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/ Resenotiser f r ån  kvinnliga arbetsområden. . . 
: 

I /(vinnokIhiken i Ziirich med fiIIhörande- .sjukvdrdsliurser. kvinnliga regimens och' yrkkkicklighetenS Lnderliigig~enhet. 
Men oppositionen m i t e  -falla bor den mAlmedve~i, osjälf- 

E, n beundransvärd institution, stiftad år . .  1899 på viska verksamheten hos förmågor, som i s+- 
initiativ af den lifaktiga "~vinnoförenin~~n för al l  ,,, och nu händer det ej att läkarna sina,. . 

mannyttiga FindamAl" i Zurich, som redan väckt till lif patienter dit hellre än till de k o ~ m u ~ a l a  , J = ~ ~ -  : 
sa storartade sociala företago Ett stort ' sjukhus, ,ra året blef en stor nybyggllad färdig a! 'upptaga sköter- 

S jukrum nied 1 badd.  ' . 

rifsedt för kvinonor .och alltigenlom ledt' af . kvinnor. Ej 
underligt' att det i borjan var svårt att öfvervinna för- 
domar. De manliga läkarna ' tviflade. på kvinnlig orga- 
nisationsfömilga eller. ignorerade den. nya klinikens exi- 
stens, ty ' att konkurrensfruktan spelade, någon. roll .. i. det 
ganska aktiva motstandet. kan man ju ej . ifragasätta. 
Kvinnorna sjalfva släppte ogärna öfveriygelsen om den 

O 

"Barnkammaren". 

skehern och teoretiska sjukvardskurser, och hufvudbyggna- : 
den ar knappast tillräcklig för sjalfva sjukhuset. . .. . 

Ett besök ar gärna tillåtet,-och forestandarinnan stal-. 
ler genast en .älskvärd öfversköterska till vår disposition 
för en snabb vandring genom den stora. byggnadskorni-. 
plexen. Vi hinna dock beundra ljusa allmänna sjuksalar, 
privata frigulla : ~ju.kmni och praktiska ekonomilokaler; 



och . ofveralit hälsas -.vi med  vänliphet. .I bakbördsafdel- 
riingen visa oss konvalescenterna med stolthet sina småt- 
tingar, ingen enda få vi gå för6i, och syster. maste ha ett 
vanligt &d fOr hvarje bädd. '"~arnkammaren" är full- 
satt af cm3 sängar, likasa den öppna verandan utanför. 
I-Ia'r hamna .de smA, som xij medtagas af , mödrarna, nar 
dessa återgA till sitt arbete. Om möjligt miste de dock 
infinna sig flera gånger dagligen för amningen. Men 
mången o1yck.g moder försvinner alldeles och lämnar 
barnet .'At 'sitt öde, viss om att det ej drifves ut förr@ 
direktionen f.unnit ett lämpligt 'herii. Har ' arbeta barna- 
~Atdseleverna. 'Den :mediiinska och kirurgiska afdelning@ 
äi- fullt modernt .utrustad. Och 'öfverallt får man intryc- 
ket af en niinuti& ordning och  soliditet, medan hemtref- 
naden 'förrader den kvinnliga ledningen. Sjalen i det he- 
la ar direktrisen iloktor A. 'Heim, som uton1 sin läkare- 
praktik leder den teoretiska undervisningen i sjukvårds- 
kurserna. Under henne fungera kvinnliga öfver- och un- 
derläkare. Har m%ste betonas den vidsynthet, som tillå- 
ter privatpatienterna att sjalfva tillkalla manlig läkare efter 
eget val. 

De olika kurserna, som afven äro öppna för utland- 
skor, omfatta sjukvård (3 Ar), barnavård (4 mala.), ut- 
bildning af barnmorskor (1 Ar); enkel . sjukvård för hem 
m t  (6 mån.) och slutligen skötseln af obemedlade hem 
(4 man.) De sista besökas 'mest af stipendiater från korn- 
muner, som sedan söka bispringa de familjer, där husmo- 
dern af sjukdom för nAgon tid ar oförmogen att sköta 
hemmet och afven behöfver vård. Patientantalet har år 
för år vuxit och utgör i medeltal på allmanina afdehingen 
600, på privatrum 250. Dessutom , vardas årligen c:a 
400 nyfödda och 50 smabarn. 

För de från anstalten utgangna sjuksköterskornafin- 
lies en platsförmedlingsbyrå, afsedd att utgöra ett för- 
eningsband och afven förhindra Mverproduktion. Eii ål- 
derdomshem för sköterskorna ar planeradt. 

Så har institut.ionen .blifvit alltmera populär och hac- 
ker beundran och aktniog hos fackman i in- och utlandet. 
Till samma oinråde höra de under kvinnlig ledning :stå- 
ende kommunala K o n v a l e s c e n t h e m  f ö r  mi 'nd-  
r e ' b  e m e d l a d e, som man numera finner i manga 
medelstora tyska städer. Ett intressant experiment är' en 
ny typ, T a g e s e r h o l u n g s h e i m, dar driftkost- 
nadetna äro betydligt inskränkta. Pa ett staden tillhörigt 
område med vacker skog och lämplig .terrang ar  en hem- 
treflig byggnad uppf.örd, som dock ej innehaller soff-um 
annat an för . personalen. . Konvalescenterna, ofta fdmil- 
jernödrar med sina barn, resa dit ut tidigt på moigo- 
nen med spårvagn, vistas i den, rena luften hela dagen 
och fara till natten hem igen till staden. Darf6r kuana 
de för blott Mk 1: 20 (för barn 0: 80) erhalla tre kraf- 
tiga måltider 'i den stora matsalen. En sköterska vakar 
öfver barnens lekar i det fria, så att mödrarna ostölrda 
kunna vandra omkring i parken eller hvila sig i ligg- 
hallen. Många sjalfförsörjande, uttröttade kvinnor kunna i 
delta originella hviloh.em tillbringa sina fridagar utan att 
nödgas göra en kostsam resa eller betala sina nattkvarter. 

. .. Kvinnliga yrkesimpektörer, .poliser etc. 

finnas i större städer i Schweiz, åtminstone som.assistenter 
'Filöken S. Albrecht i Zurich ar sj'alfstandig "Gewerbiin- 
spekt&iin9' och 'har mycket. .Att berätta från Sitt .veiisam- 
hetsfilt. Att Sverige ej har kvinnlig .yrkesinspektion, . ej 
heller statliga yrkesskolor eller larlingslag f&. kvinnliga 
yrken eller 'lagligt ordnad fritid for tjanarinnot' iiksom för 
arbeterskor vacker ju alltid förvåning :i SchwEiz, dar en- 
samt det ringa ytområdet gynnar genomförandet af refor- 
mer. Så mycket mer som man väl vet, att kvinnorörel- 
sen i Norden annars'är långt kraftigare och itt de svenska kvin- 
norna .i röstrattskampen stå i fiirsta ledet. Den rörelsen 
ar ju - i  ,sö;dern ännu. ganska outvecklad, men 'det tycks 
som om man pA alla praktiskt sociala områiden börjar 
vardera kvinnornas medverkan. 

Fackskolan för sömmerskop . 

i Zurich hade inbjudit inspektrisen att bese de årligen åter- 
kommande sommarkurser'na för facklärarinnor. Dit samlas 
deltagare fran in- och utlandet för att komplettera i någon spe- 
cialbransch och för diskussioner i fackfrågor. Under skolferi- 
erna pagick en utställning af elevarbeten, som gaf en god öfvk- 
sikt af skoilans mal och nu 20-Ariga verksam~het. Sedan 
tio ar äger skolan ett eget, ändamålsenligt hus och har 
nu ett betydande statsanslag. 

.I 
Fackskolan för sömmerskor i 'Ziirich. 1 

. i 
Hufvudiyftet ar att utbilda skickliga arbeterskot j för 

alla branscher af dambeklädnad. Dessutom utbildas eack- 
Lärarinnor i alla slags kvinnliga handarbeten. FMst i @d- 
ra rummet komma kurser i sömnad fijr husbehof: ; . 

För att genast från början komma i kontakt med de 
blifvande kunderna utföra de mognare eleverna endast be- 
ställda arbeten. Den ovilja som visades från koaservatl- 
va sömmerskor, hvilka klagade öher förlusten af billiga, 
ofta betalande , lärlingar, försvann allteftersom tillgången 
på fackutbildade arbeterskor höjde arbetsintensiteten. Och 
nu besöka de praktiserande sömmerskorna ofta skalans spe- 
cialkurser i mönsterkomposition, tillklippning eller skräd-. 
derisöm. .Undervisningen omfattar utom praktisk utbild- 
ning sprhk, bokföring, teckning, kostymhistoria och gym- 
nastik. 

.. . v- - 
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Lärotiden är 3 år  (hvitsömnid 2 g år) ' och för Därigeiiom väckes intresset för ett rationellt tillgodagöryi- . 

schweiziska medborgarinnor kostnadsfri. .. de af frukt och grönsaker, som ju i Schweiz utgöra: vik- 
Vid skolans stiftande blef genast' tilloppet stort, ty tiga födoämnen året om.. 

förut kulide yrket endast läras hos privata sö~mmerskor Dessa. iiotiser äro endast en -plockning . u r  de rika 
och elevtiden blef ofta utan nytta. Numera föreskrifver iakltagelser, hvartill en rundresa i det lilla, . men intiativ- 
lirlingslagen, att mästarinnan skall meddela ut~dervisn~ing . rika föregangslandet Schweiz ger tillfälle. 
afven i möstertillklippning, hviIket förr betraktades som NAIMA SAHLB.OM ... 

yrkehemlighet. 
Sedan allt flera stader. upprättat: allmänna yrkessko- 

lor, där ifveii sömmerskor utbildas, star dock ännu Zu- 
richs '~'Fach~chule fur Damenschneiderei" i' spetsen för 
att leverera förstklassig arbetskraft till detta viktiga kvinn. 
liga yrke, men direktionen söker ocksa farhindra öfver- 
produktion och höja lefnadsförhållandena inom detsam- 
ma. i i ,  t . 

En annan viktig allmän f~rtroendepost i Zurich inne- 
has äfveri af en kviilna, som i egenskap af "Arbeitersekre- 
tarin" har att tillhandagå sarskildt arbeterskorna med råd 
och hjälp i yrkesfrågor och ofta far tjänstgöra som*.för- 
n~ledlare vid konflikter. 

Fruktanvändningskurser for damer. 
En inbjudan att deltaga i en af de talrika populära kurser, som 
aga rum vid den s c h w e i z i s k a  f ö r s t l k s a n . s t a 1 -  
t e n  f ö r  f r u k t - ,  v i n -  o c h  t r ä d g a r d s o d l i n g  
gaf mig tillfälle att bese denna mönsteranstalt. Fikestån- 
daren, professor Muller-Thurgau, är känd som fack- 
man i alkoholfria viner men liar äfven energiskt arbetat 
på uppryckningen af frukt- och vinodlingen i Schweiz. 
Uniderstödd af en stab unga vetenskapsmän leder. han det 
systematiska arbetet i laboratorier och på försöks&ilten., 
af särskildit intresse äro de under olika tider af året p& 
gaende populära kurserna, som besökas af landtmän och 
trädgårdsodlare från hela landet. ~ f v e i  kvinnliga delta- 
gare äro1 ej sällsynta, och den ofvannämnda specialkur- 
sen ar talrikt besökt, motsvarighet saknas ju ej hoso oss, 
men hvad Som i Sverige endast är öfverlämnadt At privat 
initiativ och intresse är ofta i Schweiz redan länge en 
officiell. institution och därför i det närmaste utan afgift. 
Endast materiel för de populära kurserna kostar anstal- 
ten c:a 5,000 fr.. per. år. Under defyra .kursdagarna pi 
gick ett intensivt arbete i de stora koken, där hvarje .elev 
disponerar en plats med gaskok, uppsättning af konserv- 
burkar och . redskap. Den dagliga undervisningen omfat- 
tar 3 timmars. föreläsningar och 5 timmars praktiska 6f- 
ningar i skörd, förvaring och torkning af frukt och 
grtinsaker, konservberedning, tillverkning af aMh,olfria 
viner, bärviner och likörer. De enklaste kemiska under- 
sökningsmetoder - demonstreras också. Stor . vikt lägges 
vid användning af lätta, ekonomiska och dock ful!t ratio- 
nella konserveringsmetoder, som kunna tillämpas i ett en- 
kelt hushåll. Därför äro också 'särskilda metoder f6r an- 
vändning af affallet, utarbetade,. så att intet. får förfaras. 
Af fruktskalen, som innehAlla den finaste aromen, beredac 
utsökta likörer, likasa af resten efter saftkokning. 

Trots den korta tiden har den lärorika kursen gif- 
vit godl: utbyte, och det hedrar den vetenskapliga anstal-' 

En semesterfråga. ' . 

I i t '  den löneregiering, som nu. genomfölrts fö? Stock- 
holms stads tjänsteman, indelas tjänstkinnehafvariia i E g 

17' olika Iölnegrupper med olika begynnelselCm, ålderstill- 
lägg och semesterlörmaner inom dika l'bnegrupper. 

W t a  ar nu godt och väl, om man hade RdsthAilit vid 
' 

principen lika l6ri för lika arbete med samma kompetenis, 
eftersom till g n k d  för lanen. icke lagts försörjare- och ic- 
k&fötrs&$areprincipen. Man har emellertid icke föijt nå- 
gondera af dessa principer. Till exempel: assistenter vid 
bostadinspektionen ha placerats i olika lönegrupper efter 
k ~ n ,  sa att' de förekomma i 7:de och 9:de lönegruppen, 
med beteckningen kvinnlig och manlig inom parentes. för 
att särskilja hvillka som skola inrangeras i endera g r u p  
pen, arbetet är precis. detsamma. . Utan. at[ inskjuta, ordet 
kvinnlig eller manlig kunde man icke inrangera dem i 
olika grupper. .Likasa har en registrator . i  en af nämn. 
derna ptacerats i 7: d e  gruppen, däriör att' nuvarander inne- 
liafvaren af platsen är  en kvinna, hvilket också betecknats 
med ordet kvinnlig inom .parentes, under det att registra-. 
tor vid andra nämnder tillhör 12: te lönegruppen. L.ika- 
dant är förhhUandet med barnavairdsinspektörerna, 'dar 
den kvinnliga ställts i 7rde, den manliga i l l.: te lone- 
gruppen. Assistenter ' vid stadens statistiska kontor, kon- 
t~rsskrifvare, bokliållare 'etc., alla .kvinnliga, i någon af 
de 7 första lönegriipperna, deras manliga kamrater högre 
upp. Af alla 'i stadens tjänst anställda kvinnor tillhöra ' 

endast fem högre 16negrupp än den 7:de. 

Nar kvinmrna först kommo ut i arbetet, trodde man 
inte abt de skulle komma att duga till mera maktpålig- 
gande varf, Au, nar ,  de liörjat visa sig duga, kastar man 
dem tillbaka geno~m: specialbestämmelser, s o m  hindra 'dem 
att genom egen: duglighet' förvarfva sig bättre stallning. 
Vid' dessa beslut om ltiner för kvinnor har alltid'. ett sken 
af rättvisa kunnat förebäras genom' dogmen om kvinnans 
mindre behof, en dogm som fasthålles "id, antingen man 
har att bestamrna for en änka med barn, en ogift' ung 
man, en gift' man med inga eller en mled Eltera barn. eller 
en ogift kvinna. De sämre semesterförmåner; som den 
lägre lö'nen drar med sig, kunna dock aldrig kmma  att 
st6djas af nagon dogm om.. kvinnornas mindke behof af 
hvila. 

Vid Stockholms stadsfdlmaktigesammantrade mandagen 
.den 20 dennes bifdls - Beredningsutskottets h.emställan an- 
gående semester för stadens tjänstemän:. Berednings- 
utskottet, dit ärendet .varit $tefiemitkradt, framhöll, 

.ten,, att den söker koinla i direkt. kontakt med hemmen, att "nå.gon skillnad i fråga om. semesterförmån knap- 
som kunna i praktiken omsätta. nya metoder och rön. past kan göras 'mellan manliga och Kvinnliga tjän- 



steinnehafvare i sa'mma loneghpp,' sa att at de senare 
skulle. gifvas i detta: afseende battre- ställning". ' Det ar ju 
ett riktigt och rättvist uttalande, om blott samma arbete 
varit bestämmande för hvilken lönegrupp tjansteinnehaf- 

. varen. skulle tiillhöra. 'NU ar det ett vilseledande uttalan- 
de. Dessutom hade de kvinnliga stadstjanstemannen i 
sin skrifvelse begärt bättre semesteiförmåner äfven för de 
män inom de lägre lön~upperna ,  hvilka ha likartadt ar- 
bete med ifrågavarande kvinnors, äfvensom för inspektri- 
ser för tillsyn af barn, husmitdrar och föreståndarinnor 
vid asyler och barnhem, saval manliga som kvidiga. 

Vid debatten i stadsfullmäktige framhöll dr Valfrid 
Palmgren hurusom det blefve en orättvisa att lata sernes- 
tertiden vara beroende af lönens storlek i samma ögon- 
blick som man frangått principen om lika l6n för lika 
arbete. En man, som sköter en tjänst, får genast en.ma- 
nads semester genom att tillhöra en lönegrupp från och 

- med den &de, under det att en kvinnlig kamrat med 
samma -arbete och samma ansvar far 14 dagar .genom att 
tilIih61-a m lönegrupp under den 8:de, 21 dagar från 6:te 
t. o. m. 15:de tjänsteåret, och hon far vänta i femton Ar 
tills en månads semester beviljas. 

Att afvarja denna orättvisa kallar beredningsutskottet 
att stifta specialbestam.melser till kvinnornas förman, men 
de glömma att en sådan specialbestammelse nödvandig- 
g6res af den första orättvisan, af den första specialbe- 

. stämmelsen till kvinnornas nackdel i lönevag. - 
Herrar Fränckel och Johan Östberg, som talade mot 

. dr Palmgren, fötretradde Beredningsutskottets synpunkt. 
- Herr Fränckel som var rädd att semesterns förhållande 

till lönen skulle förryckas, hade troligen glömt, att un- 
dantag redan gjorts för sjuksköterskor, hvilka få längre 

. semester an deras lön berättigar, eller tillsyningsman vid 
: halsopdisen, hvilka få kortare an deras lön skulle be- 

. rättiga dem till. Herr Östberg föi-sökte intala fullmakti- 
, . 

ge, att derina begäran om likställighet 'i semesterafseende 
var oberättigad, da kvinnorna redan fått en annan\ f örmån, 
nämligen tidigare pension. 

Nar skola vi kvinnor slippa höra talas om att det ar 
en förmån att f2 tidigare pension. .Den förmånen blir 
ju icke kvinnornas. I den grad de ar friska, ar det icke 
en förmån att tvingas att alltför tidigt mottaga en liten 
pension i stallet för lön, hvilken mannen enligt nya 16- 
neregleringen f2 uppbära 7 Ar längre. Pensionen ar i all- 
mänhet ,icke tilltagen sa att pensio.nstagaren kan lefva på 

.. den något så nar komfortabelt, cch vi bcra därför icke 
tillata, att det kallas en förman att få tidig pension. En 
annan sak ar att vid sjuklighet "oviljas ratt till tidigare 
pension, och i så fall afkortad pension. 

En förman framför mannen ha kvinnorna fatt genom 
den nya löneregleringen, nämligen ratt till afkortad pen- 
sion- vid afgång nar som helst efter 10 tjänsteår, men den 
väntade omsättningen bland kvinnliga tjänsteman blir ju 
ej till stadens nackdel, da pensionen star i proportion till 
lefnadsåren. .Om den kvinna, . som byter lefnadskall, bevil- 
jas pension f& den tid hon tjänat staden, bör det ej 
vara ett skal för att beröfva nästan alla kvinnliga tjan- 
steman den längre semester deras manliga kamrater få åtnjuta 

Sprid Dagny! 

Hvad kunna kvinnorna Kara sig af voteringeii i Stock- 
holms stadsfullmäktige om semesterfrågan? Jo, att intct 
parti ar att lita på. Utom ofvanstående högertalare tala- 
dc hr Tengdahl (socialdemokrat) och hr Sam. Fries (hö.. 
ger) emot, och vid voteringen gingo man af alla ffarger 
emot oss. Bland de frisinnade voterade herrar Martin, von 
Friesen, Bendixson, Palme, Rabe, Laurent m. fl. ernot. 
Bland socialisterna gingo de flesta mot oss, med undall- 
tag af fröken Mansson och hr Lindhagen. Bland h6p-r: 
gingo likaså de flesta mot oss, med undantag af hrr 
Lagerkrantz, Hernlund och J. F. Nyström, hvilka talade 
för, och hrr Almström, Boalt m. fl. Af de frisinnade 
talade dr Bratt och hr Lundbergh f ~ r  kvinnornas beïatti- 
gade kraf, hvilket innalles endast samlade 27 röster. 

Kvinnorna ha sarintressen af mångahanda slag att bo. 
vaka inom kommunalrepresentationerna, det lärde oss den- 
n debatt i Stockholins stadsfullmäktige. Men det 
fanns fullmäktige, som yttrade att de ej helt kunde glädja 
sig åt stadshusfrågans lyckliga vändning, darfur att alla 
dessa stackai-s kvinnor ej fingo sin ratt. 

A mg. 

Från alimanheten. 

Upprop. . . 

D å nu det 6:te internationella kvinnorösträttsmCtet till 
sommaren kommer att hållas i v ii r t land, SA vortt 

det en hederssak far oss svenska kvinnor att mottaga v i -  
ra utlandska gäster pa ett sätt, däri vi inlade niigot sar- 
eget nationellt. Jag skulle då vilja föreslå, att vi s2 all- 
mänt som möjligt under de dagarna bure våra vackra 
stolta nationaldräkter, och därigenom gåfve ett uttryck för 
vår kärlek till land och folk, vår kärlek till det enkla och 
gdigna. Och för mången af oss vore -detta ett sparaiide 
i toalettvag, kärkommet nog. 

Jag öfverlämnar därfar åt Dagnys lasarinnor att offevk 
ligt diskutera saken. 

r öst rätt sk vi ma frait Bofzrrslliiz. 
7 .  

. . 
, I I I  

8 .  I 

Annonsf örmedlare, 
ö ål it lina och valrekommenderade, 

önskas far Dagny såviil i landsor- 

ten som hufvudstaden. Anmälan å 
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Gift kvinnas' myndighet;, s . a Ett brännande sqcialt . 
. . 

L agberedningens pågående arbete med giftermilsbalkens 
omredigering sätter med största aktualitet ulnder . de- 

batt aden gifta kvinnans rättsliga stallning,, de för. henne 
. tryckande och.. orimliga bestämmelser, som den : ännu gal- 
lande. lagen upptar. För .att framhålla en del önskemål 
med afseende., på en ny .lags stadganden och för. att i 
nagon mån influera den. allmänna meningen i detta .' han- 
seende hade i Stockholm. ett offentligt möte uilysts ons- 
dagen. den 22:dra' dennes under ordförandeskap af fru 
Emilia Broolmé; inlbjuda.re. voro' följande kvinlndöreningar: 
Fredrika-Bremer-Förbundet. Föreningen för kvinnans po- 

-1itiska rösträtt i Stockholm, Hvita .Bandd,' Kristliga .fö+ 
eningen af .unga kvinnor, Socialdemokratiska . kvinnokon- 

-gressens verkställande utskott, Stockholms Allmannakvinr 
. noklubb, . Svenska Kvinnornas Nationalförbund, ' Södra 
Kristliga fölreningen .af ' unga kvinnor. 

En talrik publik vittnade oin .att intresset för. fragan 
ar lifligt i vida kretsar, och dr . Alexandra Slkogiunds 
framstallning . af den gifta : kvinnans rättsliga stallning förr 
och nu åhördes med största uppmärksamhet. Frii Agda 
Montelius' därpå fdjand~e varmhjärtade anföiiande' med 
dess ni&nga konkreta exempel på .de upprtirande f6rhål~ 
landen, hvaru4i1 den nu @illande lagen faktiskt kan f6rsat- 
ta den' gifta .kvinnan L och hennes barn solm hon. ej har 
att ra'da öfver -, gjorde synbarligen ett djupt intryck 
på de församlade. 

Fröken .M. Stael' von Holstein sammanfattade, 'med om- 
nämnande .af fru Anna 'Wiciksells i. ett. föredrag ' i  ämnet 
gjorda .uttalanden, till sist önskemilen för en ny skydds- 
lagstiftning: målsmanskapets upphäfvande; husbonde- och 
-förvaltningsrättens . afskaffande; införandet af samagande- 
ratt, med .förvaltningsratt för hvar o@ en af. makarna; 
ordnandit af permanent skiljedomstol i tvistemal.' .mellan 
akta makar, sisom redan i utlandet praktiserats; akten- 
skaps&,lderns , hejande. till 18 A f  och i samband &armed 

.. . afven; 'ett hejande af skyddsiidem. .. ' 

Slutligen antog miitet fiöljande. ~esoiution: 
"Kvinnpr och mäq . samlade till offentligt. möte i Sbck- 

.holm dm: 22. mars 191 1, uttala ined anledning af !. d m  

.pAgåwde revisionen af 4ktenskapslagstifhingeni .ett b e  
stämdt yrkande; att .'lagb~tammelserna sa affattas att mals- 
manskapet upphafves .' och denn gifta kvinnan beredes ' full 
likställighet. med mannen saca1 inom hemmet och gent 
emot barnen.. som! i förmögenhetsrättsligt afseende?'. 

Vidare beslöt metet att ena sig om följande "af. fröken 
Anna Lindhagen af fattade och. föreslagna uttalande: 
. "Möitet uttalar 'solm sin mening att det ar beklagans- 

vardt, att Så viktiga frågor f ö ~  kvinnan, som ikigavaran- 
de, skola afgöras utan att kvinnorna hafva medbestam- 
rnander'ätt vid ' deras . lösning." . S . ,. 

: G L O M  . . E J att 
förnya hvartals- 

. . . .  . 

prenumeration!. 

U i .  regienienteringstrågan. Den kungliga kommit- 
téns lagförslag: .j,ämte . reservather. . Utgifvet af Den Svenska 
Federationsafdetningeris S&reIse, ~ l m ~ v i &  & Wiksélls'Bok- 
tryckeri. A:-B. (i. distribution.) *pris 1 kr.  . . . ,  

För dem, som anse i i i  icke sa lätt kunna. komma 
Ut nied . &et dryga bokhandelsp& Re&iementeringikom- 
mittens Bitänkande betiniar eller ' icke. ha alltför 'mjcken 
tid eller lust att ägna st&di&' af. fiågan, erbjuder. of- 
vannämnda brosich& en &d hs lp  till orientering; Fast- 
an ett' flertal xiiannisko; helst undvikit att tänka pA .detta 
dystra och ruskiga ämne eller ock 'afvisat 'det såsolA d e m  
icke vidkommande, torde spörsmilet i det 'läge .drt ...nu 
kommit icke längre låta sig s i s a s .  Ty' d d  Står .nu brän- 
mande och uppfordrande inför oss och krafvpy .sin lös- 
ning, -en1 .'som kqn~mei att sträcka sina ingripan- 
de ,  direkta och indirekta 'följder 'langt in ' i h&ntid&. 

Det gäller hu icke l@igre' att taga +ilhing 'till . fr'& 
'gan, iy tack :vare d e  utredningar s i m  nu kommit tiil 
stand, stlr  .det hos oss harskande systemet med en regle- 
menterad prostitutio~l. - iiväl hed  hänsyn till dess effekti- 
vitet som dess ' moraliska och sociala betänklighet& - dörndt . 

och utdömdt. ~ v å r i ~ l i r t &  är nu 'att för sig klargöra i 
hvilkei riktning förestående reformer böra g &  för &t bäst 
befordra allmänt och enskildt väl. Ocli 'detta synes i'själf- - 
va veiket varit e i ~  'klippa, hvarph koarimitterade själfva tt- 
@t alharsam tani. ' .  

Att regleinhterin&kommittins utredningar trerkställts 
på ett satt, som öiverträffar.,alla föru'eritningar och står 
öfver d i t  beiGmi, är känd och &kind sak. . ~å: 'de t '  gällt 
den 'mycket vanskliga och , svårlösta 'uppgiften att' taga 
ställning. till spörsmi!et i Sin .helhet,. afvaga. och $amman- . 
gjuta d e  olika åsikterna samt affatta . födagen till lag., 
'synas kommht@-ide ieke lyckats lika fullskqdigt &i. väl. 
 e en vare sig , Fågan 'skulle "komnia att . lösas i fhI.1 enlig- 
Ilet hed kommittéföklaget för att sedermera. - o& som . 

k a n  d& ikuile förmodi, ' i n m  en mycket snar . framtid' - 
underga en - säkerlig&i ?fvislig ;eyid@-ing, ' eller 'd&, $i.- 
so@ önskligt y r e ,  kommer att l&& efter del&. andra 
f*rs1ag, 'sa blir det i .  alla fall d e  kommitterad& . .  . förtjänst 
i c h  ä- att ha lagt d& grundval, hvarupp~ tviivelsutan 
ett sedligare .samhalle en.gårig skall komma att. byggas upp. 

Kommittuis förslag rörande inskricandet. .'mot. skocleL 
vande kvinnol, sasom ock atskilliga dess förslag beträf- 
fande. Atgärder mot smittosamma kömsjukdmars sprid- 
ning, innebära icke allenast missräkning, de .förbrylla en. - 
De svara hvarken mot resultaten af utredningen elter mot 
det vidsynta betraktelsesätt och de högtänkta intentioner 
den gifvit prof på; Man får ett intryck som' ,hade, nar 
det slutliga afg6randet stod för dörren, den, : kompakta 
manliga majoritetens åskådningar tagit .sate kommittén, 
suggererat den och. ledt o& formit dess beslyt i: en rik? 
ning, i hvilken den själf icke velat .gå. ~ommithpajori-  . . 
teten har ju ansett, att r~glernentering~s~ste~et genom för: 
.slaget , icke - blotat. afskaffas, utan den trodde afv& hvarje 
möjlighet utesluten :till- att . p& n%g* sidov'ag' i' e; ,ellef . . t' 
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annan form återinföra reglementeringen. Och dock sku?l~ 
enligt fordaget en pariasklass af. helyrkesprostituerade kvar- 
sta, tvangsanstalterna skulle sasom oumbärliga "pedago- 
gier" bibehallas, och en sedlighetspolis skulle fortfarande 
hålla vaksamt öga på k v i n n o r s köasförbindelser. 

. Hvad angtir kommitterades förslag till lag anigaende 
Atgarder mot utbredning af de smittosamma könssjukdo- 
marna, fölrefaller det nara nog . otroligt, att en lagstift- 

-.ning sådan som den föreslagna skulle kunna komma till 
stånd i ett land som vart, ett land, som man varit van 
att betrakta såsom en frihetens stamort. Kommitterade se 
. i detta förslag (inndattande åtskiiliga tangsatgarder) blott 
ett öfvergåiigsfcirslag. De anse det emellertid hvarken till- 
rådligt eller försvarligt att redan n u afsta från all slags 
tvångslagstiftning. Man måste dela deras mening, att f& 
religgande lagstiftningsh-slag blott kan blifva ett öfver- 
.gångsfö&lag - efter all sannolikhet ett ytterst kort sadant. 
Ty trots kommitterades mening om ett motsatt förhållan- 
de, ar det omöjligt att annorlunda an sasom ett o e r -  
h ö'r d t ingrepp i den personliga friheten betrakta en 
tvangsudersökning (och om sa pröfvas nödigt, tvångs- 
behandiing), som pa blott och bart en angifvelse och en 

. sundhetsinspektörs uppfattning af att sannolikhet ligger 
till grund för angifvelsen .kan åläggas hvilken cförvitlig 
medborgare som helst. Och det föreslagna systemet lam- 
nar helt visst många kryphal, liksom det inbjuder till Spi- 
oneri och otvifvelaktigt öppnar rnanga sidovägar för god- 
tycke, falska angifvelser, utpressningsförsök m. m. för 
att nu icke tala om .de många oundvikliga misstag och 
förväxlingar, hvarlill det skulle lämna r u ~ .  Och det 
ligger nhgot afskräckande i blotta tanken, att människors 
sorgligaste hemligheter skulle bokföras i halsovArdsmyn- 
Eigheternas anfialer eller ligga i sanitetsvaktmästarnas han- 
der. . 

'Med -ledning af den hsikt, som 9'särskildt frin kvinn- 
ligt håll'' gjort sig gällande, att det nu radande regle- 
:menteringssystemet .innebär en social orättvisa mot kvin- 
nokönet i sa matto, att det inskrider mot den svagare 
parten, kvinnan, men underlater att inskrida mot 
,de i smittohanseende jämbördiga mannen, yttrar kommit- 
ten: "i den man denna uppfattning ar befogad, bör gif- 
vetvis vid. en lagstiftning - i  ämnet A densamma fastas till- 
börligt afseende". Men att kommittén i sitt förslag till 
lag verkligen fast tillbörligt afseende härvid, lär man val 
~trninsione fran kvinnligt håll näppeligen kunna tycka. 
Prostitutionen sasom sadan finner kommittén icke kunna 
straffbeläggas. Helyrkesprostitutionen fölrklaras dock vara 
af sa samhällsfarlig beskaffenhet, att den ahsetts böra ut- 
göra ett undantag. Genom ' en harskande rå könsmoral 
och m af administrativa och kommunala myndigheter ve- 
dertagen praxis skapas det för närvarande en pariasklass 
af kvinnor. Går kommitténs förslag igenom skulle, trots 
de storartade hjälpmedel till en humanisering af förhal- 
landena .och opinionen, som tack vare betänkandet före- 
ligga, en pariasklass af "helyrkesprostituerade" tillskapas, 
och detta genom allmän lag. Det ensidiga inskiidandet 
mot kvin.nan har alltså bibehallits. Vederbörande ha blott 
lekt ett sällsamt ."kurra gömma" med kvinnorna, lösdrif- 
;jama, luffarna och - sig själfva. I fraga om en framti- - 

- 

B R 6 L L OPS- u DRAMATISKA u. Kökselever 
och andra f e s t l i g a  
r a n a  T E A T E R N S  emottagas under 

bast - u RES7A URANTU ""mmdnaduna. 
"DRAMATENS" u H 

P E S T U ~ N I N C  O G 0  JAGARE 1 Erk3ndt go& kök under 
PulIständiia BtsIa$ u S T O C K H O j, W, 

u ledning af framstående 

lämnas beredvilliit. fransk kökschef. 

da lagstiftning kan det knappast anses sasom ett iinskemal, 
att lösdrifvarlagen blir den lag, hvarunder prostitutionen 
skulle sortera. Och det torde kunna betraktas minst sagdt 
langsökt, att "luffarna" inför rättsmedvetandet skulle kun- 
na ställfiiretrada prustitutionsmarknadens kunder samt gilla 
såsom de prostituerade kvinnornas . manliga motsvarighet. 
Det svarar däremot fcrtraffligt till det syndabockssystem, 
som städse harskat på detta område. Far ovanlighetens 

.skull föreslås emellertid m'a n l i g a syndabockar -- men 
lyckligtvis blefve det ju blott fingerade sadana. 

Dock anser sig kommittén ha tagit fullt afstind från 
reglementeringssystemet. Föiljande egendomliga lapsus i 
deras tankeslut m% anf6ras. Efter en ingaende granskning 
af nyreglementarismen framkastar kommittin fragan huru- 
vida det i var tid skall kunna anses tankbart, att man 
skulle kunna få till stand en lagstiftning, hvarigenom reg- 
lementeringssystemet ens i reformeradt skick skulle kom- 
ma att för framtiden hos oss befästas* Kommittén ar 
af den bestamda uppfattningen, att denna fråga maste 
med hänsyn till de med systemet oskiljaktigt förenade 01.5- 
genheterna besvaras nekande. En af svårigheterna för m 
sådan lagstiftnings genomförande antyddes af konseljpre- 
sidenten Climenceau vid &t tillfälle, den 7 december 1908, 
då en deputation fran franska profylaktiska sällskapet till 
honom öfverlämnade nämnda sällskaps nyreglementariska 
förslag. Då nämligen en af deputationens ledamoter dar- 
vid kommit att nämna ordet "godtycke", anmärkte W- 
inenceau: "Sans doute, c'est de l'arbitraire, mais il reste it 
savoir si 1'A r b i t r a i r e, m h e  i l l (1 g a l, n'cqt pas 
préférable i un A r b i t r a i r e l é g a l i s k".*) 

Kommitterades syftemal tyckas saledes i ett som an., 
nat icke ha velat lata sig realiseras i lagförslagen. Hvad 
sarskildt frånskiljandet af en klass af s. k. helyrkesprosti- 
tuerade vidkommer, vill man icke tro, att kommittén gjort 
sig full reda för hvad dess förslag innebar. Jika ;.itet 
vill man tro; att det tjugonde seklets män komma att 
gentemot nationens kvinnliga och stumma hilft vilja in- 
skrida med ett stadgande så förnedrande, att trots förcgä- 
ende tiders vald och orätt mot kvinnokcnet ett liknande 
dock ännu aldrig fläckat svensk l a g. 

Brochyren fullstandigas med professor J. E. Johans- 
sons af sträng logisk skarpa präglade "särskilda yttran- 
de". Det lämnar en värdefull, ytterst lättläst och ~nder-  
hallande öfversikt öfver betänkandet o& utgör en deii 
basta kritik daröfver, som torde kunna astadkommas. 

Till reservationen vidfogar professor Johansson ett 
förslag till lag. Krafvet på de båda könens likställande 
vid lagstiftningens behandling af prostihttionsföreteelscn 
har här blifvit fylldt. Det vill därför tyckas, som om det 
i denna fraga svårligen torde kunna framlägga ett lag- 
förslag, kring hvilket kvinnorna med mera skal skulle kuli- 
na komma att enas. Och icke blott de, utan alla, soni 
anse att hafdandet af kvinnokönets fulla manniskoratt och 
människovärde icke blott ar ett kvinnointresse utan för 
männens sava1 som för kvinnornas basta en frAga af hög. 
sta betydelse. 

Q Del 1 sid. 430. 
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I Alice Zimmerns bok om ' 

. .  . rösträttsrörelsen.. . . ,  

F rån "Nylaengdes" redaktör, frtiken) Gina Krog, ha vi 
med , anlediiing af den svenska ofversättningen af Ali- 

ce Zimmerns "Kvinnornas rosträtt i skilda länder" er- 
hållit nedanstående pipekande af i 'boken begAngna miss- 
tag med afseende p& no,rska förhållanden. Fröken Krog, 
hade med sin skrifvelse afsett att möjligen geno. den- 
samma kunna få misstagen rattade i den svenska &er- 
sättningen, nAgot so'm emellertid var för senlt, dA boken . 

ju redan -föreligger i tryck. Vi villfara naturligtvis gärna 
fröken Krogs 6nskan att i hvilkeit fall som h,elst taga in 

-hennes beriktigande i Dagny. Ledsamt är att fel före- 

m .o t s t a n d hos' de . kvinder som hogle dager senere 
stiftet K v i - n d e s t e m m e r e t s . f o r e n i n g e n .  .Og 
straks den var dannet, satte denne forening sig i bevae- 
gelse og fik et par stortingsrepresentanter til at fremsxt- 

,te et grundlovforslag som det omtalte. Foieningen talte 
til enr begyndelse ikke rnange medlemmer, men ivrige var 
de alle, og en del av os reiste strax. ut og , forediag 
og szmlet underskrifter ii1 en petition. - - 

Betinigelserne for statsbmgerlig og komni.unal s tqme- 
ret var dengang de samme, men var der noet, :som av 
foredragsholderne blev fremhaevet solm v a t  s e n, t l i g var 
det hellre ' den politiske stemmeret - den statsborgerlige 
rettighet med indflydelse paa. lovgivningen! - ,ad den 
kornnllunale, ' 

Grundlovsfmslaget blev behandlet paa stortinget 1890, 
1893, 1895. Man naadde til at faa majoritet for kvindes- 
stemmeret, men ikke den fornödne '/s majoritet. 

komma, men man måste erkänna, att ytterst ' stora -sv& I 1896 blev imedlertid , betingelserne for statsborgerlig 
ngheter, nä&an. oöfverkolmliga, ' föreligga, i&- det . @]ier og kommunal stemmeret skillt. For at erholde den kom+ 
.att här en öfversikt fran' så skilda munale var fra nu av simpel majoritet tilstraekkelig. Da var 

drt Kvindestemmeretsforeriingen la sit . vaesentlige ar- länder och när, hvad sarskildt de skandinaviska länderna beide paa först og at erholde . det samme 
-beträifk, källskrifterna 'äro skrifna pA1 ett språk, Soan ~ tg i f -  gjorde den et par s sar senere stiflede, L a,n .d s k v i n d e- -- 
.varinnan naturligtvis ej behärskar. SA äro~ misstag be- s t e m mae r e t i f  o r e n'i n g . - resultatet blev ieiren - i 

. . gångna äfven beträffande svenska och finska förhållanden. i901. - . . . . . 

pa 1870-talet i sverige bildade ',,F6reningm för gift Da den var vundet, begge foreningers .arbeide 
ut paa den statsborgerlige. stemmeret - man kjender ' re- 

kvinnas äganderätt9', som i boken beröres och utgifvec sultatet fra, 14 1907,, . . 

såsom tillkommen på föranstaltande af friherinnan Adler- Om Landskvindestemmeretsfckenin~en~ s i e  side 44 at 
'sparre, stiftades, som bekant; p$ initiativ af Anna Hierta, 
:mmera fru ~etzius, och fru Ellen Ankarsvärd. "Finsk 
-kvinliofö.renings" ordförande har fröken Lucina Hagman 
*aldrig varit. . 

Det hade ju varit i högsta grad önskvärdt om. dessa 
och äfven nagra andra misstag blifvit rättade i deisven- 
ska öfversättningen; som, det nu är, f A  vi dock anse dem 

' lilla boken . i s t 'o r t t a g .e t som en god öfverblick af 
den stora internationella rörelse? Iivilken har till syfte att 
bereda kvinnorna ,-röstratt i de skilda - länderna och hvil- 
ken föres framilt med s$ 'stor energi och malmedvetenhet. 
- Vi lämna hirmed ordet A t  fröken Krog. 

, R d* 
. . 

Til Redaktionen av Dagny. 

Av en artikel i "Dagny" nr. 11 : "Professor Reuter- 
skiölds utredning och den .internationella kvinnorokträtts- 
kongressen" - udertegnet N. K. - ser jeg at professor 
Reuterskiöld i. .sin utredning har benyttet. so,m kilde bl. 
a. Alice Zirnmixns b d :  'W o m  en's S u f  f r a g e  i n 
M a n y L a n d s samt at denne skal forelzegges i svensk 
oversettelse ved den internatimale kvindestemmeretskongres 
.i sommer. . '  
' Jeg har . lmt dette med beklagelse - for . vort eget 
lands vedkommande - . da fremstillingen om kvindstem- 
meretsarbeidet . i Norge ingedunde er korrekt. . 

Jegi peker först paa noen linjer, hvor mit navn er 
niwnt.. Der staar siae 43. andet avsni.t: "I 1885 stiftet 
frk. Gina Krog .en forening i Christiania, hvis vaesentlige 
formaal var "at skaffe kvinder kommunla1 stanmeret". . 

Dette er helt feilagtig. 
27 november ' l885 'holdt jeg foredrag med denne koa- 

'klu&on~: forslag om politkk og kommunal stemmeret for 
hinder - paa' samme betingelser som for maend - maa 
uophddelig' bringes ind for stortinget. - i den diskus- 
sion som fulgte i N w k  .kvi@esaksfqening, otte dager 
*-efter, fremholdt enkelte' talere, at man borde begrzense 
sig til den kommunale stemmeret, men dette mötte S t ae e r k 

den bl.ev rekonstrueirt av en foreZng fra 1895. - 12 
febïuar 1898 blev Landskvindestemmeretsformingien stiftet 
under min ledelse - (jeg var aaret för fratraadt som for- 
mand av Kvimdestemmeretsforeningen) - saa jeg er istand 
til at oplyse ,at dette e r  en feiltagelse. L.. K. S. F. var 

. 

en helt ny forening - men ' med programet . fra 1885: 
statsbbrgerlig , og kommunal stemmeret for, kvinder paa 
gamme I .betingelse som. for rnzend. - f . 
' . Denne . og,, flere .feiltagelser er forovrig mere UWE- 

sentlige; . . 
Derimot er den f&& piatalte .$kjzbn&vinger, i a  den 

hele fremstilling derigjemem blir forvirret k g  usand. 
I 1 885 blev det organiserte kvindestemm&etsarbeide 

grundlagt i vort land' - og., paa bred basis. Det orga- 
niserte og samenhaengende arbeide, sammenhangende og 
u,avbrudt 1 (om det end ifölge utviklingen senere spaltet 
sig i flere foreninger) - saa det har kunnet f8re til max- 
Ledagen i vor historie 17 mars l91 1, da en kvinde tok . 

plass i Norges storting. 
IMen denne sandhet om' gruxidlaeggelsen, a n  organi- 

sationen og sammeiihaengen. er det som fordunkles ved 
den omtalte angivelse. 

Da jeg fik mig tilsendt define lhaanadbok, saa jeg 
strax med beklagelse deq, far vort arbeid& a ed koli ii men de, 
nisvisende fremstilling. Men hvad. var derved at gjöre? 
'- En ny utgave blev der ve1 ikke, taenkte jeg, .og man 
har jo vzennet sig , til resignation ' likeoverfor feilaktige an- 
forsler i frernmende sprog om hjemlige forhold. Det 
fremmede' sprog er jo ofte netop. grund,m til fejltagelserne, 
idet man misforstaar hjemmelsmandens aplysninger. 

Men da jeg nu saa boken skulcje oversaettq' til' s k s k ,  
erindret jeg mangleme, .tok den frem och fandt dem ved 
granskning slemmere end jeg erindret. 

Jeg henvender mig deffor .til Dagnys redaktion med 
anmodning om, hjaelp til at faa, ihvertfald, den ves te  
fejl rNet, saa man istedetfor at oversette ordenet . . , 

- a society at Christiania, whose chief aim was the 
-granting d the 'Munici,pal Frandlise to wome'n -. vil'saet- 
te fölgende oversat til. svensk: - e n f o r en:i II g, . h v i s 
f o r m a a l  . v a r  a t  s k , a f f e  ky.in.de.r . . . . .  p o l i t ' i s j k  .. .I 



o g  k o m m u n a l  s t e m m e s e t .  p a a  s a m m e .  be- 
t i n g e . l s e . s o m  f o r  maend. - - ,  

. . .  . . +  
' *  Kanske vi1 det i denne forbindelse interessere at höre, 
at .frk. A n n a R ol g s t a d, vor representant i st0rtinget.i 
disse dage,- og fru' A n n a  B u g g e  W. ickse l l , ,  nu et 
.frernskudt medlem av den -svenske Landsforening for kvirr- 
destemmeret - begge var med da kvindestemmmekforenin- 

. gen. - blev. stiftet december 1885, og. begge hddt foredrag 
'om kvindestemmeret, statsborgerlig og kommunal, inden 
~grmdlovsforslaget kom .frem til den store principdebat 
1890 .i Norges storting. - 

. Kristiania . 21 mars 1.91 1. 
Gina Krog. . 

Albert Bonniers förlag, Stockholm : Medan gräset gror. En 
bok om det vaxande. I. Af Emilia Fogelklou. - Kungen.pa 

' Marskär. Berättelser af Sigurd v. Koch. - Gyckelspel. Af 
Erik Juel. - Parternas strid. Skadespel af Einar Anvids- 
son. Sapbubblor och drömmar. Dikter af JosefSvanlund 

Hugo Gebers förlag, Stockholm: Kubinke. Roman af Georg 
Hermann. Bem. öfversattning fran originalets 1O:de upplaga 
af Ernst Lundquist. 

.Almqvist .& Wiksells Boktryckeri A.-B., Upsala 6r Stockholm: 1 
, reglementeringsfragan. Den kungliga kommitténs lagför- 

' ' slag jämte reservationer. Utgifvet af Den Svenska Federatwns- 
' afdelningens Styrelse. 

. _  

Upphöjda genom sin underlägsenhet (det har låter 
som en motsägelse), begära de- ständigt hyllning i sin 
egenskap. af kvinnor, fastän erfarenheten borde lära 
dem, att just de män, som yfvas öfver att med 
kksl;rupulö~ästc noggrannhet bevisa könet denna god- 

tyckliga, och oförsynta vördnad, äro mest benägna att 
tyonnisera , och .. . förakta . denna samma svaghet, som 
.de omhulda. . 

. W' -Mary W'llsfonecraft (A Vindication of  the Rights of 
. . Woman, 1792). 

, 
. 8 .  L 

Notiser. 

Kvinnliga kommunalrepresentanter i Norge. Enligt upp- 
gift i ""Nyllende" har vid de kommunala valen i Norge 
1910 insatts 166 kvinnor. som stadsfullmäktige samt 201 
kvinnliga stadsf ullma'Migesuppleanter ; likaledes i kommu- 
nalnämnder på landet 44 kvinnor samt 178 suppleanter. 
Tillsammans utgöra således de kvinnliga kommunalrepre- 
sentanterna ett antal af 210 och suppleanterna uppga till 
379. En betydlig ökning sedan år 1907, men val för- 
klarlig när man besinnar att sedanl dess allmän kommu- 
nal röstfac beviljats de norska kvinnorna. 

InternationelIt rösträttsfrimärke. Den internationella 
Kvin~or~rattsalliansens' ordförande Mrs Chapman Catt 
'har framsfaltt förslag- om' utgifvande af ett internationellt 
rösh2attsfrimarke, hvaraf inkomsten skulle tillfalla Allian- 
sens kissa. Hon' uppmanar de till Alliansen anslutna 
länderna' att till Stockholmskongressen insända ett eller 
flera förslag till ett dylikt frimärke. Det vore roligb om 
Sverige .kunde. segra - i denna taflan, liksom det gjorde 

i fraga om ritningen till det internationella standaret. För- 
slag insändas, märkta "Internationella Rösträttsfrimiirkct", 
under. adress R ö s t r a t t s k v n g r e s s e n ,  S t o c k -  
h o l m, före den 1 juni 191 1. 

Söstriittssoaré i Stockholm pfi Grand Hotell. Finan j- 
kommittén för kvimbrnas stora röstrattskongress ger den 
3 april en! soaré pA Grand Hotell för att insamla medel 
At ftireningen att värdigt kunna representera inför de min- 
ga .framstiiende utländska gästerna, som väntas hit i som- 
mar. Programmet är synnerligen lockande. Det inledes 
.med kuplettsang af fruarna Oberg och Lambert, fru 
Oberg kommer att föredraga några franska och italienska 
visor. Därefter- följer en serie danser af amatörer, som 
skola framställa dansens utveckling frAn äldsta tid till v b  
ra dagar. I serien inbegripes afven en rad tabliier, som 
väntas .blifva af stor konstnärlig verkan. Som slutnum- 
mer kommer dans af fröken Olga Raphael, kand frin sin 
lyckade debut i tredje aktens backantdans i Titus. Dar- 
efter kunna de smi  så önska intaga supé å Grand Hotell 
ii kr. 2: 50 person. Festen afslutas med allmän dans ef- 
ter det mycket omtyckta zigenarkapellet i Berns, och det 
är antagligen sista gangen, som ungdomen blir i till- 
fälle att dansa efter dess toner. 

Biljetter i 4 kr. finnas tillgängliga i Grand HotelTs 
vaxelkontor. 

Praktisk sommarskola. I regel pågår, som bekant, skol- 
arbetet i vart land- under den m6rka och svala delen af 
året. Ett bland undantagen fran denna regel utgijr Karl- 
skoga praktiska skola för kvinnor, där, såsom annons i 
dagens nr anger, skolarbetet börjar den 15 maj och fort- 
går under den varma och ljusa delen af Aret. Erfarenhe- 
terna fran denna af kvinnlig ungdom talrikt besökta sko- 
la visa att de långa ljusa somniardagarna lampa sig sar- 
deles val för inhämtande af kunskaper och färdigheter i 
husliga sysslor, sasom vafnadskonst, sömnad, konstslöjd, 
tradgArdsskötse1 och huslig ekonomi. Aftnarna däremot 
användas vid denna skola f6r inhämtande af teoretiska 
kunskaper, shom sprak, . bokföring, naturkunskap, hälso- 
lära o. d. Uppfriskande lekar, shng och kortare utflykter 
till vackert belägna. platser bringa omväxling vid arbetet. 
Vistelsen i en ovanligt naturskön trakt sisom Karlskoga 
blir p& detta satt för kvinnlig ungdom era. praktisk som- 
marskola' för både nytta och nöje. 

Föreningsmeddelanden. 

Fredrika-Bremer-FfSrbundskretsen Lund med omnejd hade 
den 21 dennes möte under ordförandeskap af fröken hIz- 
ria Collin. 

Revisimsberättelse för det af Förbundskretsens styrrlsc 
och styrelsen för Arbetsklassens Barnhem i Lund anorcl- 
nade lotteriet ti;l förman för barnhemmets yrkesskola fcr 
hushålls&romål upplastes och lotterikommittén bevilja- 
des enhälligt decharge. 

Kontanta behallningen af lotteriet, som oafkortad till- 
faller ofvannamnda yrkesskola, utgör kr ' 10,752: 31. 

Ett meddelande från kretsnämnden, angaende centrai- 
styrelsens verksamhet under det gångna året, delgafs kret- 
sen, hvarefter ordet öfverlamnades åt redaktur Wald. Bii- 
low, som h611 ett intressant föredrag "Om naturskydd", 
illustreradt af talrika skioptikonbilder. Mötet afslutades 
med sång af en damkvartett. 
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gar- i  praktiska ämnen för-arbetarehustrur som nu igång- 
satts och af livilka den f6rsta hölls haro,mdagen i en af 
stadens folkskolor. 

Sammankomsten b6rjade med servering af chokolad 
med brod och kakor, hvarefter följde nå-gra hälsningsord; 
innehållande ett kort , påpekande af Fredrika-Bremer-För- 
bundets uppkomst och verksamhet, samt slutligen hufvud- 
punkten på. programmet: ett föredrag om barnuppfostran 
af kyrkoherde Karl Sandegård, förutvarande styrelserned- 
lem i Helsingbmgskretsen, men nu~ afflyttad från staden. 

Han behandlade ämnet på ett både varmlijartadt och 
humoristiskt satt, som i hög grad lyckades fängsla audi- 
toriets uppmärksamhet och intresse. 

Gästernas antal uppgick till ett 40-tal,' och stamnin- 
gen var den allra basta, så att man kan ha hopp om. en 
vidare utveckling af denna verksamhet. 

Fredrika-Bremer-Förbundets Helsingbbrgskrets h& slagit ' nov. 1910 med adedning af stadsf~mäktigevalen: Den 
in pii e n ,  ny verksamhetsgren med den serie .fökelasnin- talrika publiken mottog dr Petrinis föredrag med lifligt 

bifall, men förgafves inbjöds till diskussion. En herre 
omtalade att kapten Wallenius var borta - och ingen 
annan syntes vilja stå för hans åsikter, hvarför segern 
för kvinnorna var . obestridd. - 

Den 18 mars hade en aftonunderhållning anordnats, 
som inleddes med sång af folkskdeföreningens kös, hvar- 
efter fru Ellen Hagen h611 ett utomordentligt anslående 
föredrag om den "internationella kvinnliga rösträttsr6rel- 
sen," hvilket ill~strerad~es af en m h g d  skioptikonbilder. 
Efter föredraget var ett enkelt samkväm anordnadt. Me- ' 

ningen med detta mölte var att söka väcka intresse för 
den internationella kvinnioröstirattskongressen i Stockholni 
i juni; #och att döma af det stora intresse, hvarmed fö- 
redraget åhördes och af det lifliga bifall som följde på 
detsamma, ar det att hoppas att detta andamiil vunnits. 

F. K- P. R. i Östersund hade den 24 februarizett möte, 
hvarvid den . aktuella fragan "kvinnan och statstj ansterna" 
diskuterades. Efter ett särdeles sakrikt och klart inlefl- 
ningsföredrag, hvari sai-skildt påpekades de egendomliga 
konsekvenser som skulle kunna bli en följd af löneregle- 
ringskmmitténs förslag att kvinna, som1 ingår äktenskap, 
ej skulle ha ratt att inneha fullmaktstjanst, vidtog en lif- 
lig diskussion,, som u.tmynnade i antagandet af följande 
resdutioni: 

. ' F. K. P. R. i Ostersund samlad till möte d m  24 
febr. 1911 uttalar som sin iisikt, att det vore oklokt af 
riksdagen att bifalla kommitténs förslag att utestanga gift 
kvin~na från tjänster med kuIngl. fulllmakt. 

. 

Pi föranstaltande. af Skåneförbundet af F. K. P .  R 
har dr Gurli Petrini hållit en serie förredrag i åtskilliga 
af de skånska röaträtts&mingarna. Ofver ämnet: K v i n- 
r i o r n a  o c h  d e t  k ' o m m u n a l a  a r b e t e t  .taladedr. 
Petrini i Kristianstad, Klippan och Lund. Eslöf, Trelle- 
borg och Skurup hade' valt A n s v a r s m e d v e t e n 
p o l i t i k, hvilket föredrag afvm 11611s i Lund på initia- 
tiv af föreningen Siudenter och arbetare. Ofvesallt ha 
dessa föredrag af den1 svenska röstrattsr6relsens bemark- 

. ta politiska talarinna samlat ett större auditori'um och 
mottagits med starkt. bifall. 

F. K. P. R. i Karlskrona har varit synnerligen lifak- 
tig under de giingna månaderna. 

Redan den 6 februari hölls årsmötet, vid hvilket före- 
drogs &rs och revisionsberättelser samt företogs val af 
styrelse m. m. .  Tvenne af styrelsens medlemmar, fru An- 
nid KalEn .och fröken Maria Nilsson; kunde till följd af 
afflyttning från orten ej emottaga återval. Båda ha va- 
rit med anda sedan föreningens .bildande, och föreningen 
gör genom att .  de lämna samhället en stor fsrlust.' Fru 
Kallén var f6reningens fölrsta sekreterare, och fröken Nils- 
son har hela tiden på det utmärktaste satt skiitt f6r'e- 
ningens räkenskaper. Sedan valet förrättats redogjotrde 
ordföranden, som deltagit i Centralstyrelsemötet i Stock- 
.holm, för detta, och därefter intog man tillsammans en 
kopp te. 

Den .22 febr. hade föreningen "en synnerligt lyckad 
sallskapsafton, hvarvid förekom musik' och deklamation 
samt uppläsning med fördelade roller af Frigga Carlbergs 

. "Nar begt-eppen klarna". 
Den 27 febr. anordnade F. K. P. 'R. en offentlig dis- 

kussion om "Kvinnornas kommunala och politiska röst- 
ratt". Doktor Gulli Petrini hd1 inledningsföredraget, 

. hvarvid himi sarskildt kritiserade de : synpunkter, som1 kap- 
ten. Wallenius framhållit i ett stort tal i samma ämne i 

Föreningen fOr Svensk Hemslöjd höll tisdagen7den 21 
dennes sitt ordinarie vårsammantrade å Skansens . Hög- 
loft under ordf6radeskap af prins Eugen. 

Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och sty- 
relsen beviljades ansvarsfrihet. Af årsberättelsen framgick . 

att inkomrngter och utgifter balanserat med 87,045: 10 kr. 
För, upprätthållande af föreningens allmänna verksiimhd 
har föreningen i statsunderstöd erhållit 15,000 kr., hvil- 
ken summa afven erhållits innevarande %r; F6r 1912 har 
k. m:t begärt ett liknande belopp: Vid därefter f6retagna 
val .omvaldes de af styrelsens medlemmar, som voro i tur 
afgå. Afven revisorer, revisorssuppleanter och juryman 
omvada. 

Efter dessa förhandlingar talade fröken Lilli Zicker- 
man öfver ämnet: Huru bör undervisning i hemslöjd 
lampligkn ordn-as? En kortare diskussion fdjde på det 
sakrika och belysande föredraget. 

f ö r  

DAMER 
enligt vidstående 

m o d e l l ,  a f  prima 

AKTIEBOLAGET 

N.ORDISKA ' KOMPANIET 
! .  

STUREPLAN .' ' . 



PLA 

I 

f. v. b. 

Landtbrukaredotter, 
som genomgätt en 4 nib. hii~likllr 
kim i Katriiieltolms prakt. skol? 
högre afdelning önskur utidcr bi 
dad och erfaren husmoders ledtiin 
erhålla utbildning i alla till ski 
tande af ett Iiushåll erfoukrli~ 
göromål. Villig att Mtaga i al 
förefallande sysslor. 131ats önsk 
till 1 maj. Svar till ~Vil1ig.r~ Ysn; 
näs p. r. 

- 
/Platssökande fä sina annonser infarda 

Dagnyflr balfia priset el&r 7% &e pr rrzrn.. 
-magor och svar. 
-kivar kan man prenumerera pd Dagny? 

I .  landets alla postanstalter och bokifidor kan man beställa Skrifbitradesplats 
huru minga e x  som helst. 

Skall man alltid menumerera d dessa st~llen? hos domare, borgmästare eller ad- 
vokat sökes af ung flicka med 
mängärig vana och fina betyg. 
Kunnig i maskinskrifning. Svar till 
llY. V. arbetsamt1 und. adr. S. Gu- 
mzlius Annonsbyrå, Stockholm, 
f. v. b. 

Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid göra det. 

Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklddor? Ung ilictia, 
som genomgatt 8 4 .  läroverk, san 
kurs i massage och sjiikgyniiiasti 
önskar plats i farriilj ; villig att Iija 
pa barn med lixläsning, oni : 
fordras. Svar ined uppgift om 1C 
till 1118 &-(l, p. r. Göteborg. 

Dagnys postprenumerations- och bokladspris är kr. 4: 50 
för l/i, 2: 50 för l//, och 1: 25 för l/, ar. , 

Hvilka villkor erhAlfa ~renumerantsaml&e li D a m ?  

Finnes någon familj, .. Den, som samlar minst 5 prérnumeranter, erhaller en pro- 
vision af kr. 1: - för hvarje helars-, 50 öre för hvarje 
halfårs- och 20 öre för hvarje kvartalsprenumerant. 

Huru skall man förfara för denna provisions er- 
' 

h4 flande ? 

helst troende, som under somma- 
ren behöfver en lärarinna, villig att 
undervisa nybörjare i vanliga skol- 
ämnen, tyska och musik samt att 
biträda vid skrifning eller husliga 
göromål? Sv. motses tacksamt af 
lliärarinna 26 arfl, Falun p. r. 

Huslig, arbetsam flicka, f r h  got 
hem önskar plats soin hjalp i liu 
hallet, snarast möjligt. Svar t i  
llFarniljernedlem~l, Svenska Tel 
grambyråns Annonsafd., Hclsiti! 
borg. 

Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, går man tillväga 
. p i  ett af föijande satt: 
1) Antingen: Genom insändandet af prenumerationsafgiften 

med afdrag af provisionen beställer man det behofliga an- 
talet ex. (hur m h g a  som helst, men alltid minst 5) direkt 

. från Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
: i ett och samma paket sander alla beställda ex. Samlaren har d i  

att ombesörja utdelningen till de samlade prenumeranterna. 
'2) Eiier: Man prenumererar a närmaste postkontor ( e j  annor- 

städes) för de samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begär kvitto 8 samtliga erlagda afgifter, 
tillställer oss detta kvitto, da vi omgaende pr postanvis- 
ning sända samlaren den stadgade provisionen. 

Hvar, och till hvilket pris kan man nummervis I6sa 
Dagny? 

I Stockholms tidningskontor och cigarraffärer samt hos Dag- 
nys kommissionärer i landsorten. Pris 10 öre pr nummer. 

Ung fiiclla, som vistats i I h r  
land och Tyskland, och som t. 
v8ren utexamilicras f r h  Hor 
Iärarinneseminarium, önskar till Iii: 
ten som guvernant medfölja svei~: 
familj utrikes. Svar till ::22 ar 
Nord. Annonsbyrh, Göteborg. 

Ung ex. massös o. 

önskar plats i familj event. som 
sälIskap och hjälp el. medfölja a 
resor (badort). Svar till "Flerårig 
praktikn Tranas p. r. Ung handarbetslararinn; 

med utmärkta betyg, kimnig i klä 
och linnesöm, söker plats i slw 
eller familj frän l apsil. Sviii t 
~Villigll, Kalmar p. r. 
___.i__.-- 

Bildad, musikalisk, ekono- 
miskt oberoende ånkefrn, 

Alla skritvelser rorande expeditionen adresseras: 
D A G N Y S  E X  

. . STOCKff OLM. 

fullt kompetent att sköta ett hem, 
söker plats som sällskap eller var- 
dinna. 

Svar till Werksamhetl under adr. 
S. Gumzlii Annonsbyr%, Sthlm, 

till battre ungkarlshem eller i her 
dar husmoder saknas, önskas till 
April af medelalders flicka, fil 
kompetent att sköta ett battrc Iter 
Betyg och rek. finnas. Svzr t 
l~Intresseradl(, Knifsta p. r. 

ER bildad 24 ars flicka 
önskar plats i godt hem, helst på 
landet, som husmoders h'älp och 
sállskap. Ar van vid oci  intres- 
serad af matlagning, husliga syss- 
lor samt sömnad. Pa lön fastes 
mindre afseende än p i  ett godt 
bemötande. Svar till D G O ~   vilja^, 
Helsingborg p. r. 

Hushållerska, 
Folk.skolans Barn tidning skicklig och van att forests fina 

hem, söker plats till 1 kl. peiisi 
nat eller förest2 husl!!i!le'L för ko 
torspersonal eller ett större fiti:i 
hem. Svar till llHerrg;nird(l, Ofc 
rum p. r. 

u2gifven och redigerad af  STINA Q UINT ut- 
kommer - I!??! i - s h .  tjllgonde årgång. 
. . ''. Ett' rikt illustieradt. nummer hvarje vecka, 36 Ensam, 40-irig, gift kvinna, 

som har anlag för handel, frägar 
om det finnes nagon soni behöfver 
hjalp i affär (eller filial). Ar afven 
villig biträda med hushåll, har själf 
ett Iitet hem. Svar till [(Ensam 19111(, 
Hudiksvall p. r. 

Ung, anspråkslös f lickt 
önskar plats i familj; 3r villig d 
taga i förekommandc göroitiil, C 
skar anses som medlem af fliniiljc 
Betyg finnas. Svar tili nN:o 2( 
Tingsryd. 

veckor under året. 
Basta och Iampl&aste Ifining för barn af aCla 

sarnhalkklasser. 
' Prnumrera å närmaste postkontor .Pris för 

helt år monor 1: 65, havt år 90 ~ r e .  I7 års frisk och Ung, bildad flicita önskar plats 
i familj eller hos ensam dam som 
hjalp och sällskap. Ar äfven villig 
biträda vid skrifgöromål och lämna 
hjiilp vid läxläsning. Smil pret., 
goda rek. Svar till ~~Hjälp  i hem- 
met((, Visby p. r. 

liraftig bättre f lic& 
som genomgått 6 klasser i elciiic 
tarläroverk och som utider ett 
deltagit uti alla 1 heinmct förcko 
mande göromål, öriskar plats i gc 
hem, under husmoders ledning. 
iifven villig att med l h L b: 
läsa första och andra lciasscns e 
mentarkurser. Svar incd löncul: 
gift till ~~f=amiljcmedlcm 17 I 
der adress S. Gumntlii Annonsby 
3tockholm f .  v. b. 

Ung, bättre, musikalisk, barnkär 
Flicka, kunnig i sömnad och hand- 
arbeten önskar plats att g8 frun 
tillhanda. Villig att hjälpa barn 
med läxläsning. Svar till "Viren 
1911n, Höganiis p. r. 



Vid Skofde s lem en tarlaroverk 
;~u .ue . .~m,aw~; - - .  . .-. 4. : 

musikalisk -och med .utgångsbety; 
från Hö'gre Lärariniikswni.nariiit 
Stockholm sökes dill två barn or 
S och 11 ,år af t!orsk familj bo 
satt i Värmland. Stilla' men" natur 
skönt ställe. Ansökningar med be 
tygsafskrifter ställas till: "Fru Ma 
rie Blakstad, Värnilands'-Sälboda. - A.. 

D A G'N Y, 
KVINNORNAS BASTA 

PLATSANNONSTIDNING 

Plats i familj 
tt vara hiismodern behjälplig med 
nmnhus förefallande göromål ön- 
kas af 20-årig bildad, flicka. Svar 
il1 1120-årig', Barkåkra, p. r. . 

for flickor 
önskas från och med nasta läsårs 
början en med högre kompetens 
utrustad lärarinna i biologi, fysik, 
kemi och matematik (lön och pen- 
sionsbidrag enligt lag) samt pn, 
småskolelärariiina (lön 900 kronor)., 
Ansökningshandliiigar jarnte läkare- 
betyg böra ' före den ' l  april 191 1 
insändas till 

Styrelsen. 

Vid Karlstads Högre Elementarlaro~erk 
.för flickor. 

blifva f r h  och med nästa läsårs 
början' tvenne lärarinneplatser le- 
diga. Undei-visningsämnen för den 
ena : svenska, historia bch .franska 
(de bada förstnämnda företrädesvis); 
för den andra.: n1atematik;natur- 
kunskap och svenska (det först- 
nämnda företrädesvis). . 

Ansökningshandlingar jarnte frisk- 
betyg, ställda .till Styrelsen, torde 
före den S april. insändas till.däro- 
verkets Föreståndarinna. 

Huslig, battre flicka, 
jnskar n1at.s .hos ungherre eller: i 

Husföreståndarinna . 
i pedelåldern, kunriig. i matlagnin] 
och van att med ordning .och om 
tanke sköta bättre hushåll, kan ge 
nast erhålla fördelaktig anställninj 
om goda betyg k-unria företes. 

.Närmare meddelar . 
Klädesfabriken,. Karlskfiona. 

a.milj. gunnig i enkeloch fin' mat- 
agriing, sömnad in. m. Svar till 
'k. E.((, Landskrona-Postens exp., 
'andskrona. 

Husf~resttindarinne~ 
plats, 

ielst i ungkarlshem, sökes af an- 
:priikslös husl. battre flicka, att 
.köta, med eller utan jungf. hjälp. 
Cunnig i allt som hör till.ett battre 
iems skötande. Fina betyg. Svar 
il1 . llHustomtell, Tranås, p. r. 

Vid Tranås 4-klassiga 
högre folkskola Vid Lindska skolan i Uppsala 

önskas för nasta läsir en Ilarinna 
med högre kompetens. Aninen : 
kristendom i en klass på lägre 
stadiet (kan möjligen' utbytas mot 
annat ämne) ; biologi '(alla stadier); 
fysik och . kemi. Lön enligt lag; 
pensionsbidrag från skolan. 

Ansökningar, åtföljda af läkare- 
betyg, insändas till undertecknad 
före d. 8 april. 

' Bildad,. gladljat och barnkär flicka, 
som viil åtaga sig alla i ett hen 
förekommande göromål med till 
h jalp af en passflicka, erhiiller plat 
1 April. Svar med fotografi sam 
uppgift 3 ålder och löneansprå 
sändes. till 'Familjemedlem(l, Mjöl 
by p. r. 

är fr. o. m. nästkommande höst- 
termin 2:draIär.-befattningen (kvinni 
lig) ledig. Undervisningsskyldighet: 
modersm!iIet, historia och geografi 
eller modersmålet, geografi och 
tyska eller engelska samt dessutom 
möjligen matematik eller biologi 
på lägsta stadiet. (Kurser i 4:de kl: 
= i realskolans sjätte kl.) Lön 
1,700 kr. pr år. Ansökningstiden, 
utgår 18 april. 

Styrelsen. 

Ung, barnkär flicka, 
>om genomgått åttaklassigt läro- 
w k  och är road af husliga göro- 
nål, söker plats som hjälp och 
:ä;lskap. . Medföljer gärna till ut- 
?det. Svar till 1119 årll, Nordiska 
innonsbyrån, Göteborg. 

MARIA GERLE, . 
föresthdariniia för Lindska skolan. 

Kvinnliga I > - Husföresthndar- : 
inmeplats 

hos änkeman erhåller barnkärt, me- 
delålders, bildadt fruntimmer, som 
med ordri. och sparsamhet kan fö- 
restå ett hem. Tilltr. l apr. Svar 
m. uppg. om ilder, betyg, referen- 
ser, fotografi och löneanspråk till 

191 1 Vallins Bokhandel, Flen. 

Adr. Tranås. 

arbetsomriiden Värdinneplats Y id Falkenbergs elemen? Utbildningskurser m. m 

Muntliga. och skriftli'gr 

upplysningar genom 

~redri  ka- remer er- 
-Förbundets Byrå, 

54 Drottninggatan.. . 

mkas  af bättre, bildid flicka till 
:tt fint och propert hem. Svar till 
Goda rekom.(i und. adr. S. Gu- 
nzlii Annonsbyrå, Stockholm f. v.b. 

t arskola - samskola - 
bli fr. o. m. nasta Iasår två lärar- 
inneplatser lediga den ena med un- 
dervisningsskyldighet i alla ämnen 
litom i matematik i kl. I I  samt fran- 
ska i kl. V. och VI, den andra i 
tyska och biologi eller tyska, fysik 
och kemi såsom hufvudärnnen. Lön 
enligt lag. Ansökningshandlingar 
torde före d. 1 april insändas till 
styrelsen. 

Afdelningsshötersha 
får plats den 1 juni å lasarettet i 
Falun, kir. afd. Lön 500 krt och fritt 
vivre. Ansökan jämte betygsaf- 
skrifter, äfven 'skolbetyg, torde in- 
sändas till husmodern.. 

LEDIGA PLATSER. 

Vid Söderhamns Lararinneplats 
(ordinarie) i naturvetenskapl. amnen 
finnes ledig från nasta läsår vid 
Anderslövs högre folkskola att sö- 
kas före ..d. 12 inst. apri.1. Skolan 
torde de närmaste h e n ,  ombildas 
till komm. mellanskola. Läsning 
34l/, veckor årligen. Lön 1,400 kr. 
jämte bostad om 2 rum o. kök ined 
bränsle samt 3. alderstillagg a' hvar- 
dera 200 kr. Förfrågningar om 
platsen besvaras. af skolans före- 
standare, fil. kand. K. Lindahl.. 

3ernentarlaroverk 
för flickor Vid Ebba Lundbergs läroverk Obs! De billiga priserna. 

Till 42 öre mtr säljes ett parti Kiilört 
extra prima Congressgardiner 100 cm. bredr 
Allmo'gegardiner fr. 30 öre mtr. Filt oc 
Schaggdukar Bordvaxduk, Tråd 95 ör 
dirss. ~oderdomestik 18' öre mlr. Ett par 
bättre trådgardiner i vackra mönster. Bom 
ullstyger fr. 30 öre iiitr. GAngrnattor fr. 4 
öre mtr. Filtar, Gardinstufvar, Helylle 
Cheviot, .god kval. i olika färger. . 

Allt säljes billigt. 

for flickor, Hälsingborg nrättas till nasta Iasår, med an- 
edning af skolans utvidgning till 
Itaklassig, en ny lärarinneplats 
ned iindervisningskyldighet i na- 
urkimnighet, matematik och sven- 
ka. Högre kompetens önskvärd 
IOS sökanden; L'ön enligt lag. An- 
ökiiingar insändas till Styrelsen 
öre den 10 april 191 1. 

bli nasta Iasår följande platser le- 
diga : 
1) En lararinnebefattning. med 1.111- 

dervisningsskyldighet i latin, mo- 
dersmål och geografi. Kompetens: 
Fil. kand. med profår. Lön 1,500 
kronor. 
2) En lärarinnebefattning med 
undervisningsskyldighet i matema- 
tik, fysik. biologi och kemi. Koni- 
petens : Betyg från Högre lararinne- 
seminarium. Lön 1,400 kr. 

Event. utbyte innom dessa am- 
nesgrupper, 

Ansökningar jarnte läkarebetyg 
skola. insändas före den 1.5 april 
till föreståndarinnan. 

S l u m p l a g r e t  .' 
Sinnessjuhvård 

Några friska och ordentliga flic- 
kor öfver 20 ar kunna få anställ- 
ning som elever vid Uppsala Asyl. 
Villkor: 20 kr. i mån,aden jämte 
allting fritt 'utom bekläd.iiad. Efter 
ett års fullgod tjänstgöring erhålles 
28 kr. pr månad och .allting fritt. 
Ansökningar åtföljda af frejde-, 
skol-, tjänstebetyg iiisändas till Asyl- 
lä karen, Uppsala. 

Två battre flickor, 
GYNNA ALLTID ' DAGNY! 

ANNONSÖRER! . . 

ystrar, önska plats tillsammans till 
april. Kunniga i alla inom ett 

lem förekommande göromål. Svar 
närkt (iLapdtbruliardöttrar, 20 och 
:311, Järnboås p. r. 

Sprid Veck-otidningen. D A.G NY!.. . 

a 

. - , V . . .  .i ' -:- 
.C .,.:v .,-a. 



D A C N Y  

Sparkassa 

KOPMANNABANKEN, 
Arsepalsgatan 9, 

~öde,rmalrnstorg 8, 
' STOCKHOLM. 

Aktiekapital - 3,000,000 kr. 

Sprid Dagny! 
Wir6ns öfverfeta LANOLIN TV^, fina världens favorittvil. 

. Erhalles i hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt fran ' . G. Wir6ns Tvil- och parfymfabiik. (Grundad 1860.) -&l. Hofhv. 
21 Lilla Vattagatan 21 - - - Stockhotig.. - 

. . . . 
Kvinnliga Juridiska ~p&& wa1linga,hn 1 2. . 

ontorstid kl. l/,10-4. Utför alla s l a g  jarldiska uppdrhg. A. T. 183 36 

prenumerera p i  posten plier tel. 
1. 3275 p% a 

Lons tslOjden i Hemme t. 
Pris 3.50 pr ar, 12 häften. Lös- 

ummer 30 öre. Innehåller mön- 
ter till broderier, vafnader, läder- 
lastik, gyllenläder, drifning i me- 
dl, malning på porslin, tra, m. m 
Prenumeranter f8 begära mönster 
Äldre argiingar realiseras. 
Red.: Valhallavägen 19. n. b., 

Stockholm. 

Filial: Hiparanda. 
G. o. A. MEUKO W. 

1 

K O S T Y M - A T E L i E R  
M A S K I N B R O D E R I N . 0  

53 Drottninggatan 53, 2 tr. 

Systrarna Johansson. 

Riks och A h .  telefon. 

ikandinavisk Konstslojdsfonaljning~ 
. 27 K$irabergsgatan, S T O C R ~ ~ ~ L M .  

. Allm. Tel. 7 45: ' " 

Fr. o. m. den 30 jan: realiseras 
ritade brickdukar, lysdukar, natt 
påsar, dukar, -k@dar m. m. i äldri 
rnönstei-, stufvar af kläde, boj, stra 
maljer och band, rester af garner ocl 
silke samt nialad och omålad traslöjc 
m. m., allt till mycket liga priser. 

HERM. HAMNQVIS1 
Kungl. Hoffotograf. . 

Blblioteksg. l l, Stockholm. 
1 dussin kabinettsfotografier, ma 

papper,' 12 kronor. 

-Sorg$s a ket. I I siä"digt pil -lager, förstklassljgt.ar- 
bete, billiga prlser l . 

Astrid Ahlström % Go. 
. 18 Smalandsgatan 18; 

l vid Nbrrmalmstor~. . 

i 

i Arbeta för Dagny i b 

e ö 

i genom att gynna dess annonsörer g 
o . .  . f 

Fredrika-Bremer-F8rbandet: Drottninggatan 54. 
Rikstel. 2762. Förbundets byra öppen 11-4. Allm. tel. 48 16. 

. Fredrika-Bremer-FBrbandets SjakskBterskebyri: Tanneig. 25. 
Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 11. 

I 
Sju prZktijp äfventyrsbcicker far barn och unpdom. e 

Berättelse för barn och ungdom. Tsarens kurir. Fritt efter. Jales Verne af Alfred 
Smedberg. 352 sidor med 47 illustrationer af Karl Aspelin. Kar- - 
'tonnerad. Pris 75 öre. - 

En riddarsaga fran medeltiden. Bearbetning - Parzival. af Hugo Gyllander. 259 sidor. Med B illu- 
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

En samling Sagogrottan i Sagoskogen. ,,, . af 
Harald Östenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris 
75 öre. 

Berättelse för barn Den hemlighetsfulla Ön. och wgdom. Fritt 
efter Jales Verne af Alfred smedberg. 312 sidor, 44 illustratio- 
ner af Brita Ellström. Kartonnerad. Pris 75 öre. 

Hjälten bland hjältar . skildrade ungdom af för Marie barn LOU- och 
Charles G. Gordons;lif och stordåd, i ~ e  (iagner, 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv.. Berggren. Kartonnerad. -Pris 75, öre. 

-Nybyggarna : i . Kanada. Berättelse för barn 
s och ungdom. Rear- 

betning efter, Kapten larryat 'af Anna Gustafsson. 296 sidor. 39 
tllustr. af Nils Larsson.' Kartonnerad. Pris.75 öre. 

'1 : Guldsfot tets Rosenglirdar. Sagor och , 
beriittcIser 

af Harald Östenson. . l51 sid., 39 ill. :Kartonnerad. Pris 75 öre- : 
Erhalles 'i hvarje bokhandel eller direkt fran 

Folkskolans ~ a r n t i d n i n g s ~ i 5 r l a g ~  . ~ t o c ~ o l m ;  (Stina Quint.) 

bs.! Fredrika Bremer- 
Förbundet: ' Obs l 

A Fredrika  reme er-~rbundet 
inas anmälda lektionsgifvare, in- 
:h utländska, hushallsbiträden af 
ika slag, barnfröknar, kontors- 
träderi, gymnaster m. m. 
Mottagningstid kl. 12-4. 
Adr. Drottninggatan 54, Stock- 
,Im. . . 
Alim. tel. 48 16. ~ikstel. 27 62. 

KARLSKOGA 
PRAKTISKA SKOLI 

f ör  kvinnor, skola för utbilda 
de at praktiskt d. 
gande kvinnor, br 

iar 15 maj. 
Praktiska skolan tör man börjar l ni 

4.600 eleuer besökt skolorna. Erka 
goda. resultat. Begär prospeMi Beg 
prospekt1 

Adr.: Praktiska skolan, Karlskoga. 

a JOHO LINDISOLM. 

lnneh8U~förteckning~ 
. - .  

Dagens nummer .innehallert 

~esemtiser frin kvinnliga arbetsområden. Af N h n  Snfd- 
Bom. . . . 

En . .s&esterfråga. . Af ~ h d .  
Gift kvimas myndighet. 
Ett brinnande sofialt spllrsmål. Af Elsa Ek. 
Alice Zimmerrns bok om rösträttsrorelsen. 
Insänd litteratur. . . 

Från allmänheten. Upprop. 
Notiser. 
Föreningsrneddelanden. 

Prenumeration h Dagny sker h nalrmaste postanstalt 
eller bokhandel. 
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