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To the Delegates and Members of the VI Conference
of the INTERNATIONAL WOMAN SUFFRAGE ALLIANCE.

WITH HEARTFELT JOY WE GREET THE DELEGATES AND MEM- 
bers of the Congress of the International Woman Suffrage Alliance and 

bid them welcome to our country. This is the sixth time that the Congress has 
assembled, and we are happy and proud that our country has been selected for 
its proceedings. It is but little \ve can offer our guests who, most of them, have 
had so far to come; but still we hope that the Congress-week, full of work but 
also of invigorating personal intercourse, will be of value and enjoyment to them. 
The bond that already unites us all in our struggle for the common cause will 
bind us still closer together; the feeling af co-operation will fire us with new life. 
With clearer knowledge and stronger hands we shall strive towards our common aim. 

Just as the light does not fail in our long summer nights, so we like to hope that this new enthusi
asm kindled here in our northern land will never decline in the hearts of those met together at this Con
gress. We ourselves have lately suffered a reverse in our efforts for our cause; but we ktiozv that it will 
pass over and that we shall have justice — »as sure as the sun rises». These are the hopeful words of 
our leader, mrs Carrie Chapman Catt. They are adressed to all of us, and we believe in them. In fact, 
we already see signs of their fulfilment. The rays of the rising sun of justice already begin to gild the hori
zon; and this Congress of ours, in which we all are co-workers, will help us to clear away the clouds so 
that the sun may shine upon our fatherlands, and thus over all the world.

It is with this conviction we greet our guests, happy to see them here.

rer,
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Hvad vänta vi af kongressen?

Den 12 juni står för dörren och med den dagen, in
går en märklig vecka för den svenska kvinnoröst- 
rättsrörelsen. Representanter för tjugutvå länder och fyra 

världsdelar mötas i vår hufvudstad till gemensamma råd
plägningar om genaste vägen till målet — kvinnans 
medborgarskap.

Gifvetvis ha all världens rösträttskvinnor rätt att af 
Stockholmskongressen vänta goda verkningar för sin sak, 
men vi här i Sverige, som med egna sinnen få följa för
handlingar, rapporter och mötestal, som utan att behöfva 
vänta på pressens referat eller återvändande ombuds re
dogörelser få våra hjärtan värmda af den entusiasm som 
gemensamhet i ideella syftemål sällan undgår att förläna, 
vi äro — låtom oss erkänna det — för denna gång i en 
privilegierad ställning.

Under kongressens dagar ha vi äran och glädjen att 
hysa ibland oss många framstående bärare af halfva 
mänsklighetens rättskraf. Och flera af dessa ofta citerade 
namn från det internationella rösträttsfältet, söm hittills 
för den stora mängderi af svenska kvinnor varit endast 
namn, bli för dem, som under junidagarna1 samlas i 
Stockholm, till lefvande personligheter, hvars offentliga el
ler enskilda tal kan komma att öka både vår förtröstan 
och vår kunskap. De många punkterna på fötrhandlings- 
programmet berörande arbetsmetoder, kvinnornas ställning 
till de politiska partierna, den kommunala och äfven den' 
politiska kvinnorösträttens verkningar lämna de olika län
dernas representanter rika möjligheter att bjuda kongress
deltagarna af sin erfarenhets skatter. Särskildt komma vitt
nesbörden från kvinnorösträttsländerna som ett värdefullt 
apropå till professor Reuterskiölds utredning.

Deltagarna i L. K. P. R:s årligen återkommande cen
tralstyrelsemöten ha helt visst en gemensam erfarenhet af 
hvad redan dessa sammmankomster skänka af friska im
pulser och stärkt arbetsifver. Och nu stå vi inför en in
ternationell kongress! Man behöfver ej vara matematiker 
för att råka in i en tankegång af misstänkelig likhet med 
reguladetriens. När så mycket kan komma af ett lands- 
möte, hvad skall då ej följa af en världskongress! Till 
det alliansens allting, som nu stundar, möta svenskorna 
upp i hundratal. De bland oss äro alltså många, som 
stå beredda att tillgodogöra sig de lärdomar kongressen 
skall bjuda.

Men det är ej allenast inom de svenska rösträttskvin- 
nornas egna led, som vi hoppas få spåra verkningarna 
af Alliansens stockholmsbesök. Vid ett tillfälle, som ej lig
ger synnerligen långt borta i tiden, yttrade en erfaren 
och mycket verksam medlem af F. K. P. R., att inåt ha
de vår rörelse vuxit sig så stark, som den gärna kunde 
bli, nästa mål vore att kalla den stora mängden af lan
dets kvinnor under rösträttsbaneret. Det är vid utförande 
af detta arbete, som kongressen bör kunna lämna ett 
kraftigt handtag. I de dagar, då vår hufvudstad blir det 
tillfälliga centrum för hela världens rösträttsrörelse, är det 
väl ej förmätet att hoppas att genom pressens mötesrefe- 
rat skall för den svenska allmänheten bäras fram ett star-

Juvel- Guld- & Emaljarbeten,
DAVID ANDERSEN <EX Comp.

Hofjuvelerare.
4 Fredss at a n

kare vittnesbörd för vår sak än någonsin tillförene, hur 
omskrifven och omdebatterad frågan än månde vara. Kan
ske skola de många bevisen för rörelsens vidtomfattande 
utbredning och den bergfasta öfvertygelse, som besjälar dess 
bärare, väcka intresse och eftertanke på håll, där man hit
tills slagit döförat till. För de många rösträttsvännerna 
utom F. K. P. R. bör Alliansens härvaro verka som en 
uppenbarelse om sammanslutningens nödvändighet. Efter 
Amsterdamkongressen fördubblades medlemsantalet i den 
holländska rösträttsföreningen. Det är gifvetvis ej svåra
re att intressera svenskorna för själfva saken och öfverty- 
ga dem om dess ändamålsenlighet och rättvisa — men 
skola våra landsmaninnor ock visa att de lika snabbt som 
Hollands kvinnor fatta vikten af organisation?

Säkert är den som skrifver detta ej ensam om för
hoppningen, att kongressen skall ha ett ord att säga jäm
väl våra motståndare bland de maktägande här i landet. 
Det var just inte något vackert betyg för rösträttsintresse, 
som svenska kvinnor fingo af majoritetens talesmän i För
sta kammaren den 13 maj. Det båtar endast föga, att vi 
själfva och våra vänner veta att uppskatta ett sådant om
dömes sanningsvärde efter förtjänst. Här kräfves en veder
läggning så kraftig, att det hädanefter äfven för den ifrigaste 
försvarare af kvinnans ”stilla inflytande” blir omcjligt att: upp
repa påståendet att kvinnornas rösträttskraf är en öfvergående 
företeelse. Kanske skall kongressen förmå uträtta något i 
den vägen! Den, som på debattens dag hade den förvis
so tvifvelaktiga förmånen att från Första kammarens läk
tare lyssna till de käckt utslungade försäkringarna om 
rösträttsrörelsens nedåtgående, behöfde endast någon kän
nedom om det intensiva förberedelsearbete till kongressen, 
som genomgått sista vintern, för att med undran fråga sig 
om dessa män väl visste hvarom de talade. Den omstän
digheten, att F. K. P. R. landet rundt under 1910 hållit 
ej mindre än 826 möten en ökning på mer än 100 i 
jämförelse med näst föregående år — talar också sitt tyd
liga språk för den som vill förstå. Det tillskott i 
arbetskraft och intensitet, hvaråt rösträttsrörelsen allt
så haft att glädja sig under den sistförflutna hös
ten och våren, har dock till stor del varit bunden af 
organisationsarbeten inför sommarens möte, och detta slag 
af verksamhet är en gäng af den beskaffenhet att ej kunna 
förläggas till allmänt beskådande på torgen utan allvar
lig risk att störas i sin lugna gång. Men — nu kommer 
kongressen, och med den det gynnsammaste tillfälle 
,för svenska kvinnor att visa med hvilken öfvertygelse! 
och värme de omfatta sitt kraf på politiskt medborgar
skap såsom ett led i sträfvan mot kvinnans höjande och 
samhällets förbättring.

Redan däri att den Internationella Alliansen förlagt 
sin sjätte konferens till Sverige, ligger ett erkännande åt 
det arbete, som i detta land ägnas rösträttssaken. Och 
vittnar ej den omständigheten, att kvinnor från skilda län
der gång efter annan samlas till gemensam sträfvan mot 
sanima mål, om storheten af den idé och styrkan af den 
entusiasm, som leda dem. I ett annat land och om en

Dans- och Calisthenics
Privat undervisning

Elsa BjörKman, Kungsholmsgatan 6, 3 tr.
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annan kongress yttrade en man: ”Det är något stort 
i detta att kvinnor af många nationer komma tillsammans 
att rådpläga om samfällda intressen för eni ideell fråga, och 
jag är stolt å mina landsmaninnors vägnar att alla des
sa kvinnor velat samlas i mitt land.” Förvisso vore det 
omänskligt begärdt, att de principiella och icke principiella 
motståndarne till vår sak i ett slag skulle omlägga sin 
tankegång till den höga nivå, som kommer till synes i 
ofvanstående resonemang. Mycket vore redan vunnet, om 
kongressen kunde bibringa dem en tillräckligt klar fö
reställning om rösträttskrafvets reella grund för att det 
intresse, som knyter sig till rösträttssaken, skulle synas 
dem som en maktfaktor att räkna med.

Kampen för en rättvis sak inger ett obetvingligt modi, 
men detta utesluter ej att de, som strida, behöfva hvar
andras råd och hjälp. Om ett par dagar ha vi midt 
ibland oss de många ledarne af kvinnornas rösträttsrörel
se utöfver världen.

Axianne Thorstenson.

Att vår tids kvinnorörelse icke leder sitt ursprung 
från en blott och bart teoretisk bevisföring, att den 
bryter fram än här, än där i skilda och ibland, att 
döma efter ytan, oförenliga former, att flertalet af 
dem som taga del i den drifves till handling till följd 
af förhållandenas omedelbara tryck och att individerna 
icke alltid äro i stånd att logiskt framställa arten af 
alla de bevekelsegrunder som påverka dem eller tyd
ligt skildra alla följderna af deras handlingssätt är så 
långt ifrån att aflägsna den från kategorien af mänsk
lighetens stora ombildande rörelser, att det tvärtom 
ställer den i linje med dem och visar hur lifskraftig, 
ursprunglig, organisk och okonstlad den är.

Olive Schreiner (»Kvinnan och arbetet»).

Hur festkantaten fick toner.
" T ust så skall det vara — ord som ge luft under vin- 

garna, så att man når höjder och vidder, tankar 
som tända och värma och väcka — åh!”

Här tröt språket, men de skälfvande läpparna och de 
tårade ögonen voro lika vältaliga. Detta var intrycket 
Elfrida Andrée fick, då hon första gången hörde den af 
Sigrid Leijonhufvud författade kantaten till rösträttskon
gressen. , ■ i .’.i. 11. i i I ij I I i i J

I utbrottet låg mera än konstnärens skaparglädje öf- 
ver att ha funnit ett efterlängtadt motiv. Det låg också 
däri uttryck för hvad ett brinnande människohjärta un
der ett helt långt lif känt djupast och starkast af med
känsla för dessa tusenden och åter tusenden, som genom 
seklernas gång kämpat och lidit och hoppats som hon.

Själf berättar Elfrida Andrée — sedan hon i en liten 
krets af vänner blifvit enträget uppmanad därtill — huru 
hon gaf tonernas lif åt den bild dikten framställer: kvin
nans historia — hennes lidande, hennes strider, hennes 
sorg och resignation — och så till sist jublet i morgon- 
väkten, när gryningen af den nya dagen bryter in.

”Kören börjar med att berätta en legend, legenden om 
Birgitta, ”den ädlaste blomma af gammal höfdingastam”.

04<>4Q0<>4000<>0404000<>Q00W4404<>0040$40440

Annonsera i Dagny!

Så kommer Birgitta själf och låter med bjudande stäm
ma jordens mäktige höra varningens ord.

Men hon kan ju icke bruka nutidens sätt att sjunga 
för att tolka sina känslor. För att framställningen skail 
verka fullt äkta har jag användt toner ifrån gamla Bir- 
gittaantifonier, förvarade i Vadstenaklostret, stränga och 
kärfva som tiden och ämnet kräfva.

Så faller kören in och fortsätter att berätta legenden 
om Birgitta, ”den klara låga, sin samtids gissel och 
tröst.”

En ny afdelning kommer sen, man hör stridsfanfarer 
klinga, vapen klirra och rassla — det är männen som dra
ga ut i härnad för att vinna ära och rikedom. I skäran
de kontrast ljuda så andra toner — de komma från hem
men i Sverige och äro tunga af sorg, förtälja om tårar 
och undertryckt gråt: ”Mor satt hemma och spann.”

Men tyngre än sorg öfver döda och sårade i striden 
är dock

”att orätt lida och orätt se, 
maktlös stå emot våld och ve.”

Och aldrig få annat svar på sitt spörjande h v a r- 
för äm ett undergifvet, resigneradt: ”Det måste väl så 
vara . Som ett tveeggadt svärd har den gått genom min 
själ, denna kvinnornas kraftförlamande tanke: ”Det måste 
väl så vara.” Långt värre, långt farligare än stundens 
missmod — det är en suck ur hela mänsklighetens bröst, 
som skall ha uttryck i dessa ord. Hvad jag gråtit öfver 
de orden!

Så ljuder i den tunga resignationens natt en ensam 
kvinnas röst, manande sin svenska syster till känsla af 
ansvar och plikt som medborgarinna.

Medborgarinna? — Kören sjunger ordet halft frågan
de — det är så nytt och främmande, hvad månde det 
egentligen innebära?

Svaret kominer så småningom, som när ljuset bryter 
sig väg genom tung dimma: Fredrika Bremer bröt väg 
genom okunnighetens mörker och lärde Sveriges kvinnor 
att förstå betydelsen af ordet medborgarinna. Som 
en jubelfanfar skall väckelseropet komma. ”Håll ut tonen 
så länge som möjligt, håll på den en half timme”, det 
har jag bedt sångerskan som sjunger solot — Karin 
Lindholm — och, ”kom ihåg allt hvad vi ha att säga: 
förkunna friheten för de bundna, låta de blinda skåda 
dagens ljus, lära de lama att gå, de stumma att tala, gif- 
va de trötta stöd, de räddhågade mod, de stridande 
hänförelsens eld”.

”Brinn högre och lifva och ena, 
du våreld på bergets topp!”

Sålunda talade Elfrida Andrée ont sin komposition, 
och vi som lyssnade till hennes ord, kände våra hjärtan 
klappa och våra ögon tåras. Vi sisste att hon känt hvad 
hon sagt, att hon för egen del kämpat och lidit, men 
att det oaktadt hela hennes lif varit just en sådan 
”vårtid”, som skänkte ljus och värme åt alla som kom
mit i hennes väg —

”Brinn högre i väkter sena, 
tills dag går opp.”

Frigga Carlberg.

Fotografering vid elektriskt ljus. Inramning af taflor.
Porträttförstoringar. Utmärkt fint arbete. Billiga priser.

KongressbesäKande extra stor rabatt.
Stockholms Förstoringsaffär

Elektriska fotografiatelieren Kungsgatan 26.
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I Kantat vid rösträttsliofiilressen* I
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SIGRID LEIJONHUFVUD.
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B
BIRGITTA.

irgitta, den ädlaste blomma 
Af gammal höfdingestam, 

Birgitta, den moder fromma,
För konungen trädde fram.
Af nit för det råtta drifven,
Hon talade gudingifven 
Och trotsande hån och skam.

Låt ej dig af smickrare råda,
I falskhetens snaror snård,
Da bringar ditt rike i våda,
Da är ej din krona värd.
Från onda vägar da vike 
Och bygge med lag ditt rike 
Och vige åt Herren ditt svärd.

Birgitta, den klara låga,
Sin samtids gissel och tröst,
Hon lydde utan att fråga 
Sitt väsens bjudande röst.
Och när och fjärran hon tände 
Den himmelens eld som brände 
I djupet af hennes bröst.

Hur myndigt hon hemma styrde och ställde, 
Hur kraftigt hon tog ett tag, när det gällde, 
I samhällsfrågor var blicken skam 
Och handen domnad och rösten starn. 
Hvarför — det var ej lätt att svara,
Det måste väl så vara.

FREDRIKA BREMER.

lores en ensam stämma tala: 
"Vakna upp ur din länga dvala, 

Känn ditt ansvar, du svenska kvinna, 
Medborgarinna!

H

Ej må försagd du längre dröja, 
Du behöjves ditt land att höja. 
Klar må ditt väsens låga brinna, 

Medborgarinn a !

Töcken hölja vår framtids bana, 
Lär dig mot höga mål att spana. 
Hinder att röja, väg att finna, 

Medborgarinna ! “

FÖRR.
I.

'ill strids de karska höfdingar drogo, 
Byggde vårt välde och fiender slogo. 

För Sverige stridde hvar redlig man.
Mor satt hemma och spann.

T1j i

Till tings de myndiga herrar drogo, 
Om landets öden råd de slogo 
/ fredens dag och när faran brann —■ 

Mor satt hemma och spann.

Till främmande länder männen drogo, 
Lärdom och konst i byte logo,
Mången med åra sin lager vann — 

Mor satt hemma och spann.

NU.
et faller en tändande gnista, 

i s Det ljusnar rundt om land, 
Och tusende lågor brista 
Med ens i brand.

De stiga, de smälta tillsamman 
F rymd soin vidgas, ny,
Och mäktig höjer sig flamman 
Med ens mot sky.

Brinn högre och lifva och ena,
Du våreld på bergets topp,
Brinn högre i väkter sena,
Tills dag går opp!

S . II. g g
2 □ □

□ Väl hände det standom att den svaga g □
□ Måste de hårdaste bördor draga, g ann DDa DDD §
§ Orätt lida och orätt se, □ DDD DDO gg □ g
a Maktlös stå emot våld och- ve. g □□□ gn □ go Hvarför — det var ej lätt att svara, g . g
g Det måste väl så vara. g g
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Våra ledare.
Motto : “Jag tycker om ett anskri, där det finns ett 

missförhållande. Stormklockan stör er sömn 
men hindrar er från att bli innebrända i era 
sängar."

Edmund Barke.

Det anskri mot politiska och sociala missförhållan
den, som tar sig uttryck i kvinnornas rösträtts
kongresser, har kanske icke så mycket af stormkloc

kans natur öfver sig utan mera af den tysta stilla 
kraftens — den måhända starkaste makten i det go
das tjänst. Solstrålen öfvervann stormen, vattendrop
pen urholkade klippan, och så skall väl äfven en gång 
rättfärdighet segra öfver egennytta, intelligens och 
kunskap öfver dumhet och okunnighet.

Man måste vara en urbota pessimist för att icke 
känna sin tro och sitt mod växa i styrka vid tanken 
på alla de rättfärdighetens förkämpar som nu från 
när och fjärran samlats i Sverige för att tillsammans 
med oss svenska kvinnor behandla den största af ti
dens frågor: halfva mänsklighetens fri
hets- och rättfärdighet skamp.

Som general-en-chef för densamma står mrs Car
rie Chapman Catt, hvars hela personlighet är den mest 
vältaliga protest mot våra motståndares fastslagna fö
reställning om en rösträttskvinnas utseende och sätt 
att skicka sig. Det är hennes iakttagelser från olika 
verksamhetsfält — som föreståndare för samskola, skol
inspektör och journalist — hon lärt känna de rådan
de sociala missförhållandena och inse nödvändigheten 
af kvinnans likställighet med mannen. Sedan dess har 
detta mål för henne blifvit en lifssak.

Få människor ha en så vinnande personlighet 
som mrs Catt. Den utgör ett sällsynt harmoniskt helt 
af lyckliga egenskaper: begåfning, bildning, männi
skokännedom, hjärtelag och — eftersom det är fråga 
om en kvinna — apparition. — Fiennes kommandoord 
— hur mild och behaglig form de än ha — glömmas 
aldrig. De maningsord till uthållighet, hvarmed hon 
afslutade kongressen i Amsterdam 1907: ”När vi mö
tas nästa gång skall jag fråga hvarenda en af er hvad
ni under tiden har gjort för vår sak,” ringa helt sä
kert ännu i mångas öron.

Att förmå mäninskor att göra sin plikt och att 
älska den är förvisso en makt af Guds nåde.

Man har velat frånkänna kvinnorna humor — den
na var liksom logiken en uteslutande manlig egen
skap — men den som hört amerikanskorna tala aktar 
sig nog för att upprepa det traditionella påståendet.
När rev. doktor Anna Shaw exempelvis i en diskus
sion eller ett föredrag med öfverlägsen skicklighet be
handlar sina oratoriska vapen — bland hvilka humorns 
fina stilett glänser och blixtrar — så tycker man näs
tan att det är synd om motståndarna — ifall de icke 
försiktigtvis hålla sig undan. Men så lätt man än 
lockas till ett leende vid minnet af det eller det spiri
tuella infallet, så finns det dock andra strängar som 
vid hennes ord vibrera i åhörarnas själar, djupare

och finare än det glada löjets. När hon på kongres
sen i Köpenhamn vid sorgfesten öfver rösträttsrörel
sens oförgätliga ledare, Susan B. Anthony, framförde 
dennas hälsning från dödsbädden till all världens 
kvinnor med slutorden: ”Säg dem, att jag älskar dem 
alla,” då band hon en oslitlig länk mellan den döda 
och de ännu arbetande skarorna. Fiennes uppåtrikta- 
de, bleka ansikte lyste som förklaradt, då hon öfver- 
lämnade arfvet efter den döda vännen: maningen till 
kvinnorna att modigt och oförtrutet hålla ut i striden 
för rättfärdighet på jorden.

Bland de amerikanska deltagarna i kongressen är 
äfven miss Flay, mrs Catts vän och sekreterare; med 
en 20 årings strålande ögon under ålderns snöhvita 
hår, synes hon vara det goda lynnet och skämtet 
personifieradt — denna välgörande typ, som alla hål
la af och ingen har råd att undvara.

Bland ledarnas namn är ett af de allra främsta: 
Millicent Garret Fawcett. Mrs Fawcett är, som alla ve
ta, den uthålligaste af alla kvinnor i världen, därför 
att hon vet att hon står i spetsen för en rättvis sal 
Klok, högsinnad och vidsynt som hon är, har hon, 
som tillhör den gamla stammen af engelska rösträtts- 
kvinnor, dock haft förståelse för den stridande falangen 
inom rörelsen, insett och erkänt dess betydelse. Detta 
är ett karaktärsdrag hon särskildt bör hedras för, och 
det kan knappast göras bättre än med en innerlig ön
skan att hon efter sin långa mödosamma ökenvand
ring finge uppnå ”löftets land.”

Detta borde äfven den tyska rösträttsveteranen fru 
Minna Cauer få. Vid sjuttio års ålder är hon lika 
radikal, lika entusiastisk, som då hon med flamman
de själ började sin strid för rätt och oväld. Hennes 
tidning ”Die Frauenbewegung” har stort anseende som 
politiskt organ i allmänhet och särskildt, naturligtvis, 
i allt som rör kvinnornas rösträttsfråga. Fru Cauer 
är fin och behaglig att se, och en flyktig bekantskap 
utanför hennes intressesfär skulle lätt taga henne för 
en förnäm, sant kvinnlig gammal tysk dam med huf- 
vudintresse för de tre K-na: Kirche, Küche och Kin
der.

Skulle någon ansats till stormklocka förspörjas, 
så är det hos juris doktor Anita Augspurg och den 
ungerska journalisten Rosika Schwimmer. Bå
da äro utmärkta talare; doktor Augspurgs djupa, 
malmklingande stämma är i och för sig en njutning 
att lyssna till, och när så därtill kommer det värde
fulla innehållet, buret af indignationens glöd öfver 
orättfärdighet, så är åhöraren ohjälpligt fången un
der hennes tals trollmakt.

Rosika Schwimmers svarta ögon tindra som stjär
nor i natten, när hon i sitt tal vidrör sociala missför
hållanden, som hon på nära håll sett och upprörts 
af, och hennes små runda armar hvirfla som åskvig- 
gar kring det vackra, liffulla ansiktet. Hon är af- 
gjordt en af kongressens favoriter.

Glöm ej att använda RongressbrefKort! 
Åsätt ILdra postförsändelser Kongressmärken !
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En trogen kongressmedlem är madame Mirowitch 
— ryskan, som i sorg öfver sitt lands olyckor ”glömt 
att skratta”. — Hon fällde detta yttrande vid en an
märkning om det smittande i Ro si ka Schwimmers 
glada skratt. — Madame Mirowitch är ytterst verksam i 
tal och skrift i många länder och på många språk.

Bland mötesdeltagarna från Frankrike är doktor 
Käthe Schirmacher, bosatt i Paris, en af de mest kän
da. Hennes fina intelligenta ansikte har så ofta synts 
från kongresstribunen och lefver i friskt och tack
samt minne. Hennes rent af fenomenala skicklighet i 
Att tolka och i korthet sammanföra innehållet i de på 
olika tungomål hållna föredragen har varit till ovär
derlig hjälp för många. Förra gången alliansen möt
tes — det var i London 1909 — satt hon i en miljö 
af en oändlig mängd härliga liljor — ett tack för tro
get arbete i kvinnosakens tjänst.

Från våra närmaste grannland komma de som 
redan segrat i striden, och deras deltagande i kon
gressen är en oegenyttig önskan att vara ett stöd åt 
dem som icke hunnit så långt. Fru statsrådinnan 
Qvam liten och spenslig till växten, med åtskilliga 
tiotal års kvinnosaksarbete bakom sig, gör ett tydligt 
intryck af oböjlig viljekraft: ”Jag h a r rätt, därför 
skall ni ge mig den.” Det gjorde också norska 
stortinget. — Vid kongressen i Köpenhamn skref en 
dansk journalist: ”När man hör den lilla energiska 
damen tala rappt och oförskräckt med stark stämma, 
med ett slag då och då af sin lilla hand i bordet, så 
märker man att hon är van att tala ’mellem Fjelcle’.” 
Fru Qvam är nog van att äfven tala till fjäll — 
granithjärnor, omöjliga för någon sorts genklang. 
Hvem bland oss känner icke sådana? Vid fru Qvams 
sida i oförtrutet arbete för kvinnornas sociala, poli
tiska och ekonomiska ställning står fröken Gina Krog, 
redaktören af Nylænde. Hennes namn är oförgätligt 
fästadt vid kvinnornas politiska seger i Norge.

Finland är representeradt i Alliansens styrelse ge
nom fröken Annie Furuhjelm, hvars rika erfarenhet, 
förvärfvad inom social, politisk och journalistisk verk
samhet, gör henne ytterst lämplig som ledare i en 
stor kvinnorörelse.

Fru Johanne Miinter från Danmark är en af dem 
som med fullt skäl kan instämma i apostelns ord: 
“Jag hafver mer arbetat än alla de andra", men det 
är hon alldeles för anspråkslös att säga själf. Hon 
har som ledare af Kvindevalgretsklubben och som ut- 
gifvare af "Kvindestemmeretsbladet" fått bära dagens 
tunga och hetta. Lönen borde komma snart — den 
är så ärligt förtjänt.

Doktor Alet a Jacobs från Amsterdam är ett af 
rörelsens mest välkända namn. I ord och handling 
har hon mäktigt bidragit att föra saken framåt. Om 
hennes landsmaninna fröken Martina Kramers, redak
tören af Jus Suffragii, kommer sist i raden, så är det 
därför att hon är som ett slags sammanfattning af 
hela alliansen — hon vet allt, har reda inte endast på 
de olika ländernas olika organisationer, arbete och ut

veckling, utan äfven på alla dess medlemmar, förefaller 
det nästan. Hon håller alla den kvinnliga rösträttsrö
relsens politiska trådar i sin fasta hand, känner lika 
väl till statsminister Lindman som premiärminister 
Asquith och det skulle inte ens förvåna om hon kän
de till Jansson i Djursätra. Det ligger något af äkta 
holländsk trygghet — moderlighet skulle man kunna 
säga — öfver Martina Kramers personlighet, som ver
kar ytterst välgörande. Och de många som vända 
sig till Jus Suffragiis redaktör med begäran om råd 
och upplysningar, äro vissa om att alltid möta sym
pati och vänlighet.

Ja, sådana äro de kvinnor — och många med dem 
— som äro ”utestängda” och som anses ovärdiga den 
medborgerliga rätt, som männen för egen del skatta 
så högt— att kunna bevaka sina egna intressen. Med 
kvinnornas intressen höra hemmets och barnens oupp- 
lösligen samman — och för de senares skydd behöfcle 
stormklockan ljuda natt och dag för att väcka slum
rande samveten.

Frigga Carlberg.

De engelska kvinnornas 
rösträtt.

nglands kvinnor ha nu, genom det svar som finans
ministern Lloyd George å premiärministerns vägnar 

gifvit på lord Wolmers interpellation angående huruvida 
premiärministern med hänsyn till den stora majoritet hvar- 
med den kvinnliga rösträttsbillen antagits af Underhuset 
ville bereda billen tillfälle att blifva vidare behandlad un
der denna session, fått veta, att regeringen icke vore där
till villig utan först nästa år ämnade gifva billen en 
vecka för vidare behandling.

Den allt mera utbredda åsikten att regeringen vore 
skyldig alt låta den med så stor majoritet i Underhuset 
antagna billen nu slutbehandlas har visat sig vara ett 
misstag. Missnöjet - för att icke säga förbittringen - 
öfver det nya uppskofvet är stort. Ej endast ”the Mili
tants” utan äfven den hittills så tålmodiga konservativa 
rösträttsföreningen, the National Union for Women’s Suff
rage Societies, hvars ledare är mrs Garret Fawcett, frågar 
sig hvad som är att göra, ty att det måste protestei as, 
och kraftigt protesteras, synes stå klart för alla.

Det är med ett djupt beklagande af denna nya mot
gång för de engelska kvinnorna — efter förut närda glada 
förhoppningar för deras saks framgång - som vi i själf- 
va vårt kongressnummer se ess nödsakade att meddela 
detta regeringens för en lycklig och snabb lösning af frå
gan ofördelaktiga beslut.

Prenumeration å DJtGJ\[Y sKer saväl 
landsorten som i StocKholm a närmaste 
postanstalt eller boKhandel.

ICKE MERA GRÅTT ELLER URBLEKT HAR!
på denna nya ocli underbara upptäckt, sändes diskret gratis till enhvar mot dubbelt porto üan RELIXIK D S l x ’ . . ,

Rekommendation : “Till Relixir-Depoten, Stockholm - - Jag får således instämmaidet omdömet, att detta ai ett ™deitart medel^ och (‘
örsikt rekommendera det åt dem, som önska befria sig från grått liår o. utbyta det mot dess naturliga färg. Stockh. IS Jan. 1911. Vict. Fiodell, v. Haiadsbo di g .
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Det internationella rösträttsbaneret.

ISM

Vid den sista stora rösträttskongressen i London för 
två år sedan hade en täflan utlysts mellan förslag 
till ett internationellt rösträttsbaner. Skisser hade inskic

kats från flera olika länder; det var det svenska förslaget 
som afgick med seger. Den särdeles smakfulla kompo
sitionen hade utförts af fröken Eivor Hedvall vid Liciums 
ateljé i Stockholm.

Men — penningar saknades till utförandet, och planen 
stannade tills vidare i stöpet.

Så blef det beslutadt att nästa internationella kongress 
skulle förläggas till Stockhclm. Tiden gick här hemma 
under förberedelser till den stora händelsen. Och nytt in
tresse och ny entusiasm för saken väcktes till lif på skil
da håll. Frågan om baneret kom upp och — en svensk 
dam, författarinnan fröken Lotten von Kræmer, skänkte 
den erforderliga summan för banerets förfärdigande. Nu 
är det de svenska kvinnorna, som ha den stora glädjen 
att till den Internationella Alliansen som gåfva öfver- 
lämna det vackra baneret.

Det är på Liciums ateljé, som arbetet utförts efter 
Eivor Hedvalls ritning. Baneret, som utgöres af hvit 
sidendamast och är två meter högt och en meter bredt, 
är broderadt på båda sidor. Framsidan är rikt utförd i 
guld och silfver samt i- olika toner af gult silke, från 
guldgult till orange. Orden upptill: International

Lotten von Kræmer.

JgM yljl

Woman Suffrage Alliance, äro utförda i höga 
guldbokstäfver. Midtpartiet utge res, såsom synes af den 
bifogade reproduktionen, af en uppgående sol, i hvars 
center initialerna I. W. S. A. äro inflätade; under läses 
ordet Justice.

På baksidan är följande vers af Lotten von Kræmer 
broderad i gult silke:

Så i molnhöjd dag som klar 
framåt bjuder vårt standar; 
framåt genom moln och dimma 
mot den nya dagens strimma.

Under står: Gåfva af Lotten von Kræmer.

Eivor Hedvall.

tlllfcfSP
»

«Köa»k

Banerets spets, bärande bokstäfverna I. S., är bränn- 
förgyllcl, frans och tofsar hvita.

Det är måndagen den 12: te vid eftermiddagens stora 
offentliga möte i Musikaliska Akademien, som rösträtts
baneret kommer att af Stockholms F. K. P. R:s ordföran
de, fröken Anna Kleman, öfverlämnas till Internationella 
Alliansen.

G AHNS Normal-, Skrif- och Kopie-Bläck, af Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsen godkändt 
som Svenskt Normal-Bläck, tillverkadt af Henrik Gahns Aseptin-Amykos-Aktiebolag 
Upsala. Flyter lätt, kopierar utmärkt, bildar ej bottensats, är mycket hållbart och an
griper ej pennan. ......r: ■.....■..■ ....... -■.......' : . -.—. ', _ =
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Kvinnliga konstnärers utställning
Vernissagen.

Vernissagedagen har kommit, och Kvinnliga konstnä
rers utställning uppe i Konstnärshuset står — eher 
all möda och allt arbete som1 varit hafver — öppen föir 

inbjudna konstkännare och intresserade. Flödande solljus 
strömmar in genom takets glasrutor uppe i den stora 
utställningssalen, starkt och hvitt öfver dukar och skulp
turer. I härliga doftande grupper lysa syrenernas klasar, 
hvit hägg och vårgrönt löf.

Fru Emma Pegelow, utställningskommitténs ordföran
de, och Sigrid Blomberg, den initiativtagande kraften 
imm koestnäiinnorm s egen kreis ntr det gällde att få 
utställningen till stånd, göra les honneurs för den 
snabbt tätnande skaran af besökare. Kommitténs sekretera
re, fröken Lisa Kling- 
bom, lämnar beredvil
ligt önskade upplys
ningar, fru Olga Ny
blom, fröknarna Kjer- 
ner och Bagge och öf- 
riga utställande konst- 
närinnor äro tjänstvil
liga ciceroner, när det 
gäller att särskildt leta 
sig fram till någon på 
förhand älskad tafla el. 
beundrad skulptur. Den 
vackra, konstnärligt ut
förda katalogen med 
reproduktioner af fle
ra af de utställda 
konstverken tager vid 
och gör tjänst, där 
de älskvärda värdin
norna ej längre räc- Sigrid Blomberg.
k yj| Medlem af kcnstutställningskcmmittén.

Det första intrycket är — huru väl dessa taflor äro 
hängda, hvad skulpturerna få komma till sin rätt, ingen 
tyngande massa, hopad så att det ena konstverket slår 
ihjäl det andra. Väl afvägd verkan för hvart och ett. Att 
ljuset, det hvita flödande solljuset på ett och annat håll 
däremot icke är af bästa verkan är oundvikligt och har 
ej af de skickliga arrangörerna kunnat botas. Dukarna 
äro dock så placerade, att de fått den för dem bästa 
möjliga belysningen.

Tiden tillåter oss ej att i dag närmare ingå på hvad 
utställningen i sin helhet ger oss. Vi återkomma därtill 
i nästa veckas nummer. En hastig rundblick måste vi dock 
taga. Då möter oss främst Bebådelsens rena stilla 
linjer, Sigrid Blombergs inspirerade verk. Den knäböjan- 
de kvinnans uppåtvända ansikte, inramadt af hufvuddo- 
kets nedstramade, plastiska veck, tar blicken fången, och 
hvart man går i utställningssalen, medan färger och lin
jer växla, är det den enkla, höga gestalten som åter och 
åter drar blicken tillbaka till sig.

Märta Améens underbart väl arbetade hästar, Caroli

ne Benedicks-Bruce’s karaktäristiska porträttbyster samt den 
konstnärligt fulländade masken af A. Falguière, äfven ex
ponerad på Svenska konstnärinnors utställning i våras, 
Gerda Sprinchorns glada små saker, Ruth Milles’, Alice
Nordins och Agnes de Frumeries byster, statyetter och 
grupper fullborda skulpturutställningen.

Bland taflorna möter oss först, när vi träda in, Han
na Paulis äldre Ellen Key-porträtt; i sidorummet hänger 
den senare bilden af Ellen Key, strängare målad, med 
Campagnans starka blåa dager som bakgrund. Samma
konstnärinnas Far och dotter, senast utställd i vå
ras, fängslar som alltid genom sin blida hemstämning
och sitt minnesvemod. Hildegard Thorells R o och ka

raktäristiskt starka 
G u m m h u f v u d in
taga sina gifvet fram
stående platser bland 
porträttmåleriet. Ester 
Almquists landskaps
bilder, Harriet Sund
ströms Hästar och 
Lotten Rönquists sol- 
mättade bilder från 
södern dra blickarna 
till sig bland andra 
förtjänstfulla saker, 
som vi nu måste skyn
da förbi. Framför Eva 
Bagges Helgdag 
stanna vi dock, stilla 
inför dess tystnad och 
helgdagsro. Solen ly
ser in i det tomma 

Emma Pegelow. _ rummet, utanför väx-
Ordf. i konstutställningskommittén. er det OCh blommai'

i solskenet, och det är tyst. Det är god konst att så 
kunna måla tystnaden.

Med en blick på kortväggen, där Anna Nordgrens 
känsligt vackra taflor i sina läckra färger dominera, gå 
vi vidare till det mindre rummet, där Ottilia Adelborg, 
Tyra Kleen, Brita Ellström m. fl. bjuda på många in
tressanta nummer. Vi fånga vid ingåendet skymten af 
Fanny Brates förtjusande Barnporträtt i stora sa
len; därinne finna vi kol-, penn- och blyertsteckningar af 
hennes hand.

Vår rundtur är slut — men medan den gjorts finna 
vi att redan en hel del saker blifvit sålda. Vi gratulera 
våra konstnärinnor till den äfven i detta afseende särdeles 
lyckade vernissagen, och medan prins Eugen intresseradt 
tar Ottilia Adelborgs Mormor i betraktande och öfri- 
ga celebriteter trängas framför taflor och skulpturer, af- 
lägsna vi oss men stanna vid utgåendet ett ögonblick 
framför Carin Wästbergs vackra Birgitt a-bonad och 
beundra det vackra mönstret i Maria Adelborgs R ö d 1 a- 
k a n s m a 11 a. Vi känna oss glada öfver att denna

ra? is, iPp

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ SvOffO och barn och äldre, böra använda Vasens (f. d. J
♦ btod.fotti.ffO9 Nordstjernans) *‘Ferrol“, hvilket stärkande X 

X järnpreparat hastigt ökar kroppsvikten. Fördrages lätt af alla. X
♦ JX Få alla apotek till 2 kr. flaskan. ♦
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* Mjölk dagligen till afhämtning.
Oskummad för 15 öre lit. 
Handskummad för 6 öre lit.

Tjock grädde för 90 öre lit. 
l:ma smör kr. 2,00 pr kilo.

♦ StocKholms MejeriaKtiebolag. Klarabergsgatan 68.
J Allm. Tel. Br. 5241.
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representativa utställning öppnats i samband med vår 
rösträttskongress, öfver att de framstående gäster som 
väntas hit till densamma ha blifvit satta i tillfälle att se 
hvad många af våra förnämsta konstnärinnor ha att kom
ma med — endast beklagande att icke alla de bästa 
äro med.

E. K—n

Det är detta fortgående medvetande om ett mål 
att vinna bortom det personliga lifvets och de egna 
intressenas räckvidd, som bildar det religiösa ele
mentet i våra dagars kvinnorörelse och som med en 
osjälfvisk hänförelses gemensamma band till ett fast 
helt förenar kvinnorna af alla raser, klasser och 
nationer, som sträfva för kvinnans anpassning till lifvet.

Olive Schreiner (»Kvinnan och arbetet»).

Från mrs Catts land.
"■»/red sina 5,000,000 innevånare ger Newyork den röst- 

lTArättsintresserade tillfälle att se flera rösträttsförenin
gar och flera olika slags organisationrer för röst
rätt än som finnas på något annat ställe här i lan
det” anmärker Woman’s Journal i sitt sista num
mer.

Woman’s Journal har grundats af Henry B. 
Blackwell och Lucy Stone, den första kvinna som be
gärde att få studera vid en högskola, den kvinna som 
bildade den första rösträttsföreningen år 1847. Och så 
långt och så vidt har rörelsen n u spridt sig, att det år 
1911 har kunnat yttras, ”att hvarje lagstiftande kår,
som sammanträder i Förenta Staterna i år, borde ha an
ledning att diskutera frågan i någon form”, och äfven 
om detta ej varit fallet, hafva olika motioner i rikligt tal 
framkommit och lika talrika och med entusiasm åhörda 
”hearings” i de olika förbundsstaterna.

För hvarje enskild förhandlings förlopp och utgång 
är ej möjligt att redogöra på grund af staternas och 
formernas mångfald, men det är af högsta intresse att 
följa dem och att se hur röstantalet växlat efter belägen
heten', hur frihetsstämningen är högst i väster, där de 
redan befriade staterna ligga, och minskas mot öster. 
Främst komma de 4 stater, hvilka som bekant redan till 
folkomröstning utställt frågan om att ge kvinnorna po
litisk rösträtt. Californien med 98 ja mot 17 nej, Kansas 
med 121 ja met 40 nej, Oregon och Nevada med två 
tredjedelar af rösterna för och en tredjedel emot och sedan 
de, där frågan visserligen fått majoritet, men ej den er
forderliga af två tredjedelar, Michigan med 55 ja mot 
44 nej, Montana 38 ja mot 32 nej, Maine 70 ja mot 66 
nej, och till sist Massachusetts med 69 ja mot 161 nej. 
”Och en gång var det Massachusetts, som ledde refor
merna i Unionen”, suckar referenten. Vid den stora pro
cessionen i Newyork förlidne 6 maj, en procession af 
flera tusen personer, hvaribland åtskilliga hundra studera
de kvinnor och representanter för 46 olika yrken och 
näringar, affattades Protestresolutionen mot ”den ihärdi

ga och oresonliga overksamheten hos Newyorks lagstif
tande kår i afseende på alla rösträttsmotioner.”

Annars är Newyork, som ju redan är betonadt, sär- 
skildt framstående genom sina rösträttsorganisationers tal
rikhet och mängd af medlemmar. I oktobernumret af 
Dagny 1910 redogjordes för den mycket ökade intensite
ten i senare tiders rösträttsrörelse och för de 9 nya för
eningar, som bildats endast under 1910.

”Sist men icke minst” var det ”Kvinnornas rösträtts- 
parti”, hvilket till sitt syfte har rent politiskt arbete. Dess 
ordförande är mrs Carrie Chapman Catt, men under hen
nes vistelse i Europa skötes ordförandeklubban af mrs Jean 
Nelson Penfield, hvilken genom sitt ordningssinne och sin 
förmåga att sporra till handling är en af de mest värde
rade af mrs Catts adjutanter. Till dessa höra äfven mrs 
Harriet B. Laidlaw, som, då kvinnornas rösträttsparti! bilda
des, blef ordförande i förstaden Manhattans lokalafdelning. 
Det berättas skämtsamt om henne, att hon höll ett rösträttsfö- 
redrag vid den episkopala kyrkans konferens. Och att de 
vördiga herrarne i denna mycket konservativa församling 
sökte efter något berättigande för det djärfva steg konfe
rensen tagit och funno det däri, att mrs Laidlaw i alla 
fall hade episkopala förbindelser därigenom att hennes 
far var en af förtroendemännen vid Trinity-kyrkan.

Detta var den ”sista, men icke minsta” af de nya 
föreningarna. Utaf de trenne äldre har ”Själfforsörjande 
kvinnors jämlikhetsförbund”, numera ”Kvinnornas poli
tiska förening”, existerat längst. Dess ordförande är mrs 
Harriot Stanton Blatch, som organiserade förbundet och 
sedan alltjämt förestått det. Mrs Stanton Blatch har röst
rätt i blodet kan man säga, hon är dotter till en af pio- 
niäirerna, Elizabeth Cady Stanton, och själf är hon nu 
en af rörelsens skickligaste ledarinnor. Hon var exempel
vis den första i Amerika att komma med förslag om 
rösträttsprocessioner, som utgöra en så viktig beståndsdel 
af den nuvarande engelska agitationen. Och hennes dot
ter mrs Nora Blatch de Forest följer i mors och mor
mors fotspår och har dessutom slagit in på en egen väg. 
Hon har studerat vid Cornell-Universitet och tagit in- 
geniörsexamen samt är den första kvinna, som är med
lem af civilingeniörernas klubb i Newyork.

”Den studerande ungdomens rösträttsförbunds” första 
ordförande var miss Caroline Lexow, och de sista åren 
har denna därjämte organiserat de studerande kvinnorna i 
Förenta staterna, därvid hon arbetat för ”Universitetens 
nationalförbund.” Miss Martha Gruening är sekreterare 
där, hvarjämte hon efterträdt miss Lexow päi ordförandeplat
sen i ”Den studerande ungdomens rösträttsförbund”. Miss 
Martha Gruening är socialdemokrat och en af Newyorks 
yngsta men ifrigaste aktiva suffragister. Hon tog graden 
år 4909 och blef genast därefter identifierad med röst- 
rättsarbetet.

Miss Harriet May Mills är ordförande i Newyorks L. 
K. P. R., och det tillskrifves till en stor del hennes 
energi, att staten Newyork äger den största rösträttsor- 
ganisationen af alla Unionens stater. Äfven hos miss 
Mills är frihetskärleken ärftlig, ty hennes far var en af 
ledarna i anti-slafverikampanjen. Detsamma kan sägas

Den patenterade

PUFFSANGEN
är delvis tillverkad af stål samt ytterst stark. Den har därjämte ett prydligt 
utseende, och passar för alla hem både i stad och på landet.

Begär priskurant.
PEH FF^OMS MEK. VERKSTADS - B., 

Mäster-Samuelsgatan 34, STOCKHOLM.
OBS.! Säljes äfven i alla möbelaffärer.

Freja-Magasinet.
Specialaffär för Damartiklar.
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om mrs Henry Villard, ”den mest värderade styrelsemed
lemmen” i Newyorks L. K. P. R. Mrs Villard är dot
ter till William Lloyd Garrison, som ju var en af inbju- 
darna till den första kvinnokongressen i Massachusetts är 
1850. Hon är också ordförande i William Lloyd Gar- 
rison-föreningen och det behöfver knappast erinras om 
hur William Garrison kämpade för slafvarnas frigörelse 
och hur det var han, som stiftade ”American a n- 
t i-s 1 a v e r y s o c i e t y”.

Icke allenast ordföranden i Newyorks L. K. P. R. 
utan ordföranden för Förenta Staternas nationalförening, 
”National American Woman Suffrage As
soc i a t i o n”, Anna Howard Shaw, deltog i pro
cessionen. Hennes bild har upprepade gånger förekom
mit i Dagny. Hennes kloka goda ansikte är kändt af 
alla; alla veta att hon är rösträttsrörelsens stora talarin- 
na, och vi kunna blott instämma i det som yttras om 
henne: ”att ingen är så väl känd som hon, hennes rykte 
är internationellt.”

Och den af rösträttsrörelsens pioniärer, som var med 
i processionen, förtjänar särskildt tacksamt och vördnads- 
fullt omnämnande. Antoinette Brown Blackwell föddes år 
1825. Hon studerade på 1840-talet vid Oberlinkollegiet 
och blef där god vän med Lucy Stone, en vänskap' som 
ytterligare befästes, därigenom att hon gifte sig med Sa
muel Blackwell, en bror till de kvinnliga läkarna Eliza
beth och Emily Blackwell och till Lucy Stones man, Hen
ry Blackwell. Efter den antagonism och de vedermödor, 
som då mötte kvinnor som ville studera, fick Antoinette 
Brown ändtligen aflägga teologie examen och predikade 
första gången år 1848. Mera än ett halft sekel senare 
gjorde Oberlinkollegiet henne till teologie doktor. Hon 
blef sedermera engagerad af ett religiöst sällskap i New
york, men då hon uppträdde som talarinna på kvinnokon- 
gressen i Massachusetts år 1850, stötte detta de religiösa 
damerna, och hon blef entledigad. Hon är nu den e n- 
d a, som lefver kvar af de många framstående talarna vid 
kongressen 1850. Efter detta arbetade hon som fri par- 
tigängare och höll föredrag och predikningar hvar hon 
kunde komma åt. Bland annat följde, hon Susan B. An
thony på alla de kvinnosaksmöten denna höll i staten 
Newyork. Hon var också i många år en af Julia Ward 
Howes mest verksamma medarbeterskor i ”Associa
tion for the advancement of women”. Ännu 
är hon i stånd att arbeta, och blett några dagar innan 
hon deltog i röst rättspro cessi on en döpte hen fem barn i 
All Sou l’s-kyrkan i Elizabeth i staten Newyork, där 
hon nu har sitt hem.

Ellen Wester.

Louise Woods Beckman, som öppnat mötet, var tolk för 
aftonen. Fröken Cecilia Francke framförde till sist mö
tets tack till talarinnorna.

Ingen kvinna i Stockholms stads Iönenämnd. Då
frågan om val af ledamöter i Stockholms stads Iönenämnd 
sistlidne torsdag skulle behandlas inom stadsfullmäktige, 
begärdes ordet af fröken Anna Lindhagen, som lifligt 
beklagade ait det upprättade förslaget på kandidater ej 
upptog någon enda kvinna samt yrkade att fröken An
na Åbergsson måtte uppsättas som suppleant. Denna som 
man kan tycka riktiga och billiga begäran att en kvinna 
skulle, åtminstone som suppleant, ha plats i en nämnd, 
sem har att afgöra öfver så många kvinnors löneförhål 
landen, väckte emellertid ingen större anklang. Nämn
den rekryterades med uteslutande manliga medlemmar. 
Fröken Åbergsson erhöll emellertid 16 och fröken Anna 
Lindhagen 2 röteter.

Föreningsmeddelande

Huskvarna F. K. P. R. höll den 25 sistlidne maj en 
af cirka 2,000 personer besökt trädgårdsfest å Tormenås. 
Liksom föregående år hade ägaren äfven nu, tillmötesgå
ende nog, fritt upplåtit den vackra parken. Festprogram
met var synnerligen lockande med sång och musik, väl
lyckade tablåer m. m.

Festtalet hölls af kontorschefen hr Karl Ljungström, 
hvilken starkt betonade, att, då det visat sig att kvinnans 
insats i det kommunala lifvet verkligen varit väckande och 
till nytta, borde det ju rättvisligen öppnas för henne ett 
ännu vidsträcktare fält, det politiska, där hennes förmåga 
och begåfning förvisso skulle blifva lika fruktbärande till 
samhällets bästa. — Försäljningen vid de olika stånden 
pågick lifligt. Som naturligt var frekventerades ”äkten
skapsbyrån” synnerligen flitigt, något för ”herrar utred
ningsmän” att beakta.

Det ekonomiska resultatet af festen var mycket godt.
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Notiser.
Mrs Chapman Catt och miss Hay i talarstolen. På ett

möte, anordnadt af Hvita Bandets Stockholmsförening i 
K. F. U. K:s lokal i Stockholm tisdagen den 30 maj, 
talade mrs Catt för andra gången offentligt till en svensk 
publik. Det kåserande föredraget behandlade sambandet 
mellan nykterhets- och rösträttsrörelserna. Miss Hay, 
hvars anförande inledde aftonen, skildrade sitt mer än 
trettioåriga aktiva nykterhetsarbete i Förenta staterna. Fru

LINNEROCKAR
från Kr. 13,50 
AKTIEBOLAGET
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Frågor och svar.
Hvar kan man prenumerera på Dagny?

i landets alla postanstalter och boklådor kan man beställa 
huru många ex. som helst.

Skall man alltid prenumerera å dessa ställen ?
Ja, ifall man önskar endast 1, 2, 3 eller 4 ex. skall man 
alltid göra det.

Hvad kostar Dagny i postanstalter och boklådor?
Dagnys postprenumerations- och boklådspris är kr. 4:50 
för 1/i, 2: 50 för V» och 1: 25 för 1/l år.

Hvilka villkor erhålla prenumerantsamlare à Dagny?
Den, som samlar minst 5 prenumeranter, erhåller en pro
vision af kr. 1:— för hvarje helårs-, 50 öre för hvarje 
halfårs- och 20 öre för hvarje kvai4alsprenumerant.

Huru skall man förfara för denna provisions er- 
hållande?

Sedan man samlat minst 5 prenumeranter, går man tillväga 
på ett af följande sätt:

1) Antingen: Genom insändandet af prenumerationsafgiften 
med afdrag af provisionen beställer man det behöfliga an
talet ex. (hur många som helst, men alltid minst 5) direkt 
från Dagnys exp., Stockholm, som under samlarens adress 
i ett och samma paket sänder alla beställda ex. Samlaren har då 
att ombesörja utdelningen till de samlade prenumeranterna.

2) Eller: Man prenumererar å närmaste postkontor (ej annor
städes) för de samlade prenumeranterna, detta under hvars 
och ens adress, begär kvitto å samtliga erlagda afgifter, 
tillställer oss detta kvitto, då vi omgående pr postanvis
ning sända samlaren den stadgade provisionen.

Hvar, och til! hvilket pris kan man nummervis lösa 
Dagny?

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

Alla skritvelser rörande expeditionen adresseras:
DAGNYS EXPEDITION, 

STOCKHOLM.
V«___________ ________________________

Folkskolans Barntidning
utgifven och redigerad af STINA QUINT ut

kommer 1911 i sin tjugonde årgång.
Ett rikt illustreradt nummer hvarje vecka, 36 

veckor under året.
Bästa och lämpligaste läsning för barn af alla 

samhälls k lasser.
Prenumerera å närmaste postkontor. Pris för 

helt år Kronor 1: 65, halft år 90 öre.

GYNNA DAGNYS 
ANNONSÖRER!

PLATSSÖKANDE.
(Platssökande få sina annonser införda i

Apotek.
Ung flicka som under snart två 

år tjänstgjort som tekniskt biträde 
å apotek och har utmärkta betyg 
från denna verksamhet, önskar an
ställning. Svar med löneuppgift 
till “Praktisk och fortfärdig“, denna 
tidnings expedition, Stockholm.

Dagny för halfva priset eller 71k öre pr mm.)

Lärarinna
önskar under juli månad komma i 
en treflig familj på landet. Villig 
läsa med barn och deltaga i hus
hållet. Svar till "O. A.“, Strängnäs 
p. r.

En bildad, musika
lisk flicka,

duglig och ordentlig, kunnig i alla 
i ett hem förekommande göromål, 
önskar plats i familj som hjälp o. 
sällskap eller att förestå bättre ung
karlshem. Svar till “24 år“, Jön
köping p. r.

Studentska,
undervisningsvan, elev vid Högre 
lärarinnesem., önskar plats som gu
vernant. Svar till "G. H.", under 
adr. S. Gumælii Annonsbyrå, Sthlm. Ung flicka

önskar plats i familj som husmo
ders hjälp. Hälst i Norrland. Svar 
till “Sommaren 1911“, Vingåker, 
p. r.

Sommarkondition
önskas af ung exam, musikalisk, 
tysktalande lärarinna. Svar till "Plikt
trogen", under adress S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm f. v. b.

Ansvar och 
arbetsglädje.

Ung flicka önskar plats att om
besörja litet trefligt hem. Genom
gått hushållsskola. Vid lön fästes 
mindre afseende blott verksamhet 
erhålles. Svar till "Sommar“, Elm- 
hult, p. r.

Folkskollärarinna
(elementarbildad) önskar plats under 
sommarferierna. Undervisar äfven 
i språk och musik på lägre stadiet. 
Svar till "Fria resor, fritt vivre", 
adr. Pålsboda.

Småskolelärarinna
önskar plats i trefligt hem från 1 
juli—15 aug. Är villig läsa med 
nybörjare och deltaga i lättare 
sysslor. Svar till “Familjemedlem", 
Almvik p. r.

En 30 års flicka
önskar plats i Juni hos någon bättre 
familj eller att sköta hushåll hos 
bättre dam eller ungherre. Är kun
nig i allt hvad till ett hem hörer. 
Svar till »Juni 1911». Djursholm p.r.

16-års flicka,
som genomgått 7 klasser i läroverk, 
önskar plats under sommaren att 
läsa med ett eller flera barn i vanl. 
skolämnen. Ev. musik o. simning. 
Svar emotses tacksamt, märkt “Nyt
ta och Nöje", Allmänna tidnings
kontoret, Stockholm.

Skolkökslärarinna
med goda betyger och praktik öns
kar plats som hushållslärarinna el
ler föreståndarinna vid större bolag 
där mat hålles för personalen eller 
som lärarinna vid skolkök. Svar 
till fru Anna Granlunds tjänsteby- 
rå, Falun.

Elementarbildad 21-åring
önskar plats som kassörska på bätt
re hotell (3 års kontorsvaha; bra 
betyg). Svar till “Nu genast“, Kal
mar p. r. Sjukvårdsplats

sökes hos sjuklig herre eller dam. 
Svar till “Sommaren 1911“, under 
adr. S. Gumælii Aunonsbyrä, Stock
holm f. v. b.

Bättre flicka
önskar plats som husjungfru. Kun
nig i klädsömnad, linnesomnad och 
handarbete. Svar till “Anspråkslös“, 
Kalmar p. r. 16-års flicka

önskar sommarplats i större landt- 
gård som läshjälp åt 8—9 års 
flicka. Har genomgått 6 kl. i ele- 
mentamkola. Goda betyg. Svar 
"Frisk, Gladlynt", S. Gumælii An
nonsbyrå, Göteborg.

15 års gladlynt flicka
med håg för hushållsgörotnål ön
skar komma i större liflig familj 
som hjälpreda åt allvarlig husmo
der. Svar: “Äfven landet“, Blidö
p. r.

En ung bättre flicka
önskar plats i familj att vara hus
modern behjälplig. Helst i mellersta 
Sverige. Lön önskvärd. Svar till 
“Genast", Hedesunda p. r.

19-årig Flicka
af god familj önskar plats som 
sköterska för ett eller två barn. 
Önskar anses som familjemedlem. 
Svar märkt "1 juli", Gäfle p. r.



DAGNY 279

Enkel, anspråkslös flicka,
kunnig i matlagning och bakning, 
får plats i tjänstemannafamilj nu 
genast. Sommaren på landet. Lön 
efter öfverenskommelse. Hjälp med 
tvätt och skurning. Medlem af fa
miljen. Svar till Fru K. Lundgren, 
S. Promenaden 9, Norrköping.

Sommarkondition
önskas af fil. kand. med flerårig 
lärarepraktik. Svar till "29 år", und. 
ads. S. Gumælii Annonsbyrå, Sthlm 
f. v. b.

Mot fritt vivre
önskar ung lärarinna få vara i bättre 
familj under sommaren för att del
taga i husliga göromål ell. ock som 
hjälp medfölja någon familj till 
badort. Svar till "Lärarinna", Säf- 
sjö p. r.

Ung,
bildad flicka, som genomgått hus
hållsskola samt kurs i sömnad, sö
ker plats i familj eller hos någon 
ensam dam, helst i närheten af 
Stockholm. Små prêt., goda rek. 
Svar till Postfack 14, Visby.

Flicka
önskar mot fritt vivre plats att bi
träda i hushållsgöromål, event, juli 
—aug. Svar till "S. M. P.", Rån- 
num.

Ung, musikalisk flicka,
som genomgått åtta klasser i läro
verk, önskar sommarkondition på 
landet. Villig läsa med ett à ivå 
barn. Fordringar: fri resa och fritt 
vivre. Tacksam för snart svar till 
“S. S.“, p. r. Ystad.

Husföreståndarinneplats
önskas af snäll, ordningsam flicka. 
Goda betyg från hushållsskola och 
föregående platser. Tacksam för 
svar till “W. K. M.“, Rantens Fo- 
tografiatelier, Falköping-Ranten.

LEDIGA PLATSER.
Platsen som sköterska

å sjukvårdsafdelningen vid Fellings- 
bro Fattiggård är ledig att tillträ
da den La nästkommande augusti. 
Förutom vanlig kompetens fordras 
särskild insikt i sinnessjukvård. 
Någon vana vid kloroformering 
önskvärd.

Lönen har förut utgått med 600 
kronor pr år jämte en del natura
förmåner och bostad, men är sö
kande oförhindrad att själv fram
ställa sina löneanspråk.

Skriftliga svar jämte fotografi 
torde insändas före 25 juni till Fel- 
lingsbro Fattigvårdsstyrelses ordfö
rande, adr. Fellingsbro.

Äfven extra Provinsialläkaren 
Adolf Ekblom, Fellingsbro, lämnar 
upplysningar.

Hushållerska,
kunnig i allt som tillhör ett landt- 
hushålls skötsel, får plats den 1 
augusti i liten familj i Bohuslän att 
med hjälp af jungfru sköta hushåll 
bestående af 5 à 6 personer inklu
sive tjänare. Goda rek. fordras. 
Svar med uppgift om ålder och 
pretentioner torde sändas under 
märke ‘T augusti“, Annonsb., Östra 
Larmgatan 1, Göteborg.

Kontorsfröken
med redig och vacker stil erhåller 
genast plats å grosshandelskontor 
i landsortsstad. Rekommendationer, 
fotografi och fordringar torde in
sändas till "Kontorist", Svenska Te
legrambyrån, Malmö.

Lärarinneplats
ledig vid Maltestorps Helpension 
för flickor fr. början af h. t. 1911. 
Ämnen: modersmålet, kristendom, 
geografi och historia. Sökande bör 
tala franska. Lön 700 kr. och allt 
fritt. Ansökningar insändas till 
föreståndarinnan under adr. Vinslöf.

Massös,
centralist, önskas genast, för en 
månads massage. Svar med refe
renser till B. Fâhræus, adress Vik, 
per Vadsbro.

Vid Kristianstads Elemen
tarläroverk för flickor

blir från inst. hösttermins början 
plats för en lärarinna med högre 
kompetens. Undervisningsämnen : 
modersmålet, tyska och geografi. 
Lön och pensionsbidrag enligt lag. 
Ansökningshandlingar, ställda till 
läroverkets styrelse, insändas före 
den 18 juni till föreståndarinnan, 
fröken L. Lovén, Kristianstad.

Kassörska,
kunnig i maskinskrifning och fullt 
hemmastadd i bokföring, erhåller 
anställning nn genast. Svar med 
uppgift om ålder, löneanspråk, re
ferenser m. m. ställes till styrelsen 
för Aktieb. Radioaktiva Vatten och 
inlämnas å Svenska Telegr.-byråns 
Annonsafdelning, Klara V. Kyrko
gata 12.

plicka som vill deltaga i alla inom 
1 ett hus å landtegendom före
kommande göromål erhåller plais 
vid Alby gärd, Rundtuna.

DAGNY,
KVINNORNAS BÄSTA 

PLATSANNONSTIDNING

Yngre lärarinna,
seminarist, erh. till hösten plats i 
familj. Vidare genom TJÄDERS 
BYRÅ, Brunkebergstorg 12.

o

A Fredrika Bremer- 
Förbundet

finnas anmälda flera goda lärarin- 
neplatser till hösten för personer 
med undervisningsvana och förmå
ga att ge musiklektioner. Mottag- 
ningstid kl. 12-3.

Hushållslärarinna
sökes för större hushållskola till 1 
augusti. An-.ökan jämte betygsaf- 
skrifter och uppgiit å lönepreten- 
tioner insändas märkt “Hushålls
skola" under adress S. Gumælii 
Annonsbyrå, Stockholm, f. v. b.

Bildad flicka,
kunnig i sjukvård, med godt sätt 
och utseende, barnkär och pålitlig, 
får plats att vårda sjuklig fru och 
4-årig pys samt vara till sällskap 
och hjälp i hemmet. Helst musi
kalisk. Bästa rekommendationer 
fordras. Svar inom 8 dagar med 
uppgift om ålder, löneanspiåk och 
om möjligt foto. till “Frisk sjuk
ling", Sv. Dagbl. annonskontor, 
Stockholm, f. v. b.

Husfru önskas för mindre familj
på landet i närheten af stad i Da
larna. Fru saknas. Lönepretentioner, 
ålder, fotografi och rekommenda
tioner sändas till "Husfru" under 
adr. S. Gumælii Annonsbyrå, Stock
holm, f. v. b.

En duglig, 
bildad flicka,

helst från landet, får genast plats 
att sköta ungkarlshem. Svar med 
foto och löneanspråk till “Lärare", 
Sv. Dagbl. Stockholm.

Hushållslärarinna
med praktisk skicklighet uti att 
handleda undervisning i enklare 
och finare matlagning, syltning, saft- 
ning, konservering etc. erhåller för
månlig anställning nu genast vid 
Katrineholms Praktiska Skola, Ka
trineholm.

Guvernant,
van att undervisa i vanliga skol
ämnen, 3:dje kl., språk och musik, 
finner plats på landtegendom inst. 
hösttermin. Betyg, löneanspr. och 
fotografi torde sändas till Fru F. 
Wærn, Gudhammar, Hofva.

Lärarinna,
kompetent att undervisa två flickor, 
10—7 år, i vanliga skolämnen, er
håller till hösten plats i hem på 
landet. Närmare å Stockholms Ut- 
hyrningsbyrå, Platsanskaffningsaf- 
delningen.

Anspråkslös
kvinna, fullt kunnig i enklare mat
lagning och villig att närmast un
der sommarmånaderna från omkr. 
den 20 juni med tillfällig skurhjälp 
sköta hushåll och städning i för
hyrd villa uti Båstad, sökes. Må
nadslön 25 kr. Svar till J. B. W. 
56, Gäfle p. r.

God Kapitalplacering.
Å värderadt hvilohem i natur

skön trakt, där kundkretsen stän
digt ökas, kan ensam herre eller 
dam erhålla angenämt hem mot 
insättande af 15 tusen kr. till upp
förande af ny villa. Fin säkerhet 
och bäsia referenser. Närmare N. 
Förmedl.-byrån, A. Sahlin, Tegnér
lunden 12, Stockholm. R. 69 62. A 
1444.

Kuinnliga
arbetsområden.
Utbildningskurser m. m. 
Muntliga och skriftliga 

upplysningar genom

Fredrika-Bremer- 
Förbundets Byrå,

b4 Drottninggatan.

GYNNA ALLTID DAGNYS 
ANNONSÖRER!

Sprid Veckotidningen DAGNY!
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Deposition
&

Sparkassa

4 o

o

KOPMANNABANKEN,
Arsenalsgatan 9, 

Södermalm storg 8,
STOCKHOLM.

Aktiekapital 3,000,000 kr.

YPPERSTA HVETEMJ0L

Sprid Dagny!
Wiréns ötVerfeta LANOLINTVÅL, fina världens favorittvål.

Erhålles i hvarje välförsedd parfymhandel samt direkt 
A. G. Wiréns Tvål- och parfymfabrik. (Orundad 1860.) Kgl. Hoflev

21 Lilla Vattugatan 21 - - - Stockholm.

Prenumerera pä posten eller tel. 
Ö. 32 75 på

Mönstertidningen
Konstslöjden 1 Hemmet

Pris 3.50 pr år, 12 häften. Lös
nummer 30 öre. Innehåller mön
ster till broderier, väfnader, läder
plastik, gyllenläder, drifning i me
tall, målning på porslin, trä, m. m. 

Prenumeranter få begäramönster. 
Äldre årgångar realiseras.
Red.: Valhallavägen 19, n. b., 

Stockholm.
Filial: Haparanda.

O. o, A. MEUKOW.

Skandinavisk Konstslöjdsförsäljning,
STOCKHOLM, 27 Klarabergsgat. 27.

Handarbeten, rikt urval 
Nationaldräkter, tyger 

och tillbehör 
Träslöjd, stort lager 
National- och Garne- 

ringsband, egen till- 
' verkning.

Broderiaffären
3 n. b. Kommendörsiäatan 3 n. b.

Rekommenderar sitt välsorterade la
ger af Schweizerb rederier 

och Spetsar

Kvinnliga Juridiska Byrån, Wallingajan 12.
Kontorstid kl. V210—4. Utför alla slags juridiska uppdrag. A. T. 183 36

Andrea Eneroths Handarbetsskola
Karduansmakaregatan 8 B, 1 tr„ Stockholm. Allm. Tel. Brunkeb. 4536. 

Ettårig lärarinnekurs, omfattande fyra afdelningar.
Terminskurser i konstsömnad, linnesömnad och klädsömnad. Utför

ligt prospekt sändes.
Anmälningar mottagas nu alla dagar, utom måndagar, 7, 12—7. 1 

och skriftligen till nästa termin, som börjar i september.

Lektioner i Linnesömnad,
(äfven blusar, barnkläder m. m.).

Praktisk metod, utan träckling- 
Hvarje elev disponer en symaskin

KARIN EGNÉR,
Sibyileg. 36. Hörnet af Karlavägen. 
R. T. 3530. A. T. 21004.

Lönnerblads, Hedemora,

Kuhneinstitut
Diet- Luft- & Fastekurer. Pro
spekt på begäran. Sommarter
min från den 6 juni.

Fredrika-Bremer-Förbundet: Drottninggatan 54.
Rikstel. 27 62. Förbundets byrå öppen 11—4. Allm. tel. 48 16.
Fredrika-Bremer-Förbundets Sjuksköterskebyrå: Tunnelg. 25.

Rikstel. 68 98. Allm. tel. 82 11.

Nytt ï bokhandeln!
Du och din framtid. Några vägledande ord till de, unga 

vid utträdet i lifvet. Utgifven af Stockholms Luth. Söndagssköle- 
förening. Med förord af Prins O Bernadotte. Lämplig såsom 
gåfva till konfirmander och till dem som slutat söndagsskolan. 
Häft. 50 öre, kart. 75 öre, klotb. 1 kr.

Från flydda tider. Bilder ur vårt folks religiösa lif af 
Pastor Hjalmar Lyth. Häft. 75 öre, kart. 1 kr., klotb. 1.25.

Apostlagärningarna. I öfverensstämmelse med Bibelkommis
sionens Normalupplaga. Svenska Bibelsällskapets edition. Med 
mycket stor stil. Inb. i klotb. 1 kr.

Pauli brev till romarna. I öfverensstämmelse med Bibelkom
missionens Normalnpplaga. Svenska Bibelsällskapets edition. 
Med mycket stor stil. Inb. i klotb. 60 öre.

Det bästa jag vet. II. Om Gud den Helige Ande. Af kyr
koherde D. A. Ärnström. Haft. 1.50, kart. 1.75.

Tankar och samtal om lifvets högsta frågor. VII. Ett 
samtal om bönhörelse. Af Kyrkoherden D:r Oscar Bensow. 
Pris 10 öre.

Rosenii varningsord mot dem som åstadkomma söndringar. 
Pris 15 öre.

Följ du mig! Det kristliga lärjungaskapet. Af Mrs Penne- 
father. Andra uppl. Häft. 1.25, kart. 1.50, klotb. 2.25.

Blommande hagtorn. En samling dikter af Maria Olofsson. 
Häft. 1 kr., kart. 1.50. klotb. 1.75.

Om du tror. Berättelse för ungdom af Hillis Grane. Häf
tad 75 öre, kart. 1 kr.

Pojken som blef handelsman. N:o X i Bibliotek för de 
unga. Ungdomsserien. Af Hillis Grane. Häft. 50 öre, kart. 
75 öre.

Den gamla Bibeln. Berättelse frän det trettioåriga kriget
af Helena Berthold. Häft. 25 öre. 

jag skall bli detsamma som far. Be/ättelse af M. v. O.
Häft. 15 öre.

; Evang. Fosterlands-Stlftelsens Förlags-Expedition, Stockholm 3. ;

HERM. HAMNQVIST
Kungl. Hoffotograf.

Biblioteksg. 11, Stockholm.

1 dussin kabinettsfotografier, matt 
papper, 12 kronor. ,•

Astrid Wittborn
Manicure, Pedicure, 

Hygienisk ansiktsbehandling.

BRAHEGATAN 6, 2 tr. R. T. 123 59. A. 197 16

ANNONSERA I 
DAGNY.

Innehållsförteckning.
Dagens nummer innehåller:

To the Delegates and Members of the VI Conference of the 
International Woman Suffrage Alliance.

Hvad vänta vi af kongressen? Af Axianne Thorstenson. 
Hur festkantaten fick toner. Af Frigga Carlberg. 
Festkantatens kompositör och diktare.
Elfrida Andrées domkyrkokör.
Kantat vid rösträttskongressen. Af Sigrid Leijonhufvud. 
Våra ledare. Af Frigga Carlberg.
De engelska kvinnornas rösträtt.
Internationella rösträttsalliansens styrelse.
Delegerade och talare vid kongressen.
Det internationella rösträttsbaneret.
Kvinnliga konstnärers utställning. Vernissagen. Af E. K,—n. 
Från mrs Catts land. Af Ellen Wester.
Notiser.

Prenumeration å Dagny sker å närmaste postanstalt 
— = eller bokhandel. ............—=




