga.. Af en plotslig 
ibgifvelse utbrast jag. .da: )>Ell.er .ar det kanske redaf du, 
som har' dikta) den?', 

))J~?;; m svarade hon langsamt, ')det ' a r  jag, som dik- 

tat den;' **men det far du icke forrada for nagon.97 Och 
under hedivagen forblef hon sedan tyst och tankfull.' - 

Denna dikt, tolkande Suleikas heta langtan elter den al- 
skade, . kan med. fog anses som hennes mastersang. Sa- 
som sidan har den ocksa flerfaldiga ganger utpekats, och 
redan under Goethes lifstid analyserades den af en kri- 
tiker sasom en af dennes fortraffligaste lyriska .sanger - 
"en h e l t  e n k e l t  m o n s t e r g i l l  dikt ."  

"Hur ofta'), skrifver Goethe till Marianne, ))har jag 
inte hort. den, sangen. s j u ~ g . 5  oic$+hur ofta hort den pri- 

., + , t  i t - . ; . "  

' sas, %variid jag 'i ~'sbllhd ieendeWlagnat mig. hvad jag 
. val ..o:cigsa. i skonaste mening far kalla mitt eget.') . 

Stolt och glad a hennes vagnar skickar han henne 
genast ofvannamnda vardesattning af hennes . dikt jamte - 

. en .- lager: och, en . . myrtenkvist, .Lsa,mmanbun.ha. ,med; .:ett 
gront .,sidenband,. .och en. liten varm. v&sifieqd: halshing. 

a :  Shogen till Vastanvind.i :blef satt i .musik..afi F i n s  
,Schubert l och sjongs ofta af de. ypppta sangeyskor,. bland 
andra Jenny Lir&: : .:Marianne, . som . hogt beundrade. den- 
nas s&ng, var vid ,de& t&llfaJle narvarande samt, blef sjaff 
sa; igripen daraf, . at t hon . . under .tarar , .omfamnade . sanger- 
skan.. Att hon 'redan : vid detta tillfalle skall . ha forradt sin 
hemlighet . lar' .dock icke vara forhallandet. 

Hennes .hogstamda dikt ))I Heidelberg", .som afslutas 
med det vemodsfullt. jublande utropet: )'Hier war ich 
glucklich, liebend und geliebt!", . bares afven den af verk- 
lig glod och poetisk flykt. Forutom dessa vackra sanger 

* finnes. 'af 'Mariannes hand ett stort antal dels .allvarliga, 
- dels .ivlada' ,srnaire poem, aldrig amnade for trycket, . men 

alla praglade af . 'den . fina rytm och .harmoni, som vor0 
henne, sangens *mastarinna, egna. "I tankens friskhet och 
behag och kanslans innerlighet, i formens afrundning och 
uttryckets klarhet . och valljud ofvertraffas hon af ingen 
tysk ' diktarinna') - sa har hennes skaldskap blifvit varde- 
satt i hennes eget .land. '. Och. med denna sin - -som hon . 

sjalf f sa anspriikslost uttrycker sig - "bischen Talent" 
g'adde hon gamla &h unga anda in i . hoga. aldern. 

Ati med sina Suleikasanger i . manga ar okand lia 
statt och annu st i  profvd bredvid en Goeth,e, det ar Ma- 
rianne 'von' Willemers :* diktarara. Har hon icke skrifvit 

' volymer, sa har hon dock lagt sa mycket af sin sjal icke 
endast i de sanger den. store diktaren utan tvekan jam- 
stallde ' med : sina egna, utan afven i hans, att , han om 
sin ~uleikabok af fullt hjarta kan saga henne: >)Hast mir 
dies Buch geweckt, du hast's. gegeben!" . ' 

Icke -mindre an i den bundna formen. framlyser ur 
, fru v. Willemers obundna stil hennes for all lifvets och 

naturens skonhet oppna poetiska blick. Det skriftliga um- 
ganget mellan . Goethe . och Marianne, hvilket inleddes med 
nagra bref p i  - det af, :henne som ett skamt uppfunna chif- 
fersprA&t, fortsattes :med 'langre eller kortare luckor anda 

' till Goethes dod. De hemlighetsfulla chifferbrefven, .ge  

nomandade af karlekslangtan, hamtade som de vor0 ge- 
nom angifvande af. nummerfoljden p5 .sida och versrad 
ur Hafis Osterlandska sanger, gafvo ytterligare anled.ning 
till m skona dikter. . 

' I brefven ar Goethe; sason1 redan papekats, fullkom- 
ligt reserverad, medan Marianne daremot i - sina inlagger 
sil mycken innerlighet, att man 'till fullo forstar hur ve. 
derkvickande de' maste ha verkat. p2 mottagarek Da det 
har sina svarigheter att pa ett lyckligt* satt aterge hennes 
vackra dikter, rna nigra fa utdrag ur .hennes brefvaxling 
med Goethe ge ett prof pa hennes prosa. . 

U r .  hennes aldsta bevarade bref . i  november 1'818: . 

'>Ert vanliga bref ha r  Ater forsatt mig helt och hallet 
tillbaka till den tid; d i  jag var sa lycklig, ja, jag vagar . 
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:saga .:sa iingdomligt glad. M r :  ,jag .tanker +:tillbaka ::pk. 
milit davarande sinnesforfattning, ::skulle; jag ;i! med a <ratta vilja. 
likna mig :vid' .ett 'trad, hvilket n den skona - hfosten . aflockar 
nya blomster. , Den : allt ?uppli.fvande . solen smyckade ,mig 
annu . en;! gang med ... itngdomsk;ansen, det . .var :  min :sista 
lycka! L Nu :trad&' tallvaaret in.::i mitt lif - . s ~ m ~ l  en ikall 
vintet..och blomseen .falla :af? -;:- - Och liWall. .t- nar 
.det forflutna har saa~ycket  lskont -att bjuda pa, far: iman 
icke vara sa nograknad . hed. .det . .narvarande .+ -: i - : 
' .  .':Hur garna vilie :jag"icke genast belygat. min gladje och 
min tacksamhet for den innehallsrika sandningen -:.-. 

h u r  myckei skont. ljuder oss ej till motes darur; hur myc- 
ket for! mig uppfriskande. .F.oiadladt genom : ert . snille, 
'tradei. hvarje an $2 .obetydlig : handelse, hvarje*;, tillfkligt 
ord. 'in i en hogre Iifssfar. Jag 'forundrar . mig ofver det 
redan kanda och frojdar mig innerligt, .att det-' e'n .gAng 
tillhorde mig, ja, att jag till en viss grad .vagar tillrakna 
mig det! . D& jag denna sommar Ater besokte Heidelberg, 
atersag ,jag alla .de plalser som vor0 mig kara, och deras 
Verkan pa mig var obeskrifligt .valgorande -.I - - en- 
dast de dar sirligt .tecknade bokstafverna vid. den glada 
brunnens rand hade tidens hand utplanat; for deras odod- 
lighet ar likval sorjdt; matte den onskan de uttalade upp- 
$dia mitt korta lif. - - - Samtliga innevanare i "Rothen 
Marinchen" och alla anhoriga halsa odmjukt, vordnads- 
.och' m karl eks fullt, sasom det anstar enhvar af dem. I alla 
'tre l hiilsningarna innesluter sig 

Er Marianne.'' 

Ar. 1825 skrifver hon med tack for Goethes portratt- 
medaljong : 

"Det som i era bref frojdaf, bedrofvar och forundrar 
mig ar foljande: att ni ar mycket sysselsatt frojdar mig 
i betrakiande af hvad daraf framgir, men bedrofvar mig, 
emedan det fortar oss allt hopp att fa se er hos oss; 
forundrad' ar jag, darfor att ni betviflar att jag minnes 
er nog lekande for att icke behofva, ett "nytt in- eller 
aftryck", detta ar era egna ord! Och mycket har det for- 
undrat, ja, bedrofvat mig, att jag. skulle forlga er den 
stora gladje ni forskaffat mig genom er medaljong. - 
Ni ,hade just ingenting battre till hands! An e r .  bad! 
Om ;det an icke behofdes nagot nytt in- eller aftryck, 
hvad, skulli ni val kunnat sanda, som vore mig karare, 
och darfor,. an en gang mitt. varmaste tack - - - Men 
hvad som..framfor allt frojdar mig a r .  att ni tillhter migl 
halla er kar af hela mitt hjarta . hvilket' kanske nog. 
kunde ske. utan er tillatelse - och att emellanat fa saga 
er det, hvilket dahrnot icke kunde ske det forutan;.matte 
.diktaren forlata, . om ,. jag stjaler nagra ogonblick frAn 
vannen". .- - - . 

.Ar 1828 foljande yttrande: . 
"Nar jag betanker, med hvilket fortroende jag vagar 

vanda inig till er, hur godhetsfullt ni bevarar mina ange- 
lagenheter och uppfyller mina onskningar, $i lyckliggor 
mig den tanken, at't er bevagenhet for 'mig, hvilken jag 
ville. umgalla o med hjartlig . . karlek och.. trohet, annu sa 
langt efterat bestatt profvet" - - :- . 

Och nar hon - i  nyarsnatten; som sa ofta vid arsslutet, 
haller en liten vidrakning med .sig sjalf - "da var allt 

hvad jag P i q  . er... at( . faS<a%,.fo;. .S.. , foqem:al ;,for'.:mina vakna 
, .. " I ,  . . .  drommar.99 .' -: I!. " i, , ., t ,i. m4,&. " .! ,> t -.. , 

Samma . ar, undx , . . t ,3 . . . . ,  en .resa i .Schweiz skrifyer ,,Jo som ... i P. 
svik pa ' Goitiites, $ada" ferfr3gkn hv;; :tira-resandena 
befinna sig &' '25 '&iusG, och om hon Lid de; f klara - 

fullmanen krif&$ dtirii~:~.'uid afskedet .giflid'-:.lofte:!t'ah~ pA- . 

'honom, s W  lian .' med .ofversandaridet af . den vackra 
dikten -  il fiil&an& -a  - - visar . . sig' ha gjort:,.' ,.: i :! 1. . 

jtHvad nu den 25 augusti betraffar, SA kan jag afge 
fullstandig -och noggrann redogorelse, darom. . : Bitya. om 
morgonen afrgte . vi ~fvan. Schaff'hausen . och kommo tidigt 
genoin -den. ytterstl :&ona ! Hollenthal .till ..Freibntrg, 'dZq - vi 

, 

strax besago Munstep, och kvarstannade i !kyrkan :$.ii@ det 
. blef fullkomlig, ~.skymqing; I vardshuset,. dar. vi ,. jogo in, 
hade vart . rum balkong ,at en bred, .,.vacker gata, dar 
det 'var mycket, lifligt,. . Halfva Freiburg -var stadt pa pro- 
menad,' och da .nu manen, -ars. uppgang jag tyvarr ej 
fick se, tittade . . fram . ofver husgaflarna, .- var i det sh s@- 
lande och' bedarande i deg ' lilla trefliga . staden, . att .. vi 
Ater. sallade oss t. de promenerande och slogo in pa 
vagen till Munstern, .h"ilken vi funno obeskrifligt skon i 
manens ~ilfverglans. Hemkommen drojde jag anni lange 
pa ..balkongen #och lat den dar oforlikneliga mansangen ' 

i kansla och. ord .aterklinga .i  min sjal, jag tankte pa 
den tid, d8 jag sa ofta sjong den for er och kahde 
"hvarje efterklang af glad som mulen tid". Hade jag 
kunnat ana att vannens oga i det ogonblicket "erkligen' 
var mildt fast ps mitt ode, skulle jag garna med honom 
utropat: "Ueberselig ist die Nacht!'' - - - 

Augusti 1829: , 

>>Hur mycket hade. .jag icke att fraga ?h, som man 
skriftligen hvarken tors utbedja eller. vanta .sig bqvaradt. 
.Ni skulle. sakert le at mig, om ni visste med hvilken nog- 
grannhet jag ger akt pa alla de forhallanden och antyd- 
ningar,. som kunna -hjalpa mig att lara kanna o& forsta,' 
skalden ur hans verk (hon laser for tillfallet , > ~ k d e r ~  
jahre9l); och da det icke kan fornekas, att han doppar 
pennan i sitt hjarteblod, sa ,kan man till folje all. sin 
medkansla for den innerligt alskade vannen och hans. 
hjartesar knappt fordraga den ovisshet, under hvilken man ' . ' 

anstranger .sig att gissa nar, hur, och genom hvem det 
till'ogades honom. .Hvad jag vagat och fortfarande va- 
g a r  tillagna mig af denna paradiskalla uppfris-? och ve- 
deskvicker mitt lif ,och lyfter mig ofvm -mig sjalf,. . Jag 
tackar skickelsen for denna : min tillvaros - glanspunkt,, hvil- 
ken. iitan .bitter tillsats, ren och oforfalskad., formar for- ' 

ljufva mina sista lefnadsdagar ; deta ar e n  himl$ns,-gafva, 
vida ofver min fortjanst.'' - - - -...:. . .  . r ,... .: 

. fo orts. . och slut .i niista . :nummer.) . 

Vara arade lasare 
uppmanas vordsamt att ifrigt verka.. for 
DAGNYS spridning genom varfvan.de af 
nya prenumeran ter. . .. 



L i t t e r a t u r .  
Julia Kinberg och A h a  Sundquist: Handledning 

. i Sexuell undervisning och uppfostran. 

Elin Cederblom: Handledning i Sexuell under- 
visning och uppfostran. I. For mor och dotter samt 
lararinnor, II. For foraldrar och deras soner samt for 
larare; 

O fvanstaende arbeten aro de med resp. 1:sta och 2:dra 
p r s  belonade skrifterna i en pristaflan for anskaf- 

fande af en bok med det i titeln angifna andamalet. 
Doktorerna Kinberg och Sundquist ha tydligen gatt 

till verket med det allvarliga syftet, att genom en p& bred 
basis gjord' framstallning astadkomma ett arbete, som kan 
ge lararen tillracklig insikt i amnet for att i den 
grad, som i allmanhet behofves, beharska detsamma. 
Boken ar afven afsedd for foraldrar till handledning vid 
den del af uppfostran, som ror det sexuella lifvet. 

Inledningen ger en kort ofversikt ofver kroppens olika 
organsystem och vill darmed i mojligaste man neutralise- 
ra den olagenhet, som uppstar genom att fortplantnings- 
organen och deras hygien behandlas skild fran en fram- 
stallning om kroppen i sin helhet. Den dar@ foljande 
afdelningen utgor bokens hufvuddel och ger en synner- 
ligen klart och redigt uppstalld, af talrika goda bilder 
belyst redogorelse for sexualorganens ,byggnad, forratt- 
ningar och vard, hvilken ar lika sakrik och omfattande 
som klar och lattfattlig, hvarfor den bor bli for' lararen 
synnerligen vardefull. Den fullstandigas af det darpi 
foljande kapitlet, som i korthet redogor for konsorga- 
nens embryonala utveckling. Dess inrymmande i boken 
maste betraktas som valbetankt, da det ar agnadt att ge 
okadt lif at lasarens anatomiska begrepp. 

Konssjukdomarna och de sexuella abnormiteterna aro 
sakligt behandlade i hvar sin afdelning. Rashygienens 
begrepp och dess forpliktelser klargoras i ett - kapitel, 
hvari ock ges en objektivt hallen framstallning om prosti- 
tuiionen. Afven preventivmedlen beroras har ulforligt, 
hvilket forfattarna kant sig bora i bokens. foretal motivera 
med det forhallandet, att ungdom& numera sallan halles 
i okunnighet om dessa medels existens, men fastmer oftast 
fa' en oriktig kunskap om desamma och deras varde. 

Arbetet afslutas och fullstandigas med ett framhallande 
af vissa synpunkkr for sexuell uppfostran i skola och 
hem, hvari pspekas nodvandigheten att bryta med gamla 
vanor, att undanhalla. barnet allt verkligt vetande om sin 
kropp och dess utveckling och harstamning. 

Den alltigenom sakliga framstallningen i hela detta 
arbete ar .agnad att ge larare och. uppfostrare den klara, 
af verklig kunskap karakteriserade syn pa amnet, som 
maste vara grunden for all sexuell uppfostran, om den 
skall kunna for barnet eller eleven vara af varaktigt varde. 

Froken Cederbloms arbete har tilllrommit i nagot 
olika syfte, i det att hon i forsta rummet afsett en hand- 
ledning for foraldrar, hvilken ock vore lamplig att ge 
ungdomen att lasa pA egen hand. Till larobok ar den 

lika Bitet som det foregAende arbetet afsedd. Hennes bok 
ar darfor naturligen mera kortfattad och mera popular 
i stilen. Efter en inledning om befruktningen i vaxt- 
och djurrikena ger den en ofversiktlig framstallning om 
fortplantningsorganens byggnad, forrattningar och vard 
och om fostrets utveckling samt afs!utas med ett kapitel 
om konslifvets etiska och moraliska forpliktelser samt oni 
foraldraansvaret. I samband harmed afhandlas de smitto- 
samma konssjukdomarna och alkoholens inverkan pa af- 
komman. Ocksa detta arbete illustreras af flera goda 
bilder. 

Froken C. har, som ofvan synes, funnit lampligt att 
dela sitt arbete i tv3 bocker, en for hvardera konet, och 
aro i hvarje bok en del forkortningar och uteslutningar 
gjorda i de kapitel som rora. det motsatta konet. Den- 
na uppdelning kan val anses vara en eftergift at alla dem, 
som ha svart att vanja sig vid det nya i att meddela 
barnen kunskaper pa detta omrade. Dessa kunna kanske 
lattare forma sig att satta lektyr i detta amne i hatiderna 
p& ungdomen, om de finna en bok sarskildt afsedd for 
den enes eller den andres kon. Man kan hoppas att 
froken C:s. p&. en gang naturliga och samvetsg-ramin 
framstallning skall forma manga foraldrar att saart mg 
ge sin son eller dotter afven den for det andra konek 
a'sedda boken for att darmed fullstandiga kunskapenla. 

Vi ha skal att vara tillfredsstallda med den anorct- 
nade pristaflingens resultat, som gifvit oss okade medel 
i handerna vid arbetet att sprida battre kunskaper or; 
sexuallifvets hygien. . 

hez ~au id1 .  

. Svenska kvinnans kommunala rat t igheter  ocl:. 
s kyldig heter. Kort ofversikt p3 uppdrag af Fredrika- 
Bremer-Forbundets kommitte for lagfragor sammanfattad zt 
Gusfaf A. Aldin. Andra omarbetade upplagan. 

Den andra upplaga, som nu utkommit, af der~ria 
illa fortraffliga ofversikt, har sarskildt nodvandiggjorts 
genom de manga lagandringar, som fran och med i &r 
trada i kraft. I den form, som denna korta sarnananfciit- 

'ning af den svenska kvinnans kommunala rittigheter I ~ 'L  

foreligger, utgor den en-fullstandig och ohersiktlig &2n51e&- 
ning i dessa stycken, fran bestammelserna angaende stadsfull- 
maktigeval i Stockholm och i ofriga stader till redogo- 
relse for allman radstuga, kommunalstamma och kom- 
munalfullmaktige, municipalstamma, kyrkostamma, kyrko- 
fullmaktige och kyrkomotesombud, landsting, priistval samt 
reglerna for kommunal valbarhet. Nar kvinnorna nu inom 
kort for forsta gangen skola begagna sig af de rattighc- 
ter, som de nya kommunallagarna medfora, samt dess- 
utom afven ha i utsikt att i deras man palaggas de fos- 
pliktelser, som eventuellt inval i namnder och styrelser- 
kan medfora, ar den lilla broschyren att anbefalla som 
en god och lattfattlig framstallning for studium af viis 
kommunalforvaltning. 

Det kan fortjana att namnas att for ett mera iryyiaidc 
sadant finnes en utforligare framstallning af .samme fiir- 
fattare som till den har namnda korta ofversikten, nam- 
ligen "Medborgarens bok". 

"Svenska kvinnans kommunala ratligheter och skyl- 
digheter" kostar 15 ore och erhiilles genom Fredrika- 
Bremer-Forbundets byra, Stockholm. 

-t.? 
--p 
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Kommunalkursen i Stock- 
holm.' 

I . .  
D i n *  i Dagny redan omtalade, $i initiativ af Stock-. 

. holms F. K. P. R; under anslutning af flera olika 
kvinnoforeningar anordnade kursen i kommunalkunskap 
oppnades i onsdags forliden vecka. Den ofver all for- 
modan lifliga tills+lningei till "kursen, ,hvilken gjort att 
den forst bestamda lokalen . rymmande. 480 personer ej pa1 
l b g t  nar rackte, narmare 800 deltagare aro antecknade, 
visar p2 ett sardeles gladjande satt huru lifligt intresset 
nu. ar hos kvinnorna sjalfva. att skaffa sig insikt' 'om deras 
samhalleliga rattigheter och skyldigheter. Det va'r .ocksa 
en helt imponerande . syn. att se den stora .skolsalen i 
Kungsholms . ,realskola fyllas till. sista plats af den till- 
strommande stora ' skaran kvinnor, som' trots. den aflagset 
belagna lokalen 'och det starka yrviidret icke ville' for- 
summa kvallens forelasning. Sedan d:r Lydia Wahlstrom 
uttalat n ~ g i a  korta halsnings,ord, holl. d : ~  , Knut Kjellberg 
ett inledningsforedrag, .>'Social bildning9', dari. han &veck- 
lade inneborden !af begreppet social bildning och. beto- 
nade det sociala ar5etets .betydelse: For individen, huru in- 
dividens lycka sammanhanger 'med samhallets och att det 
stora. .helas ,valfard ater befordras . genom , den enskildes. 
~ a i  Shtadb med att framhalla, att intet far hindra indi- 
viden, hvem han vara ma, att, under arbete for allmant 
val utveckla sin personlighet; kvinnorna vor0 en grupp 
som hittills ej fatt komma med, de maste f2 detta for 
samhallets och sin egen lyckas skull. 

Efter detta med .lifligt'. -bifall .halsade foredrag holl 
lektor N. Hojer en instruktiv och sakrik forelasning ofver 
"Kommunalstyrelsen pil landet", som afv&ledes mottogs 
med ,lifligaste intresse och kraftiga appliider. ' : ' '.. ": 

Att kursen skulle komma at t  fylla ett' behof stod nog- 
ifran borjan klart for dem som anordnade den; . att.. d.' 

. ,  

skulle omfattas i den utstrackning, som nu skett, . oct 
. motas af den resonans, som den visade sig hal den ' forsia 

forelasnin&kvallen, ar en ofverraskning. Det 
visar att inkesset for d e  samhalleliga. angelagenheterna 
ar storre an hvad till och med hade formodats af dem, 
s c h  ifrigast hoppades pA att kursen skulle t j ka  ett godt 
andarinal. ' Och 'det visar framfor .allt att kvinnorna .med 
sina rattigheter kanna sina , forpliktelser. 

Hvar a r  hon? : . ,. 

Den diskussion, 'som sedan en. tid' rort sig i tidningens 
spalter- under ofvan~taende rubrik miste vi begransa pa g&id 
af utrymmesskal,' hvarfore vi icke kunna'rnottaga flera inlagg i '  
saken utofver de redan inkomna, hvilka 'inflyta i nasta veckas 
nuinmer. 

. . 

p .  . .  HO^ d&! 

E n van till migja fint bildad; fast inte' just entusias- 
merad rostrattskvinna, ' afsvalnade en gang - min if- 

.ver i amnet. med: "kara van vi ha alla ra&("  sa ord 
skulle med skal' kunna. till2mpaS pil' det som sagts 
i och med anledning af Eira -e Hellbergs "efterlysning" af 

den. '>kristligt sinnade kvilii$an3', alla ha :de- ratt; hvar fkan , 
sin synpunkt, anmarkningsvardt . a.r blott forfattarinnornas 
i visst fall . enastaende enighet och visshet; ty forgafves spa- 
nar man i huarje iiytt ' inlagg @ter en definierande tanke. i 
afseende pa 'hvad som' menas med en "kristligt sinnad 
kvinna". . . I . .  

Endast froken Beatrice Dickson soker klara begreppen 
, 

genom. att fraga hvad Eira Hellberg- menar med de beteck 
ningar - hon begagnar sig . af och, ehuru man far antaga 
att. denna inte ar- okunnig om det storartade arbete slum- 
systrarna. och i ofrigt, de: af Elin ' Cederblom uppraknade 
utfora och. lika 'litet kan mena att vi endast ha e t t 
socialt 'mal' att' verka for: var politiska rostratt och myn- 
dighet, ' har man dock svart att vid genomlasandet af 
hennes artikhr varja sig for den tanken, att hon sjalf 
star: oberord och oforstaende infor religiosa' program 
ofverhufvud men anser att .den 'kategori af kvinnor. h& 
talar om vore bra att .h  a me'd, . inte '. for . den ' an &a 
som kunde behofva ingjutas i rorelsen, utan for att vin- 
na de "konservativa, mannen". .och for ofrigt ge en .mab- . 
bare framgang. Men har blottar hon en af tidens cch 
kanske afven rostrattsrorelsens. svagheter; den att till hvarje 
pris vilja fram - mangen ser det sa - och dartill lanar 
sig i ~ t e  den allvarligt tankande.religiosa kvinnan. s 

a A- inte. froken Hellberg forstar just sa mycket af  
den sak 'hon tagit sig ann -man kan ju inte f5rstAV Alt 
-.vi.s bast nar hon i sin andra artikel ber 'Elin Cedci- 
blom vederlagga henne med "fakta" och "siffror". .Vi ' 

lefva i statistikens tid, men att. stracka .denna. till ett cm- .  
rade, dar hjartat har storsta vetot och dar manniskodom 
upphor,' synes mig vittna om foga sakkannedom. Dar- 
emot anser jag. anghende froken Eira Hellberg, att hen- 
nes goda vilja och hennes "efterlysning" 'ar all. tacksam- 
het vard, ty vackelse till socialt intresse ar af sioden i 
alla horn af och inom vida kretsar i vart gamla Sverige. 
Visserligen kanner sig den varmhjartade religiost anlagda 
kvinnan snarare bortstott an kallad genom Eira Hellbergs 
satt av se, men det a r -  b- om .$k ,manga som mojligt .. . 
"tanka pa saken". I' . 

SA langt ar allt godt och val. Men jag aterkommer 
till' den tanken: hvilka aro da de "kristna kvinnor"' som 
asyftas? - Borde ..vi inte ha hunnit' ofver ' detta, eller borde' 
vi inte annu sa lange akta oss , for . .  att stampla hvad 
som 'endast' osakert kan stamplas af oss! Mathilda Roos 
saga  nagonstades ' i en af sina romaner, att det inte gar 
att etikettera manniskorna likt konservburkar. Men ' hvad 
gora vi val annat? - Och dock sta vi i en ofvergangs- 
tid inte- minst hvad det religiosa lifvet' betraffar. Ett ' 

nytt 1jus"vill tranga igenom och klara vara forestallningar 
och gora stora garningar fornimbara af .  mhga,.  som nu 
aro lirisha- blott . i, sin langtan darefter.' Skyltarna skola 
forsv.inna och Kristi' ande . genomtranga allt, .men inifran. 

' i var ha vi. SA den "kriitna som efterlyses? . 
Alla' aro vi dopta, ,.alla aro, vi saledes kristna. - Trang- 
synta manniskor ar' det godt om, men hvem vill val p&. 
sta att de aro mest. tillfinnandes. inom kretsar som be- 
tecknp "kristliga", - hvar de an aro, kunna de mahanda 
vara ,' no@andiga. som barlast. - " Kvinnororelsen behof- 
ver de vakna, de vidhjartade, de for allt manskligt intres-. ' 

serade ' kristna, kvinnorna"; sager . Gerda Meyerson. Ja,. 
hvad hon, har ratt;' men de tillhora ingen -kategori, och ' 

aro saledes oatkomliga for all statistik' och hvem vill .val a 

pasta att det inte inom rostra.foreningarna finnes mariga, . 
rnanga sa'dana kvinnor, afveri om de bida sin tid for att 
fi-amtrada. med . Asikter, som stundom kunna synas dem 
for, gamla,. stundom for nya. . 

Hvad nu den grupp betraffar,' som- asyftas i berorda 
artiklar och som man med ledning af de 
bergs senaste artikel angripna foreningarna 

i Eira Hell- 
af K. F. U. 



K. forstar .var de inom olika foreningar o k .  sallskap 
arbetande kvinnorna, sa medgifves visserligen att inte sa 
.mariga a f  dem - som kanske onskligt vore - taga en 
till synes verksam del . i rostrattsrorelsen, ehuru jag af- 
ven skulle med namn och siffror kunna bevisa motsatta 
fall, men --uppgifterna aro sa manga, tiden krafver kon- 
centration, saltet far inte mista sin salta, och en sak, 
som. v i  inte f i .  glomma, rninga af "de vidsynta, in- 
feiligenta .kvinnor, som spannt sig som dragare for det 
tunga .lasset," ha fatt sin utbildning och sin syn p& 
lifvet i en tid, .da intelligens var synonym med materia- 
lism och otro, och att de trots harliga undantag formatt 
ge at .kvinnororelsen en farg, som inte alla aro maktiga 
att tranga igenom och som, helt naturligt verkar tillba- 
.kahallande pa de mera stilla, religiosa kvinnorna.. De 
mera vakna aro redan dar, om ocksa blott med sina 
tankar och boner, och den som anser det for likgiltigt 
forstar litet af det  so^! hor till e;t kristligt sinne. . . 

. . -  . Th. Pihlstrand. 

Hvax &r hon? 
Med anledning af artikeln Hvar ar hon? skulle 

jag vilja fraga,.. om det inte ar sa, att i de flesta reli-. 
giosa kretsar religiositeten ej anses verklig och akta, om 
den ger rum for intresse for socialt. .och polifiskt afiete? 
Och ar det .inte nagot dylikt fod; hansyftar pA, da hon 
sager, att det ar den kristliga kvinnans sak att saga, om 
det. beror. .pA hennes ofvertygelses laror om hon ar lik- 
giltig for den "offentligt kanda'! kvinnororelsen? Ty det 
erkanner ju sjalfva "En af dem med bornnllen" i slutet 
af sin artikel, att hon ar. 

~ ~ t i o - n e r  i Andra kamniaren. I samband med vackt 
.motion om forbud mot manligt nattarbete Aterkommer 
herr Lindhagen afven i ar till den kvhnliga nattarbets- 
fragan. Efter att ha betonat, att i stort sedt nattarbete 
vore 4ika skadligt for man som :for kvinnor, samt pamint 
om. ett. yttrande i skrifvelse fran Svenska Typografforbun- 
det, hvari framhalles att kvinnor sarskildt val lampade 
sig. for typografyrket men att .nattarb.etsforbudet for hin-  
nor skulle uteslanga dem darifran, hemstaller herr Lind- 
hagen att Riksdagen ville for sin del besluta, att lagen 
den - 2Q. november. 1909 angaende forbud mot . kvinnans 
anvandande till arbete i vissa' industriella foretag ej skall 
aga tillampning p& .typografyrket eller, om detta ej kan 
bifallas, A-hinstone ej p& de kvinnliga typografer, som 
namoda dag eller darforinnan haft anstallning i yrket. 

. . 

. - . , .  . . 

'Herr Sarback har framlagt motion om .att af det af 
riksdagen uppforda forslagsanslaget till understod at 1a- 
rarinnor vid vissa indragna flickskolor matte oafkortadt 
utga understod at forra forestandarinnorna vid elementar- 
skolorna for' flickor i Arboga, Amal, Trelleborg och 
Skelleftea. . 

Att dessa genom inbetalningar till pensionskassan till- 
forsakrat sig pension, borde, anser forslagstallaren, val 
ej berattiga statsunders2odets afkortande, .utan vore det 
billigt, att de .komme i atnjutande daraf, ,utan. hansyn .till 
deras storre' eller mindre pensioner. 

Notiser. 

Kvinnlig stadsfullmaktigekandidat. P i  inbjudan uf 
Fredrika-Bremer-Forbundets Helsingborgskrels, harvarande 
Forening for kvinnans politiska rostratt, Ilvida Bandet 
och K. F. U. K., holis i He singborg i mandags afton ett 
mote, hvarvid man beslot alt uppstalla en kvinnlig kandi- 
dat vid de stundande fyllnadsvalen till stadsTullrnaktige, 
da tre nya stadsfullmaktige skola valjas. Som kandi- 
dat uppstalldes enhalligt froken Leonie des Hayes, kon- 
torschef pA Helsingborgs gummifabrik. 

Kommunalt uppdrag. I Ulricehamns fattigvArdsstyrelse 
har invalts fru t Hulda Svensson. 

  vinn ans rostratt vid kyrkostamma. Uppsala dom- 
kapitel har tillstyrkt en. ansokan hos k. m:t fran Vikto- 
riaforsamlingen i Berlin om sadan andring i kyrkoord- 
.ningen att mojlighet till rostratt vid kyrkostamma matte 
beredas kvinnlig forsamlingsmedlein, gift eller ogift. 

Donation till den ' engelska rostrattsrorelsen. Den 
bekant. suffragetten lady Tennie Cook, fodd Clafflin, som 
i fyrtio ars tid kampat for kvinnans politiska likstallig- 
het med mannen, forst. i Forenta Staterna och sedan, 
efter sitt giftermal, i England, har till Women's Freedom 
League donerat den vackra summan af 18,000 kr. , 

Nar komma donationer till den svenska rostratts- 
rorelsen? 

-- 

Foreningsmeddelanden. 

Vid inom de olika kretsarna af Sveriges Folkskollararinne- 
forbund (S. F.) nyligen forrattadt val till ledamoter af for- 
bundets Centralstyrelse omvaldes de afgaende: fru Alma 
Vik (Stockholm) och froken Lina Gren (Malmo). Efter. 
froken Anna Rylander, som under Aret aflidit, nyva'des 
fr. Anna Ljungberg, (Stockholm). 

Till suppleanter omvaldes fr. Naemi Uddenberg (hlicrl- 
mo) och fr. Elin Lundevall (Falun). 

Till revisorer omvaldes fr. Maria Jonsson och Alma 
Vesterberg (Stockholm). Till revisorssuppleanter ornval- 
des froknarna Hanna Klaesson och Thorhild Malmberg. 

Verkstallande utskottet ar 'forlagdt i Stockholm och be- 
star af fr. Anna Ljungberg (ordf.), fr. Rosalie Lindgren 
(sekr.) och fru Alma Vik (kassaforvaltare). 

Till forman f6r F. K. B. R. i Filipstad uppfordes 5 
darvarande teater den 22 och 23 jan. af amatorer inom 
samhallet fru Carlbergs pjas "Nar begreppen klarna" samt 
"For tidigt" af A. de Wahl och "Kardborrar" af E. 
Lundqvist. Foreningen hade haft den stora formanen att 
som ledare erhalla till forsta stycket fru Jenny Nordqvist 
och till de tvi andra fru Agnes Bergstrom. Doktor 
Brandtzows roll utfordes af ingenior Hj. Nordqvist. 
. Alla pjaserna spelades, enligt platstidningarnas sam - 

stammiga omdome, p& ett rent af glansande satt, %om 
visade att det, trots allt blaseradt - i tiden, fortfarande gAr 
an a!t gora sallskapsspektakel i enlighet med gammal god 
tradition och, nar det s a  behofves, darigenom stodja ctt 
godt strafvande, ideellt eller materiellt". - Den bada aftnarna fulltaliga publiken halsade samt- 
liga prestationer med valfortjant, entusiastiskt bifall. 
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- Ung flicka 

;om . genomgatt -kartritningskurs 
jnskar plats helst pa landet., 'Svar 
?motses tacksamt till .Kartritning 
1910,. Gafle p. r. 

befattningen vid statens sjukstuga 
i I~rollhattan ar till ansokan ledig. 
t(;ompejensvillkor: :'g@:.~N5iidning, 
kirurgisk praktik samt forinaga att 
(med bitrade) - skota m.aihallnirigen. 
Platsen skall tilltradas q senast den 
1::sta april i Jr.. L.@ *omkring 50C 
kronor. pr ar. 

' Ansokan med uppgift om ilder: 
utbildning :och. .loneansp,&G .'sam! 
atfoljd af. betygsafskrift,er :oc.h ' fotc 
skall senast den- 15'.febr. 1910 kl, 
12 pa.' dagen .ihsandas :'t.il'l' d0'ktor 
Q,. Dalsjo, -Trollhaftan,' som afven 
I2mnar onskade upplysningar: an- 
@ende befattningen. ' 
~ung1;~rollhatte ta&l-b . . . .  ~ & ~ i i v & - k ,  . . . . . .  

Vatsstikandc" fa &ii pnno& ' i d  i 

a p y f l r  hizLjva pr tset Gler 71;; tire pr mm.) . . .  . . .  
9 .;. . 

ARARINNA; ~~undervi~sningsva~i, 
musikalisk, soker plats. Goda 

:tyg ... Barnkar.. Suar.~Samvets- 
+QQ%,, Sv., Ti9legr?mbyrQl.,$t!;rm, 

EN duktig, bildad och' niusikalisk 
21-arig skanska, onskar komma 

:$l nagon storre gard i mellersta 
9ler' norra Sv'erige for att grundligt 
Iara saval enklare som finare mat- 
lagning: Har. forut varit ute och 
praktiserat nigon tid. Svar eniotses 
till ,Eli> 'Sydsv. Dagl. Snallposten, 
Lund. . . 

Lararinneplats. 
Vid I(ristinehamns. stads fasta 

folkskolor finnes plats for exami- 
nerad folkskollararinna ledig att soka 
inom- '60 dagar fran forsta kungo- 
randet haraf .i  Post- och Inrikes 
tidningar. Begynnelselonen utgor 
i .ett' for ' allt 1,400 kronor med 3, 
&ierstillagg enlig1 af, forsamlingen 
faststalld Ionereglering. Vid upp. 
flyttqing i.  hogre lonegrad f% dock 
icke flera afii '5 a annan ort for- 
varf vade tjanstear beraknas. 

Platsen tilltrades den 1 nastkoni- 
mande juli och bora ansoknings- 
handlingar, atfoljda af friskbetyg, 
insandas till skolradets ordforande, 
Kristhehamn i 

.~LICKA, -20 .ar--gammal; som ge- 
nomgatt smaskolelararinnesemi- 

'rium 'i 'Goteborg, onskar plats i 
mil j,' 'd,els for &tt: undervisa mindre 
+n, dels 'for att bitrada i hvarje- 
-rida husliga goromal. Svar till 
.!arian, Munkeberg, Hjo. . . .  Ung bildad flicka,, 
?NGELSK dim onskar: ,m+ fritt 

vivre, undervisa sitt sprak i fam. 
i Jandet. Svenska ref. S.var till 
Tngelsk~,' Muhlbock's Pensionat,. 

. - , .  , .  q . - 

- . - .  ~ ' j ' ~ k ~ k ~ ~ ~ ~  skeefeG,6r, 
Vid det iy~nra t t~de- l&slas~ie i t~ i  

i Alingsas mottagas .efter ' midten 
af febr. manad 4 A 5 elever, att in- 
kallas -i den man lasarettet blir be- 
lagt. Eleverna ,atnjuta fri bostad, 
kost och tvatt. Ansokningar, at- 
foljda af friskbetyg och ofriga betyg 
som sokanden onskar aberopa, in. 
sandas f,ore den 15 febr. till lasa. 
rettslakaren. ' Ivar Segelberg, adr 
Finsnonp. 

Forlofvad, onskar. plats i god fa- 
milj, helst ' i  mellersta Sverige, att 
lara hushall och deltaga i inomhus 
Forefallande. goromal. Svar inom 
3 dagar till (Varen 19130, Karls- 
krona p. r. . 

,YMNAST, utex. fran d:r J. A!- 
vedsoys institut. soker plats. .i. 

yttre familj eller1 som assistent. 
'ar emotses -tacksamt till DM. A. J.., .. Telegram byraii, Helsingborg. 

Kristinehamn deii 7. januari 1910. 
Sko Irddet. Till varen c 

sokes husfore,standgrinne&rdirhe- 
plats i godt hem af stilla, allvarlig, 
bergslagstos med duglighet. 0th 
t'ormaga a t t  med ordning och spar: 
samhet skota ett ,hem. Goda beti 
och rek. Svar markt ~Pltkttrohet 
35., Svenska Telegrani byrans Afi- 
nonsafd., Stockholm f. v. b. 

;aminerad sjukskoterska 
.skar sjukvard .-- privat eller3jiik- 
rga. Flerarig praktik. Svai- till 
ysters, Aska post. rest. 

vid Varbergs Elementarlaroverk for 
flickor ar frap och med instundande 
hosttermin ledig for en lararinna med 
D hogre kompetens,. Undervisnings- 
amnen : biologi, geografi, fysik och 
kenii. Lon enligt lag och b 111%- 

naders omsesidig uppsagelse. Till 
styrelsen stalld ansokan, atfoljd af 
vederborliga handlingar (afven' prast- 
och, Iakarebetyg) insandes senast 
den 1 mars 1910 till dess ordfo- 
rande, 'komniinister N. Kull. 

Varberg den. 29 januari 1910. 
- Styrelsen. ' 

Platsen ' som ., kokerska vid lans- 
lasarettet i Hudiksvall ar ledig til' 
ansokan. Lonen ar 350 kr. pr ar 
eget rum och allt fritt. Ansoknin. 
gar atfoljda af frejdebetyg, intyg 
om ko'mpetens och fotolinsandas til' 
lasarettsdirektionen snarast moilint 

'ikttr. dugl:~ sjukskoterska 
KVINNLIG tradg3rd;rnastare, som 

genomgatt tradgardsskola, sanil 
dessutom praktiserat pa saval han- 
dels- som villatradgard och under 
senare aren. forestatt skotseln al 
tradgard, onskar plats dar vaxthus 
finnes. Prima ref. och betyg. Svar 
miirkt .Palitlig~, A.-Bol: . S. Gu- 
mzlii' Annonskontor, Goteborg 

t~kar.~;erksarn het. Svar till ..Sys- 
-., Ostg. Correspondentens kon- 
r,, Linkoping.-, . : . - . .. . 

RISK, bilciad, barnkar flicka, vil. F lig att med: lijalp af en jungfrt 
skota innesysslorna samt deltaga I 
tillsyn och skotselii 'af tva barn om 
3 och 1 a!, far genast. plats i laka. 
refamilj a landsbygden i Helsing. 
land. Svar med Ioneansprik och 
helst ,foto. sandes till Doktor E 
Fries, Loos. 

]NG flicka ~ n s k a ~ ~ ~ l a t s  sok hjalp 
i familj, ar van vid sjukvard, 

ten'somnad. SGar till ' ~ Z D ,  Styrso 
r. , .a 

]NG flicka af god familj, som 
genomgatt handelsskola och vis- 

:'s .l ar ' i  Tyskland, soker plats i 
nilj, dar tillfille gifves att f& del- 
;a i bokforing. Svar emotses 
:ksamt under adr. DS. F.>, An- 
rsfalt. E.1dsbe1-g-a. 

Plats att. skota vege- 
tariskt hushall H USHALLSVAN, . frisk anspraks 

los och val ek..-,. flicka 28:- 35 
ar, hvilken med tjafiariin'as. hjalp 
kan skota ett litet :hatt- hem.; ey: 
haller plats till . vZi?ei~~elle~r tidigare, 
Svar med betygsafskr. och- ref.1. till 

. .. Prostgard D ,  Balsta: 

Privatsekreter er ska. for dam ' eller iierrc (event. 2 A 3 
pers.) onskas af ung. bildad dam, 
Praktisk, ekonomisk, hemma i na- 
ringskemi. Har afven flera ao 
praktik som sjukgymnast har och 
utrikes: Svar- till .Sol .och. hem- 
trefnada, under adr. S. Gumzlii 
Annonsbyra, Stockholm, f. v. b. 

Eli ej for ung.dam, kunnig uti 
och. van vid .bokforing. och. korre- 
spondens 'samt om mojligt afven 
utin sten~grafi, kan f8 anstallning 
hos undertkknad som privatsekre- 
tererska. Den som forut innehaft 
dylik plats har .foretrade. Betyg 
och upplysningar torde insandas 
till brukspati-on M. N. Rhedin, El- 
lesbo. pr Surte. . , . '- 

'ARDINNA. Medel3idersqrun- 
timmer af ambetsmannafamilj, 

h. under mhga  ar forestatt ett 
kiorshern, soker pa grund af dods- 
1, till den 1 april i ar, viirdinne- 
ats i ett bildadt hem dar husmo- 
r saknas eller ock att foresta ett 
igkarlshem. Ref. Iamn-as. naf S8 
iskas. Hara reflekterande torde 
nvanda sig till n 161 59, Malmo p. r. 

,LATS som barnfroken sokes: ~e 
basta betyg och rek. finnas. Svar 

'ksamt till ~ 2 4  ara, Eskilstuna p. r. 

.Nu: eller i. till varen 
onskar huslig battre flicka plats 
som hjalp. i familjen eller hos en- 
sam dam. .Nagot kunnig. i som- 
nad och. finare handarbeten. Goda 
ref. Svar M. Andersson, Oxbern. 

Utbildningskurser .m. m. 
Muntliga och . skriftliga , Platsen som foie- 

, standarinna. upplysningar genom 
Fredrika-Bremer-Forbundet: Drottninggatan 54. 

Kikstel, 27 62. , Forbundets byrl oppen . 11-4. A h . -  te]. 48 16. 

Fredrika-Bremer-FBrbundets Sjuksk8terskebyra: Tunnelg. 25. 
Rikstel. (i8 98. Al1m.-stel; 82 11. 

Fredri ka-Bremer- - .  
for Smabarnshemmet 'pa Djurshbini 
ar ledig att om edelbart tilltridas; 
Lon 600 'kr. arl. . Ansokan.och be- 
t gsafskrifter torde insandas till d. Fattigvardsforbundet, Sthlm. - 

Forbundets' Byra, 
54' Drottninaaatan. 
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Broderna Phhlmans Parfurner. - IZaiidel~institut~ 

Stockholm, Stora Vattugatan 2, ' h, Z !r. 
Fullstandigt handelslaroverk. 

C:a 1,000 elever arligen. 19 rum. 

J 

Stort och rikhaltigt lager 
de utsokt finaste parfymer fri 
de fornamsta utlandska firmo 
finare, och enklare tvalar, kan 
mar, borstar samt finare toalei 
artiklar. ' Order till landsorti 
mot efterkraf. 

A. V. Nording, 
- .  . 11 Biblioteksgatan 1 

63 Drottninggatan 6 

af 
Ln 
"-r 
n- 
tt- 
m 

I 'Sparkassa 
Riks-Tel. 56 06. 38 akad. och pipakt. utbildade Allni. Tel. 81, 

larare. OBS. ! Bankkars. 
Afslutningskurs till Eealskoleexamen. Prospekt p8 begin 
Anmalningar dagligen. . 

I KOPMANNABANKEN, .' Arsenalsgatan 9; 
. ~6dermalmstor~ Berattelse for barn och tingdom. Tsarens kurir. Fritt efter Jules Verne af Alfred 

Smedberg. 352 sidor med '47 illustrationer af Karl Aspelin. Kar- 
tonnerad. Pris 75 ore. 

STOCKHOLM. I ' Aktiekapital 3,000,000 .kr. . 

Kurs i Kladsornna En riddarsaga fran medeltiden. Bearbet~iing Par~i~al.  .af Hogo (lytlander. 259 sidor. Med 45 illu- 
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 ore. I och Linnesomnad. Lotten Dablstroi 

Artillerig. 24. Medlem af Fredr. Br 
merforbundet. Prospekt p% begara 

Sprid Dagny! m, 
'e- 
.n. 

En samling Sagogrottan i Sagoskogen. sagor af 
Harald Ostenson. 303 sid., '50 illustrationer. Kartonnerad. Pris Johanna ' Brunssons 75 ore. . 

Berattelse for barn Den hemlighetsfulla on. ,C, ,, 
efter Juler Verne af Alfred Smedberg, 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brita EllstrGrn. Kartonnerad. Pris 75 ore. 

Pra k t k  ka Konst-vaf nadss 
-Kungsgatan 30, Stockholm. . 

Emottager eleirer och meddelar undervisning i alla soriers konst- oc 
mklare vafnad. ~tt .be~r&sadt antal frielever antagas. Prospekt p i  begara: I H j al ten bland h j al t ar ;;z;$;;;;;-;;: 

Charles G. Gordons Iif och stordad, ise Gagner, 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 ore. Bestallningar utbras 8 alla slags konst- och enklare vafnader. 

. . Basta kvalite. Billigaste pris. Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt f r h  ) Polkskolana Barntidnings Parlag,   to ek holma (Stina Quint.) Vafstolar med tillbehor samt garner tillhandahalles. Bitrader me - .  
vafvars uppsittande i hemmen. 

Bestallnings- och forsaljn jngslokaler : n TILL SVERIGES KVINNOR. : 30 Kungsgatan 30 Klarabergsgatan 21 
~ i l m .  437 - Riks 3 63 Allm. 101.'59 

W I C I K E R  NI KAFFE? 
Eli onodig fraga menar Ni. Da en annan frag:. 1)rickt.t- Si 
Karlbergs Specialblandning A 1,60 pr kg? I aniiat L:! biir Ni 
fran i dag borja' med detta kaffe, ty pa samma gan2 det. nr 
billigt ar det af synnerligen god kvalite. Gor ett fiirsok. Si 
blir nojd. 

Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller postforsl\ott. 
K. W. Karlbeag, Kontors- och Postadress Idungatan 5. 

. Butiker: Miste~samuelsg. 11, Dobelnsg. 44, NorrtuIlsg. 24, 
STOCKHOLMO 

Gynna . s 

Dagnys annonsorer! 
a pedago- PRAKTISK -- 

'NYHET , 

"FOR 
' 

DAMER. 
' 

Vangaf- 
vans toilett- 

gik af 'd r  HENRIK BERG. 
Pris 2 kr. .. . 

uFt+(janar. verkligen att fiamh&llas.~ 
Svensk Kommunaltidning. 

b=, KLIPP ANNONSEN! ~Oammal och ung kan med trygghet 
lasa boken.n . D:r Hj. Sellden. 

•áB irderpti nya goda synpunkfet med 
e! j&dohsjri och sjaIfstandig uppfatt- 
nrng.~ Falu-Kuriren. Innehallsforteckning. 

Dagens nummer irnnek&ller r 

' Vir. f5reta kvitadigsa raksdagsrao$aria. Af K I!. 

HBialbud f&-' kvinnnbas nattarbete. Af M. Asp. 

s k  for afkammadt har. Pris kr. 2:- 
Till landsorten mot efterkraf. van- 
g8fva:n,. Vasagatan 15-17, II tr. 

Stoc&holm, R. T. 122 69, A. T. 222 15. 
Rekvirera Vangafvans katalog. 

Edvin Bergs ~orgy lleriaf f ar 
-  tabler rad 1891 - 

rekommenderas vordsamt. 
OBS. ! Gamla mobler renoveras 

3ch forgyllas. . 

45 Nybrogatan 45. 

 boken ar en grund till mera sedligt 
&f och lyckligare aktenskap.n 

Bergslags Tidning. 
•áArbetet innehaller mhnga nyttiga 

rad och Mrdomar. Bohuslanninges. 

~ A f f .  dessan (foraldrar och fostrare) 
 skola @a ' en stor vinst for sig och 
skiktet genom' att &isa arbetet, ar re- 
censentens fulla 8fvertygeke.n 

Karl Oasslander j Sv. Morgonbl. 

Pensiionska•˜sa 68r kvinnliga kontorister. 
Narianne von ivillemer. IV. Af Sigrid Platm. 
Taflingskrifter i  handledning i Sexuell undervisning och 

 uppfostran^. Rec. af Inez Laurell. 
Kommunalkursen i Stockholm. 
Bvar ar hon ib 
Riksdagen. 
Notiser. 
Foreningsmeddelanden. 

• á ~ e n n a  ypperliga bok bor. icke saknas 
i Kristinehamns-Tidn. 

uDen ar instruktiv och vackande p;f 
en 0. Boson i Sveriges Val. 

•âKoP den; den ar vard priset mtingrr 
gansrom! Bergslagernas Nyheter. Tandlakare Judit Tillman 

Irottningg. 58. Alim. Tel. 44 92. (4451). 
lvard.: 1/,12-2 och l/,6-l/,7 e. m. 
h d r a  tider enl. ofverenskonlmelse. 

Hos alla bokhandlare samt i parti % 
E. V. Belisfroms FOp1.-exp., 

STOCKHOLIYI C. 

Prenumeration h Dagny sker ii narmaste postanstalt 
I I  I I I  I I 

eller bokhandel. 
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