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I: elfte timmen. 
Den svenska riksdagen går nu snart 

att ännu en gång - den elfte i ordnin- 
gen - behandla frågan om kvinnans 
politiska rosträtt. Nyss har i vårt 
grannland Danmark riksdagen ånyo 
sammanträtt efter nyvalen till lands- 
tinget, vilka tillförsäkrat grundlags- 
partierna en avgjord majoritet. Det ä r  
således blott en fråga på veckor eller 
dagar, när de danska kvinnorna skola 
få den fulla politiska medborgarrätten, 
som därmed är  genomförd i alla de nor- 
diska länderna utom Sverige. I Fin- 
land erhöll0 kvinnorna allmän rösträtt 
1906, i Norge rösträtt med kommunal- 
streck 1907 och allmän rösträtt 1913, i 
Danmark få de allmän rösträtt 1914, 
och i Sverige - när? Och dock var 
Sverige det första av de nordiska län- 
derna, som skänkte kvinnorna kom- 
munal rösträtt - 1 år före Finland, 39 
år före Norge och 46 år före Danmark. 

Varpå kan det då bero, att Sve- 
rige kommit så på efterkälken när det 
gäller den politiska rösträtten? 

Sveriges rösträttskvinnor ha dock 
arbetat mihst lika energiskt och mål- 
medvetet som de övriga nordiska kvin- 
norna, arbetat lojalt och stritt med är- 
liga, blanka vapen. De ha djupt känt 
behovet av medborgerlig kunskap och 
sökt att få denna spridd bland kvinnor- 
na i så vida kretsar som möjligt efter 
måttet av sina krafter och tillgångar. 
I allt större utsträckning ha kvinnor- 
na tagits i anspråk för olika kommu- 
nala värv, och sedan de fått kommunal 
valbarhet - utom till landstingen - 
äro bortemot ett 80-tal kvinnor stads- 
fullmäktige. Av dessa äro 14 stadsfull- 
mäktige i städer, som välja riksdags- 
män till Första kammaren, och alltså 
äga 14 av Sveriges omkring 1,200,OOO 
kvinnor över 24 år politisk rösträtt. 

Damdräkter 
tillverkas verkligt törstklaasigt under ledning av aka- 

demiskt utbildad tillskilrare. OB9.1 Full garanti. 
IL-B. Londoner Herr- & Damskrädderi-Rtabl. 

37 Drottninggatan, 1 tr. 
A. T. 225 19. R. T. 67 13. (A. F. 1829). 

STOCKHOLM, 1 AUGUSTI 1914. N.r 15. 

Finnes det ndgon, som han tänka sig, att sedan kravet pd 
kvinnans rjsträtt en gdng blivit väckt till liv oc!~ gripit omkrhg 
sig ed som det nu gjort, detta krav skulle hunna tillfredsställas 
genom ndgot annat än sin egen uppfyllelse? Jag tror att den sa. 
hen är alldeles utesluten ocb jag tror att det finnes ett mycket 
starkt positivt skäl därför. Cy om vi betrakta denna politiska 
fordran, sd är den ju icke nitgot isolerat, ndgot som utan skönjs 
bart samband med de stora politiska Suvudstromningarna plöts= 
Iigt framträtt. Det är i själva verket ingenting annat än ett nytt 
utslag pd ett särskilt omrdde av den största politiska kraft, som 
verkat under mer än ett sekel, den politiska kraft, som den franska 
revolutionen formulerade sdsom fordran p& jämlikbet. 

Kart Jtaaff. 

Några skadliga verkningar på det 
kommunala livets område ha veterli- 
gen icke uppstått genom kvinnornas ii- 
träde i detsamma; tvärtom ha de ar- 
betat som goda kamrater tillsammans 
med männen och ha under den korta 
tiden av 4 år  hunnit utföra en del nyt- 
tigt arbete och som stadsfullmäktige 
väckt ett 50-tal motioner. Att dessa till 
större delen fallit inom sådana speciellt 
kvinnliga områden, som vården om 
barn, gamla och sjuka, m. m. är en- 
last naturligt och gott. Ty kvinnans 
uppgift såväl i det kommunala som i 
let politiska livet bör ju vara den att 
- förutom allt det som rör det all- 
männa medborgarintresset - även gö- 
ra sin speciella insats inom de grenar 
av samhällslivet, där i regeln männens 
3rfarenhet och känsla icke hinna till. 
Ty det är en sanning, att männen, 

aven med den allra bästa vilja, aldrig 
kunna föra kvinnornas talan på ett 
sätt, som gör dessas egen insats obe- 
hövlig. Det så starkt maskulina sam- 
hället kan mycket väl tåla vid en god 
portion kvinnligt inflytande utan att 
därför riskera att bli effeminerat. 

Och så ännu en sak. En av de dju- 
past rotade mänskliga känslorna är 
väl kärleken till det egna landet, till 
hembygden och önskan att å t  kom- 
mande generationer bevara detta som 
arv och eget. Och då just kvinnan 
ctår i den allra intimaste kontakt med 
såväl de levande som de ofödda släk- 
tena, så bör hon, om någon, vara en 
jamhälls- och fosterlandsbevarande 
kraft, som icke får lämnas obegagnad. 
I fosterlandets intresse bör därför 

Sveriges riksdag skänka medborgarrät- 
ten åt  landets kvinnor, och den bör 
göra det nu. Det ä r  ändå i elfte tim- 
men, om Sverige vill undgå att bli det 
enda av Nordens länder, som icke i 
full utsträckning tagit upp kvinnorna i 
det ansvariga samhällsarbetet. 
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1. W. S. 8:s stprelsemöte i London. 
8-11 juni 1914. 

Rösträttsalliansens Internationella 
kommitte, d. v. s. den egentliga sty- 
relsen plus ordförandena (eller deras 
suppleanter) för de anslutna nationella 
föreningarna, har haft ett sammanträ- 
de i London 8-11 juli. Det ä r  första 
gången i alliansens historia, som ett 
sådant sammanträde äger rum mellan 
kongresserna, men det blir sannolikt 
icke den sista. 

Det var huvudsakligen två frågor, 
som förelades kommitten till behand- 
ling, nämligen dels uppgörandet av 
programmet för Berlinkongressen nä- 
sta år, dels inrättandet av en allian- 
sens internationella pressbyrå, genom 
vars försorg tillförlitliga nyheter an- 
gående rösträttsrörelsen i alla länder 
kunde skaffas spridning i den allmän- 
na pressen. 

I sammanträdet deltogo för Sveriges 
del fröken Signe Bergman i egenskap 
av styrelsemedlem, samt undertecknad 
som hennes suppleant i hennes egen- 
skap av L. K. P. R:s ordförande. I 
övrigt vor0 representerade England 
och Förenta staterna, Danmark, Fin- 
land, Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrike, Österrike, Ungern samt 
Schweiz; om man får räkna Böhmen 
och Galizien in under Österrike, alltså 
jämt hälften av de anslutna länderna. 

Berlinerprogrammet upptog största 
delen av förhandlingarna; dock menas 
här med "programmet" icke så mycket 
vilka ämnen som skola bli föremål för 
kongressens behandling i Berlin, som 
mera i vilken yttre form forhandlin- 
garna rörande de olika ämnena skulle 
försiggå. Det blev nämligen vid kon- 
gressen i Budapest klart, att alliansen 
numera vuxit sig så stor, att de gamla 
enkla formerna för kongressarbetet 
icke längre vor0 till fyllest; dels for- 
drade de olika ärendena mycket mera 
ingående förberedelse, vilket i prakti- 
ken vill säga mera kommittearbete, 
dels har själva stoffet för förhandlin- 
garna blivit för rikt och för mycket 
differentierat för att kunna medhinnas 
under ett fåtal plenarmöten: det behövs 
en uppdelning, vilket i praktiken vill 
säga arbete på sektioner. 

Frhgobyrån yrohuh 
~ Aman;- C. Mothander 

Mästersamuel$gatan 71, Stockholm. 10-4. 
Alla juridiska uppdrag. Aila slags förfr@nhgur mot 
I kv. posfjörskott. Specialitet : BanuppfosMngsmU. 

De stora delegationerna och de allt- 
jämt stigande utgifterna för deltagan- 
de i kongresserna ha medfört, att va- 
let av delegationsmedlemmar oftast 
blir mer eller mindre tillfälligt, beroen- 
de mera på vem som kan ha tid och 
råd att resa, än på vem som är mest 
inne i det praktiska arbetet och vem 
som de olika länderna helst skulle valt 
till sina representanter, ifall valet va- 
rit fullt fritt. Likaledes tillkomma ju 
ständigt nya länder med helt nya och 
alldeles oövade delegationer, och det 
ena med det andra har gjort att fler- 
talet röstberättigade kongressdeltagare 
äro nya och oövade i arbetet och där- 
för e j  i stånd att fatta förnuftiga be- 
slut i de föreliggande frågorna, endast 
på den utredning som kan givas ge- 
nom ett litet inledande föredrag, vilket 
oftast dessutom är  och måste vara 
byggt på nationella synpunkter och er- 
farenheter. 

Av en av alliansens sekreterare, miss 
Chrystal Macmillan, hade utarbetata 
ett förslag till uppdelande av Berlin- 
kongressens tid på kommittesamman- 
träden, sektionssammanträden och ple- 
narsammanträden, vilket var mycket 
användbart såsom grundval för för- 
handlingarna. För min del hade jag 
tänkt mig - och det var orsaken var- 
för jag åtog mig att fara med - att 
det först borde utarbetas ett generelit 
kongressreglemente, vilket skulle antas 
tills vidare endast för Berlinkongres- 
sen för att där prövas och slutgiltigt 
vidare ventileras p% det ordinarie mö- 
tet 1917, och att detta schema sedan 
skulle ifyllas med sådana förhandlings- 
ämnen, som man kunde förutsätta skul- 
le bli aktuella i Berlin. För ett så- 
dant förfaringssätt vor0 mötesdelta- 
garna nu emellertid icke mogna .eller 
icke beredda; de föredrogo att  ta saker- 
na alldeles konkret; de beslöto att  kom- 
mitteerna, de redan existerande och de, 
som själva kongressen kunde komma 
att tillsätta, skulle få till sitt förfo- 
gande dels en hel dag, innan de egent- 
liga förhandlingarna började, dels en 
daglig morgontimma, dels en förmid- 
dag mitt i veckan; övriga förmiddagar 
skulle utfyllas av plenarmöten, vilkas 
dagordning skulle utarbetas av styrel- 
sen, och slutligen uppdelades det mera 
allmänna stoff man antog skulle kom- 
ma till behandling på en hel rad sek- 
tioner, vilka skulle sammanträda sam- 
tidigt under återstående eftermiddags- 
timmar. Dessa sektioner skulle ej ha 
rätt att fatta beslut, endast att disku- 
tera; önskade vederbörande sektion ett 
eller annat beslut eller en eller annan 
resolution fattad, så skulle detta hän- 
visas till plenarförsamlingen, vilken 
ensam ägde rätt att fatta beslut. Av 
ämnen som säkerligen komma att få 
en framträdande plats på Berlinkon- 
gressens program kan nämnas röst- 
rättsrörelsens ställning till de politiska 
partierna, samhällskunskap och de oli- 
ka formerna för dess meddelande, 
rösträttsrörelsen och det sociala arbe- 
tet samt press och litteratur. 

Rörande alliansens egen pressbyrå 
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Kvinnornas opinionsytt- 
ring inför pressen. 

När 351,454 kvinnor på en gång fram- 
föra sin önskan om full medborgar- 
rätt, så måste deras ord för ett ögon- 
blick överrösta dagens sorl, den stora 
mängden lystra och allas tankar åt- 
minstone för det ögonblicket samla sig 
kring kvinnornas krav. Denna upp- 
märksamhet är givetvis av olika slag- 
Och ett typiskt bevis på hur allt tän- 
kande nu sker partivis är de yttran- 
den om kvinnornas opinionsyttring, 
som allmänhetens talande tunga, pres- 
sen, burit fram. Sympatierna finna vi 
i vänsterpressen, antipatierna, större 
eller mindre, i högerpressen. Men det 
är ju mindre förvånande efter allt vad 
den senare förut åstadkommit av ill- 
villiga utläggningar av och varningar 
för namninsamlingen. Snarare är det 
förvånande att tonen nu ljuder så pass 
dämpad. För  den optimistiske kunde 
det ju rentav te sig som de första sym- 
tomen av omvändelse. Men saken 1å- 
ter sig ju ock på annat sätt förklara. 
Den grova ammunitionen är kanske re- 
dan förbrukad, eller också kan man jn 
vid oförsiktig användning därav råka 
3kada, inte endast fienderna, rösträtts- 
kvinnorna, utan även vänner till hö- 
gern, försvarskvinnor. De båda kate- 
gorierna låta sig ej så lättvindigt skil- 
ias. Det fann t. ex. Cecilia Milow, d å  
ion begav sig ut på expedition för att 
då ihjäl rösträtten med försvarskvin- 
iornas hjälp. Expeditionen misslyc- 
rades, och på de nya försvarslistorna, 
iom ej gingo till storms mot rösträt- 
en, läsas namn på högerkvinnor, som 
agit livlig del i rösträttsarbetet. Jag 
.r förvissad att dessa ej erkänna Nya 
lagligt Allehanda, Svenska folkviljan 
n. O.  som talmän för sig då dessa för- 
lara, att kvinnorna nu böra avstå från 
ravet på rösträtt för försvarets skull. 
nte bara "de på huvudets vägnar 
läst begåvade", f ö r  att använda Nya 
lagligt Allehandas terminologi, utan 
, o. m. de medelmåttigt begåvade för- 
tå, att försvarsfrågans lösning inte li- 
er det ringaste avbräck genom att 
iksdagen redan i år beviljar kvinnor- 
a rösträtt. 
De 351,454 namnen ha varit en svår 
öt att knäcka. Det ä r  nu inte bara de 
,o00 ltJ-Zl-åringarna, som desavoue- 
as av Nya Dagligt Allehanda, utan 
ven 21-åringarna och förresten även 

alla de  andra, vunna genom till listbä- 
rerskor använda "övermaga flickor", 
vilkas agitatoriska undervi sningsf örmå- 
ga ej varit saklig och grundlig. - Hö- 
gerns ljusspridare i Västervik lämnar 
följande värderika upplysningar: "Det 
har utsänts en ny petition under titeln 
'Kvinnornas medborgarrätt', på vil- 
ken. kvinnor mellan 18-21 särskilt an- 
modats underskriva." I en hastig vänd- 
ning gör red. sedan ungmörna mellan 
18-21 till riksdagsmän, som nödgas att 
sitta ett heldagsplenum och höra på 
debatter om den nya väglagen eller 
renbetesfrågan i Norrland. - Behöver 
inte den ljusdanken snytas och put- 
gas? - Friherrinnan Åkerhielm har på 
3n 140 cm. spalt sökt avliva den liberala 
motionen om kvinnlig rösträtt. Inled- 
ningen ä r  dock ett anmärkningsvärt er- 
kännande: "Motionen är välskriven och 
urban i formen. Dess bemötande av 
motståndarnas argument kommer att 
synas oemotståndligt övertygande - 
€ör dem som redan äro .övertygade- 
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större på landsbygden än i städerni 
Den lägsta procenten återfinnes i regc 
i län, som i allmänhet anses konservr 
tiva eller där kommunikationerna äx 
mindre goda såsom Kalmar, Gotlanc 
och Västerbottens län. Jämföra vi åtc 
namnantalet 1914 med det som nåddc 
1907 (sista kolumnen), ser man gena! 
att siffrorna se helt annorlunda u 
Här är det Älvsborgs län och Smålan 
som lyser. Detta visar att intressc 
för kvinnans rösträtt trots allt mo 
stånd tränger fram i alla bygder oc 
varder såsom en surdeg som genoms! 
rar landet. 

För att bedöma hur livligt deltagan- 
iet i opinionsyttringen varit i olika de- 
ar av landet, är det inte nog att endast 
e siffrorna från de olika länen, utan 
nan måste rättvisligen också ta hän- 
yn till folkmängden. I nedanstående 
abell angives i fjärde kolumnen anta- 
e t  deltagare i opinionsyttringen i pro- 
ent av folkmängden för de olika 1ä- 
Len. Se vi på dessa siffror, finna vi 
:enast att Stockholms stad kommer 
örst och därefter de län, som inne- 
luta de större städerna. Detta är ju  
kelt naturligt, då svårigheten att nå 
ram till alla kvinnor är så mycket 

: (f, d. Barnllngens lokal). i - - 
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beslöts att en sådan borde inrättas 
Huruvida detta beslut kan komma at 
verkställas beror nog på, om man fö 
detta svåra och maktpåliggande arbet 
kan förvärva fru' Rosika Schwimmei 
vilken, dels i egenskap av yrkesjour 
nalist, dels på grund av sin stora in 
ternationella erfarenhet och vana, ä 
som klippt och skuren för detta arbeti 
och sannolikt den enda, som verklige] 
kan genomföra det, så att det blir nå 
gon nytta med det. Meningen är, at 
så småningom få in i hela den all 
männa pressen sådana nyheter on 
rösträttsrörelsen, som verkligen ha in 
ternationell betydelse; som var mai 
vet, är det enda, som nu återfinnes 
våra tidningar om utlandets rösträtts 
rörelse, telegram var gång de en 
gelska suffragetterna bränt upp et 
hus, sönderskurit en tavla eller öva 
något liknande våldsdåd; allt sådan 
inregistreras med begärlighet, medar 
ingen människa vet besked exempelvir 
om den rösträttsdebatt, som ägde run 
i House of Lords 5 och 6 maj i år ock 
de betydelsefulla yttranden där fälldes 
av lordkanslern Haldane, lorderna Sel 
borne och Lytton samt biskoparna al 
London och Oxford. Det är klart, att er 
byrå som kan mata världspressen med 
verkligt upplysande nyheter angåendc 
rösträttsrörelsen i de olika länderna 
och som kan göra detta i sådan tid och 
sådan form, att tidningarna verkligen 
h n a  sig betjänta med att intaga m a  
terialet och småningom prenumerera 
på detsamma, är av utomordentlig be- 
tydelse för hela vår rörelse; men det 
är lika klart att om detta skall lyckas 
så kan det ej, såsom fallet är med det 
mesta av våra strävanden, byggas på 
rent dilettantarbete. Det måste ske 
fnllt yrkesmässigt och av därtill kom- 
petenta personer, och sådana växa icke 
på träd och &ro dyra att förvärva. 
Jag hoppas emellertid innerligt att det 
må lyckas att ordna det hela så att Ro- 
sika Schwimmer kan överta det; går 
detta e j  kommer sannolikt hela planen 
att förfalla. 

Vilken utomordentlig skillnad det är 
på publikens intresse för rösträttssa- 
ken i England nu mot 1909, då allian- 
sen i London hade sin 5:te kongress, 
mmtes dels på tidningarnas hållning 
- massor av reporters överallt där vi 
h n d e  åtkommas och långa artiklar 
om allt vad vi kunde säga om vår egen 
och engelsk rösträttsrörelse - dels på 
de talrika bjudningar, huvudsakligen 
från överhuskretsar, som kommo oss 
till del. Och slutligen - och det är 
väl ett tidernas tecken, väl så betydel- 

Frutiteln betyder ej att Rosika Schwim- 
mer gift sig; den är endast ett uttryck för 
hennes önskan att kvinnor liksom män sko- 
la ha en gemensam titel, oberoende av deras 
civilstånd. 
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Malmöhus län . . . . . . . . . . . . . . .  
Hallands llin . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alvsborgs län . . . . . . . . . . . . . . .  
Skaraborgs län . . . . . . . . . . . . . . .  
Orebro län . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Västmanlands län . . . . . . . . . . . . .  
Kopparbergs län. . . . . . . . . . . . . .  
Gävleborgs län . . . . . . . . . . . . . . .  
Västernorrlands län . . . . . . . . . . . .  
Jämtlands län . . . . . . . . . . . . . . .  
Västerbottens län . . . . . . . . . . . . .  
Norrbottens län . . . . . . . . . . . . . .  
Prån utlandet och okanda orter . . . .  

Summa 

Göteborgs och Bohus län . . . . . . . .  

Värmlands l ä n .  . . . . . . . . . . . . . .  

i 638 583 142 128 2,4 
Gulli Petri&. 

ifullt som något annat - ordnades ef 
rr vårt mötes slut, ett sammanträd( 
ellan oss såsom företrädare för der 
iternationella rösträttsrörelsen ock 
isträttsintresserade underhusmedlem, 
ar ur alla tre partier i ett av Housc 
i Common's kommitterum. En med, 
m av varje parti höll ett litet före, 
rag angående rösträttssaken i Eng 
nd; för det konservativa partiet ta. 
de lord Robert Cecil, för det liberala 
r Acland, Under State Secretary och 
L av partiets inflytelserikaste medlem. 
ar, och för arbetarpartiet mr Ramsag 
acdonald. Samtliga vor0 överens, at1 
all frågan ej kunde lösas nu innan de 
Imänna valen, vilka senast måste 
illas 1915, så kommer vilken regering 
m helst, vare sig den blir konser- 
ttiv eller liberal, att bli tvungen att 
lptaga frågan och genomföra den. 
rån 'vår sida besvarades talen av 
rs Chapman Catt och av fröken 
nnie Furuhjelm, vilken senare såsom 
isk M. P. kunde tala om sina erfa- 
nheter av arbetet inom lantdagen, ett 
#bete som hon funnit å ena sidan svå- 
re än hon väntat, men å andra sidan 
kså rikare och intressantare än hon 
da t .  Hennes tal lär ha gjort ett 
ycket starkt intryck på de närvaran- 

underhusledamöterna. Efter sam- 
anträdet vor0 vi inbjudna till te på 
.rlamentsterrassen, där ett ivrigt och 
tresserat samspråk ägde rum. Hela 
tta lilla möte ansågs mycket bety- 
lsefullt för den engelska rösträttsrö- 
hen, och säkerligen är det också lika 
tydelsefullt för rörelsen i de andra 
aderna. Själva det faktum att le- 
nde underhusmedlemmar inom alla 
rtier i engelska parlamentet .ha ve- 

Socialdemokraterna6 röstrattsmotion 
Den socialdemokratiska riksdagsgruppei 

har ånyo motionerat om allmän rösträtt fö 
man och kvinna, som fyllt 21 år och ej s tå  
under förmyndarskap eller fattigvårdssty 
relsens målsmansskap. Samtidigt yrkas at 
valbarhet till Andra kammaren må tillkom 
ma man och kvinna, som fyllt 25 år ocl 
äger valrätt inom riket, och valbarhet til 
Första kammaren man och kvinna, son 
fyllt 30 år och är röstberättigad inom si1 
kommun. 

Det nybildade radikala borgarpartiei 
i Ungern upptar kvinnorösträtten på 

sitt program. 
Denna händelse utgör ett bevis till d( 

många andra att kvinnorösträttsrörelser 
går framåt i Ungern, och den är så mycke1 
mera anmärkningsvärd som de borgerliga 
radikalerna i likhet med socialdemokrater. 
na hittills varit de enda organiserade mot- 
ståndarna till kvinnans politiska rösträtt. 
Alla de, som nu utgöra det nya politiska 
partiet, ha under de sista åtta åren med 
all makt bekämpat den organiserade kvin- 
norörelsen, och att de nu känt sig manade 
att upptaga kvinnorösträtten på sitt pro- 
gram visar vilket uppfostrande och upply- 
sande inflytande, de ungerska rösträtts- 
kvinnorna utövat under dessa år. 

at och sökt ett sammanträffande med 
len internationella rösträttsrörelsens 
representanter kastar väl om något ett 
l a r t  ljus över den vikt och aktualitet 
nan tillmäter vår fråga bland Eng- 
ands ansvariga politici. Och England 
ir dock England, världens politiska 
:entrum Anna Wicksell. 

Viktigt o. erkändt Zenegin läkemedel för 

Lungsikf&u o. Brösfsvugu. Sveriges äidsta, största o. bäst 
I - B i  JOHN Vi LÖFGuN & G:O renommerade spec ia la f fä r  i Forsaljes å alla svenska apotek 

Pris Kr. 7 50 pr flaska om 800 gr 

Siden-& Ylle-Klädningstyger Kungl. Hoflbverantor 

st. 4 29 Fredsgatan 3, Stockhoinil A. T. 5048 Provert.landsortensändssgratiso iranco. 



Men även för dem som icke hava nå- 
gon bestämd ståndpunkt i frågan kom- 

, ma de att synas ganska talande." För  
egen del har förf. kommit så långt att 
hon erkänner det teoretiskt berättiga- 
de i kvinnans politiska rösträtt. Vad 
som övertygat henne tycks vara slut- 
satser dragna av männens allmänna 
rösträtt och det politiska intresse, som 
ådagalagts av överklassens kvinnor 
under de sista åren. Det är av "lämp- 
lighetshänsyn" hon ännu bekämpar 
kvinnorösträtten. Hennes huvudin- 
vändning mot den verkar emellertid 
högst ologisk efter vad hon nyss sagt 
om överklasskvinnorna, nämligen "att 
de socialdemokratiska kvinnorna skul- 
le  i mycket större utsträckning använ- 
da  sin rösträtt än övriga partiers". Det 
långa talets korta mening är emeller- 
tid a t t  kvinnorna ej just nu skola ha 
rösträtt. "När, bästa friherrinna", frå- 
ga vi, "kommer för er  den behagliga 
stunden?" Men vi betvivla a t t  Sveriges 
kvinnor orka invänta den. Socialist- 
skräcken tycks vara det enda effektiva, 
som högerpressen i genomsnitt nu har 
att ta fram u r  sin gamla rustkammare. 

Lunds Dagblad (höger) är allt beröm 
värd, emedan den, trots partiets sväng- 
ningar, alltid uttalat sig för kvinno- 
rösträtt och, om vi e j  missminna 
oss, klandrat politiska meningsfränder 
for deras hänsynslösa kampanj under 
namninsamlingens dagar. Vi ha emel- 
lertid svårt att följa med i tankeflyk- 
ten, då tidningen nu beskyller den av- 
gångna ministären för frågans fall un- 
der denna treårsperiod. Den Staaff ska 
regeringen skulle nämligen försummat 
att vederbörligen utreda och anpassa 
frågan. - "Vad återstår att utreda?" 
fråga vi med häpnad och med tanke på 

i de digra Reuterskiöldska och Widell- 
ska luntorna. "Och i vilket av länder- 
na med kvinnorösträtt har  frågan bli- 
vit så blött och stött?" fråga vi vidare. 
"From sounds to things" var  väl förra 
regeringens mening då den framlade 
sin regeringsproposition, och det ä 
väl även de liberalas och socialdemc 
kraternas mening med årets rösträttr 
motioner. Syndabockarna får Lund 
Dagblad nog söka på närmare håll. 

Inom vänsterpressen ställer man si 
förstående och sympatisk. Rättfärdig 
hetsskälen spela där  en viktig roU 

, "Man ser inom partiet på frågan så 
! att den är en rättfärdighetsfråga, ocl 

då får inför detta faktum alla betänk 
ligheter vika", skriver Borås Dagblad 
Betänkligheterna äro i synnerhet a t  
högern och möjligen även socialdemo 
kraterna skola se sina skaror ökade 
större proportion än de liberala. - 
"Ett krav, som är byggt på rättvisan" 
säger Hallands-Posten, "har en livs- 
styrka i sig som aldrig ger tappt, hux 
stor oförståelse det än möter till en 
början. I medvetande om kravets se- 
gerstyrka kämpa våra svenska kvin- 
nor sin strid mot oförståelse med lugn 
och energi, och med lojala medel." - 
"Den senaste tidens händelser ha vis- 

, 
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ren. Alla dessa röster och ekon av 
röster från när och fjärran vassla om 
det spända intresse, som ute i landet 
följer rösträttsmotionerna, när de, 
stödda av de 351,454 kvinnorna, läggas 
fram till riksdagens avgörande. 

Elin Wahlquist. - 
Till red, av Rösträtt för Kvinnor, 

Med anledning av mitt referat i Er tid- 
ning sistlidne 15 juni av den i Göteborgs- 
pressen förda polemiken om Feminismen 
och läroverken, har d:r Hägg i en insän- 
dare i Ert senaste nummer ställt mig till 
ansvar. Men då svaren på de frågor han 
framställer finnas i referatet och -- ännu 
fullständigare - i de inlägg fröknarna 
Kullgren och Philipson haft införda i O. H. 
T. d. 28-4 och d. 29-5, anser jag mig, för 
att spara min tid och tidningens utrymme, 
endast behöva hänvisa till dessa. 

D:r H. förnekar att man i hans föredrag 
kan finna uttryck för kvinnoförakt i all- 
mänhet. Även i detta fall ber jag att få 
hänvisa till urkällan: föredraget återgivet 
in extenso i Göteborgs Aftonblad d. 27 och 
29 april. - Ä r  det så, att alla däri före- 
kommande invektiv mot kvinnor - "naivi- 
tet och okunnighet, hysteri och fanatism, 
egoism och beräkning", för att nämna någ- 
ra, upprepade i ett sammanhang - gälla 
uteslutande lärarinnor och inte oss samt- 
liga, så har jag ju orätt att däri se kvinno- 
förakt i azlmänhet, och jag är mycket glad 
över att d:r H. hyser hopp om oss andra åt- 
minstone. 

D:r H. förklarar sig vara fri från påver- 
kan av prof. Lehmann. Jag medger gärna 
att det är kanske tvärtom,eller att den på- 
fallande överensstämmelsen i alla punkter 
(icke endast rörande Stuart Mill) i de båda 
herrarnas uttalanden i kvinnofrågan beror 
på en Wahlveru,andtschaft av stort psyko- 
logiskt intresse. 

Frigga Carlberg. 

Skräddare och Sömmerskor 
erhålla såväl teoretisk som praktisk undervisning i tillskärning i Damgarderoben vid att hän- 
vända sig till A. BERGKRANTZ, Barnhasgatan 6, 1 tr. o. g. Tel 230 82. 

OBS. Kursen kostar 50 kr. 

Svenska Bokföringsbyrån 
Vasagatan 52 1 tr. Kontorstid 10-2 e. m. 1 er sig förande av lagenliga räkenska er efter n tt dubbelt 
bokf.-s stem för handel, industri, hantverk, &%bruk m. fl. fr. 2 kr. r m h .  BOK&UT, REhbIONEB 
ueh d e b a t i o n e r  utföras raskt till moderata uris. UPPLAGGER B-CkFORINGAR för alla branscher efLer 
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Heleneborgsg. 15. A. T. 3164 
Rekommenderas som en erkänd god och n& 

rande måltids- och läskedryck. 
Finnes på buteljer samt svagdricka på fat. 

Juridiska uppdrag. 
Soliditetsupplysningar. 
Placering a v  prima inteckningar. 
Försäkringar aUa slag. 

INKASSO-TAXA: 1 procent (minimum Kr. 1. -) jämte 
porton och direkta utgifter, när laga ätguder 

icke behöva vidtagas. 

.......... I.......m.............................I.I"I : 

24 I Upplandsgatan 
-.1 tr. till vänster - 

t 24 . 
STOCKHOLM 

KARL ERIKSSON I HILDA HEDEN 1 
I Damekipering - Damskrädderi - M o d m  : z KL-4RBBERGSGATAN 40, 1 tr., (Hiss) 

l:a klass Herr. & Damskrädderi 
. 

E OBS.! SpeciaIite: SOR43BESTALLNiNGAB 5 . Ailm. Tel. 21133 
.......................I.. ............................ I.: Gentlemans taylor. 

Taileur pour dames. 
Dräkter och kappor 
senaste pariserstil fr. 
kr. 60: - utföres 
under full garanti. 

Allm. Tel. 23605 Riks Tel. Norr 507 

SVEA KAPPMAGASIN 
(A. BERGKRANTZ) 

Järnagatan 13, Södertälje. Telefon 750. 

Första Damshrädderi E Kappaffar 
REKOMMENDERAS. 

BesMlningar av Kappor Promenad- Sport- & Rid- 
dräkter emottagas ocd utföras till 'bestämd tid. 

Stilfullt, välsittande och omsorgsfullt 
utfört arbete garanteras 

BILLIGA PRiSEB. MODERNA TYGER. NYA HUSAPOTEKET 
ISTOCKHOLM 

System : MIRTILLINE 

är ett nytt Husapotek, en vegetabilisk natiirprodukt, 
ofelbart att använda mot Frost, Exem, Skoskav, SAr, 
Bioäförgimilng, Finnar, Pormashr, Röd näsrot, 
Reformar, Hudlöshet, Myggbett, insektsstygn, 
Svära magplAgor, Biindtarmriaffektioner, Haie- 
Blrommor etc. K i A d a  och pl&or upphöra genast. 

Prospekt och intyg ir&n botade personer sändas mot 
10 öre till svarsporto. Provburkar B 1,SO och 2 kr mot 
postförskott. Aganter antagas överallt. Sbiv  genast till 

Nya Husapoteket 8. M. 
Stockholm 6. 

VBr Yirtillhe bör ej saknas i nägot hem. 

Appelbergsgatan 40, Stockholm 

Extra gudt rosfadt Kaffe 
Q kr. 1:95 pr kas 

Försäljer: 

Alla som verkligen vilja hava ett utsökt godt KaBe 

Sändes mot efterkraf eller förskottslikvid. Minsta parti 

Vid köp av 20 kg. fraktfritt vid närmaste jämvtigs- 

till billigt pris torde omgäende rekvirera. 

som exp. är 3 kg. 

station. 

Stockholms Ritkontor 
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och 
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kl&d- 

ningar utföras i extra vackra mönster. 
Huvud&& : DROTTNINGGATAN SO. 

Filialer : iiomlegirdsgatan 11, St Paolrgatan 1, Upplandsgatan 34. 

Internationella rösträttsalliansens 
huvudkvarter 

7 Adam Street, Adelphi, London,?V. C., mot 
tar med nöje alla främlingar, som önsk: 
Upplysningar i rösträttsfrågor. 

äro helt och hållet tillver- 
kade inom landet, kunna i $ 
atseende på konstruktion, $ 
hällbarbet samt lätt och tyst 
gäng icke blott mäta sigmed 
utan öfverträifa äfven de 
bästa utländska samt äro 
oomtvistligen billiga i för- 
halande till sin kvalitet. 
OBS. I 

E. SJÖSTEANDS 
Damskrädderi & Kappaffär L. K .  P. R:s sekreterare är bortresi 

inder tiden 7 aug.-7 sept., och torde 
illa meddelanden ställas till L. K .  P .  
8:s ordf. eller till Rösträttsbyrån. 

Västerlhggatan 69, I. Hantverkare&- 8 
STOCKHOLM 

Försia klass Damskräddeii. 
Försälja Damdräkter, hruppor, UZstrar och FZickkuWr 

av goda svenska tyger till moderata priser. 

.4ilm. Tel. 23479, 24165. 
Obs.! Beställningar äfven då eget tyg tillslappes. 

Var skall man få ett gott kafe! 

Vykterhetskafk? & Konditoriet 
S t  Eriksgatan 30. Allm. Tel. 23728. 

lbs.! Enskilda rum finnas för komitker och sällskaper. 

rillklippning o. 
Provning 

av 4väl  kostymer som kjolar m. m. 
verkställes BILLIGT. 

lamskradder; Westerlund 
Västerlånggatan U. 

Allm Tel. 10633. 
moderna, arbetsbesparande metoder. LAMNAR BAD i bokföringsarbete. 

Kappor, Promenaddräkter, Klädningar & Barnkläder Skydda barnen mot olyoksfall! 
Fonsterskyddet 99EFF'EKTIV99 

Praktiskt! Elegant! Pris 2 e. Forsaljes i Jam- och BosattningsafffLrer samt direkt från 

Allm 1 7 3  Nordiska Varakompaniet, Drottninggatan 57. Riks 3089. 

: förfärdigas. Välsittande, gott arbete och L o v i m a  Lundgren : 
billiga priser. OBS.! Promenaddräkter 1 - efter beställning fr%n 45 kronor. - 1 Engelbrektsgatan 12 *i!%%!. 

t -  hörim den 1:sta Febriiari. Ämnena äro Husmoderskurs med enklare och finare matlaminrr Skicklie kokfm I E.Hults Kvinnliga Utbildningss 
__.,_. ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

undervisar i den iinare matlagningen. Examinerad lärarinna i den enklare samt i teori. -övriga &en äro 
Sång, Musik, Målning, Språk (infödda lärarinnor], Konstslöjd, Kläd- och Linnesömnad, Handarbeten, Sama- 
ritkurs. Alla ämnen äro valfria. OBS.! Den enda skola i Stockholm med helpension och där eleverna samtidigt 
ha ett gott hem. Unga flickor, som skola vistas i Stockholm, mottagas i helpension. Skolan är inrymd i ett Rola nvU modernt hus invid Strandvägen. Begär urosuekt. vari utförliga uuplysningar lämnas och där referenser - - - .  - 
av föräldrar till från skolan utg&iigna el&er-finxias intagna. 
Adr. E. HULTS KVINNLIGA UTBILDNINGSSKOLA. Ariiileria. 6.2 tr.. Sfockholm. R. T. 11886. A. T. 28940. ............. 



1lmikPaviljongenl Yåffelbfl 
med servering i parken mellan Stadion och Tennis- 
paviljongen av nationaikiädda flickor. 

VgiBor, M e , % ,  choklad samt alla läskedrycker. 
Billiga priser. C. Bayond. 

Allm. Tel. 31185. 

Dalagatan 36 (mitt för Vasaparken). Allm. T. 15237. 
Carl Ihorsell Damskräddarr 

Besallningar utföras omsorgsfullt Och väl till 
moderata priser, 

Ezegant mitt. Förstklassigt arbete. 
Obs.! Milngårig praktik i såväl in- som utlandet. 0bs.l 

RÖSTBÄTT FÖR KVINNOR N:R 15 4 

RA. Collijns 
Extra Prima 
o, Prima 
Bornullslarft. 
Marknadens 
bästa 
ku'aliticr. 
(A F. 1448). 

bedgångsreumatism 
och Nervvärk behandlas. Genom långva- 

rig praktik uppnått goda resultat. 
Ruth Jonsson: Siukskötersks. Massös. 

A.-B. Stockholms Folkbank 
Klarabergs a t  23, Kommendörrgat  25, Upplandsgsi. 15, 

a leminggat .  59, Lidingö Villastad. 
Sparkasseräkning, kapitalräkning. 

lirtlningar fr .  o. m. En krona. 
Skriv eller gör ett besök1 

Bad-Caf6-f 
Maimtorgagatan 3 

Rekommenderar s h a  goda frukostar, middagar 
och supeer till moderata priser 

A. T. 97 74. \-ordsamt Ch. Skoglund. 

7 Södermalmstorg ?-Grundad 1878. 

0BS.I Ingen fllfal. 
Uppdragningar pr år i hemmen verkställes punktligt. 

Allm. Tel. Söder 168. 
Referenser. 

A. T. Ost. 44549. Engelbrektsgatan 12, n. b. 

Använd Renol! Ring upp Ilexpressen 
KARL MOBERG 

26 Jakobsbergrgatan 26, Stockholm 
Sthlms Telefon 6503, 11686 

vid behov av 
ilbud, Transporter, Emballeringar, Flytiningar och Magafmering. 

Rikstelefon 67 43. 

Frö&en 8 jurholms 
Privata Förlossningshem, 

Norrtullag. 37, iii tr , h , Stockholm. God inack. och 
vård Tyst och ogenerat Läkare, specialist. 
Allm. Tel. Vasa 2715. Riks Tel. Vasa 416. 

Hårvatten utan fett. Gör det fetaste h% torrt 

håret efter några behandlingar. Pris per flaska kr. 2: 50. 
Frisör Th. de Wonl. Styrmansgatan 2, Stockholm. 

Allm. 24034. 

Härmed rekommenderas mitt 1:sta klass Damskrädderi 
och garanteras ett välgjordl och uälaiftande arbete till 

0BS.i Trettioäng praktik. 
Vördsamt MATH. PETTERSON, Damskrädderi 

48 STUREGATAN 48. Allm. Tel. 19314. 

Dameil1 och smidigt. Bästa medelmot hhavfall. Fäster 

moderat pris. OBS. I Plyschkappor uppångas. 
Herm. Schagers 

Tårtbageri 
Obs. Syster Frideborgs 

Sjuksköif erskebyrd 
Bven Sjukhem 

R t Vasa 99 Kungstensg. 22, l t r  A t 23672. A .  T. 13164 
Volmaryxkullsgatan 15 A, 
rekommenderar sina till- 

verkningar a r  tArtor. 
S eciaiite : Kaffethtor. 
Jamnsdags- o. iödelse- 
dazstårtor ~å beställnina. 

Ericssons flodeaffar 
Birger Jarlsgatan SO, hörnet av Odengatan 

STOCKHOLM 

At er f örsäij ar e och f örbrnkar e, Damhattar 
såväl eleganta som enklare, Barn- och Konfirmations- 
hattar (flna och billiga), sorghattar och sorgartiklar all- 
tid på lager. Vinterhattar realiseras. Götgatan 20, 1 &., 
Stockholm, f .  d. Stortorget 3, 1 tr. 

Leclouch& våtelement, passande för ringledningar 
telefonapparater etc., erhmas till billiga priser. 

OBS.! Egen tillverkning. 
C. A. ERIKSSON 

Saitmätaregatan 12 B. A. Tel. Vasa 7237. 

SÖDRA MODEMAGASINET 
26 Beiimansgatan 26 

Rekommenderas 

rekommenderas. Nvinkommet laeer. Väleiori arbete. 
som hemsändas till alla stadsdelar vid påringning: Sorghattar pä lager- Billiga prisgr Allm--Tel 24724 

Gor ett besok Medlemmar av F K P R erhållarabatt 

Ida Andren Anna Lindgrens 
HEMBAGERI 

Gamla Stockholmsgatan 11, Söderteue 
Rekommenderas. 

Södertelje Allm Tel. 674. 

Ivar Grönqvist 
HERR- & DAMSKRADDEBI 

Ostermaimsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 O2 
Fotografiateiier - Grefturegatan 24 B 

Moderna fotografier. Moderata priser. 

Alla m o r t e r s  
Dam= o. Barnkl&ler 

REKOMUEXDERAS. 

Allm. Tel 22614 

beställas bäst och billigast 
DAM- OCH B A R N K O N F E @ F I O N S A N  

moderna och stilfalla Hattar i biiligaste priser. 
Allm. Tel. ,137 77. 

Medlemmar af F. K. P. R. erhålla hög rabatt. 
Utför beställningar och reparationer av alla sorters 

Beställningar utföras även när tyg tillsläppes. 
Herr- och Damkläder till billiga priser. 

A, Magnussons Damskrädderi Osvikligt medel Damhattar - 
Klarabergsgatan 42, 2 tr. Stockholm. Etabl. 1908. 
Rekommenderas till benägen hågkomst med beställ- 
ningar av Bi- Soupe- Sport- o Promenaddräkter m. m. 
Alla beställningar såväl finare som enklare utföres först- 

Allm. Tel. 15092. klassigt och omsorgsfullt. 

pressas tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste 
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid. 

HATTFABRIKEN 
Klara östra Kyrkogata 5,l tr. 

- 
mot Engelska sjukan (Ältan). Besök eller tillskriv Fin 

A. Sandberg, Götgatan 35 ö. g. I, Stockholm. 
Nottagning kl. 11-2 e. m. 

D:r Elin Beckmans Het inf t sinst it ut 
Barnhusgatan 12. Riks 105 52. Sthlms-Tel. Br. 45 52. 

R&dirågningstid: Vardagar halv 3-4. 
Behandling av reumatism, gikt, efterbehandling av 

ledskador, neuralgier, frostskador och vissa fall av bör- 
jande ålderdomybrand. 0BS.I Kan även anordnas i 

(A. F 1421) patientens hem. 

Emma Hagelins Syafelier 
flyttad till 

och rekommenderar mig fortfarande i benägen hågkomst. 
Allm. Tel. 1774. 

Hornsgatan 45, 2 tr. 

56 Kungstensgatan, Stockholm. 
AUm. Tel. 19324. 

Hilma Säflund 
STOCKHOLM 

P A Q K N I N  GS=ATE bIEREN 
24 Mästersamuelsgatan 24 

STOCKHOLY Ailm. Tel. 20325 

~~ 

EODON S köpas ovillkorligen fördelaktigast hos TORSGATAS 23 Allm. Tel. 14108 
Lager av Klädda Damhattar o. Sorgsaker. 

Tillverkning av Konstgjorda Blommor. 
Fabrikslagret RECORD 

32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 - Stockholm. 

Märkning för maskin, Hålsömnad och Stoppning av 
duktyger samt Fållning emottagea. Obs. Rockmonogram. 
V d ~ M  arbete! Billiga pnaer! Ingeborg Lindeberg. 

Vårda hg och hår. 
MANICURE. Hygienisk ansiktsbehandl. m. vibrations- 
massage. Smärtfri bortthgning av generande hårväxt. 
Medicinsk h&rbehandl. och hårfiirgn. Hudcrem, härv. 
astor, salvor och puder märkta .Astra*. Fru Ingrid 

beywadt, Grevturegatan 27, II. Aiim. tel. Ost. 8025. 

-~ ~ 

RAGNAR NILSSON 
BAGERI OCH KONDITORI 

49 Hornsgatan 49. 
OBS I Endast 1 sta klass ingredienser - Alla slags 

Allm te1 13848 
efterratter - Kakor och tårtor på beskillning 

EDLA SWERINS SYATELIER 
för  finare klädningar och blusar. 

Hornsgatan N:o 26, 2 tr. t. v. 
STOCKHOLM. Alim. Tel. Söder 5343. 

Tjänstebyrån 9gIdnn99 
Storgatan 8. - Allm Tel. 7748. - StOCkhoh. 

Inh  : Augusta Weman. 
Förmedlar platser åt krinnor i alla branscher 

Stockholms Blusbasar Sait- och läskedurkskork, Flaskkork 
och Themosfl.-kork m. m. billigast 

Korkfabriken, Vailingatan 26 KORK Stockholmstelefon 229 32. 

E. H. ETax?l.ssons 
BEGRAFNINGSBYRA 

29 Klara N. Kyrkogata (%:dra buset fr. Kungsg.) 
ombesörjer begrafningar. Order hån landsorten 
expedieras skyndsamt. A. T. %Og. Riks N .  709. 

81 A DROTTNINGGATAN 
Ständigt lager av: Damblusar i alla prislägen. Största 
sortiment av strandkoftor. (BestäUningar även efter 

Tyger på  lager. Ailm. Tel. 14873. 
mått.) Klädningar och dräkter på beställning. 

Lotten Janssons 
Hem- och Finbageri 

AUK. Tel. m 5 9 .  
Obs ! Endast första klass ingredienser. Alla slags Ka- 

kor och Tbrtor DB beställning. 

20 B GREFTUREGATAN %O B 

DAMFRISE~RSALONGEN 
Tegnhrgatan 35, ' I .  tr. Allm. Tel. Br. 4850. 

rekommenderar sina eleganta frisyrer. Champonering, 
huvudmassage och hemkamningar utföras omsorgsfullt 
och billigt. Nanicure gives. Peruker uthyras. 

Vordsammast ALICE RUNN. 

Johaana Brnaaons Praktiska Konstvävnadsskola 
Kungsg. 70, Sthlm. Emottager elever samt utför be- 
ställningar å alla slags konst- och enklare vävnader. 
Vävstolar med tillbehör samt garner tillhandahålles. 

Beställnings- och försäljningslokaler: 
70 Kungsgatan 70 Kiarabergsgat. 21 

A. t. 437. R. t. Norr 363 A. t. 10159. 

Fort, väl och billigt 
fiir X i  det, om Si låter sy Edra kläder hos 

ANNA JOHANSSON 
56 Kungstensgatan, Stockholm. 

Telefon: Vasa 90 24. 

rekommenderas, inackordering mottages. 
Vördsammast AUG USTA KARLSSOIV. 

RSitteg&ngiar 
b0UDDteCkninEar. arvstvister. boskillnad. äkteUSkaDs- Hantverksskolan för Blinda Kvinnor Pensionat Klara 

18 Klara Södra Kyrkogata 18, 1 tr. Hiss. 
(intill Klara kyrka) 

Allm. Tel. 8072 REKOMMENDERAS STOCXHOLM. ! Allm. Tel 8072 

Komfortabelt moblerade rum till moderata priser 
Hel inackordering eller endast Frukost och Middag. - - Bada = 

Elektr. Ljusbad, lassagebad, Varmbad, Halvbad 

2 tr. (Hiss) .Ulm. Tel. 1547. 
4 Södermalmstorg 4. 

förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp- 
fostringsmål, inkasseringarm. m. utföras fort o. billi tav 

R. T. 3712. Göteatan 33, III tr. A. T. Br. 2900. 
VARMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYR~ 

STOCEHOLM 
Klara östra Kyrkogata 3. Allm Telefon 21137 

Tillverkar alla slags korgarbeten. Rottingsflatning 
Billigt och starkt garanteras Skriftliga forfr&&ngar besvaras omgäende. 

SKÅNSK MAT Märta Erikssons Prida Janssons 
HEJMBAGERI 
14 Kommendörsgatan 14 

Bestiillningar b tårtor och Samnsdagskakor emottagas 
Allm. Telefon 2931. 

Pensionat Malmgren 
Olovsrzatan 3. 2 tr. 

Eoteai och Pensionat. 
13 STUREPLAN - STOCKHOLM - 

God och billig hel- och måltidsinackordering p& kor- 
tare eller längre tid. Allm. Tel. 14256. 

Sklnsk Fru. 

Ovanligt billiga priser! 
Till och med den i Juni. Frän 2 kr .  pr duas. 

Ny modern fotograf-salong K R 0 NAN 
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr. 
Välgjort arbete, prima material och reel behandling 

utlovas. Förstoringar billigt ! 

Rekommenderas. 
Riks Tel. 3727. Alim Tel. 11328. 

~ Nu, tiden inne 
då Ki skall anlagga Edra blomqtergrugper. Si erhulei 
en plankarta over hur en mycket vacker blomstergrupi 
anl8prres iamte 5 olika sorten fro som lamna praktfulla 

Konserveringsapparat er, "Mor på Höjden" 
Kopas' bäst och billigast hos KARL LARSSON, 

Södertälje. Priskurant gratis på begäran, (nämh denna 
tidning), vid parti billigare 

Kaffeserveringen i det naturskoua Haga, Stockholm 
Öppet endast under sommaren. 

törd8amt XARIA NILSOiV. 

i)stermalms Wienerkonditori 
36 Ostermalmsgatan 36 
(Hornet av Brahegatan) 

STOCKHOLM 
A41im. Telefon 24978 Rekommenderas. 

biomGor -i t i r i i jmt i i  i>rgo?aii.;er a t t  sis pa k a i ~ l o r d  moi 
insändander n r  1 hT, pr octsni iwing. ReSii1rstt.t över 
raskande. F. Hansens #roafrar. Box 261 Stockholm, 

~~ 

500 Divaner, nyklädda, välgjorda, i moquet&, kostat 
kr 90.- nu M).-. I röd eller grön cotelin, kostat kr. 
65.- nu e.-. 500 Resårmadrasser, uppgiv mått, 
1-mans kr. 12.-, 2-mans kr. 15.-. Ottomaner kr. la.-. 
Liggschäslonger kr. U.-. Spjälsoffor kr. 23.-. Liggstolar 
kr. 13.-. Patentsoffor kr. 65.-. Begär reaiisstionslista. 

MOBELFABRIKEN, adress LILJEHOLMEN. 
Butik i Stockholm, Skepparegatan 41. 

Gaskök, Primuskök, Lås o. Nycklar 

Förtenningar o. alla slags Lödningar 

61 Luntmakaregatan 61, in på gården 

repareras omsorgsfullt 

utföras å Reparationsverkstaden 

Ring, sä hämta vi. Allm. Tel. Vasa 60476. 

Juridiska uppdrag 
av alla slag, skilsmässor och barnuppfostringsmill, lös- 
öreköp, boskillnader, inkasseringar m. m. utföres bii- 

ligt och sakkunnigt. Kontorstid 10-5. 
ARGUS, Juridbk och Privatdetektiv Byrå 

Högalidagatan 52, 2 tr. A i h .  Tel. 31659. 

Blusbasaren "SVEA" Damgarderoben 
48 Upplandsgatan 48 

.4LLUl. TEL. 28725 - STOCKHOLJI 

57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Vikingagatan). 
Allm. Telefon Vasa 8860. 

Beställningar ä finare och enklare klädningar 
och blusar., 

Låt sy Edra Klädningar och Blusliv 
hos fru "SVENNINGS" Syatelje 

1 B Döbelnsgatan, Stockholm. Allm. tel. Br. 4652. 
0BS.I Mingirig praktik hos nordiska Kompaniet och SdePhasat ... .................................................... 
i Juridiska Inliasso- 1 1duoiiatbyFån i 

Kaiduansmaksreg. 6, Stockholm. Eflektivaste : 
Inkasseringsbyrå. Rättegångar, soliditetsupplys- : 
ningar, boutredningar, skilsmässor och a h  juridiska : 

~ uppdrag. Billigt o. punktligt R t. 1105 A.t. Br. 3516. 3 
:......a ................................................. 

* 
0tockhoim. Ivar Ezaggatröms Boktryckeri A. B., 1914 


