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i fagrare blom. Det är ju annars en I våld och okynne Sr bara ett bevis för 

se att detta natuniöd- 
viindigt koniiize ' a t t  
hämma sig och att 
"häniiideil ' dra.bbar 
det egna folket, men 
anda med den sanna 
karl elreiis inneboencle 

hur ok~miig  och oresonlig den sveiisks 
högern annu, t r o t s a l l t, är. Att 

San n kärlek. 

11 eroism fördragit 
allt. Frestelsen blir 
s tor  att på herr Ham.- 

- iliarslr j öld tillämpa 
vad som annars bru- 

dygd och uttryck för renlighet, att  ej 
alska mer $1.; e11 i taget, me11 för en 

dessa demoiistratione.r på sina håll ur- 
, artat iir förklailigt, fast naturligtvis 
icke försvarligt. Men det är lättare 
för den mätte än för den hungrige ?tt 
bevara sin sinnesfrid ; det är liittare för 
den, soin f ått sitt av det goda at t  .för- 

I nara tre år har det svenska. folket 
lidande och relativt tigande funnit sig , 
i konsekvense-rna från den karlek, som 
"ser allt och fördrager allt)'. Som 
sett vart våra livsmedel tagit viigeil, 
både de sjiilvproducerade och de im- 

bar vara reserverat . ' 

&t Vfir Herre, nämli- 

porterade, som nziiste . klara sig nöjd &för  

i1eut:ral statsmiiiister blir det motsat- 
s a .  Fr5ilsett det e g 11 a folket na- 
tiirligtvis, men det har ju i den här 
affären fatt  som Arosenius positivha- 
lare, eiisa.1-n ined sin gud och alla fön- 
ster stängda, dra veven. 

gen ''att han vet allt, nien hans käxlek 
övergiir hans vetande ! " 

Nar herr Hanimarskjölcl själv en 
g%ng för ha.lvtannat &r sedan gav vin- 
gar %t ordet om den fördragsamma 
kärleken, så vaer det för att, högdraget 
som alltid, understryka a.tt d e 11 ,&r- 
tens käiislor voro honoin. fr&m.mandc 
- gentemot EN glancl. 

n Erf a1:enheten. h ar visat, att  de gent- 
eino t T,yslrl.a.~~.?iid f ingo slB ut  i desto 

A. Bergh: MOT AFTONEN. 

Niväl, de.t gick nied hr Hanmar- 
slrjö1.d s%som det måste, men ha11 kun- 
dc gå i förvissningen, att hans verk 
var ganska gott. Ty verklig nöd bland 
de fattiga hos oss 5.r sedan länge kon- 
staterad. Men ii.iiiiu films det för gott 
on1 d y.r  mat i landet för att den rike 
slra~ll förstå den fattige. De hungerde- 
i~io~.ist:ratioii.e.r soin förekommit ha va-. 
rit spoiit.aiia ~ t t r y c k  för en hård och 
sv8r tid. Att  betec1~a.a dqii som sjalvs- 

den, son1 icke fått  
något. Och a t t  den 
goda vi1 jan att  stalla 
till trgkigheter f ör 
denzonstraiiter inte 
saknades bland en 
del av ordningens 
utsaiida bevisades i 
f öga smickrande giad 
av polisintendenten 
Sjuiinessoil hiii i 
S toclzholnz vid kviil- 
iiodenzoiistratioi~en 

utanför Mj ölkcentra- 
len. Den solidaritet i betrycket, som - 

fört dessa kviilnor sczninian - en soli- 
daritet som ju högern alltid, d& det 
gällt isynnerhet rösträtten, blankt för- 
iiekat - gjorde denne gode herre allt 
för att  slita. 

De som stå oss emot ha aldrig varit . 

nogräknade med sina va.pen och pro- 
vokationen $1; inte det enda man e j  
h,ållit sig föl: god att  ta  efter fr%n den 
svartadnisen .. . i öster. Denna buse, soni 



Kvinnor! 
Fordra eder ratt och gör eder plikt! 

De.t iii. tunga ticlcr för folket att  ge- 
iioinl.ida just iiu. 1:iigeii av oss har v d  
prövat iiiigot likiiande förut. 'Vi ha 
litet att köpa för och. det tycks bli 
iiniiu rniindre att köpa. Vi lrviiirior ha 
cl.ct ocksa i ofantligt m&iiga 'a~vseeiïclen 
sii.m.ï.c stillt ii11 v5ra manliga kam- 
rater. Det har ju i alla tider varit s%, 
astat man tr.ot.t att eii arbeterska gott 
1ra1.i leva p& kaffe och bröd och vi ha 
ocks3, i stort sett fatt lov att leva på 
to~mkaffiiing, sil vi äro dess bättre va- 
ila attt halvsvälta. Men varför slriillc 
i.1i.t~ ockst .\-i tycka 0111. att f5  &tiniii- 
stom ctt n1&l va.rnl., völlsi.gad mat 0111 

dageii? Xllw att h.a vart eget 1ill.a 
siiyggn 1.~111 att  vila i 115.r kvalleii kona- 
IN.~.I:, ellcr att  @gan g&ng kosta p% oss 
ctt iiöjc ell.er en god bolq utan att  be- 
höva ha känning av eii sadan extrava- 
gans i sreclcor efteritt. 

A.rbetsgivaima ha också vetat att 
draga nytta av den billiga arbetskraft, 
som erh 5llc.s genoni at t  anställa, kviii- 
nor. Diirför ha ju oclrsfi kviiin.oriia j 
viss n1.511 blivit konkurrenter till man- 
:ilen p5 arbetsplatserna. 

Det 2.r inte längre tillbaka an att  vi 
go t t  iniiiiias 1ia.r en sådaii konkurr ens 
f öref anm nian emellan. 

D,et iii:. ju alldeles klart at t  ett såda,iif 
förh$llaiide hjälper arbetsgivarila at1 
1151.h lönerna nere. Ty s& längcr billig 
arbetskraft f ii~iies att  tillga tas ju del: 
först. Mannen iilsi,go också gansk2 
snart att det skulle med sådan konkur. 
rem va.ra oinö jligt att  n%gonsin f ör- 
bättra a.rbetareklassens ställning. 

Vid varje försök hotades med avskeC 
och trakasserier av alla slag. Ock 
snart nog var nian p5 de.t klara me6 
att  endast cri lika lön för alla arbetart 
inom salilnia yrke var det enda, ratta 
- -- 
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varit sa. nyttig at t  s1.cranim.a clet sven 
ska f ollcet in i de niilitära rustiiiii.gsf ål- 
lorna med! Säkert har därför den 
svenska högern aldrig gått till en be- 
gravning med mera uppriktiga kSnslor 
av sorg och saknad an nar den nödga- 
des jorda det gamla Ryssland. 

Vi hoppas nu bara att det ilya Ryss- 

land av sina lidaildeii hunnit ldiigt i 
andl.ig erfarenhet och, fast vi ej, lyck- 
l.igtvis, 1cu11.i~a -jiiinföra vara sociala 
och politi~k~motgiiugar med deras, sa 
vilja vi erinra o111 att  de för våra för- 
hiillanden sakert varit ganska frulrtba- 
rancle inot en a m a n  sanihällssyli för 
ii1.5ngeil förut god och nöjd. Vem vet : 
v a r  viirlcl gai dock Iranske gencm des- 
sa fasoriias &r till eii större klarhet och 
iiterfinner- sig själv i deii filosofiska 
~ n e n  dock s5 enkla satsen, att  den ar 
(len' rnäktigast,~, sonr hanr m.akt över sig 
s j  ah. J .  S.--0 13. 

-- 
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Iur  ofta hörde maii inte d2 att clet 
lar en hiiliiiielsskriaiide orattvisa att  eii 
Luktig arbetare slrulle avlönas lika 
ned en inindre ctnlztig o. s. v. i oaiiid- 
ighet. Men tack vare mii~il lei~ eniga, 
olidariska uppträda.nde blev kravet 
;enomfört och hölls uppe. Nu %r den 
sken s5 war, att man lri-iappast talar 
nera dö.roin. 

Meii hu]: är det med lcviiinoima? Kuii- 
ii kvinnoriia förbättra siii stiillniiig p3 
i.rb etsinarlmadeii ? 

Helt visst, om de ville begagna sig 
iv sitt okuvliga inod och sin- sega 
.hardighet. Men det' galler att  vara 
;olidarisk inte blott kvinnor enidlan 
b ta ii' oclcs8,. genteinot miiiinen. 

'111115L Kom ihag, du oorganiserade kl ' . 
:\.tt alla fördelar, som krninia dig' till- 
godo, dem tar du so111 snyltgäst fraii 
iniiniiens organisation. Du f år dessa 
fördelar da.rför att nltiiiiieii skgins f ö ~  
dig inför sina arbet.sgivare och därför 
måste begära något även för dig någon 
gång. Men hade ,du stått solidarisk j 
samma organisation soni din manliga 
kamrat, så hade du haft, om inte fullt, 
s& bra nära lika lön. som han. 

Det är en skam för kvinnor, so111 kon, 
kurrera ined niäiineii på arbetsmark. 
iiaden, att  låta det bli en sinutskonkur 
rens och ha lcvinnoriia claligt ställt hz 
de sig själva a.tt tacka därför. 

Nej, kviimor ! Ryck upp er och göl 
er plikt inte endast mot eder själv: 
utan ocksa mot edra manliga kamra, 
ter. 

Konkurrera mecl clein på arbets 
markiiaden, inen gör det ärligt ocl 
öppet. 

Vi kviiiiio~ ha ratt till arbete såva 
som mäniien så länge vi ha föïsörj 
iiingsplikt niot oss själva och andra 
Vi ha inte frivilligt tra.tt iii p5 arbets 
marknaden, utan vi ha kastats dit al 
nodvandigheteriias tv%iig. Vi ha hel 
ler inte lcominit för att tra.iiga ut  nian 
neri, utan för att  arbeta sida vid sid; 
med dem. Och vi ha rätt  därtill. Mer 
vad vi icke ha ratt  till ar att  motar 
beta inZnne11 i deras st&ixan att  bered6 
3en a.rbeta1ide mänskligheten en plats 
p& livets ' solsida. Och detta gora 
kvinnorna s% länge de st% o:€örst.%end~ 
 ch osolidariska nied niäninen. 

. A. Fr. - 

P& förekommen anledning 

ombedjas a l l a, soin insälida manu. 
slrript till Morgonbris, att e. n d a s l 
s k r i v a  å p a p p e r e t s  e n a  s i d a  

Likaså ombe.djas avsända.re at 
k l u b b r e f e r a t utsatta förnamn, s& 
att dc oiiödiga titlarna "fru" ellei 
"frökeii" kimla uteslutas. 

Stöd 

Morgon bris! 

Viilgorenhetsid kare. 
Visst bör en inaiiniska,, som liar niat, 

lela nied sig clarav till den so111 s .l a ritar 
Adan och iir hungrig. Det ar e11 så en- 
rel rattfärdighetsgä.riiing att  el,. rätt- 
rkaffe1i.s person helt ,enkelt inte lcan 
mndla p5 alliiat sitt.. Men d5 för- 
iiögna iliiiniiiskor nu för tiden agna , 
sitt huvudintresse %t vii.lgörenh.et 5ro 
le darnied vanligeii iiite förtjaiita av 
så m.pcke~i beundraii. och t:acksarnhet. 
Fök några hundra .år sedan f ört. j anade 
rrä.lgöreiiheten nier aktiiing. 

De välgörenhetsidka.iide ' överklass- 
lamerna t.e sig i vår tid oft#a 115cl.e löje- 
odh förargelseväeka~ide. I de allra fle- 
sta fall ha. de inte gjort 3% rriydiet 
nyttla i sitt ].iv att de dlariiied slrulle 
ha förtjänat det allra iiöcltorvtigaste 
uppehiille för sig sjiilva. Det iir en 
bakvänd sa.~~~hë.llso~~diiiizg, !soin gett 
dem förf oganaeriitt över de rilredoiiiar 
av vilka de med gudsnådelig inin dela 
lit gåv.or. I stor utsträckni~ig utöva 
dessa damer sin barnihartigh.et. -vilken 
de mottaga ödmjuk tacksamhet f ör, 
mot personer, vilka vore mera berätti- 
gade ägare till förmögenheten därför 
btt de -- niottagariia av iiådeg5voriia 
L direkt varit iiled att frandrapa 
dem. 

De vä,llgö~enhet;sid.ka.iide darneriin 
verka löjliga, då de med sitt liöns- 
förstånd sakna förmilga att  se sig 
själva i ?att dager. Men det blir flör- 
argelseväclcaiide d% inte eiif alden utan 
egoisn~en Kr det behärsk.ande hos dem. 
Det fiiins mycken egoism i välgörenhet 
och det finns sådan av olika slag. Nar 
den rika damen ger bort av vad hon 
förfogar över till de fattiga för att  
göra gudi behagliga ganiingar och för 
att darmed fört jana sin själs saligihet, 
ar det en blandning av enfald och ego- 
ism. När ahon ger av bdhov att  se sina 
inedriiäniiiskor ödmjuka inför sig* eller 
för att  få, offentlig berömmelse darför, 
d% ar, det reiiodlad egoisin. Dat finns . 

gott om ma~inislror, som ha. s% stort 
behov av att få  öva välgörenhet, at t  
de äro de bittmste $ieiider till. den 
km, soni vill avskaffa fattigdoinen i 
sin h.elhet. 

Vklgörenhetsdame~:l~a mena sig i all- 
mänhet vara Jesu efterföljare - ett 
stort misstag! På Jesu tid fanns e j  
den sanihallskun skap, solil vi nu aga.. 
D5 1ia:de mim inte Iziiniiedoiii om en 
lära, villren, omsatt i pral<tikeil, .lielt, 
skulle utrota f at.tigd.onieii. P% deii ti- 
den existerade endast . den ntö jlighe- 
ten: .att ].indra iiödeii. Detta fordrade 
Jesus av sina lärjungar att  de skulle 
göra. Han begard.e att  de skulle' dela 
med sig av sina ägodelar tills de blevo 
lika fattiga själva som de voro, vilka 
de gav0 åt. Så 1.åiigt äro soin belrant 
inte ~älgören~etuidl~arna nu villiga att 
gå, iiite ens de som tro givandet vara 
en 1ö:sen till himlen.. De -som tro at t  
Jesus existerat borde också ha e11 för- 
ninmielse a.v att h m  skalle varit en 
ivrig socia,list ifall haii levt i var tid. 

E I. i n J o Ii n 11. s s o II., 



Brev frAn Finland. 
För  Morgonbris av H i l j a 

P 5 r s s i n e n .  

Iievol~tioiicns inverlcniiigar p& sam 
hiillslivet i Finland ha varit så storar 
tnde, att  de i cn kort artikel icke elii 
iiarinelsevis Imiiila skildras. On1 Inar 
iii: i stand att  föreställa sig, vad e t  
politiskt omby tc från förtryck och våli 
till fullstiindig frihit betyder, Iran mar 

. m a  huru mycket underbart som hor 
oss har hiiiit. D'eii nio:iiarkiska tsaris 
men har  störtats och makten har i stal 
let onihä,ndertagits av en deniokratisE 
regering. Fritt  svaja åter de röds 
fanorna-och folket sahllas i tusental til: 
mötan. I folkets hus och övriga ställen 
diir arbetare~r~ai~isationerila halla sini 
isaniniantraclen, är det liv och. rörelse 
Vid orgaiiisa.ti-oiierizas samniaiitrader 
st5 a.rbeta.riis i l%nga köer för att  fe 
lösa sig medleinsbok. Långt gaelid( 
krav, s%som iaf ör andet av 8 timmars 
arbetsdag, uppstallas och ha redar 
iiveii inom flera yrken blivit godkända, 
Tidningarilas upplagor stiga s% högt, 
att  brist p$ papper uppst%tt och par- 
tiets, ii.veiilcdes kviniiornas, vilrpublika- 
tioiier ha, i trots av: att flere upplagor 
blivit tryclcta, sluts&lts i förtid. ' 

Äimu för .  n8.gra veckor sedaii ni%ste 
vi vcrka och halls möten uiider den 
ctr5rigast.c polisuppsikt. . Finlands or- 
ga.iiisera.de arbetam förlorade dock icke 
sitt hopp p5 ljusczre, bättre tider. Även 
~rbetareklasseils kviriiior kunde uiider 
dcnna mörka tid upprätth&lla sina or- 
ganisatioiier, ja., de till och med föröka- 
des och erhöllo större fasthet. Före- 
dragsverksamheten och upplysiiingsar- 
Iletet bedrevs aven utan avbrott och 
vila. SAlniida firades över hela landet, 
pi. uppmaiiii~g a.v SOC.-dem. ,lrvinnoför- 
huiidet, den 4 inark som en speciell 
1 . ai:.bet,zrekrriiiiioriic?.s clag ' j. Till detta 
tillf alle utsiiilde förbundet ett upprop 
samt utgav ,c11 siirskild tidning. I stora 
massor, sAvä.1 i staderna so111 i lands- 
or'tcn, saminainkoniino cleilna dag arbe- 
tarel-iviniiorna för att  diskutera gemen- 
san1.11i.a angelägenheter. Prograinniet p5 
niöteiia utgjordes av diskussioner i fra- 
gorna om. samhä.llets plikt till oinv%rd- 
ilad av ba.rileii, livsi~~.eclelsbristeii samt 
kviniiornas löner. . Alla dessa äro för 
tillfallet dagens mest brännande- fra- 
gor. Den sistnämnda därför, att  till- 
fiillet för kvinnan att  taga anstallning 
som lönearbetare nu under kriget varit 
större iiii ii%gonsin tidigare. För kvin- 
norna har öppnats en mängd nya verk- 
samhetsomr&den. De arbeta numera i 
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,stort mtal  inom metallinduc;triri, vi( 
spiirvagstrafiken och polisverken 
Partipressen iignade aveii .deii en sä:r 
skild uppniä.rksamhet %t.  "arbetare 
!rviiliiori1a.s dag ". Darf ör asta.dk011 
deiiiia dag ocksa en maktig entnsiasn 
bland a.ib ctar ekviiiiiorna. 

Snart diirefter, redaii påf öljandc 
vecka, började folket i Petrograd ress 
sig. Den so111 var i tillfälle att dL 
vistas i .nirheten av Petrograd kimdc 
följa mod revolutioiieiis pulsslag: Del 
var en oförglömmelig tid. VAr glä.dj( 
var gra.11slÖs. Vi ci~da.st f:ruktade at1 
allt var en dröin. Men d% vi med er 
partilrainrat den 19 inars vandradc 
liiiigs Petrograds gator och med egna 
Ögon sago följderna och *verlrningariis 
av ~~evolutioiicii, di% först kuiide vi fatta 
att allt iind.oclc var verklighet. Offrex 
i Peter-Pauls-f8.stiiiiigeii och andra fan. 
gelser f ör politiská f ångar hade blivit 
frigivna. . Av. Sepalerna.jas kretsdoni- 
stol och fängelse återstodo endast rui- 
nerna. Allt soni kunde brinna hade 
~runiiit  ned, en svag rök steg ä1iiii1.u~~ 
€rån stengrundeii. I duinans plenisal 
4dde ett m.yllrande liv och i sidorum.- 
11~11 av Taurislm palatset arbetade 
ikrc tiotal revolutioiiskom~nittéer och 
;olda.tern.as och arbetarnas represeii- 
;ailt~%d. 

S& s m r t  revolutioiien var genonif örd 
. 13yssland spred deii sig över till Fin- 
;md. I Hiilsingfors och aven i övriga. 
1ela.r av lalidct togo de organiserade 
~rlxtariia hand om upprätthållandet 
IV ordningen. Början till en grundlig 
;%väl statlig som social nydaning vid- 
,og. 1;aiitdagen sanlmankallades till 
leil 4 april. Den består av 200 med- 
c:i.n.ni.ar, av vilka 103 iiro socialclemo- 
rrater och .a.v dessa bter 3.7 kvinnor. 
30 borgerliga kvinnornas antal i laiit- 
lagen är 7. Deii socialdeniolrratislra 
antdagsf ïaktioiims kvinnor ha blivit 
d d a  vid varje lantdag till samtliga 
~tskott. Petitioner utarbeta vi tillsain- 
11an.s med gruppen i sin helhet. De för 
~iirvaraiide drtigaste frilgorna äro 
~:ppgöraiidet av ny gruiidlag, livsme- 
lelsfrågari., reformeringen av kommu- 
idlagen, arbetare- och moderskapsför- 
ii.1cring.cn samt lag om allmän skoluii- 
iervisning, innefsttande iven skolans 
lryldighet a.tt förse bariieii med till- 
ilcklig naring. Som en särskild peti- 
ion fr%n kvinnorna kommer denna 
;&ng att framläggas fragan om den 
:vi.nlinliga personaleils avlöning vid 
ärnvägarna, frågan om blindas och an- 
kra abnormas statliga omsorg samt 
.andelsbitriidelias skyddslag. Den av 

dc socialc~einolrratisIia kviiiizoïna vid en 
tidigare l.antdag iiilanma.de motioiien 
om de skyddslösa barnens sanihälleliga 
omsorg blev sluthehaiidlad. Diironi av- 
låtes, s% fort regeringen hiimer behand- 
la saken, en proposition. V%rt lagför- 
slag om ackuschörskornas profession, 
som lämnades vid sista .lantdagen, blir 
nu ickc fi11yo iiiliimilat, enledail vi viiiita 
i saken en kraftigare medverkan friiii 
ackuschörskornas organisation. 

Socia.ldeinokrateriias majoritet i lant- . 
dagen hade till följd att nagra social- 
demokratiska partikamrater togo plats 
i seiiaten. Seiiatxn f örbereder nu vik- 
tiga lagpropositioiier f ör inlaninaiide 
till 1aiitda.gen. För detta äiidain%l ar- . 

beta samtliga I<on~.mittéer, i vilka även 
några kiriiinliga kaliirater blivit iiikal- 
lade. Vi hilla lin p& att ivrigt arbeta 
för det nya Finland. Men p% samina 
gång inåste mycket gammalt iledrivas. 
Många reaktionära %skådiiiiigar niåste 
störtas. Folket skall upplysas, beredas 
till fortsatt ka.mp, ty lcapitalisineii star 
iiiiiiu kraftig och 'de borgerliga vänta 
cnclast p5 den stillid, d& de .f& tillfälle 
%tt ater förtrycks ai~betareklasseii samt 
exploatera cteii. 

Vid cn s5daii tidpunkt lcriives icke 
olott entusiasm utan överliiggniiig och 
fasthet. Vi sä.iida vira hjartliga hals- 
ni1iga.r till alla iilteriiatioiie.lla socialis- 
tiska kviniiolrainrater, önskade att  
d r s å  eder frihetskamp in%tte iiiirnia 
sig sitt n1.51. Måtte den dagen snart . 

gry, da.  arbeterskorila i Europas olika 
1a.iider kunna genom sina egna kvinn- 
liga represeiita.nter deltaga i lagstift- 
ningsarbetet ! 

Hiilsingfors den 25 april 1917. 

Nya kvinnoklubbar. 
P b  i11itia.t.i~ av S~i.iidl~ybergs i~rbetarekom - 

nu n bildacles efter offentligt. iriöte i Sundby- 
)erg deii. S maj en soc.-dem. kvinnoldiihb, vil- 
:en erhöll ett 40-tal n-iedleminslr. 

Den 9 maj va.r offentligt möte anordnnt i ' 

Södertalje, iiveiiledes förberett av arbetarekon-i- 
nuncil, och en kvii:ii~oIrlubb med icke mindre 
..n ett 90-tal i~~ecllerniimr bildades. 

F rh i  iiiiim ett pm hall har mecldelanc1e.n 
iigAtt; att bildande ar kviiino1dubba.r förbe- 
ecles. Vi hiilsa de nyir organisatioiiernn viil- 
:omila till arbete. A bBda platserna hölls 

av Agda, Östlund, 

MORGONBRIS, 
o c i u l d e ~ ~ ~ ~ o l c ~ ~ a t ~ s k u  k v i m o ~ ö ~ e i s e n s  t idning,  titgiues 
61- i s i n  12 t e  2rgth.g. 
Tiiiïlti~igen ~ d k o m n m -  1 g h g  i m 6 ~ t u d e n .  
1;ijsnurnmeqwis 15 öre. 
Norgon.bris b t i ~  e j  salw a s  i ndgot  arbetcwehem. 
0.rganisationer ~.rtse kontmissionlirer till fursilLj- 

.ing av  tidningen. 
Eekvisiti0ner stlillas till  Morgon bris' expe- 

'ition, Upp2undsgatc+n 55, S t o c k h o h .  
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Sofie ,Rasmussen. Karin Karlsson. Johanne Jensen. 

, 

Kvinnornas fackliga intressen. 
Vid ctt av våra större fackförbunds 

koiigress, som hölls strax före pask, 
var iiibjudiia representanter från ett 
kvinnligt f ackf örbuid, naturligtvis 
inte svciislrt, ty  därav aga vi intet har, 

. utan fr%n Kvindligt Arbeiderforbund i 
Daiiiil.ark. 'Det  ar fru Sofie Rasinus- 
sen, dess förtroei~deinaii, och frii  Jo- 
haniie Jensen, dess v. ordf. 'och ordf. 
f ö r  K Ö ~  enhamnsavdeliiiiigen, vilken ar 

. förbundets största, som representanter 
för 5,000 ii 6,000 organisera.de lakiiior, 
soni voro har.' 

Deras f ö r l ~ u ~ ~ c l  har gamla f ö ~ n i i i g a r ,  
so111 bildat stoin.meii. Den äldst a bilda- 
des 1885 av s. B. h.jiilphustrur, tvätter- 
skor, strylrerslror och fabrilrsarbeter- 
skor. 1901 bildades förbuiidet och äro 
kviiinor aiislutna iiiom en mängd olika 
nrbetsområden, såsom tandsticks-, 
bleck- och gummiarbeterskor, trikåar- 
beterskor, inom elektricitetsind~~strjn, 
j arn- och n~etallindustrin och tv i t t  och 
rengöringsarbeterskor. Förbundet har 
28 avdelniiigar och Itan helt avlöna 5 
kviniior, som clä.rför: utesliitande iiveii 

. kunna ägna sina lirafter till förbundets 
fromma. Det ar ståtliga siffror, soni 
vi nära nog kiiiina blygsel inför. Kviii- 
norna äro bra mycket m.er klassmedvet- 
na i Daiimadi ä11 hos oss och de få  
ocksa skörda frukterna därav. 

Det Kvindlige Arbeiderforbund till- 
hör naturligtvis landsorgaiiisationen 

och fru Sofie Rasmussen h m  sate och 
st&mma i dess styrelse. Fru Rasmus- 
sen har iiveii eii 4 år varit borgarrepre- 
seiitant, varför vi frågade on1 kvinnor- 
ilas intresse f ör kommunalpolitikei~. 
Det har ej förniiirkts liggra särskilda 
opinionsytti..ingar i dessa kristidsför- 
h&llandcll fr5.n kvinnoriia diirnere, men 
det beror e j  p& liknöjdhet, utan på det 
allrniinna laget, att socialdemokraterna 
lruiiimt göra insatser av stor nytta och 
betydelse för de små i sanihä.llet och 
da.rigcnoni fatt  de mindre bemedlades 
fulla f örtroende. Utgången av sista 
stadsf~~lln~aktigevalet visade ju aven 
detta till.fullo. Socialdemokraterna äro 
iiu oclrsii i majoritet inom Köpenhanliis 

Sten och bröd. 

nor inom - pappers-, sockor-, glas- och 
täiidsticksiiid~~stri~i, från glödlirinps-, 
gummi-, ka.rgarin- och porsliiisfa- 
briker till ett antal av omkring 2,000. 
Endast e11 kvinna hade haft mod att 
låta sig viiljas till onibud vid denim 
lrongress, e11 liten' stockholmska, soin 
med iver delta-ger i orgaiiisationsarbe- 
tct iiiom sitt arbetsonir%de.. Karin 
Karlsson är'helt ung och har ej någoil- 
garn.ma1 förenings stabila verksamhet 
att åberopa. Men hon önskar s& iniier- 
ligen att  hennes kamrater matte bliva 
fullt förstZieiide f ör ' orga.1iisatione.n~ 
nytta och betydelse, att de måtte kom- 
ma liks långt i försthelse som de dan- 
ska kvinnorim och diirigeiiom skaffa 

Kviiiiiorna inom rn.otsvarailde arbets- 
onirå.den iiro hos oss organiserade iiloin 
Grov- och Fabriksarbetareförbundet. 
Till detta förbund ä.ro anslutna kviil- 

AV' Alfred Jensen. 

Ur en. i dagarna. av Tidens förlag utgiven diktsamling. 

gör edra skyldigheter så att  orgaiiisa- 
tioilen kali vara ett starkt medel i eder 
kamp för bittre arbet,svillkor och 1ö- 
iier ! 

Var finnes mening i det ofattbara, 

iltt nmiinskm dömt sig sjillv till 
hungersnöd? 

O Herre, vill du harmed blott för- 
kl ara, 

att mänskan lerer icke blott av bröd? 

koniini~iiii och de socia.ldemokratiskn I sig de nödvändiga ekonomiska fördelar 

Nar riitten tiger, hhrda stenen talar. 

$i, vapen gliinsr fram ' i blodrött 
sken. 

Av sorg fortvina jordens gröna dalar, 

ty minniskor förvandla bröd till 
sten. 

kvinnorilas antal ar 5. Det ar ej sy- 
stemet "för sent'), soin dar varit rå- 
daiide, utan de nödvaiidiga restriktio- 
ilerim ha skett iiiilan iiödlage iiitratt 
och den oerhörda livsmedelsfördyrin- 
gen har genom eii hel del olika rabatt- 
kupoiiger förmildrat dess tryck blimd 
de min.dre bemedlade. 

g .  

+$ 

Men kriives dennr prövniiig, som dn 
lade 

p& oss, o herre, over liv och död? . . . 
Smid hellre vapnen om till plog och 

spade! 
Förvandla Ater stennrnri. till bröd! 

orgaiiisationen kan erbjuda, ävensom 
den aktning och medinflytande inom 
förbundet, som en val organiserad kar 
har att fordra. 

Hennes öllskan och agitatoriska 
vallden gr det som vi måste göra till el1 
appell åt våra , ilidustriarb : 
G5.in i organisa.tioiieii! Deltag i dess 
arbete! Fullgör edra uppdrag så att  
iii f å fullt nieclinf ly fande och r epr eseil- 

1 tatioiisratt iiloin. organisationen ! Full- 
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Inför avgörandet. 
Av Agda Östlund. 

Det ar länge som vi' kvinnor arbeta1 
pA att vinna medborgarrätt i vArt egel 
land. Bara den organisation jag tillhö:~ 
raknar om nAgra dagar 25 Ar bak-irri 
sig, 25 Ar av träget arbete för kvinnor- 
nas höjande och för 

Dock ar ju kvinnornas rösträttsfråga 
.av ännu äldre datum om också dd den 
skymdes undan av mannens kamp för 
utvidgad medborgarrätt. 

Har sitta i dag granade kampar, 
pioniarer, som inlagt sin varmaste. tra 

. pA rättvisa och det basta av sitt live 
arbete i kampen för kvinnans frigörelse 
- hittills utan annat resultat an att 
denna strid om ratten med varje &I: 

som gatt blivit allt skarpare och in-, 
tensivare. 

Ja, ty aven arbetet för kvinnoröst- 
ratten har p s  satt och vis undergatt en 
förvandling. Fran början sHgs denna 
fraga som ett den enkla rattens bud - 
att kvinnan som samhallsmedlem borde 
ha given ratt att inom samhällslivet 
försvara, tryggs och förbattra sin stall- 
ning och taga del i representation och 
lagstiftning. Rattsynpunkten var alltid 
den främsta för kvinnorna. 

Men mellan .kvinnornas uppfattning 
om medborgarrätten och första kamma- 
rens uppfattning har det varit %befäst 
ett stort svalgs .och under de år, som 
gatt, har det ständiga svaret friln denna 
kammare tiil kvinnorna varit: Ni äro 
inte mogna, mina damer! 

Först verkade detta svar så, gott som 
ofattbart, men s& smilningom ha vi ju 
först.ått att första kammaren. velat dara 
kvinnorna . att rattfardighetssynpunkter 
äro inte nog för att kräva rösträtt. 

NB, vi h a  ghtt framåt - man lär ju 
av livet - och aven kvinnorna - At- 
minatone en del - har tagit ain till- 
flykt till partierna. DB är det liksom 
man börjat först% oss bättre och första 
kammaren later oss veta att i grund 
och botten ar kvinnoröstrattsfrilgan en 
fraga om makten och ingenting annat. 

Under tiden ha vi svenska kvinnor 
f%tt bevittna hur det eha landet .före 
och det andra &er (om vi nu främst 
tanka p& vara nordiska gränsländer) 
glltt kvinnornas krav tillmötes'-och 'er- 
känt kvinnorna gom medborgare. Och 
nu har plötsligt, trotsande makt och 
myndighet, trotsande fördomar, kalky- 
lex och utredningar - genom världskri- 
get kvinnornas röstriittsfrhga förts med 
i den lavin som rullar varlden framat l 

I olika krigförande -länder har mar 
nu på, allvar tagit upp fragan om kvih 
nornas medborgarrätt sedan man dal 
på sina h411 till sin stora ha&nacl mås1 
konstatera, .att kvinnorna besitta en likr 
hög grad 'a? medborgarandi (silledes ärc 
lika mogna?) som mannen, tills dei 
längsta steget i den riktningen tagits ar 
Ryssland, s barbarstaten B, som efter all1 
att döma blir det första av dessa lan. 
der där kvinnorna f& sin fråga i aakei 
hamn. 

Det ar val inte underligt om vi sven0 
ska kvinnor i allt detta skönja en ljusa 
ning även för vart land. 

Det är val inte underligt om vi nu 
med nAgot av tro och segervisshet bara 
fram vart gamla krav p i  medborgarrätt* 

Och and% har denna morgonrodnad 
eina stora svarta jackar. 

Vi arbetarkvinnor ha :fullt 'klart för 
ose, att kravet pA rösträtt och valbarhet 
för kvinnorna p& samma villkor som 
för man med de nuvarande röstratts- 
bestämmelserna f. n. inte på 1Angt nä1 
skulle giva oss det vi väntat av röst- 
rattefrågans lösning. 

Tusentals av arbetarklassens 'man och 
aven självförsörjande kvinnor äro. genom 
denna kristid komna i en ekonomisk 
misär, som de sent eller aldrig skola 
kunna resa sig ur. 'Dyrtid, arbetslöshet 
och mobilisering ha Astadkommit ett 
fullatandigt förstörelseverk inom arbetar- 
klassens led. Nar' vi veta att SA m h g a  
man - anda till 40 och 50 procent 
och mer - stupat pA utskylds- och 
EattigvArdsstrecken förut, da säger oss 
den enklaste eftertanke hur det skall 
bli nu. 

Vi kvinnor, som leva unJer eamma 
villkor som arbetarklassens man, vi, som 
€A arbeta. som de, försaka som de och, 
Dm det kniper, svaltti som de - för oss 
att nu med alltför stor entusiasm halsa 
utsikten att f% rösträtt pA samma vill- 
kor som de ar knappast möjligt, ty 
tyvärr kan man frukta att för många 
ELV de vara likheten endaat skulle komma 
ntt besta i att falla p& samma streck 
gom mannen. 

Det ar snarare med en känsla av sjalv- 
Jvervinnelse an av ljus förhoppning som 
zrbetarklassens kvinnor i dag deltaga i 
letta opinionsmöte för att ännu en gång 
pmensamt havda kvinnornas ratt. 

Det .är inte v&rt fel att SA ar. 
Alla varden byta i dessa dagar form. 

Det som för ett par Aa sedan hade varit 
sn antaglig lösning av var röstrattsfraga 
har inte samma varde i Ar. Det som 
t. o .  m. i &r kunde vara en acceptabel 
lösning av fragan behåller icke samma 
varde till ett annat h ,  man maste satta 
kraven högre. 

Det förefaller mig troligt att de soc.- 
lem. kvinnorna för framtiden komma 
att tilliimpa denna uppfattning i sitt 
srbete. 

Men A andra sidan sett: arbetar-. 
klassens stUning ar f. n. så, hopplös, 
3A förtvivlad; hotad av livsmedelsbrist 
)ch prisförhöjning, bostadsnöd och hy- 

resstegring, framför oss hotar arbetslöe- 
het, kantike hungersnöd. Nöden ar ju 
nara nog det enda som ej ransoneras, 
dar f% vi äntligen alltihop. Arbetar- 
kvinnorna sta som aldrig förr mobili- 
serade mot svälten och plyckan, icke. en 
tänker på att svika plikten .mot de sina. 

MAnne inte vilri lands regering. €kulle 
kunna . anse denna kvinnornas garning 
lika nödvändig, lika sam hallsgagnande 
och . betydelsefull för vårt land, som 
man inom .de krigförande länderna er- 
känt det vara, att kvinnorna givit sin 
arbetskraft &t ammunitionsfabrikerna. 

Man blir betänksam då man ser att 
utan att ett steg tages till utvidgning d 

av folkets medbestämmanderätt s% 
kommer man och med den mest install- 
samma min i varlden bjuder folket ett 
nytt ok., den civila värnplikten. ' Det 
hjälper inte mycket och förbättrar 
inte saken att det skulle vara för vår 
egen skull arbetet behöve; för .arbetar- 
klaesen bleve det ett nytt offer, trots 
alla vackra omskrivningar. 

Den svenska arbetarklassens bade man 
och kvinnor skulle behöva kanna, att 
det inte endast ar nar mobiljserings- 
klockorna ringa eller när vHrt land be- . 

höver försvar mot yttre fiender, som vi 
aga en hembygd och ett fädernesland, 
och ännu en gång skulle det kunna 
besannas att: »Det folket ar gott i sin 
innersta rot och gAr man det till mötes 
eii kommer det emot.> 

NA, men, kan det .invandas, medbor- 
garratten skulle icke förmå förbattra 
v%r stallning, icke inverka p& livsme- 
delsbristen, icke leda till niigonting för 
ögonblickets krav. 

Nej, det ar sant. Men vi kvinnor 
kunna ej längre finna oss i att endast 
bli anropade att vara med nar det gal- 
ler att pressa ned arbetarklassens villkor. 
Vi vilja få, ratt att vara med nar det 
galler att bygga upp. Vi .skulle fA en 
smula mod att arbeta för framtiden. 

Hur vi kvinnor skulle använda vår 
rösträtt 3 

PB denna frAga skulle jag vilja svara 
med att citera en av dem, som inom 
den svenska röstrattsrörelsen 'tog sig an 
arbetet l h g t  före oss andra, fru Ann- 
Margret Holmgren, som i en enquete 
besvarat fragan » Vad kvinnorna skulle 
göra om de komme till makten%. Hon 
säger, kortast och enklast av alla: »Vi 
skulle satta in vart modershjärta.. De 
tankar, som äro koncentrerade i dessa 
€6 ord, ha gått som en röd trad genom 
bela den svenska kvinnoröstrattsrörelsen. , 

De ha varit och äro lösen för vart röst- 
rättsarbete. 

Skall första kammaren ännu en g&ng 
3äga oss, att denna inaats .ar inte lamp- 
lig i svensk politik? Skall man eäga 
)ss att vi ännu kunna vänta? 

Vi vädja dock ännu en gAng till riks- 
lagen att taga emot vad vi bjuda. 

Betänk dock att för många av oss ar 
insatain av v8rt modershjarta det enda 
vi äga och vi tro, att det ar vad vGr2- 
$en för närvarande bast behöver. 
,Föredrag, hållet i ~udi tor ium i Stockholm 

den 13 maj.) 



När makt ar ratt 
- då ha de, som bel&~iia sig till denna 
liiirn, iiitc alls ii8got slriil. att beklaga 
sig cllcr iiiiiiu mindre förviiis sig över 
det senaste av den tyska iiii1ita.risine.i: 
cleiiiia g h g  niot oss föi%va.de illdadet 
:Det %r bara i stil inecl dct hela. S y s t e. 

e t lrä,niier nian igen - skr5ckpol.i. 
tiken skall @;öra%. Drabbe det vem som 
helst. . . Deutschland uber alles ! 

Om det är som. clet säges, att  det ock 
s2 var syni.patier inecl Tyskland so:m 
saiiktcs ined vara livsmedelslaster s3 
bevisar detta blott, att  det n&nskliga 
samvetet ar koniproinetterande r y m  
ligt. Fösriin det egna skinnet f2.r svida 
kommer m m  ej till lclarhet o111 vad det 
$.r för slags lrrigföring, soin. viirlcleii i 
snart tre år varit vittne till. 

Nu är clet slut nied n~.ina syn~.patier 
för Tyslilaiid iiiidå ! Ack - Tyskland 
' h r  hela tidcii struntat i diila synipa- 
tier. Dina reella tjänster och uppoff- 
ringar har det i in511 av behov ii2digt 
inott.agit. Det &r vii1 o c k s ~  allt die 
dumme Schwedeii ina lrunna begära. 

Dctta sista illd&d blcv bara prickeii 
övcr i'et f ö r  oss i deiiiii omänskliga 
krigföring. Nå siicla.rim iiiitligeii vak- 
ila föi: va.d so111 ligger b a lr o in och rna 
clc vakna, först och friinst i - Tysk- 
1.a~id. J. S. - O 11. 

Litteratur. 

Guds vackra värld a v  M 21. r t i 1.1 

K o c h .  Albert Boniiicm föi:.l.ilg i 2 dc- 
1.m:. 

Dcima bok kan stallas i jaiiiiibrecld 
nicd rtt  verk sv Zola, ty d i r  ar geniali- 
tct i uppfattningen av de iiiännislrof i- 
guwr, som skols skildras, e11 rikedom 
av förträffliga dctaljer utan förmins:l~ 

, iiirig av helhetsiiitrycket, cii oriiddhet 
att iiveii skildra dct heniskaste sasom 
c t t  led i clct miiii~kliga livet. 

Eftcr allt soin talats 0111 dciiiia bok 
veta kanske nu alla rc.clan att  titelii 
Guds vackra vädd. är satir. Det ar i 
stiillet dct fula i livet, a.ntiiigen det. 
uppkominit endast gcnoni ogynnsamnia 
omstaiidjghetcrs makt eller genom des- 
sa förciiade ii7.cd niindervärdight i 
sjiil.va l~a.1:akt5rsl~ggiiiiigcii. Eiidast 

. cii ciida liten vr& av deii lilla vä.i:ld 
Martiii Koch, skildrar. ar vacker. Det 
2.1. hcm~na i ett bergslagssamhalle p5 
landet hos den socialdeniokratiske or- 
ganisationskampeii, som för sin 1ta:nip 
i gammaldags seghet och trollet för a i t  

. kuiziia resa ett Folkets hus och halla 
ihoo fackföreningen. Hustrun stöder 
hoiiom, men hon har iiter sitt stöd i 
ett iiwe andligt rikt liv. Till och med 
iiiigelii, fi%il. himmcleii nederstigen, 
fiiiiis i de.niia lil.la soliga vri .  Det ar 
deras dotter. Men iiveii över h.ennes 
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Fru Nina Bang. 
De.n holl.aiiclsk-skai~diiiaviska kom- 

mitté, son1 för iiiirvaraiicle samnianträ- 
h r  i Stockhol.nz, raknar Siveii en kvinn- 
lig delegerad, ma.iiiligeii vår danska 
partivilii, fru Nina Bang, ä.iilca efter för 
tv8  ar sedan avlidne G.ustav Bang. Ett 
i våm lcrctsar känt och va~:d@rat iiainn, 
vars barares förtidiga död djupt bekla- 
gades aven 110s oss. 

Soin historiker är väl Gustav Bang 
mest kand hos oss genom sitt stora ar- 
Ilete ) Wir tid) ). Fru Niiia Bang a . ~  
~iiiellertid oclrsfi franzstc~eiicle histori- 
ker, och att  hoii dessutom. ii.r val tranad 
i det politiska arbetxt och ansvaret be- 
visas därav, att  ho11 suttit som niedlem 
riv den daiiska partistyrelsen i 15 %r. 
Dessutom har hon varit nned1e:m av 
stadsfullm.ä.ktige i 4 ar, ett uppdrag 
soni hon nu emellertid ar befriad ifråil 
genom avsiigelse., då hennes tid ej räck- 
tc till för denna post. Vid Stoclrholms- 
conf ei:ciiseii f öretrader fru Bang mini- 
;ter Stauning, som ar förhindrad att 
,ersonligen niirvara vid förhaiicllin- 
;arila. 

iv later författaren bryta in det fula- 
te och brutalaste vald vi \leta till. Och 
4 tjallar aven denna enda vackra vrå 
il.1 att göra titeln Guds vackra värld 
mdast till satir. 

Vad i cleaiia bok skrivits a.r icke skri- 
ret för ba.rn., icke heller för 'den yngsta 
ingdonmi. Det finns verkligen avig- 
idor i livet s& förfärliga att icke d e  
ioin nyss börjat livet böra f% veta dem. 
den de iiro dock icke förty saiiria dessa 
lrildringa,r f r h i  prostitutionens' värld, 
;%val bla.iid l~viimoriia soni blaiici män- 
icii; frål1 fiiiigelseriias, fran de fattiga 
lemnielis, fraii rallarliv p% våra lands- 
?ygdcr, från det icke alltid upphöjda 
non1 arbetarerörelseil. Sannskildriii- 
p r  fraii det mest mindervärdiga till 
lat misslyckade inom det i vår värld 
ionl vill höja sig. 

Bokens styrka ha r  ytterligare vunnit 
iarph, att  författaren i början för oss 
.t till landsbygden sadaii den var 
ör uiigef iir en generation tillbaka. 
dan  följer den unge bondsonen på hans 
risffärd genom det svenska laiidslta- 
iet en sommariintt i förestallningeii att 

Ett spatt vikblomster 
av ljuvelig doft för dem. so111 följt den 
lrviimliga 'östirattsfrågaiis vandring ge- . 

nom livet från klarhet till lrlarhet spi- 
rade upp 'ur den nybildadc Moderata 
kviiinor~ias rösträttsf örenings f örsta 
saniiizantrade. Det var bara cn liten 
sa.iining som slapp loss, efter att  laiige 
ha fatt  föra en ulidangömd tillvaro 
bakom en god metodisk högerpolitik. 

I cii orienterande överblick övcr deii 
1cvii.iiiliga röst.riittsfrågaiis i vårt l a i i .  
liigc y ttradc niimligeii fru Lilly Hell- 
ström, enligt Stoc1rliolni.s Dagblad : 
"Högerin.ä.liiieii ha hittills avbö jaiidc 
besmrat lrvinnoiiias krav, och deras 
f ö r i i a n i s t a  s k i i 1  l i a r t i l l  
h a . r .  v a r r . i t  o c h  a r  d e r a s  
£ r u l r t a i i  f ö r  e n  n i a l c t f  ö r -  
s k j u t n i n g  st. v i i n s t e r . "  . 

Son? sagt, saiiiliiigcii slapp ut  ! An- 
iiars. har jwdet förnämsta skdet  fr511 
högern mot  1cvin.noriia.s rösträtt, soni 
alltid fått  rangen och vardigh'et.en att  
vara förgrundsslral och inför vilka alla 
allilra förbleknat) varit - inte &t poli- 
tiska utan det humaiiitära. Kviiinan 
och hemmet, kvini~an och bariiet, lrviii- 
11aii och strumpstickiiinge.n, kvinnan 
och potatisskaliiingen (pil den lyckliga 
tiden !), d e t vaaf den vackra., poesi- . 

inattade visan som nia11 liii~tall ha.r en 
' 

känsla av att  de flesta rösträ,ttskvinnor 
hunnit lära sig utantill ! Ty detta var 
god och klok ta.ktik. K a n s l o t a n- 
k a 11 d e t i kvinnofrågan ar det vi ha ' 
att tacka för att. ej den politiska röst- 
ratten redan ar ett faktum, ty  intet sit, 
ter i s2 hart som en fördom gör det och 
intet ar heller s% tacksamt att. ope.rera 
i som deii niaiiskliga dumheten. 

Nu ar lU.get dock siidalit i f~%gall.,ztt 
Set s e .  ut soni om maii hade s v h t  att  
klara sig u1ida.11 e11 lösning och som 
?l%ster p5 skälvande högerhjärtaii med- 

' 

Selas därför att  det nog ej blir s5 far- 
ligt, ty "med stöd av statistiska upp- 
gifter kali det förutsattasj at t  partier- 
nas stallning till varandra e j skulle 
oiini~iva~rt f ör andras, om all a kviiinor, 
tven de moderata, äro iiog upplysta, in- 
;resserade och ansva.rskäniiande at t  
leltaga i mälinens arbeix och politiska 
intressen. ' ' 

Till sist Iconinzei: en stilla uppmaning 
till de egna att  ej längre genom oklok 
vägran i galen riktning påverka makt- 
förskjutniiigeii, och s&lunda göra fr&- 
gan till ett farligt agitationsanme mot 
högern. Och för att  nu r i ldgt  visa. sin 
lojalitet inot 'mäniiens (las högerns) 
politiska intressen' ' föreslås naturligt- 
vis ett nytt speciellt kviiinostreck. 

Vad göres oss mera vittne behov ! 
J. s . 0  11. 

iet verkligen skall bli en historia om 
3uds vackra viirld. Det ar anslaget. 
dot detta komnia därför de hemska 
&idelserim, de öden so111 hans' barn 
ich ba.rnbari1 äro bestäinda för att  
ramstii s& mycket ohyggligt ska.rpare. . 

:clw mindre dramatiskt gjoild ar ajalva 
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Adresslista. 
Soc.-dem. Kvinnornas Central- 

styrelse: 
Ordf. fru Biina Sterlry, Barnhusgatan 16, l 

Sekr. fru Agcla~östlund, Upplanclsgat. (il, IV 

Arvika: Fru .Lygia .Johansson, Fabrilisga 
tan 38. 

Billesholm: Fru Gerda Lil jeroth, Bi1lesholii.i 
p11va. . 

Bjuv: Fru Karoliua Per.sson, Kronan. 
Es'r.ilstuna: Fru Ida Aclamsson, Släggali :l7 
Fagervik: Fru Ida Andersson. 
Fa.lun: Fru Hanna Hedström, Framby. 
Furulund : Fru Elna Malmgren. 
Gällivare: Fru Stina ,Nylander, Kv. 40 tomt 3 
Grangesberg: Frii Alrna Ströiii, Blåris 23 B 
Giivle: Fru Signe Andersson, N. Kungsg. 27 
Göteborg: Fru Anna Karlsson, Skoma,k:ireg. 3 
Hedemora: Frölieii, Emelia Bergclal, Folkotr 

Hus. 
Hälsingborg: Fru 1c1a Olsson, Stureg. 14. 
Hallaryd: Fru Ida Anilerssoii, Trensum. 
Karlsh.amn: Fru Bernharclina Bcn.gtssim 

Bryggor ils. 
Karlstad: Fru Hulda Flood, Langgataii 1:12 
Karlskoga: Fru Julia Holmström, Nya Backa 
Kiruna: Fru Erika Ledin, adr.: 59, G. 
Kjavïinge: Fröken Betty Nordin, St.oi:ga 

t sn  20. 
Landskrona: Fru .Ida 'Thuresson, Ordenshu, 

set, .Tärnvaw atan. 
a.. g Lesjöfors: Froken Alice Nyström, Villasta 

ilen. 
Lidköping: Fröken Anna Svensson, Venner. 

liolms a.ff ar. 
Linköping: Fru Agnes Lind, Tameforsg. S 
Lulel: Fru Otilia Vikström, Tjärhovsgataii 9 
Lund: Fru .  Anna Ahlbom, Werahill, S :t .Pe. 

ters kloster. 
Lysekil: Fru Svea Halléii, Sliittell 14, B. G 
MaImberget: Fru Berta Hagren, Berggren: 

gård. 
Malmö: Flau Mnthilcla Persson, Söclra Lång 

gatan 9. 
Norraha.mmar: Fru Sigrid Johansson. 
Norrköping: Fru Anna Gustaf.ssori, Munkga 

tan 4. 
Norrtälje: Fru Anna Sanclell, :Posthusgat. 2 5  
Nyköping: Fröken Mathilda Olsson, Follretz 

Hus. 
Nynashamn: Fru Agiies Andersson, n:r 37, 

Nynäs g%rd. 
Oxelösund: Fru Hanna Norclström, Box 90. 
Persberg: Fru Lydia Näas. . 
Ronneby: Frökel] Rebecka Svensson. 
Slottsbroii: Fru Lott.ea Malm. 
Smsdjebacken: Frii Hanna Sikström, Folkets 

Hiis. 
Spånga: Fru Gerda Bergstrand, Bromsten. 
Stockholms Allm.: Fru Anna Karlsson, Jung- 

frugatan 41 B, 3 tr. 
Stockholms södra: . Fröken Anna Svensso:ii, 

Södra Arbetarebiblioteket, Folkets Hus, Sö. 
Skattkärr: Frökcn Marta Henriksson, Buste- 

rud. 
Sundsvall: ~ r ö l r e n  Elin Bergqvjst, ,Follrets 

Rus. 
södertälje: F1-u Anna Andersson, Bergsgat. 4. 
Trälleborg: Fru Anr~a Hansson, V. Första- 

den 47. 
Uddevalla: Fru Acla Lind, Karlsberg 19. 
Vasterh: Fru Agnes Söclerquist, Fiskaretor- 

get 3. 
Ystad: Fru Augusta Olsson, Palm 2. 
Aby: Fru Elin Nyman, Rosendal. 
Ahus: Fru A. Lovén, Eriks-minne. 
örebro: Fru ~ l i . s a b e t h ~ ~ a r l s s o n ,  Fredsgat. 44. 

- 

aïslutniiigen, cliir bokens unga, oskulds- 
fulla flicka blir viildtageii och dräpt. 
Tyvikr veta vi att det ocksa i veïk- 
ligheten hänt att en sund boiidsläkt 
förgatts i stadens smuts och att ett 
i.ii~gt ].iv oförslryl1.t' blivit ett offer. 
Mh-~gcii Iran dock irifihiiiidcz filma den- 
:]:n 31ai:tiii I<oclis slril.dr.iiig nlltfö~ 

Från, Värmland. 

Hell de trogna! 
D$ jag Iiör livinnorna förklara, atk de ej 

ha  tid eller kunna deltaga, i vBrt arbete, då 
tänker jag p& henne, lia.mraten, som jag träf- 
fade för en tid seclaii. 

Hon var inte ung längre. Moder till en 
stor barnskara hade Iion haft at-t kampa emot 
fat.tigclom, sjulcdom och umbiiraliden av alla 
slag. Utom skötseln av hemmet måste hoii 
arbeta . b0rt.a f ör at.t f örtjäna till hjälp för 
familj ens uppehalle. Ocli dock,, hon hade 
tid, lion 'liaile vilja at.t arbeta för vbra 
idhr .  Bon. tillhörde styrelsen i platsens lilla 
kvinnolilubb ocli hon berättacle för mig, a t t  
i n h g s  ganger fick styrelsen gå' f örgäves till 
möt ena., emedan ej snecllenimarna inf unno sig 
s% at t  niöteii kun.de li%llas. Arbetet för 
upplysning blaricl kvinnorna tycktes p% den 
platsen vara dit annat a.n lovande. Men trots 
[letta fanns Iios c]en styrelsen ej tecken till 
förtvivlan. 
- 'Nog ske' vi göra var plikt alltid! ytt- 

rade min van mecl tillförsikt. 
Sådana kvinnor behöver .v&r rörelse nianga. 

Hecler ;it de f$ som finnas! 
H u l d a .  

Från Slottsbrons kvinnoklubb. 
Haririecl iisgra ord on1 vår klubb. V5rt ar- 

lete g8r ej lätt.. Vi äro dock 18 medlemmar) 
illa varmt intresserade för var sak, men vi 
is ännu ej gjort någon bragd, s% a t t  vi blivit 
xmarkta  utåt, och ha darför svhrt a t t  f &  
lya mecllemniar. Då vi försölia redogöra för 
itomstaende, e t t  vi kvinnor maste organisera 
)ss, så svaras merendels, a t t  det e j  är någon 
dé. De anse inte, a t t  vi  göra någonting el- 
er vinna nggot av vårt arbete. Men i dessa 
;vara t.ider måste vi kvinnor vakna upp till 
!n målmedveten kamp för rä t t  ocli frihet. 

Med kamrathalsning : 

E l i 1 1  J o l i a n s s o n .  

Xrsmöte hölls mecl Slottsbrons socialdemo- 
~ratislia kvinnoklubb den 12 mars. Ars- och 
evisionsberattelsen upplästes och godkändes. 
styrelsen blev tillerkänd. full och tacksam 
~isvarsf rihet. Av de avgående styrelseleda- 
aö terna åt  ervaldes två, Elin Johansson, ordf ., 
c h  Jenny Rud, kassör. Under det g%ngna 
.ret ha hållits 19 ordinarie möten. Klubben 
leltog i arets 1 maj-demonst-ration. Vid arets 
börjaii kunde. klubben representera 22 med- 
emmas, men under aret lin utglitt 9, varav 
n med döden. Som kvinnorna på platsen äro 
i.tet intresserade för organisationen och 
talla sig of örstående för saken, liar klubben 
J lcuiinst uträtta något väsentligt; doc'k till- 
.ör lilubben platsens arbetarekommun och 
.ar en medlem varit invald i arbetarekom- 
nunens styrelse. 

Den internationella Bvinnodagen firade 
!lottsbrons kvinnoklubb med et t  föredrag i 
;rums Folkets Hus med tal  av f ru  Hulda 
'lood och deklamation av fröken Alma Svens- 
on frän Karlstadl Mötet var e j  talrikt be- 
ölrt, men stämningen var. god. 
' E l i n  J o h a n s o n .  M a j a  J o n s s o n .  

emskt rcalistislr. Meil v i  nu levandc, 
om. m8st viinja oss viii varldskrigct, 
ehöv+ nog starkii s1cildljng:lr . w det 
li.ii.c\c, som. iivol-i oingcr oss i ett Iniid 

Visa solidaritet! 
Vi ha aven liar i Karlstad en k~iiiii~lilubb., 

liten men god. Gamla stabila medlemmai., 
som vad jag tror satt  sig i sinnet a t t  arbeta 
fram sin ratt, a t t  f &  kvinnan fran sin mindru- 
viirdighet fram till en mera er1Ci1id stallning 
i samhället.. Det ginge nog fortare för oss 
a'tt. komma dithän, om det blott funnes en 
nog stark'solidaritets- och ansvarskiinsla 110s 
oss själva. En solidaritet soni gjorde sig gäl- 
lande ibland oss alltid, både p% våra möten 
och i det dagliga livet. Det pekas ra t t  ofta 
p& oss, som tillhöra nagoii förening, niecl han- 
tyclanden som clessa: )'De Siro föreniiigskarn- 
rater ocli ända lrunna de vara s5dana, d& de 
vancla; ryggen till. 

Vi mast.e lägga an p& a t t  fosti-:L oss sjidva 
genom våra föreningar, s% a t t  de utomstiieii- 
de först& a t t  det ar ett  g0t.t arbete vi ha för 
oss på vara mötaen och inte bara, som niiiliga 
säga, sit.ta och rabbla onödigt. Om vi i hem- 
men, i. vårt arbete och ute i våra umganges- 
kretsar lade bort a t t  tala illa om var nästa! 
Om lian är aldrig så clalig, så lagg hellre till 
ett gott ord, du som ar  föreiiingsmedlem, och 
vi skola f &  se ett  battre resultat av v&rt ar- 
bet.e samt erhålla större tillslutning och ett  
bättre, samarbete inoni vara föreningar. 

K a m r a t ,  l r i i n n  a i i s v a r  o c h , v i s a  
s o l i d a r i t e t !  

Älska din niista, du 1rrist.en sj31, 
trampa ej  1iono.m med jarns1cod.d hal, 
ar  lian a.n slagen, bedrövad. 
Allt som lever iir underlagt 
kärlekens. pånyttf ödande makt, 
bliver den endast prövad. 

L o t t e n  J o h a n s s o n .  

Fran Arvika. 
Har komma Arvilraltlubbisterna mcd ii&gra 

få iacler, bara s$ pass a t t  vi visa, a t t  inte 
tllt %r dott har. Här k- dock en liardarbetad 
nark bland kvinnorna ocli det ar nastaii 
>möjligt a t t  väcka intresse för v k a  idéer. 
De flesta tyckas inte alls förstii v h t  arbete 
?Uer vad vi sträva för. De medlemmar lilub: 
leii har arbet.a dock ganslra ivrigt och vi iiro 
~ l l a  eniga om, a t t  enda vä.geii till erhallan- 
ie av ra.t.tvisa ingste gB genom vara orga- 
iisationer. 

Vi arbeta med litet av varje. Nyligen ha 
7 i  haft  en auktion av handarbeten, som vi 
Salva f örfardigat, och den gick över f örvan- 
;an bra. Nu blir a t t  börja med nya symöten 
gen för a t t  pk det sättet Iiunna skaffa en 
rälbehövlig tillölrning i Gir kassa. 

, 

Om alla arbetarekvinnor kände sin pillit, s$ 
%rstodo de, a t t  deras plats iir i den socialde- 
nokratiska kviiiiiorörelsen och db, nar vi alla 
ijälptes åt., bleve arbetet lättare.  och resul- 
atet battre. 

I-Cvinnor, fram till enig samling under so- 
bialismens f anor! 

Med de varmaste kamrat hiilsningar. 
S. och B. 

1ta.n krig, föl: att kuims vaclras till en 
~:ulrtbiii~aiide kiinsla av avsky för det 
o ~ r i  ii I*. 

A. L. 
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Stockholm. 
'Högsta ränta B Deposi tioils-, Kli.pitaL- . 

& Sparkasseriilrning. . 
ALLMANNA S P A R B A N K E N  

Högsta gällande . . ranta. Grundad 1883. ' 

Aktiebolaget anben, 
Emottagex! issättningar 4UB högsta gallande ränta. KOO peratha fars%kringeanetalterna 

bevilja företikringar 

F O L K E T  Kvinnan motarbetar 5oc.-dem kvinnornas samor janisatians 
Sthlm etyre'lee eammantrllder 2:a mindagen 

. månaden kl. 8 e. m. a Bryggeriarb.-förb 
3xp., Barnhuegatan 14. Ordf. och korreep. 
Era A. Fröeell, Upplandeg. 47, 4 tr. Allm. 
;el. 286 68. 

sitt eget basta 
Brandförsäkring; Fastighet och Lösöre, 

Förmanliga villkor. 

nar hon avrader mannen att teckna £örsak. 
ring & sitt eget eller bagge makarnas liv. Pil 
grund av mindre dödlighet ha kvinnor lagre 
premier i DE FORENADE. Premiebe- 
frielee vid ejukdom och olycksfall m. fl. för- 
mllner. 

- 

SthlmsAll,m. kvinnoklubb (eoc.-dem.) 
bvhiller ordinarie möte Leta mlndsgen: i 
varje manad kl. 8 e. m. 

0bs.l Lokal i P-salen, Folkets Hus. 
Styrelsen. 

Piiopra sangkläder för propra hem. 
Anvibd 

SY slermadrasser i Edra sinaiir ! Morgonbris' 

Stockholms sadra kvinnoklubb 
:eec.-dem.) avhallei, ordinarie sammanhiide 
[:sta onsdagen i varje manad kl. 8 e. m. i 
lokalen 3 tr. Södra 'Folkete Hue. 
3rdf. fröken Avmn SUeswson, Grindsgatali 10, III, 
Sto ckliolm. 

. Styrelsen. 

kommer att bland annat innehålla 
en artikel av Ellen Key om ett 
arbete av Bertha von Suttner. . 

Glöm ej att rekvirera i god tid 
från exp., Upplandsgatan 85, /C: 
Stockholm. 

hes6 hygieniska, t beli~äint~ och vnrnktiga 
övermadrnss. Systermndrsssawa Eiro införda 
i rr.ingn tusentnls hem. Anvandus pA lass- 
retter, sjukhnm. hotell m. fl. Sista nyhet. 
typ ,Lnura>, rekommenderas sarskilt 91; öm- 

tklign och sjuka, spoci- 
ellt reumatjskt sjuka 
personer. Vid köp av 
Systermn.drasscr tillse 
ntt de bara vidsthende 
s~;yddsniiirke ~ S y s t c r n ~ .  
.4terförsaljnro p& allo 
större platser inom iaii- 
det. I i l t ~ g  o. beskrivning 
sandns gratis o. franko. 

~tockholms Tjänarinneföreni%ng 
avhaller möte 1:ata och 3:dje toredagen i 
varje manad kl. 8,30 e. m. (utom juni, juli 
och aug.) i Folkete Hua G-eal. Styrelsen. Sot.-dem. kvinnornas centralstyrelse: 

Ordf.: Fru ~ n n a  Sterky, Ba,rnhusg. 16, 
1 tr. A. T. 72 90. 

Korresp. sekr.: Fru Agda b l u n d ,  Upp 
landsgatan 61, 4 tr. A. T. Vasa 20 86. 

Arvjka sam.-dem. kvinnoklubb %y- 
I d l e r  ordinarie rri6t.e 2 : c h  mbndagen i m h a -  
den kl. 8 e. in. B Folkets Hus' C-sal. 

Sty1.clsen. 

Aktiebolaget Stockholms Y addfabrik, 
I,iljeholiiien, Stocliholui. 

l.ikste1. 1274, 20 6 0 , 2 0 5 8 .  St.-tol. 8 1 76, 5006, 

appor och Dräkter Gelllvare soc.~dem. kvipinoklubb 
avhaller or.dinarie möte 1:eta och 3:dje m h -  
dagen varje minad kl. 4,so e. m. Lokal.: Nya 
Folkete Hua. Styre1 ~eln.  

\ 

köpes 25-50 01, billigare an hos detaljaffärerna i Stockholm 
1 

A.-B. Skandinaviska Kappfabriken, . 

Iii~tsriiiswiigew 1'3, 1 tr. iied. 
-- 

Malmbergets ~ ~ ~ . - d e m .  kvinno- ' 

klubb avhailer ordinarie möte andra och eiuta 
niindagen -i varje manad. 

Nya medlemmar häleae villkomna. 
. , Styrehen. 

Det modernaste ' 5 :  
h u s  soc.=diern. kwinnoklubb av- 

hiller ord. möte 2:dra mhdagen i månaden 
kl. l/, 8 e. m, i. Folkets Hus. 

Styreïscn. 
Pd grund av sin samr 
mansättning är Gigantos 
det mest effektiva styr. 
kemedel, välsmakande, 
föredragas val av alla, 
tages med förtjusning 

av barnen. 

Förordas av Likare för 
användning vid a l l e  
handa svaghetstillstind 
rachitis, blodbrist, mag* 
siukdomar, nervsjukdo* 
mar och efter langvariga 

infektionssjukdomar. 
Kiruna sot,-dem. kvinnoklubb av- 

hhller ordinarie möten 1:sta ocli 3:dje mAn.cla- 
gen i varje manad i Folkets Hus' lilla sal kl. 
8,30 e. in. . Sty elsen. 

Med kalk, pulver 
pr burk kr. 3: 50 

F l y t a n d e  
pr flaska kr. l :  85 

f G y n n a  detta evensha preparat! $ 
e Erhilles genom alla apotek, B droghandel, samt frbn 

+ 
e 

A K T I E B O L A G E T  G I G A N T O S . :  
L ~ ~ ~ ~ R I K S  S T O ' C K H O L M  K. ~ i i r $ 1 4 1 1 ?  

* ~ ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U * ~ ~ ~ O * ~ ~ ~ ~ O ~ O + + O ~ O O + + ~ + V + f + + + + ~ + + + + +  
.__. . . ._r  .. . . .  - . .  . . .  . . . . . . . - . . 

Eskilstuna kvinnok!ubb avhlller .or- 
dinarie nzijten l:sta'rnfiiiclagen i varje mhnad 
Id.. 3.30 e. n]. i Folkets Hi:i.s, rum ii:r 4. 

8t~j1 .c . l sen.  



De strejkande sömmerskorna framför Folkets Hus i Stockholm. 

/ 
c'Stockholms sömmerskor ansluta sig till organisationen. 

Sömnadspersonalen vid de stora.etablis- 
raementen har ej blivit ihiigkommen under 
denna sv%ra .tid med nAgon som helst 
dyrtidshjalp. Den enda firma, oss ve- 
terligt, dar även sömnadspersonalen er- 
hallit dyrtidstillägg, är Nordiska Kompa.. 
niet. Hos flera firmor, sadana som Si- 
denhuset, ha affarebitradena och den 
mhadsavlönade personalen erhållit dyr- 
tidetillagg, men sömmerskorna fatt varit 
utan, trots att de flera ginger hemstäl.lt 
därom till resp. chefer. 

Sömmerskorna vid Sidenhuget had.e 
redan under förra Aret begärt dyrtidu- 
tillägg, men intet fatt,, varför de i april i 
&r Ater gjorde en på.minnelse, dA re- 
sultatet blev detsamma. De blevo utan 
och beräknades naturligtvis att de skulle 
vara snälla åskadare nar den övriga 
personalen erhöll sitt dyrtidstillägg. Men 
detta gjorde ej sömmerskorna utan fra- 
gade ännu en g&ng om det ej  var m e  
ningen att något skulle tillerkännas dem. 
Svaret blev nu helt avvisande och där- 
med blev det aven klart vilken vag de 
mAste gá för att f& niigon rättvisa. De 
nedlade arbetet , omedelbart och samlade 
sig i Folkets Hus, dar de anslöto sig 
till fackföreningen och fick densamma 
i uppdrag att ytterligare framföra deras 
krav. Inalles inskrevos första dagen 130 
för att dagen därpå .öka sitt ,antal med 
alla som arbetade hos firman, sa nar 
som på två stycken. 

Underhandlingar började sedan den 
2 maj och fortgingo med förslag och 
motförslag t. o. m. .torjdagen. Allt kla. 

rades dock upp sa att arbetet Ater kunde 
begynna ph fredagen den 4 maj. 

Sömnadspersonalen kunde d% med 
glädje gå tillbaka, ty de hade natt full- 
komligt vad de Asyftat och mer till. 
Direktör André, firmans chef, förklarade 
sig nämligen frivilligt bevilja alla dem 
som varit anställda i firman minst ett 
halvt år en veckas serzester, med full 
avlöning intill 2.0 kronor, dock med det 
förbehallet att.varje sömmerska vid emot- 
tagandet av semesterveckans avlöning 
skriftligen förbinder sig att ef ter se- 
mestertidens slut Aterupptaga och fort 
eätta sitt arbete inom firman till Arets 
slut. 

Vid uppgörelsen blev man enig om att 
sömmerskorna skola erhalla ett dyrtids- 
tillägg med 7 kr. pr manad, gällande 
£ r h  1 maj 1917 intill 1 januari 1918, 
att utbetalas sista avlöningsdagen i varje 
manad. Som villkor för erhillande av 
denna dyrtidshjalp fordras att den kvinn- 
liga arbetaren minst en manad haft och 
fortfarande har anställning hos firman. 

Vidare att arbetet p& lördagarna un- 
der manaderna juli, aug., jan. och febr. 
hädanefter skall upphöra kl. 4 e. m. 

I överenskommelsen utlovar ocksA fir- 
man att kraven om biittre lokal för mal- 
tidernas intagande samt priserna p$ ma- 
ten skola tillmötesgas i enlighet med 
förhållandena i 'motsvarande moderna 
ateljéer. 

Vid arbetets återupptagande skulle 
samtliga förut anställda arbeterskor &ter- 

tagas. En försäkran har därtill avgivits ' 
om, att ej  nAgra som helst repressalier 
skola utövas mot dem, som. deltagit i 
arbetenedlaggelsen. 

Genom enighet och ssmmanhhilning 
uppniiddes dessa re~ultat ,  ty enighet är 
första och största villkoret för att en 
fackförening skall kunna verks. för det 
helas bästa. Vi tro nu också .att söm- 
nadspersonalen fick en god lärdom i 
organisationsidén och att de komma att 
fortsätta med sitt arbete därinom för 
att ytterligare bevaka sina intressen. 

Sv. S kradderiarbetareförbundet, till 
vilket förbund sömmerskorna. omedelbart 
anslöto sig, var också genast beredvil- 
ligt att pA basta möjliga sätt biträda 
med. sitt &val moraliska som ekono: 
miska stöd. 

Denna konflikts lyckliga avveckling 
blev nu signalen .för en hel del söm- 
merskor p% andra arbetsplatser inom 
samma aomnadsomr&de att organisera 
sig och anslutning till fackföreningen 
sker nu gruppvis dagligen. Vi önska 
blott att landsortens sömmerskor även 
ville röra p% sig litet. De ha det nog 
inte för gott i dessa tider och Iöneför- 
höjningar inom detta arbetsomrade kom- 
mer minnsann inte. frAn arbetegivarna 
självmant. 

S. S. 



Huru skola vi kläda oss? 
BGmuPlstyger. 

Det rAiiilirie, soin iiuiiiera spelar cleii största 
rollen fiir var beld#clnarl, 5s otvivelalitigt boni- 
ullen. Bornidl benii.uiaes ilen iillnrtacle 11Kr- 
l~elclli.dnad, som omgiver ocli hetG.cker bomulls- 
\-&stens frön tirida tills cle mognat.. Fröna 0~1.1 
l.)omullen ligga inneslutna i en kapsel, soni vid 
inogn aclen springer upp ocli bom~illen valler 
frani. För at t  bomullen ej skall t . a p  skada 
p1oc;l;as den skyndsamt, sorteras sedan och 
rensas p& särskilda rensiiiilgsniaslci11er f r h  
friin., rester a v  kapslar ocli blacl. Diisefter 
sammanpressas bomii.lleii med liyclrai~liskt tryck 
till stora, stenliArda 1)ala.r ocli sändes u t  i 
v %rlclsmarknacleti. . 

De lhicler som proclixera bonlull iiro Ost- 
indien, Amerika, VMstin.clien, Egypten; Austra- 
l i m  o& de södra staterna, i Ei.iropa. Fr,P.n 
Alnerilca erhfi.ller man den mesta bomullen, 
men f r  hiil Egypten den. basta (MaJiobornull). 

Bomiillsfibrenia äro 1-4 cm. l h g a  samt 
till fiirgen gulvita, iiga cl#rtill mjukhet2 elasti- 

. citet; och en viss glans. Vicl 'spRnacl Sis den 
första, uppgiften att lciclcra iipp elen hCirt pres- 
sihrle borniilleni, s& att clen &terf&r sin mjukhet 

vadd. 1)eu sisti.iä.mricla delas i bxndforiil och 
@r till för:spii~niiigsma.skiiierila att förspiiliias, 
iiiirpb följer finspin~iing tills garnet erliRdlit 
clen önskade finleken. 

Eii del bomull bhde kardas och Iiamnias för 
attt fibrerns skola, komma i möjligaste pardella 
ordning. Detta, garn blir glattare och fiiiai:e 
samt uiiviincles till sytrAcl oc1:i viiviiad au fi- 
nas te bomiil1stygc.r. 

I t,estiliiidii.strien väves en stor clel stoffcr 
av det enkelt spunna gmnet och behandlas 
förs t efter viivvnliigei~. För iwidra andti.dd 
mhste garnet förut bel-mndlas. Det in&ste gö- 
ras starltare och $iinnare. Detta sker genom 
tvinning av tv8 eller flera trådaar tillsarnniaus. 
BIan kw1 även genom starkning av 8;wiiet er- 
li&lla cm viss skenbar styrka. För at t  erl.i%lla 
rent vit f%rg tager 111a.12 1101% :iiaturfargeii gc- 
noin blekning. 

E t t  belxandliïigss5tt som mycket ökat bom- 
ullens anviincli~i.ng äz mercerisering. G ib~1d:lii~- 
vornn liiggas d& j. stark iiatroiilut och torkas 
undcr ststickning. Genorii mercerisering erl.i.&l- 
ler bornul1sgaa:net en sillceslikii:~iid6 gluis, soin 

Fernqvists Kappa 
Q Q Drottninggatan 

n. b. och .l tr. upp 38 
Stort lager av in- och utländska nyheter 

i 

Damkappor, Drakter och Kjolar 
till billiga bestämda priser. 

Obs. 1 Bestiillningsavdelningen. 

och elitsticitek. Samtidigt . hefrins bomullen 
friin kva,rblivn.a, frö '  och bladrester samt de 
kortaste fibrerna. iXreft.er fCiljer karclning p&. 
rriaskin tills den. blir i form a.%- florslilma nde 

från kvinnoklulibarnas arlietsfalt. 

. - .  
ej, försvinner vid tviittniiig. 

T följande artikel vill jag fortsstta med att 
geiiomgA bomiillstyger. 

Esgu. 

Stockholm. 
St.yrelseberattelse för Stockliolnis allmänna 

kvinnoltlubb f ran  1 april 1916 till 31 mars 
1917: Klubben har hgllit 7 ord. möten samt 
1 samkväm, -'alla välbesökta. ' Vid ordinarie 
mötena ha  auordnat s f öljande diskussioner : 
I j Amne: )'Dyrtide.n m. m." Inledare frö- 
lien Ingeborg Schager. Vid detta möte an- 
togs e.n resolution att. överliimnas till Stock- 
holms livsmedelsiiärniid, i vilken resoluti.on 
fra;mlades husmödrariia.~ närmaste önslrem5l i 
livsmedelsf rjignn. 2) Ämne: 'Dyrköpta er- 
f arenheter under kristiden ' j .  Inledare f ru 
Ag'ds Östluncl. E t t  litterart föredrag har hal- 
lits av  fil. kaliil. frökcn Dagny Thoi:vdl över 
ä.innet: ' 'Alexander Irviiics erf srenheter f r h  
fattigkvarter ocli . rikemansboniligar y j. A 
samkvämet hö11 fröken Anna I,indliagon fö- 
redrag över ämnet: 'Fredsarbetet 1.014- 
1916 J j. 

Tillsammans med Kooperat.iva kviniiogilleiia 
och Södra kvinnolrlubben liar klubben anord- 
nat e t t  opinionsmöte i bostadsfr5gan. Talare 
vid d.etta möte vor0 t.jansteman hr I<. G. 
Ericsson samt folkskollärare J. Björling. Till- 
sammans med samorganisationen, Tjanarinne- 
föreningen och Typografiska kvinrlokl~ibbeii 
has klubben anordnat offeiitli.gt möte över 
ämnet.: 'I<vinnorna ocli stadsf ullmiiktigeva- 
len me.d riksdagsman Bernhard Eriksson 
från Grangesberg som talare. 

Klubben är - p& inbjudan - med en le- 
damot representerad i '.)Styrelsen f ör Stock- 
holms stads yrliessliolors kurser i husligt ar- 
bete)) .  Likaså har klubben med e t t  ombud 
varit representerad vid skaiidinaviska freds- 
kongressen i Stockholm den 10-12 juni 1916. 

Klubben h.ar med två  ombud samt en in- 
bjuden ledasmot av  styrelsen deltagit i soc.- 
dem. ltviniioko~gressen i St.ocltholm den 25- 
26 febr. 1917. 

Medlemsait alet utgjorde v5d arbetsfirets 
början 124 medlemmar. Under året  ha 18 
medlemmar utgått samt 26 nya medlemmar 
inskrivits och utgör medlemsantalet vid arets,? 
slut 132. 

Styrelsen har avhiXlit 8 ordinarie och 2 
extra möten, varjämte styrelsen har deltagit. 
i 5 styrelsemöten gemensamt med andra soc.- 
dem. kvinnoorganisationers styrelser. Styrel- 
sen har under bst%tt av  följande ledamöter: 
f ru  Aniia Carlsson, ordf ., f ru  Signe Anders- 
son., v. ordf ., f ru  Hulda I.arlssori, Iiassörska, 

I okänt fjiirran. 
Av L e o n i d  A i i d r e j e w .  

- Ni,, il.& . . . lik c11 i:*övai.c ! ni.cnacle kockci~ t\-ivlandc, 
meii s%g sig ändå osiikert om mot dörren. . 

- E11 so111 endast rövar de rika, tillfogade Fenogeii 
liksom bekriiftande, enledaii han en ggng av Nikola,us 's jalv 
hört at t  det verkligen faniis sådana rövare; 
- Varför skulle han Ilehöva röva, c1.8 hans far iir s$ 

rik, at t  han knappast kali rävkila sina rikedomar, sade 
liuskeii. 
- Tre fabriker, fyra hus hm han, och aktiekupoiiger 

klipper han varje dag . . . flämtade Anna ,Ivaiioviia, som 
hade 560 rubel i spar17   as sa ii. 

Ii'enogei~s f örmodaildeii voro dirmed . slutgil.tigt av- 
g jo~da.  Anna Ivanoviia uiidersökte allt som Nikolaus med- 
fört, men fann ingenting utom lite tvätt. Dessa onistan- 
digheter, at-t hon just ii.igenting fann, lugnade och för-  
skrackte på samma gång. Hade de i hans koffert funnit 
gevär, kulor, dolkar och dylikt, sil att  han verkligen doku- 
ineliterat sig som rövarhövding, hade ju allt varit bra och 
alla skulle ha kunnat andats ut, ty allra värst var ju detta 
a t t  iclre veta en sådan niiiniiiskas sysselsattiiing, som till 

utseende ocli ilian.éï. var s% olika alla andra miiïiiliskor. Eii 
s%da.ii som alltid hör p% och s ja .1~ iiigenting säger nien scr 
p5 alla med en anklagares blick. Oron växte och övergick 
till en fruktan, som lik en iskall vind drog igenom hela 
liuset. 

Man lyckades få höra ett kort samtal mellan ~ i l to laus  
och fadern, ineii dett.a skingrade icke fruktan utan snarare 
t.värtom. Den atmosf ar deiina hemlighetsfullhet skapade 
blev aiiilu tyngre. 
- Du har en gång sagt att du hatar hela vårt liv, sade 

fadem med tonvikt på varje ord. Hatar du det ä1111u? 
Och lika låiigsan~t och skarpt betonat kom Nikolaus 

iillvarliga svar : 
- Ja, jag hatar det! - hela systemet från grunden. 

och till toppen ! Jag hatar det och erkänner det iclre. , 

- Har du funnit nggot battre ? 
- J a  . . . jag har funnit bättre ! återtog Nikolaus fast. 
- Staiiila hos oss! 
- Det är otänkbart far - du vet det sjalv. 
- Nikolaus . . ., ut.lhxst plötsligt, nastan vilt., fadern 

i vredesmod. 
Efter en stund av spänd tystnad'kom Nikolaus veka, 

nastan vemodiga svar : 
- Du ä,r alltjanit cleiisanin~c, far - hiiftig och god- 

h järtad. 
(Forts.) 



fru Anna ICansson, v. kassörslia, f r u  Nora 
Sandell, sekr., f ru  Elin Engström, v. sekr., 
fru Gerda Möller utan funktion. I tur a t t  
avgZ ur styrelsen äro: v. ordf., sekr. och V. 
kassörskan. På grund av bristande tid har 
kassörsliaii anli?~llit om uttrade ur styrelsen. 

9 

IGmrater! Det senaste gret liar varit e t t  
ar, fyllt av bit tra missräkningar. VKrt land 
liar visserligen förskoilats f ran  a t t  direkt in- 
dragas i värlclslrrigets fasor, men dess eko- 
nomiska %terverkaii p% de neutrala länclerna 
liar liiir i. landet f å t t  utnyttjas av  alla slags 
jobbare med Je t  result.at., a t t  s5 gott som 
landets liela arbetarestam i nuvarande stu:nd 
befi.niier sig i djiipaste nödläge. E n  .av vart  
1aiicl.s finaiisrniin liar offentligt förlclarat, a t t  
' i Sverge finns oerhört mycket penningar j '  

och a t t  'Svcrges ekonomi i hög grad för- 
bättrats  geiioin kriget ". E t t  i sanning ly- 
saiide resultat: Sverge Ii%ller p& a t t  bli e t t  
r ikt  land inednn folket li%ller p% a t t  do svalt- 
döden.! I tusentals sm& hem ar det endast i 
trötthcte,ns och slöhetens tecken man ser 
framtiden sin. Mii vi, som ännu hoppas och 
tro a t t  socialileiiiolrratii~ skall g& ' segrande 
frani under ilet Itomniande aret., sät ta i n  all 
var kraf t  i det arbete, som förestå oss innan 
d e t t a m51 viriii ee ! 

E t t  tack till er alla, kamrater, för  visat 
intresse under det gangna året. 

Stockholm den 2 april 1917. 
S t y r e l s e n .  

' S ö d r a  l c v i i i i i o 1 i . l u b b e n s  sty- 
relseberättelse över arbetskret 5 april 1916- 
4 april 1917: 

Förfa &ret valdes följande styrelse: fru 
Krantz o'cli fröken Svensson, omvalda, f ru  
Worclgreii, nyvald, samt de tv& icke avgaende, 
f ru  Roos ocli fröken Bengtsson. Revisorer 
blevo f ru  Lövgren, omvald, och f ru  Olsson., 
nyvald. 

Klubben liar under h e t  Ii%llit 11 ord. sain- 
:manträden, p& vilka förekommit följande ta- 
lare ocli ämnen: Erik Hedén: ))Strindberg 
ocli l:vinnornaJ', Hinke Bergegren: Lit terärt  
f öredrag, skollarare Lundborg : )Revolutio- 
nerna i. historien j ,  Ruth Gustaf son : X v i n -  
norna och valarbetet j .  

Klubben liar avhållit 3 offentliga möten 
med Erik. Palmstierna som talare över "Kvin- 
norna ocli l.ivsnicdelspoliti.1ze1i ', Aglies Söcler- 
qvist, Vast eras, ,över ) 'ICviiinorns och pax- 
ti.c.t ) ) samt Karl  ~Erilcssoii om ) )Raiisonerin- 
gen av vara, livsmedel under kristiden ? j .  

Dessutom har klubben tillsammans med norra 
lclubben samt kvinilogillena anordnat e t t  stort 
offentligt möte i hyresfrågan med Karl  Eriks- 
son soin talare. 

E(am1cväm ha även hilllits ,som avslutning $5 
en del av  de ord. möt.ena ocli en utflykt ti.l:l 
Ei~skecle. 

Klubben liar genom ombud deltagit i freds- 
Itongressen, som avhölls under pingsthelgen 
har i Stockholm mecl Anna Svenssoii som re- 
presenta.nt. Även har har avhlillits en socia.1- 
demokratisk livinnokongress, dar klubben 
deltagit med Anna Svensson som onibiid. 
Särskilt inbjuden var f r u  Roos. 

Till denna Iiongress inkom klubben med en 
motion om 'at t  hålla en särskild agitations- 
vecka över hela landet i höst., vilket aven 
:Irongressen beslöt. 

Klubben har deltagit i en av Röda korsets 
lijiilpbyr5el-s kurser f ör laggande av f örsta 
förband samt första hjälpen vid hast.igt p%- 
kommande sjukclom. Vidare har av  1zlubbe.li 
iitsaiits e t t  upprop till alla kviqnor i Stoclc- 
liolm a t t  deklarera för ernående av den kom- 
munala rösträtten. Omkostnaderna för detta 

U 1-1s bekostats a v  arbetarekommunen. 
Så har klubben genom bidrao- (5 kr.) .del- 

tagit i insamlingen för de i krräderimålut 
dömdas familjer. 

:IJïicIel- 31.et ]J a j~l.f;a.gits 7 11 y a medlenimar 

och rälinar klubben för närvarande 35 god- 
lzaiida medlemmar. 

Styrelsen liar nu i korta drag reclogjort för 
k1ubbe:tis arbete, det' vi  försökt p% bästa sa t t  
utföra, ocli hoppas vi  a t t  klubben överser med 
eventuella brister, som kanske förekommit i 
detsanima. Till sist be vi fil tacka medlem- 
marna för visat förtroende och god Iijalp i 
detta vart arbete, och önska vi  en god sam- 
nianh%l.lning och framg&n.g f ör v5.r klubb. ' 

Stoclrholm cleii 4 april 1917. 
S t y r e l s e n  gni H u l c l a  R o o s ,  ordf. 

Falun. 
Arsmöte I d l s  den 14 februari 1917. Ars- 

ocli revisi.onsbertittelserna uppl5stes och gocl- 
liiixicles. Styrelsen bevi1ja;des full ansvarsfri- 
het för det g%gna aret. . 

-4v drsberattelsen framgick, a t t  klubben 
hallit 10 ordinarie möten, däribland 2 offent- 
liga, det första under april med föredrag av 
Agiies Söderqvist., och det andra i november 
med föredrag av  Emma Floocl över ämnet 
' 'Kvinnorna, kriget ocli f ramtiden j .  

Arsmötet var särskilt trevligt, tack vare 
nagra kamraters tjänstvillighet. Sång och 
musik utfördes. I>essut.om spelades en dia- 
log. Mötet avslutades med. e t t  sällskapligt 
kafferep kl. 12.30 e. m. 5 nya medlemmar 
ha under aret tillkommit. i var klubb. 

Styrelsen, som iltervaldes, i samma ordning 
men mecl ny  sekreterare, bestar nu av:  ordf. 
Emma Tärnqvist, sekr. Emma Andersso:ii, kas- 
sör Hilina Hillberg, v. ordf. Hanna Hedström 
och v. sekr. Sofia Lindkvist. Revisorer blevo 
Hiliiia Hedst.röm och Rrit ta  Andersson.. 

H. H e d s  t r  öm, t. f .  sekr. 

Hedemora. 
L)et var fram på vårsidan förra 'äret, som 

tanken p5 bildandet av  en socialdemokratisk 
kvinnoklubb har i Hedemora v,acktes. Vi 
voro iiagra stycken, som privat överlade om 
saken, utan a t t  det. blev något utav. Men 
si, fingo vi  av en ren händelse reda p%, a t t  
Rebecka Svensson f rån  Ronneby var p5 till- 
fälligt besök hiir i staden. D% var det en 
utav oss, som vurmade mest för  en klubb, 
som fick den ljusa idén a t t  v i  skulle upp- 
vakta henne och anhalla om hennes välvilliga 
hjiilp vid startandet. Sagt  och gjort. Vi 
fingo hennes löfte. ~ ö t e  utlvstes r>$ Folkets 
HU; kafé den 4 juli. s t a r t i n  a v  ~ e d e m o r a  
socialdemokratiska Itvinnoklubb skedde. Åtta 
medlemmar voro vi, nar v i  körde i gång. 
Ljus låg klubbens framtidsbana i vår fantasi. 
Vi 'kände inga hinder. Vi  trodde oss i e t t  

BAGERI- ,  KONOITORI- 
OCH 

RIKS I 14 59. ALLM. 81 82 

BIRKAGATAN 12,  

KARLBERGSVAGEN 86, 
VASTMANNAGATAN 68, 
GAMLA BROGATAN 25, 

HANTVERKAREGATAN 30, 
BERGSGATAN 3, 

KUNGSHOLMSGATAN 13. 

och liar 
styrelse, 
ben var  
rad vid 
gress. 

sedan n y%ir en representant i dess 
na.mligen Hanna Samuelsson. Klub- 

genom Hanna Samuelsson represente- 
årets soc.ialdemokrat.iska kvinnokon- 

enda slag kunna samla alla p% platsen va- 
rande arbetarekvinnor. 

Ef ter  den t re  kvarts  a r  1Biiga arbetstiden., 
som lilubbeii nu har verkat, ha  vi  kommit till 
klarhet om, a t t  de t ta  endast var en vacker 
illusion. Verk l ige t en  liar la r t  oss, a t t  det 
tarvas f lera krs langt., triiget och ilinrdigt ar-  
bete, innan denna vackra dröm blir verk- 
lighet. 

Klubben hade m%ndagen den 16 april sitt 
forsta årsmöte. Av styrelsens rapport fram- 
gick, a t t  medlemsantalet vid arsmötet var 12, 
således e. ökning pil 4, sedan klubben bilda- 
des. Under gret har klubben hSillit 8 ordi- 
narie och 1 extra möte. P& klubbens initia- 
tiv har f ru  Agda östluncl f r ån  Stockholm hill- 
lit  föredrag. En offentlig fest  har under äret  
av  klubben anordnats, vid vilken f ru '  Hulda 
Flood f r ån  Karlstad talade.' Tv5 samkväm ha 
avhållits för klubbens medlemmar. 

Bland frågor, som av  klubben. diskiiterats, 
markas rösträt.tsfr&gan, moderslrapsfr%gan., 
kooperationen, nykterhetsfragan och livsme- 
delsfr%gan. Klubben a r  sedan den 1 aug. 
1016 ansluten till platsens arbetarekommun 

ersätter fullkomligt gas. 

Tillverkas endast av mas- 
sing .emedan fotogenkök 
I m av stål' rosta. - - 

S ~ l j a s  hos alla Jikii-, Bo.s~ ttnings- 

och Kooperativs affirer, samt. hos 

AKTIEBOLAGET RADIUS, STOCKHO.LM. 
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Till . styrelse f ör niista arbetsgr valdes: 

ordf. Hanna Eriksson, v. ordf. Hilda Sunci- 
ström, $el<.r. Emilia Bergdalil, v. sekr. Iiige- 
borg Broberg, kassör Hanna Samuelsson. Re- 
visorer blev8 Augusttt Eriksson och Sundstedt 
med. östergren soni revisorssuppleant. Till 
korresp.oiiderande valdes Emilia Bergdahl. 

E t t  ar  har gatt t.i.11 ända i vår klubbs 
historia - det första. Nigra storverk kunna 
vi inte blicks tillbaka p&. Vårt  första år 
liar varit fyllt. av motigheter. och harda pröv-, 
ningar. Men det kanske har varit Iialsosamt. 
Vi kanske av detta ha  blivit härdade, sa vi 
iiro mera motståndskraftiga, a t t  liunna mot- 
st5 de kommande st.ormarna. Motghgarn:a 
ha kanske h.a.ft det goda med sig, a t t  vi h:r 
fastare svetsats samman. 

Ma vi nu under det 'år som kommer låta 
samma god-a förhallande vara ocli förbliva 
r:"zclancie inom var klubb. M% vi alla sölra 
bidraga t.ill a t t  vinna alla srnifolkets och 
arbetareklassens livinnor för våra idéer. &l% 
vi hålla blicken riktad framåt och uppat. Till 
er, som stå oförstående och 1ilcgi.ltiga för våra 
st.ravanden, vilja vi göra den maningen: Be- 
sök våra föredrag, köp och läs vår tidning 
Morgonbris! Kort sagt : slra.ff a er kännedom 
om vår rörelse. 

Ni nian.li gs arbetare, skicka edra hustrur 
ocli d.öttrar pB .kvinnolrlubbens möten. Och 
hjälp oss i vår upplysningssträvan i stallet 
för a t t  motarbeta oss. 

. Det mal vi må föresatta oss a t t  uppng till 
iiasta arsmöte ar 100 medlemmar i vår klubb. 
Till ilet verket latom oss gå. Handslag. 

E m i l i a  B e r g d a h l .  

Norrtal je. 
Den 2 april 1916 bildades Norrtälje kvinno- 

1;liibb av f ru  Ruth Gustaf son f r h  Stockholni. 
ICluhl?eii Iru~idc därför i ar den 2 april f ira 
si.tt f örsta krs ti.llvaro. 

Vi vor0 25 medlemmar fran början, men 
$ro nu blott 23. Under 8rets lopp ha vi. haft  
19 ordi.n.arie möten och 7 styrelsemöten. Vi 
lm sklt 160 es. av Morgonbris. Naturligtvis 
alldeles för' litet, men det ar förfarligt sv81.t 
a.tt siilja den, d.et 51. ingenting a t t  läsa i den, 
pastås det. Men vi, som iiro med i klubbeii., 
1iun.na inte vara den förutan. Vidare har 
Iilubbeii till Oljeluiids, Höglunds och Hedéris 
processf ond insamlat kr. 27 :, 30. Klubben har 
under aret anslutit sig till arb6taiiekommunen 
och köpt en andel i Folliets Hus samt in t r i t t  
i Kooperativa Handelsf. 2 offentliga före- 
drag ha hgllits uncler stor tillslutiiing, avena& 
2 familjefester. Till 1 maj i år ha vi skaffat 
oss 'en egen fana., som har få t t  inskriptionen: 

I<vi:iin.or, f r a m  i s t r i d e n  f ö r  s a n .  
n. i. ii g o c I i  r ä t t! Föreningens inkomster 
och. utgifter ha balanserat p& 578 lir. med on 
behiilliiing av kr. 108: 95. 

Till ny styrelse ha valts: ordf. Anna Sandel, 
v. oxclf. Signe Pettersson, sekr. Lisa Tidblom, 
v. sekr. Ester Gustavsson och kassör Signe 
Henrilisson. Suppleanter blevo Edit Lind och 
Elin östergren. Revisorer Maja österholm 
ocli Rut Akerströin. 

E t h e l  L u n d q v i s t ,  sekr. 

. Skattkarr. 
IClubbeii har under det gC~iigiia arbetsgret 

liällit (5 enskilda möten, ett  kamrat.möte med 
Karlstadsklubben och en föreläsning i stats- 
kuiislrap. Dessut.om liar klubben anordnat e t t  
fredsmöte p% kvinnodagen den 9 april, var- 
vid f ö r d r a g  hölls av f ru  Hulda Flood fr%n 
Karlstad över amnet: )I.vinilorna, freden 
x h  f ramtiden ' j .  

Aven Ilar klubben under den ggngna som- 
maren hallit sin första och länge påtänkta 
fest, som h.ölls den 23 juli och varvid före- 
kom föredrag av hr A. Roos över amnet: 
)IICviii.iians ställning i staten,, sadan den ar 
och sadan den borde vara)).  E t t  par andra 
förinkgor bidrog0 med deklamation och upp-. 
l5siiin.g. Denna fest blev dessbättre, i mot- 
sats till växa f öregående of f entliga tillstall- 
iiingar, ganska talrikt besökt och i alla av- 
seenden vällyckad samt gav en god och väl- 
behövlig förstärkning i vår kassa. 

Inkomsterna ha under are t uppgi3.t.t ti'll kr: 
47: 05 och utgifterna till kr. 19 : 80. med en 
Itassabehallning av kr. 27: 25. 

Medleinsantalet ar oförändrat. Ehusu vi 
ej hava glädjen anteckna. nBgra f ramgångar, 
vare sig i ökat medlemsantal eller bättre för- 
staelse fran allmänhetens sida, vilja vi dock, 
fastän vi äro f %  och vara resurser sma, fort- 
farande halla sa.mman för a t t  i den man vi 
kunsia bidraga till vara idéers framförande. 

S t y r e l s e n .  

Sundsvall, 
T i o i , r s b e r ä t t e l s e .  

Sundsvalls socialdemokratislra livinnolrlubb 
bildades den 7 maj 1907 efter föredrag av 
fru Elvira Forsberg-David sson av f öljande 
kvilinor, nämligen fruarna El.vira Forsberg- 
Davidssoii, Agate Wictorin, Brita '  Gillström, 
Anna Wallin, Lina Hiiiell, AlBertina Ham- 
margen, jeiiny Nordin, Hilda Boström, Ven- 
dela Blonilrvist, Akvilina Olsson, Nella Söder- 
ström, Hulda Hellberg och frölien Fanny 
Wiclis't imörn. 

Under den därpå följande tiden stegrades 
intresset för organisationens arbete gradvis, 
vilket bast bevisas därav, att. medlemsantalet 
sprang hastigt upp f&n :2Ci medleniniar vid 
första arbetsgrets slut till et t  hundratal de 
iia.rmast f öljande aren. . , . ... 

Uiider lil~ibbeiis tioåriga tillvaro ha lzilllits 
135 pi.oto1ioll.förda möten., förutom några ar- 
betsmöteii. Vidare ha off elitliga m.öten hal- 
lits med föredrag i olika fragor, varav kan 

En arlbetadiustru 

borde icke köpa annan symaskin än 

Solidar- Symaskinen, 
som är den yppersta i handeln, av stör- 
sta fiillkomning och ger största valuta. 
Vi bjuda fullaste garanti för att de 
med vart firmamärke försedda maski- 
nerna äro ett fabrikat, som pil teknikens 
nuvarande ståndpunkt . är det högsta 
som kan uppds och överträffas icke 
av nagot annat fabrikat. Särskilt för- 
manliga betalningsvillkor. 

' Symaskinsaff~i.en SOLBIDAR, 
Vasagatan 5a, STOCKHOLM. 

med flera samt det av dolitoriiinan f ru  Frida 
Stéenhof f ha lha  och s% uppm&rksan~mado , 
föredraget över amnet Pengar. och kärlek. 
Talare vid dessa möten ha varit utom dok- 
toriniian Stéenhoff, fruarna Kata Dalströ'm, 
Selma Tärnluncl, Agda Östlund, Agnes Söder- 
qvist, Ruth Gustafson och Disa Wastber$' 
samt hrr Ture Kerman, Ivar Englund, N. A. 
Sundkvist och J. A. lng&mon. 

~ g i t a t i o h t u r n é e r  ha  Rven a1iordnat.s av 
föreningen i distriktet med talare från cen- 
tralstyrelsen. Gemensamma möten ha ocks% 
hållits me. fackföreningar och kvinnof ör- 
eningar, varvid större och allmännyttiga frå- 
gor ha diskuterats. .Jämte traktens övriga 
kvinnoföreningar deltog klubben &r 1913 i 
namninsamlingen och opinionsyttringen för 
kvinnans politiska rösträtt samt 1915 i kra- 
vet på tillf alligt rusdryclrsf örbud under lcris- 
tiden. E t t  .f lertal  fester h a  aven hallits, ' 

bland annat till förmån för Foilrets Hus, för 
arbetare som drabbats av Titansjölronflikt.eii, 
en större, fest för sagostundsverlrsamheteii p% 
platsen, vilken startats .på initiativ av klub- 
ben, log. Banbrytaren, av IS. O. V. ocli Sunds- 
valls uiigciomsliliibb. Under storstrejken 1909 
hade föreningen dn storartad fest för nöd- 
ställda kvinnor och barn, vilka f örplägades . 

pil bästa sätt och undfägnades med diverse 
@vor. Vidare ha familjefester och nyårsva- 
kor varit anordnade. Ar 1908 invigde klub- . 
ben sitt standar 5, e t t  'större festligt möte. 

1913 bildades av klubben an stiidiecirkel, 
vilken är ansluten till A. B. F. och äger e t t  
ganska vackert bibliotek. Klubben har an- 
delar i &dana företag som Folliets Hus, Nya 
Samhället, Koop. charkilt erifbreiiinpin samt 
Koop. Kaféf ör. Framtiden. Av Morgonbris 
liar salts namiare e t t  10,000-tal ex. sanit 
olika broschyrer och ströskrifter. Vid social- 
demokratiska kvinnokongresserna har klub- 
ben varit representerad. 

Klubben, som alltjämt omfattas av medlein- 
mariia med det största intresse, har. f ;  n. föl-  

jande styrelse: fruarna Disa Wästberg, Anna 
l ' 
I iiamiias Nativitetsfragan, On1 1r.vinnan och 

det allniiinna, Kvinnorna oeli de sociala frá- ' Larsson, Edit Öberg och Amanda Bengtsson 
gorm, Fredsfragan, Ileglementeringsf ragitn ) samt f r. Elin Bergqvist. 

ALLTID SISTA NY Besök v%r moderna 

inom avdelningen för Fotografi-Atelier. - 1 
\ f Fina &h välgjoida ') ( Finare Fliqk- och Dam- 1 I VSleorterad 

I I för Gossar och Flickor i alla åldrar. , Specialité: Dräkter och  or. , . -A L L 

Prima, reella varor. Billiga, bestämda priser. 

14  !Z@ i: 2 8  PAUL U. BERGSTROMS  al^ DROTTNINGGATAN 
Fullstandig Barnekipe~ing, SITOCKHOLM 4 
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