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Det Ir darföi vi tåga 
1 '  

.' mot solen1 
Ifrdn verkstäders kvalm, i f r h  mtda och slit 
lockar virvindars sus ut i solen, 
upps natt fiiljer dag,, brodershandslag pd split, 

I ratten sitter domarestolen. 

. . 
over jorden sd vid, över land, b e r  hav, . ! .  
ifrdn södern till nordliga polen, , . I 
var an trälar ha levat och funnit en grav ' 

tdga skarorna ut emot solen, 

Allt det adla som drömts om i manniskohilg 
uti solen fatt form under drten; 
dar det ringlar sig fram, prmoletiirernas t&, - . , vaxa' Iivslustens blomster i ..#p C aren. " . 

Se, det tindrar i blick och det sjuder i sinn' . . . 
' när de stöita, förnedringens fästen, 
.dar förhoppningens vtirvarma sol'  tranger in 
jagas pinan ur fattigmans niisten. 

' 

Det, +r uppåt vi vilja, till kullaines krört, 
att i solljus se nejderna glintma, 
till. att skida hur världen ar blandande skön 

' i uppvaknandets vdrliga timma. 

Ty nu vaknar det upp i millionernas bröst - . 
det ar män'skan hos trälen som. vaknat - . 

och ur siares längtan .vi ha.mta tlll tröst, 
att  det kommer hvad hittills vi saknat. 

Det är därför som dukarna fladdra i dag 
. . 

i f r h  södern : till ,nordliga polen, . 

det ar därför vi viga för 'ljuset etf slag. 

def ar vi 't* mot so,l$n. ' ' 

. s .  
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De engelska kvinnornas 
röstrat'tskamp .. 

viicker f. n. stort uppseende geiioin sin 
iigreseiva knraktiir. Niistnn. dagligen bc- 
rattas om liur u kvinnor demonstrera 
iitailför parlarnciitct och våldsamma sam- 
maiist5t;ningair med polisen 5ga rli~n, 
hurii denioiist.ran term, och blanc1 deisn 
högt iippa:itte Icrinnor i samhallet, hak- 
tas, s l i ips  iliftir polisen och Rdijmafi 
Ilöter eller fiingelse. De viilja dock alla 
fiingclee i stallet för bötcrna, i det de 
diirigenom vilja visa att de ej iiro rädda 
för at t  iitsth lidanden för den sak de 
liiiiiipa för. 

hE5ngn iiro nog de soni fördöma denna 
v8ldspolitik och finna det smaklöst och 
opassande att  kvinnor använda våldsam- 
ma medel för att fil sin sak fram. Dock 
hiirmed huru som helst, säkert är att 
de revolutionära kvinnorna genom detta 
tillviigng8ngssätt smAiiingom kommer att 
tvinga parlamentet att  upptaga frAgan 
om kvinnornas röstrstt till behandling, 
och det ar ju endast detta kvinnorna 
ha velat uppnå,. 

En av ledarinnorna i demonstrations- 
politiken ar mrs Dora B. Montejiore, 
bekant för sin skstteviigran och daraf 
följande sex veckors belägring af sitt 

' hus i London. Hon besökte Stockholm 
i höstas och höll då, i Folkets hus ett 
utmiirkt föredrag dari hon f(ksvarar den 
revolu tionära taktiken. 

Vi Atergiva har en del av hennes fö- 
redrag, då de sanningar hon dari fram- 
lägger böra bli allmFnt kända bland 
kvinnorna. 

'Mrs Nontefioré yttrade bl. a.: 
Den. propaganda, som vi under mil- 

iiader bedrivit i gathörnen, i parker och 
p . .  offentliga stiillen samt vid dörrarne 
till bodar och fabriker har börjat att  
bara frukt bland arbetarne, och de basta 
av den1 tala nu på vira möten och un- 
derstödja v i r  sak. Englands kvinnor 
börja vakna till medvetande om att de, 
d i  de äro utestlngda*fr&n Lonstilzltio- 
nellu niedel, icke havs nAgoii annan u t -  
v" On att tillgripa revolutionära me- 
toder." Naturligtvis finns det personer, 
som förebr5. osa, att vi bryta mot lagen, 
mer, vi svara: #Vilken frihet har man 
nagonsin vunnit i England utan att bryta 
emot lagen?, Virt passiva motstånd är 
intet, . jainfört med det vfild, som man- 
nen i det förflutna gjort sig skyldiga 
till, för att ernh sina riittigheter. De 
basta och mest utvecklade männen äro 
med 'oss.,i var röstrattskamp, och, db 
niIgor, pv v3ra nianliga motsthdare 
framkastar, att deltagande i det politiska 
livet gkulle förstöra var kvinnlighet, SA 
le vi, ty vi veta att herrar politici icke 
tveka att  vid valen använda kvinnor till 
allehanda ändamdlivalagitationens tjiinst, 
vilket arbete utan tvivel är mera skad- 
ligt för kvinnligheten an ett direkt ut- 
övande av en politisk rättighet. 

Då, en man siiger till mig: s behöva 
verkligen .kvinnorna rösträtt; kunna de 
icke genom sitt inflytande som hustrur 

och' mödrar u p p 5  all t )ml de bcgiirn'? w 

s& vct. jag, att. han cnd:ist tiiiikcr pi 
niedel klnssens Irviiinoi. och socictetsdli 
merna,. mcii icke ,p% :~rl~cterxkorna, som 
utgöra cleii stöysta delen av kvini-roriia~ 
dag skulle vilja Leövnra den frigin nxd 
att siiga: w So p5 dc gamla arbetcrskorun; 
i vilket land, Ni %n m5 komm?, vilkcl 
:rnsjkt~ pi %n sor .in i, s i  skall Ki över. 
allt i anletsdragen. ].iisa satnm:i listorin 
-- histo'rien om tiilig fOr~alc~lse, oin tyst 
lidande och undergivenhet, om iippgi. 
vetide sv sig sjiilv och föröclmjulzelsei 
:iv m h g a  slag. Om kroppsnr1)ctnrcn 51 
knpitalistens slav, s i  %r arhetcrskan s la  
veils -slav - proletiirens proletiir. Ar- 
bcterskorna behöva röstriitten Eom skydd 
för sitt arbete, som skydd för sin dygd. 
Röstriitten 4-r det stora, modarna, kon- 
s titutionella vapnet, son1 med borgaren 
behöver för sitt eget skydd; männen 
hava utgjutit blod, förstört egendoni, 
fört krig för att  erliillla detta vapen ; är 
det d% så, underligt, om kvinnorna ocksi 
vilja offra niigonting för a t t  komma i 
besittning därav. Mannen klaga under- 
stundom, att framåtskridandet gAr .l%ng- 
samt, och att utvecklingen Sr haltande 
och osäker. Ligger det nigot över- 
raskande diiri, SH liinge slaktets mödrar 
äro slavar- 

De gamla grekerna brukade siiga : n Gif 
ditt barn att uppfostras å t  en slav, och 
du far tv& slavar i stället för en B. Detta 
kr vad som är fallet med barnen av 
vart folk; de uppfostras av mödrar, som 
iiro slavar; och man SAr icke undra över, 
att framiitskridandet ' är lhngsarnt, men 
över at t  det alls gives något fram- 
itskridande. Varje man, som själv är 
i yttre mening fri, men' nekar en annan 
varelse rätten till samma frihet, ar en 
shv  i sin tanke och vet icke, vad verk- 
lig frihet ar. 

S Australiens och Nya Zeelai~ds kvinnor, 
som fåit. röstriitt, antända den för .a t t  
förbättra arbetarnes lott och erhalla 
bättre sociala fiirhållandeii föi: hela fol- 
ket; ty de först.%, att  i framtidens ideal- 
stat, där utvecklade och fullt medvetna 
man och kvinnor arbeta tillsammans 
hand i hand, skall , politiken icke så 
mycket vara en fraga om styrelse' - t y  
man och kvinnor skola vara i rsthid att 
stxra sig själva - utan en frdga om 
administration: ' 

Det var en sadan framtidens idealstat, 
soin trädde fram för skalden Ibsen8 pro. 
fetiska Askfidhing, da han under de se- 
nare dagarne av sitt liv skrev: ,Sain- 
hF1let vantar p &  en ny aristokrati, icke 
bördens, icke rikedomens, icke ens in- 
telligensens, utan en kurakturens aristo. 
krati, och' jag viintar av kvinnorna och 
arbetarne, att de i framtiden skapa denna 
aristokrati., Sjiilv har jag alltid sagt, 
att arbetarens slik och kvinnans sak sr 
densamma; länge hava de vandrat i 
vildmarken ; deras strid har varit smärt- 
sam och tröttande, inen, om under den 
langa, sviira kampen deras karaktärer 
utvecklats,' s& har priset darför varit 
värdt att betala. Liksom jag tror, att 
i Rysglarid frihetens morgonrodnad skall 
lysa SA mycket; klarare, därför att den 
bryte: fram' efter en l%ng atormnatt, SA 

C 

tror jag, att för arkxA.:iren och fur kviii-  
iinn skall fribcteris dag bliva s i  myc- 
ket ljiisnïc, emedan nattcn varit r5 Izing 
och S& inijr$, I h l n n  se vi 1~10i-gon1,jn- 
Eets första 'va.rm;.l strilar lysa över ];vin- 
iiorilas ar isiktm i ,\ustralien, Sya  %ec- 
land och I!'iiilancl, och, .irinan iriånga Gr 
hava gu t ,  skola i alla civiliserade liin- 
der kvi~inornns ansikten lysa a\- sainnia 
varma, lrlara. ljus frAn frihetens sol. ' 

( O v c r ~ .  fiJn cngolskan av 11 K.) 

.-- .--- 

S& söv- icke liingre Rnva 
' 

och torka IZU t&cn bort, 
ty ingen han ändock hjälpa 
att lyckan den var för kort. 

E j  badar oss sorg och klagait 
min gr2 tade  kara vart. 
Ty lyckan som hädanfarit 
den kommer ju  e j  igen. 

Vi skola ej  langrc sörja 
vdr lyckas förgdngna da'r, 
ty minnet. v i  dndocb aga 
av lyckan. 'i hjärtat kvar: 

Sd hitom oss boget värda. 
v& blomma frdn lyckarrs dr ,  
de skola i sorgens tider 
oss min~za om sol och v&. . 

Och Zdngt in  i kosteizs dagar 
skall minnnct . sld ut i : blom. 
och ,vara väv enda glä& . 

.och heZiga.,egendom. . . 
I 

! 

. '. . Leon Larsson. 

Sömmerskefackföreningen och 
Järn= och Metallarbetareförbundets ' 

kvinnoklubb i Västeras afhöllo lör- 
dagen den 6 april. gemensam fest i Fol- 
kets hus stora sal. . 

Det var en fest- med*stort och om- 
växlande program. Det bjöds p5 &.ng, 
musik, deklamation och s5 uppfördes en 
lustig enaktare och 5vens8' en liteii fin 
tablh. Föredrag liolls av Signe Svens- 
son. Detta var första avdelningen av 
festen, darefter följde dans, vilken trhd- 
des livligt av. ungdomen. Festen, som 
var mycket talrikt besökt, var ~iillyckad, 
3ph gjorde intryck' af 'gqdt samarbete 
mellan kyinnorna, vilket . givePgoda för- 
hoppningar för den nybildade socialde- 
mokratiska. kvinnoklubbens framtid. 



M O R G O N B R I S  

Ryktarens trätofflor. 
Pennteckning .ur folklivet 

av 

Henrik ,Wranér. 

(Ur Suensk liicbender 189%) 

13011a hade hus. 
Siiclni~t det vm: en liten koja inec 

lerrkggar, iniieliAllande en stuga med ler 
golf, j~rr;kiikelugn, cl;~lriklocka och er 
flugprickad b.i.Srten Luther ' p i  viggen 
en' kmniiiare med tvii kistor, ett kök pi 
tre kv:idrntdnnr och vid gaveln en »lutar 
- lite större &a en cigarrlicla - til: 
grisen. Ty hon hade gris och katt 
Rolla. 

Och skinii pi, niisan fiiirjiirnte. 
AIen det liiiidrade d i  inte, att  cler 

trett,ifyraHrig,z pigan hade haft gott oir: 
friare - om det nu var stugan ellei 
grisen, soni drog, vete katten. Sj,Zlv,a hu, 
saren ville t~ l i  ,hennes stöd och försval 
mot Gud och ryssen,, som' han sa' en 
gdng l i m  kom fr8n mötet och hade lik 
svRrt att  sta för sig sjalv. Men nar han 
ville ta henne oni livet, gav hon lionom 

a en  vinge,, sa lian snurrade runt goom 
en kalv i bronisadagarne och tappadc 
sabeln i lergraven. ,Rörde jag dig med 
lillfingret, s i  ,skulle du själv g" il samnia 
viin, kriil i!~ sa' Bolla. 

lhstiiii grisen och katten numera tyck. 
tes vara hennes allt, hade hon likviil en 
@ng i världen varit kiir. Och hon var 
det än, fast hon inte 1Addeu om deto 
Det s5g just inte u t  att  bli n8gra byxor 
av den viisten - och det både grämde 
och förargade henne. Xest det senare, 

Det var Rlilrten, Ola 01s rykttire, som 
knipit hennes unga hjiirta. 

De hade tjiint samman i flera dr. Han 
var en stark och ihiirdig arbetare och 
ett beskedligt liv - s i  beskedlig till och 
mad, att lian p% femton Ar aldrig hade 
lyckats att f& full den summa av fem. 
tio kronor, som Bolla fordrade, att  han 
skulle kunna lagga fram, innan de gingo 
till prästen. Men desto oftare hade haii 
sjiilv varit full: liten var lönen och det 
var  d i  ocksh ett elände, att almanackan 
alltid hade satt u t  imarknadsdagarne vid 
den t i d p  han fatt u t  sin lön, han, som 
aldrig kunde ssga n ~ ,  niir nagon kjöd 
eller ville ldna en riksdriler eller tv&. 
Sidant blir man inte rik pA - mfrn liar 
sliani till tack bara. Mdrten var ett nöt, 
sa' TJolla. 

Nen var söndug~cfteriiiiclclag gick lian 
iier till sin gamla tös i sina biista kli- 
cler, som för resten nied vart Ar blevo 
allt ~i imre;  nu hade han inte ens stövlar, 
=itan träskor, som buro tydliga spar av 
kostallet, och tvungo Bolla att  gnida la- 
vendeln, s i  fort Wirten trädde in. 

Hon shg merendels barsk ut, nar den 
fyrtikrige mannen med clet runda, brun. 
stekta anletet och den breda munnen 

' steg in, förlaget strök den l i n y l a  lug- 
gen ur synen, log och sade: ,Guds fre' 
i stugan I D  

~3irnrn l D iniirrade Iion. 
Och EB sneglncle hon argt p5 honom, 

fast han genast sökte stiilla sig in ge. 
nom att sinekra katten. 

S& var det vlnligen tyst nagra minu- 
ter. Hon gick och koin, som om han 
inte funnits. 

nDu ska' väl ha dig en kopp?, kom 
det slutligen. 

nEIiih l Jag siiger tack. Hur är det 
med" grisen? » . 

,Ah, han sover och vriiker i sig - 
den iii. det nA'n gliidje med. Och det 
kan man gu' inte si@ om alla svin la  

Han blev röd i synen och svalde pi- 
ken. Och kaffet med, fast clet var hett, 

Sa blev det tyst igen. L5nge. I dag 
var hon vid det svira lynnet. 

»Skulle vi inte snart göra allvar av 
det di i rna?~ sporde han Iintligen som 
vanligt. 

,Vilket?! s fraste hon till, s i  att  han 
hoppade högt i .viidret och spil.lde kaffet. 

»Du har då aldrig kunnat hdlla vad 
du har i handernn!~ Inde hon till. 

%Jag tänkte - det var meningen - 
vi skulle bli - ett - en gdngl D 

Och han torkade byxorna slivligt. 
Hon satte händerna i sidorna och siiii 

förkrossande pA hononi. 
,En g h g ,  jal! Var iir de trehundra 

dalerna, hva?!! Du ser just ut  som du 
skulle st% brudgum - gu' gör du  sd! 
Har inte s i  mycket som ett par trätoff- 
lor, utan man ska' behöva g& och 8opa 
efter dig pA Herrans dag1 Tsclmi! I s 

'Han blev ännu rödare an förut. 
d a ,  SA farval med dig, Bolla l D sa' han 

om en stund och reste .sig.. 
»Mmiri l B sa' Bolla och vände inte ens 

p& huvudet. 
Men nar han var gången, stod hon 

Lange och s%g efter honom. 
SA gick' hon bort, lade sig. i kakel- 

ugnsban ken och grät. 

Nästa söndag dröjde han längre an 
vanligt. Hon s8g efter honom flere gdn- 
ger. Tank, om han inte skulle komma 
igen! Om han hade blivit arg1 Pytt 
san -- Marten arg!! S% mycket ruter 
hade han bara inte i sig, det fAralhret1 

Sá kon1 han. Han s&g annu mer för- 
lagen ut iin vanligt. 

~Gucla fred i atugan l r  
vTnck för det12 
Han gapade med biide ögon och mun 
- sh förvbnad blev han. 
.'Nar kaffet var drucket, sa' han l ang  

jiimt: 
aDu har - lranslce inte -- sett att  

- -jag har - nya triitofflor pil i clag?~ 
~ ~ d 6 1  Ja, hade du  köpt dem för tio 

Lr sedan och varit som en n~iiiiniska och 
d e  som en stolle, s& kunde du haft 
lem fulla med specier nu. Men det var 
ju ändå digot! B tillade hon med blidare 
3tamma, nar hon slig hiins ynkligs min. 

»I<anske vi nu - s k ~ l l e  - tanka pil 
det dar i i a?~  

Frågan kom tyst och med skygg blick. 
Hon var tvungen att  dra p& munnen. 

&il? Nu tycker du 'viil du  ar en 
bjasse? Hur är det med de trehundra 
dalerna? D 

Det clröjdc Ilinge, irinitn svaret kom. 
>Det ar  din skull, att  det inte blivit 

nb'nting avlp sa' han slutligen. 
Hoii blev sA förbluffad, att  hon maste 

satta sig. 
DA'  det - ä' det mila skull? Är det 

jusy, som lbnilr u t  piingar till Gud och 
alla slnrvhnnsilr? Är detijug, som ~ p i m p -  
lar mig. lianon w p5 alla marknader och 
köper lergölrar för fem riksdaler? 
det jag, som spelar bort kladeströjan, 
den nya, p i  fyramannatolva, hva? Ar 
det jcig ? l 3 

.Nej, men du skulle aldrii satt mig 
s& stor summa före - du vet ju, hu- 
rudan jag ar. Hade du velat ta mig för 
tio Ar se'n, s3 hade vi' haft summan 
feinton glimger om. Du kunde ju haft 
pängarne om hand, 'du, som inte Iiinar 
bort nAgonting. Och hade du varit q e d  
till marknads, s5 hade det inte blivit 
nAgra lergökahistories 1 Och inga andra 
galenskaper heller l D . 

Sanningen härav slog henne och hon 
morskade'upp sig, natiirligtvis. 

$Har jag inte varit med dig till mark- 
nads och- f i t t  ski$mni:~s för din ~ l t u l l ? ~  

.Vi ha  inte fö1;jts i t  dit, och bakef- 
ter ar  s i  dags. Nu har jag tvahundra 
- jag gpv fem för tofflorna: de skulle 
kostat en riksdaler, för clet ar .  sa£fian i 
liiilarne. Du fir alltszlinmans - här är  
det. Slta' vi P& börja med det?, 

 det ar kanske s i  gott! D kom' det 
l h g t  om länge. ,Men du ska' lova 
mig - - D 

 det tjänar inte ett dugg att'lova:.du 
vet ju, hurudan sjatte jag ärl - Det blir 
din sak at t  se efter m i g l ~ '  . 

D Glött du är l l Men man . kan inte 
bli ond .p& dig1 B 

»Det har du  varit många ganger och 
det blir du mánga ginger till - jag 
gör mig inte bättre iin ja,g ar  - för 
dig l D 

S% gick han och hon följde honom ut. 
Efter en stund kOin han igen. 
.Är 'det inte ett par granna toffloi. 

Dem kan jag gama stii bradguin i, hva? 
Dar ar saffian i halarne.~ 

r>!l!ramsebyttal Stå brudgum i trä: 
to£flor l a 

Jag tycker jag kiinner 'niig liksom en 
ny manniska, so'n jag fick dem pH - 
du kan . j u  vara lika fin för det pb v%r 
hedersdagl Ihnske  jag kunde lAta bli 
att vara en sbdan ltladdsocr mer, efter. 
lom" du sa' ja genast jag fd t t . den i ?~  

,Ah ja. De kunna d& inte siiga iner 
in att  du alla dar har varit en stoll el^ 

DHm. Inte niir jag köpte, do hiir 
tofflorna! D 

Preclagen diirpLL gingo de till prlisten. 
Hari i sinn nya triitofflor, blanka som 
le  varit lackerads. 



kampen for de mänsklig; 
rättigheterna. 

Rätten till moderskap. 

För ixlgon tid tillbaka fördes i Itnl 
eiiska deputeraclekami~ïnrci~ en högst is 
tressant och högst ovanlig debatt, val: 
slutkliinl iniiste f& vidare följder oc' 
r5ckvidd. Debatten ifr5gn rörde eig or 
ingenting mindre ogift - d. v. r 
icke lagvigd - kvinnas rRtt till modex 
skap i den bemiirltelse, att  modern ei 
kanner. och själv uppfostrar sitt barii 
Vad som föranledde debatten och' iivei 
frarrikallade eklesiastikmiiiisterns viir 
clefulla inligg i frAgan, var följande Iii 
storia. 

En liirnrinlia, fröken Terruxzi, I!ad 
förrc' hösten blivit nnst3.lld vid eri tek 
nisk skola i &Iilano, cliir hon blivit ut 
antt .för alla möjliga slags intriger ocl 
grova Eöroliimpningar sdviil fr8n rektor 
som frUn övriga kollegers och Kven liir 
Jungars sida. Silviil rektor som övrig; 
larare iiberopade sAsom skR1 för dera, 
vidriga beteende, att  fröken Terruzzis an 
stiillning vid skolai~ vore olaglig, allclen 
stund damen ifr8ga vii1 hack högre 18 
rarinneexainen men cliiremot icke dok 
torsgrad, vilket de andgo  vore nöclv81i 
cligt för att  kunna inneha en slidan be 
fattning. Saken hade emellerticl, son: 
alla dylika saker, ett förspel. Fröker 
Terruzzi har niimligen - fastiin hor 
aldrig varit lagligt gift - ett barn, er 
nu 13-Mg gosse, som hon erkänner ock 
själv uppfostrar. Detfa var den stors 

.nageln i ögat p% Milanos skolfiixar och 
fariséer och utgör enda f~rlrlaringsgrun~ 
den till deras vedervi-irdiga handlings. 
sätt. 

När fröken Terizizzi höll sitt intrii.de 
i skolan och presenterade sig för sina 
kolleger, ' skämdes rektorn inte för att 
visa henne dörren, och nar den siilimda 
förfördelade and8 ' genast uppsök te sin 
klass för att  börja undervisningen, reste 
sig alla liirjungarne - flickor som gos. 
sar - och hela klassen gick 'helt .de- 
monstrativt u t  och strejkade mot ]%rar- 
innan. en hel dag, viigrande att  iiterviinda 
till skolan. Fröken Terruzzi klagade da 
inför regeringen, och denna, vi llien tyc- 
kes vara en ganska ovanlig stklan, skyd- 
dade henne mot såväl kollegernas som 
Iiirjungarnes föroliimpningar. En följd 
av detta regeringens iiigripancle blev, att 
skolans rektor tog avsked, varefter v& 
gorna började lagga sig. De klerikala 
fariskerna voro' emellertid 1LLngt ifrbn 
nöjda med denna utgtlng, varför en av 

N deras trognaste vapendragare och riddare 
av den h L  alltför sorgliga skepnaden, 
Albacini, drog saken fram i parlamentet 
genom en interpellation till undervis- 
ningsniinistern. Interpellanten beklagade 
sig db djupt över '01,agligheten av frö- 
ken Tcrruzzis anst3lniiig vi! skolnn, 
mcn förtcg naturligtvis den riitta orsa- 
l a n  till opinionen mot henne, villtcn 
u teslutande giillcr hennes person och 
lhngt i f r h  hennea verbsamliet i ukolan. 
Xiir Albnzini iintli~cn h n s ~ l s t  ur sic an- 

lrlegelsenktcn, tog först vAr partiviin SI 
rati orclet i fragan, och vii.ndancIe 6 
personligt mot Al baciiii iittïyclitc ha 
först sitt djupa bcklagaiicle övcr, att  klc 
rikalisnien sh förhsxnt denne, att  ha 
glömt att  han iir en gentlelnan. Scdn 
nii~iiiicle hnn och l)evirindc lcrnftigt oc 
fyndigt; deii rlitt:~ oradtcii ti.11 :Eiirföl-je 
sen mot frölien Y?erruzxi och genonigic 
i korthet allt, hvad hon Iiaclc iii?& u1 
st8 för viclrigl.ieteï fr511 de lrlcriknla f: 
riseernas sids. Unclervisni~igsmi~~'ister 
Rava svarade in tcrpellan ten och förlzl: 
rnde, att fröken. Terruazi har riikt d 
vara nnstiilld vicl ekolan ifriga, och ha 
bekhgade djupt de mot hcnne riktncl 
deinonstrationerna och mullvadsintrigei 
na. Regeringen slrall eiiiellerticl veta al 
skydda henne. (Rxavo gentlcn~an!) 

Vad sedligheten vicl slrolorrin bctriii 
far, sh forclrar regeringen den striingastc 
Eörniinistn eecll:ighet, nien ,jag tror inte n 
sade ministern, B att' denna seclligliet li 
der nii.got avbrott, om en kvjiiiia iir sit 
barns nior, asbetax för och uppfostra 
barnet. B 
, Det gör en riktigt gott i lij5rtat at 
tiöïa SA sant niiinskliga ord friiil c11 ini 
iistertaburett, diir clct för c11 gfii~gs skul 
sitter en iniii~iiisk:~ och icke blott ocl 
mrt en politiker. 

Iiiur skulle det rnfiniie gAtt i ett dy 
ikt fall här helnii-ia hos oss i Sverige: 
skulle iiagon svensk ecklesiastil<niinistei 
råga att  tala S% inför var riksdag, son- 
itatsradet Rava, i detta fall talade inEöi 
t:ilieiiska dep t i t e radeka~~iaren  333 'f Vac  
ron i sjiiha, mina läsare? 

Och doclr'zir modersratten en mänsk 
ig ratt, som enligt .natureii tillkomme1 
drje  kvinna, vilken önskar att  bliva 
c h  vara mor. 

Inga skrivna eller oskrivna lagar kum 
ia hindra en Iwinnrt finn att  bliva mor, 
nen de kunna hindra henne f r h  att 
*?m mor, och 'det iir just det, som vdra 
bilde skrivna och oskrivna lagar göra. 
)in en svensk ltvini~s, som innehar 
ffentlig anstjlllliing -- liitom ors antaga 
iksom fröken Terrumi i sko1a.n~ tjiinst 
- blir iimr, sh måste detta ske i smyg 
- hon miiste vara o k h d  - och Bar- 
.et far hon inte erkaniial eller hava hos 
ig för att  själv som mor övervaka dess 
ppfostran. Hon n.i&ste förneka sitt eget 
ött och blod, sth som en lögnerska iii- 
jr sig sjiilv, inför sina lgrjungar och 
Ila, som hon Ironimer .i beröring med. 
,~clcag hon uti . a t t  förneka sitt barn, 
inr hon allas aktning, misslyckas hon, 
Zlr hon genast avsked fran sin befntt- 
ing. . 

Nar frbgnn om barnets ratt till moder 
elnandlndes i vhr riksdag, stalldcs jii som 
ekant i utsikt en. ändring i lagen be- 
:affande ' moders riitt att  vara okiind, 
arigenom barnets stsillning biittre skulle 
:yggas, nien mig farefaller det andiii 
)m frAgan i detta fall hos oss stiillts pk 
aviidet. I stiillet för 'barncts ratt till 
ioder bordc inan tnlnt oiii moders riitt 
11 b:iriict. Dct iir det, som alrctt i 
alienska p:irlarncntct, diir moclers riitt 

till' barnct-.ini lir fastslagen. Och hiir- 
uti ligger den stora, himmelsvida skill- 

L 
nriden inellan Itnlicn och oss. . . 

I 

Ni.r skola svenska kviiinor allmiint 
tillcrkiinnas rstten till moclerskap? , 

(Oste~~tit.1. ~i.oli<l,'~.). H. &-.-d, 

Narciss. 

fcirzgs susa~de 'a lurs rad 

: grenarita s a f k  valla 

T dvömsy n f rdrz , svurt ha tidel-, 
+dn seklcr som iu~ritii halt. - #S 

7, skugga i Ijus hon träder,  
kön jurzg f r un  i svallande 'kläder - ' 

b9z vita, vita narciss! . 

(Ur E d   lee ens Valda dikter.) ' 

. . 

Fran Kvinnornas 

I förra numret nv Mo.rgonbris namn- 
es litet om att  fiirbundet .hade litet be- 
tyr i Uppsala, och vore det nu skii1 

xtt relatera varuti detta bestod. . . 

Sömmerskefackföreningen diirstiides har 
sedan i början av inars m h a d  detta Ar 
'iavt arbete med genomförandet av ett  
i~bctsavtal emellan firmail Hj. Söder- 
Derg och hans kvinnliga ar6et"m-e: vilka 
;illhöra förbundets avdelning. 

Avtalet har nu p5 fredlig vag genom . 
mfinga iiiiderhandlingar blivit godkiint 
av biigge parterna. Flerfaldiga. &inger har 
clet sett mörkt ut att kunna fli .en fred- . 

lig lösning, men har det genom Omse- . 

sidiga tillmötesgil.enden. lyckats. 
Vi vilja ur  avtalet frnmdra.ga iiAgrn 

oestiinlmelser. 
Ordinarie arbetstideii' 64 l i p  .timine pr 

iecka. 
Lördagar upphör arbetet kl. 2 e. in. 

Törsts maj fri fr5n kl. 1 c. m. 
50 proc. förhöjning 'for övertid. . 
BcstBmmclrrer iiro införda om stadiiing, 

:Idiiing och luftning af nrbetsloknlernn, 
B idt diir sknll' rilcln de. biista inöjlign 
manitiira, ~ijrl~All:~~~clen. . .- 

Eihiinilöncr iiro siitta, inet1 begynnel- 
elön f6r kvinnliga . ubetnre som upy- 
iitt 18 hr, 17 öre p r ,  tiii~nin, cfter 3 



liiAnnders yrkesutövning 20 öre, efter I 

Iiltlnader 23 öre och efter 1 l12 Ar Si 
öre pr timme. För dein,som iiro me1 
Inii  14-16 Ar ar  begyiinelselön satt ii1 
10 öre pr tiiiiinc .nied gradvis ölznin, 
:iv löiieii till 1s Hrs ilder, clH ined 1ö1 
SOIII ovan angives. 

Dessa iiaiiiiniilöner gnriiilteras ackords 
;iri)etcrskoriin vid tillfiillcii dA arbete] 
införas soni cj iiro i prislistan upptagna 
till dcss genom ~inderhaiiclling övercnr: 
koininelse skctt, iiveiisom vid varje till 
fiille c15 niigon andring med nmskine 
knii intriiffa. Fyra olika, prislistor hav; 
blileit genomförda ined god förhöjning 

Avtdet skall omeclelbart triida i kraf 
och arbetsprisersa gilla f r h  och me( 
9 iiinrs 1907 och till l april 190s me( 
tre iniinaders ömsesidig iippsiigning ocl 
~kylcliglict för den uppsiigande pirtei 
:\tt fraiiiliigga förslag till nytt avtal. 

Soin av detta fraiiigdr hava dess: 
kvinnor haft god nytta, av organieatioiiei 
och lir clctta ett efterfölj:~nsviirdt esein, 
pel för d l a  kvinnor p& andra arbets 
platser att  ansluta sig till den facklig: 
organisationen inom sirbetarerörelsen fö 
att genoni dens~nn in  kunna f& leva un 
der inera niiiiiniskovärdiga ekonomisk: 
förli;"illaiiclen. 

Det ar i~atiirligtvis icke endast att  an 
sluta sig till en orgaiiisatioi~ och dirniet 
!.ro att öiiskiiing:ir skola bliva uppfylld: 
11t:iii iir clot att  inom clciisaniina arbeta 
och arbeta för cletsainina. Och clett: 
h r  innn skii1 till ritt sligii att  medlen1 
iiinrlie inoin söininersl;efi~ckföreii ingen 
{.pp:11a gjort och clLirför. 'hava cle jkver 
koiiiiiiit t i l l  cit godt rcsu1t:tt. : . . 

Xiiiiu fitcrsih naturligtvis ii~yckel föl 
clciii, som dc sltullo viljti 1i:ivii förliitt 
rat och koinina dc iiog iiitc licller rit; 
i i i i  slA sig till ro, utan lroinnia de :itq 
:irl~eta vidare för sina geii.ielisaiilm:l in 
t ressen. 

' Som ett gliicljaiide faktum kan om 
~iiirniins att  av fabrikens onikring 8C 
:installdn kvinnliga arbetare .&.o 76' or 
ganiserade. . . 

'I: * 
:I: 

~\vdel i i in~en i Eslöv hur uppmtt tvenlic 
förslag till arbetsavt.al omfattnncle o,lika 
grupper inom ijömnadsbranschen och iii. 
liiirinat till 1:cspektive arbetsgivare. Vi 
hoppas att det även skall lyckas dein 
n i  ett go& resultat. 

I det kollektiva avtal, soni :~vd.  ! 
Imidskrona lyckats genomdriva Iios sta- 
dens trenne största kappfabriker, hr1 
J .  A. Xordstroms och Johan Nilssons 
sanit fröken NithiIda I'etterssons, fast. 
:stiillas följande minimilöner: 1:sta Aret 
(elevhet) 6 öre pr timme, 2:dra Aret 1 2  
örey.3.clje Aret 17 öre, 4:de Aret 20 öre, 
5:te Aret 22 öre och 81de året 24 öre 
pr timme. Arbetstiden a r  55 tini. pr 
vecka under tiden 1 dec.--15 ]liars och 
3.5 jiini-l okt. samt 60 tini. @r vecka 
under tiden 915 mars-l5 juni och .l 
okt.- l dec. Jul- och midsommaraf ton 
slutar arbetet kl. 2 e. m.. olla övriga 
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helgaftnar Id. 5 e. ni. 1:sta maj 5r fri 
dag. C)vertidsarbetc betalas med 5 (  
proc. förhöjning !L glillapcle miiiimilöiier 

Arbetslokalerna skoli vara i gott hy 
gienislrt skick ; och 5ligger det arbetzgi 
varcii .tillse, att  ~tiidning dagligen före 
tages samt att fiill.stiinclig rengöring ske 
en gdhg i veckan ,och sltall 'vid kal 
viiderlek Iol ta ler i~~ ordentligt uppviirn~ris 

Vid arbetsbrist entledjgas arbeterskorn: 
i clen ordning do antagits, si?, att  sist an 
stGlida först avdredas. 

JIellan sii.songcrnn orcliias arbetet SH 
att  alla irbetcrsltorna edif Ila SS vit, 
möjligt likartade ferier (t. ex. 14 dagar) 
övrig 1.edighet ordnas iivcn'ledes lika ock 
i WrhRllnnde till arl:,e&tillg&ngeii. Ar 
beterska SOM drabbas: av sjukdom Ater, 
intages efter tillfrisknaiiclet. 

Rlellan arbetsgivare och aïbetcrslra giil, 
ler en uppsiigiiingsticl av S dagar. 

A.vtnlet triidcr omedelbart i ltraft och 
galler till den 1 april 1.09 iiierl 3 nik. 
imlers , ömsesidig uppsiigniiigstid saiiil 
Förnyas ytterligare ett Hr i siiiicler om 
icke uppsigning sker fr&n nigondera si- 
dan. :- . 

Vad kappsöriiinerskorna vunnit genon 
detta mrtal iir först och friimst en be 
tydlig förhöjning ,av arbetslönerna. SA 
lunda i.niiebiira de hiir stipulerade nzi 
~ ~ I ~ ~ O ~ I C ~ Y ~ C G  25-80 .proc. förhöjning - 
i gciioiiisnitt över 50 proc. Dcssutoa 
h r  arbetstiden fiir1uxt:i.t~ :tvseviiït. Dcr 
utgjordy .niiniligcn fötut e j  iiiin(1rc iii- 

6.3 liatniccr pr vecka. . .Härtill Irciininei 
ju de iivrign liiir ovnii re1nter:idc för 
n ~ e r n : .  X:~tiirligtvis Ar hiirii~ed e, 
sagt att, tlllan rii.ttfiii*(ligli(.:t, IIII iier u p l b ,  
fylld och att sö~riinoraItorii:i gcr~oiii ~ l c t t :~  
nvt.nl Im filltt det :illcle:lcs övei'dlicligt; L I . : ~ ~  
\' i& icke. Men :il l t 1i:iii . icke viiiixl!: 
p" en gHng och i i in i l  fiir erkiiiiiin ,ritt 
ett iriycket stort &g 't:.igits - fr3n ein 
yttccrh$ ~rscl till cii ~ t d g o t  s& niir dr& 
%,q :~vJöni ng. R 

Detta jir nu dct andra fiirm:lnlign av. 
talet som clen unga livskraftiga söm 
mersl<eo.rganis,ztionen genomfört. Och att 
lilrviil en hel del sönimerslior fort£arnndc 
jtK utanför och likgiltigt Ase hur deras 
rlnssystrar arbeta för d las  yniensauima 
dista, det %r verkligen bedrovligt. Inom 
i e  maiiliga arbetarnes organisation pliir 
nan kalla sAdaiia för sryltyiister, som 
itii utanför organisationen och ~iliunda 
nnclandraga sig förpliktelseriia till deiina, 
ilen ändock g5rna vilja vara med om 
.ht; &körda fïiikteriia av vad organisatio- 
nen i~shdkommit.. 

Aven dessa liknöjda kviiiiilign arbetare 
- som, d& man försijker förrnk clem 
itt inga i foreningen, slingra sig undan 
nied att  de skola göra det ~liiiigre fram D 
- nlilste lara sig förstii vad solidaritet 
i~ för nligot. Och solidariteten bjuder 
lem först och friimst att  genast in 

sin fackförening - de ha rsyndat på 
i%cleii D tillräckligt länge. 

. 

Morgon bris!:. . 

Kvinnorna värmde männens . hand 
. . < :  

der mellan sina.. . 

Mntroseii I.?ischer, en :IV de fr511 inga- 
ren »13crlin~ riiddacle har vid en iiiter- 
vju 15nin:tt upplysningar .om katastrofen. 
EIan framhöll siirsldt clet mod, som de , . 
It viiinliga passngerarnc ladc i 'd.agen och 
som i hög grad bidrog till att  ktiirka 
iniisneiis ~i-~od. Kvinn.ornr2 . ledo lika 
mycket av Ir.ölclcn som m h n e n ,  men d5 , ' 

mliiinens hiiiicler biirjade ',&elila, .varmde 
kvinnorna dem inella11 gina, g& att  man- 
lien hter blevo ' i  stand. att  deltaga i 
ridclningsarbetet. , . . . . .  - . ' . .  .. 

. . 
Kvinnorna under de röda fanorna. 

Att kvinnorna börja bliva niillinedvetna 
socialdemokrater bevisas bl. a. clarutav, 
att den cna orga?iis,ztionen efter den an- 
dra anslcaffa sig den internationella so- 
cialismens gemensamma fiilt&ecken, den 
röcla fannii. . . 

I dagarne h r  Orebro' - kii.nnoklubb, 
Borl5nge-Domiiarvets kvinn@liibb sarnt 
daniskr5dcleriarbeterskorna i ,  Stockholm 
invigt \::lp. siii riid:~ fann, Och den l 
iri:i;j 1zornii.i;~ clc att  dcinoi,strera under 
dessn. 

' I '  

Det 2.r att  hoppas att  kilinnorna i 
massor föl j : ~  f aiiornri.. 

En politisk Icvin~ioltl~il~b I)ild:icloa, 
dirif \.cr l h l  kct, dc11 24 mars i Viistcrliis .' 
c lhr  (:tt Siircdrag ;IV fru Itutli C;i.ist* ,i E sson 
Erh S tockliolm. 

T:ilariniian Iiöll ett c m  hi i~ i~ ivc~ihc t  
och cntusi:tsn~ för siii sak vittiiancle an- 
Eörcincle, om kvinnornas . .till baltne:.~tta 
slIillning 11% n1 ]:L on~rhdcn ' i  'sainh.iillct, 
snmt manade cle narvarande kvinnorna . . 
att gA' in i sina respektive fackliga or- 
ganisa tioner, men att  sani tidigt bilda en 
politisk Itlubb dlir jiiniväl d& gifta kyin- 
norna bli i tillf8lle att  deltaga i ar- 
betet. 

Dct v51 framlagch föredraget belöna- 
l e s  med krdtign. appl5der. ' ' , 

I den darpi föl jande diskussionen voro 
;amtliga sAväl t.nlnre soin talariiinor för 
 tt en klubb pk socialclemokratiek grund 
~orcle bildas. 4G st. a.nteckiiade sig 
medelbart snmt utsfigs iiiteriinstyre!se 
som fick i uppdrag .att  fortast möjligt 
 itl lysa nytt möte. Vi hiilsa,. den nya 
Idiibbeii v0llroiiiineii i sociddemokri~tins 
stora broderslieclja. . . 

OBS.! Nästa n:r av MORGON- 
BRIS utkommer i början av juli. 

Rekvirera i tid. ' 

Redovisnihg och rekvisition in- 

;andes under adr.: Anna Sterky, 

Kvinnornas Fackförbunds exp., 

Solkets -hus, 4 tr., ~tockholm. 
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. 
Fiimska : arbetarepartiets kvinrnliga Ilantdagsrep~esentanmter.~ 

_ .- . 
Vi presentera härmed för vAra Iiisare portriitt af de nyvalde kvinnliga soc . -dh .  h i i i  j rgsropre&ntnnter~~~Uf '3~in-  . . land. Första bilden till viinster är fru Maria Raunin, därnäst fru Hilja Plrssinen, foll;skollärarinna samt t.illfäl1ig agitator 

för SOC.-dem. kvinnorörelsen, vidare frk Ida Ahlstedt, även hon agitator och bekant för vhra kvinnor geiiom siiir besök 
. har i Stockholm, vidare frk Jenny Kilpeliiinen, sömmerska till yrket, darnast frk 3Iina Sillanpa5, l l r rn hon. ngitstor ocii 

ledarinna för tjänarinnehemmet i Helsingfors s q n t  bekant frdn sina besuk hlratiides, ytterligare frii  iii iii lioylnri. frii 
Naria Laine, sömmerskan frk Sandrn Reinholtson samt sist till höger fru hliinmi Knnervo. . . 

I det vi hiirmed lyckönska finska kvinnorna för deras valseger uttala vi vdrn varinoste EGdioppiiiipfir om dersr 
, framtida arbete i befrielsekampen. 
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En underbar man kallar Viktor Rydberg den italienske konstnären LionnrrZu dn VNtci, vilken levde p 2  14-hundra- 
talet och utom flera stora och berömda verk även malade Mw(z / , is(t,  hon, som med den egendornliia beslöjade 
blicken, det mystiska lekndet och de idealiskt vackra händerna, vacker askadarens beundran. 

Lionardo betecknas som en av de största och mangsidigaste konstnärer som nagonsin dunnits. ' Han var e j  endast 
malare, utan även bildhuggare, arkitekt, ingeniör, farfattare, musiker m. m. Dock, hans förnämsta kallelse var maleriet, 
och han blev genom sina skrifter och sina mangfaldiga försök den modarna konstens egentliga grundläggare b&de i'teore- 
tiskt och praktiskt hänseende. Tyvärr har endast ett fatal av hans arbeten bevarats. Porträttet af Morla ,~?%d, befinner 

sig i Louvre och har inköpts a f  franska staten för ett pris af 45,000 francs. Lionardo avled 1519. 

Brev från Finland. 
Till Morgonbris Insarinnor! 
Sil nar valen iiro förbi och resultaten 

kiiiida iir naturligt att vi iiro fören181 
för stor uppiiilirksnmhet i utlandet, sar. 
skildt fiir kvinnornas deltagande i valen 
och val barhet. 

Före valen voro vi, naturligt nog, g a n  
ska osäkra om resultaten, sarskildt hvad 
kvinnor beträffar, enar vi icke hade nA- 
gon soin helst föregaende erfarenhet i 
denna sak och emedan fackorganisation 
ibland kvinnor iinnu icke ar sB stark 
som önskvardt vore. Men valresultaten 
visa att vara farhiIgor voro onödiga. 
Kvinnorna representera överallt majori- 
teten av väljare, och som av resultaten 

' MONA LJSA. 

framgår, voro de lika radikala som de- 
ras manliga kamrater. Särskilt hade man 
farli8gor att  kvinnorna skulle rösta på 
kristligt sinnades kandidater som funnos 
i varje valkrets. ' Men detta kan man 
knappt eftersom deras kandidater 
föllo igenom. . 

Inalles blevo valda 10 kvinnliga re- 
presentanter, varaf 9 socinldeinokratislin 
kandidater. Suoinetariancriia hava G 
kvinnor, ungfinnar 3 och svenska par- 
t.iet en. 

E t t  pilstiiende ha d&sa val ernel- 
lertid visat aakna all grund, och det %r 
det att kvinnorna icke skulle intressera 
sig för politiken och icke cns begagna 
sig tiv s ia .  valriitt. Detta fel kan Ht- 
minstone icke phliiggas .vara. .kvinnor, 
ty hos oss var intresset ovanligt' stort. 

Försyilens nyck kunna vi viil kalla 

l ' det att just vi har i lilla Finland bli- 
vit Europas första kvinnor som f f  s5te 
i represeiltai1tförsamlinge4 ;och . deltagit 
i lagstiitiii~igsnrbetet. Framtiden , får vis% 
lluru vi förrriå, fylla vårt'. viirv . och i 
vilken grad vi kunna inverka till för- 
mån för vart program. 

Samtidigt jag avslutar 'detta korta , 

brev far jag franiföra' ett tack. för det 
varma deltagaiidct och de 1jckönsknin- 
gar varmed Sveriges kvinnor hava ihag- 
kommit oss, samt hoppas. .att. aven ni 
slid1 lyckas genoniförn eder va.lrtittsstrid 
till lyckligt resultat sb att  iiven Sveriges' 
kvinnor snart skola erhilla samma rat- , 

tighet som vi nyss erhQllit.' . i, : . ' , 

,Helsingfora den 13 npri la1907.  . 
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Socialdemokratiska kvinnor 
nas deltagande i valagita- 

tionen i Finland. 

Ilii den nya lan tdagsliigcii h:& triid 
i gallande kraf t, började vira' politisk 
piirtier förbereda sig till cleii iiiirvarai>cl 
wlkampen. Det socialdeniokratiska pas 
tiet höll i augcsti sitt pu~timöte, oc: 
stadfastade diir sitt val- och partiprc 
gram. 

Partiets kvinnliga inedlemiiiar vor 
deltagare i detta möte soin represeiitan 
ter friii föreningarna. .Shledes godliiin 
des val,programinet, i vilket Iantlag~ 
riittigl.ieternas utvidgning och kejsarc 
iiiakteiis inskriiilkaiide var den först; 
punkten. 

Vidare fastställdes i progrilm met föl 
janclc fordringar : 

Avliigsnande av inskriinkniiigarna 
röstriitten, s& att  hvarjc 21 år fylld fiiisl 
medborgare bliver ber4ttigad att  viilj: 
laiitdagsman. Oppen omröstning i l m t  
dagen, f ullkoinlig föreniiigs-, förs;zmli%s 

* och pressfrihet, kommunal riistriitt fö: 
alla SO-Ariga. ' Omändring av agrarför 
hAllancleimn genom el? ny arrendelag 
tvbngsodling, tvbng~överliltelse och. un 
derstödjande av nyodlingar. I arbetar 
slrycldslagstiftiiingen fordrades, 8 timman 
arbetsdag, avskaffande av nattarbetet; 4( 
timmar oavbruten vilotid i veckan, skydc 
&t barn under 15 hr 'och (It unga per 
soner sanit kviiinor. Olyckqfalls-, i n  
valiclitets- ocli iilderdoinsförsakring sam1 
en grundlig skattereforni fordrades' iive11 
Avens5 riisdrycksförbudslng, skolrefor- 
mer siimt förbättring av kvinnans rä,tt.s, 
liga stiilluing. 

Socinldemokratisls~ kvinnoforl~unclet~ 
representantmöte avhölls 'sedaii' den 8, 
9 och 10 oktober i Viborg. Dar sam. 
inantradde 156 deltagare från 90 kvinno- 
avclclningar, ocli beslöts om 'deltagande 
i valagitationen och valkiinipen. . 

Hhrefter arbetade kvinnorna ivrigta i 
partiets valkommitter. Aven omgestal 

- tades kvirinliga valkommitt6ii och di, 
. striktmöten för kviniior höllos. 

Undertecknads agitationsskrif t n Arbe 
tarinnor till , valverksamhet n u tspridder 
i 20,000 ex. och cirka tio kvinnlig 
agitatorer voro i verksamhet. . 

I varje valdistrikt uppstalldes l ellei 
2 socialdemokratiskli, kvinnliga kandida. 
ter, vilka sedan togos p i  partiets val. 
listor. Kandidaternas plats  bedömde^ 
efter partimedlemmarnas rö~tniiig i varji 
ilistrikt. 

Med iver togo underklassens kvinnor 
del i valverksamheten. Det var ju lin. 
turligt. De hade mania Ar striivat i 
klasskrimpeiis leder. Skilda frAn över- 
klassens kvinnor hade de fordrat kvin- 
nornas rösträtt, vetande att  dihigenom 
kuncle de vinna bröcl och skydd mot 
kapitalismen. . Deras stridsparoll hade 
redan länge varit >ingen kompr0inissa, 
och nu ljöd det ninget' .valförbund mecl 
motsthdnrna B. Stora möten. höllos och 
den 3 nisrs firade i hela landet social- 
demokratiska kvinnornas oppositionsfar- 

der, ~ s r i  dcltagar~~as :iii tal steg till f crl 
tusen. 

Hurii l~inlands soc.-dem. . lrviiinoför 
bilrid har' vuxit k:m rnnn förestiilln sig 
d:i man vet att  cliiri .\-oro avclelningarnc 
Kr 1005 3!9 ocli nu riikiia cle 111.. Cen 
tralstyrelscii har iirida fra11 Ar 1902 va 
rit 'i Viborg. ' ' ' 

Dessutoiii finns det kvinnliga facltför 
eiiiiigar. . 

S o i ~  ett eardeles iii.iyoneraiicle iipp 
lysiliiigsmedel 1i:t d e  s. l;. k+innorna 
valringar verkat. Dessa bildades p5 si 
satt ritt 1.0-30 kvi~inor ~ ~ i i l l i i d ~  sig fö 
att Iiisa och samtala. 1:ingrirn:is 1ccl:~r~ 
niiordnacle nioten.' 13lir. ocli diir var 
skdana ringar oinkriiig 1,000 kvinnor 
soim s8 sinAningoii-i upplysf~s om soc. 
dem. riirelscns principer. . . 

;\ven i borgarepartiet verkade kvin 
norm hand i ha id  med sina mBn. Bor 
prepartiet förbiittr:rd< allt mm oftas, 
sina. prograni smi t  aflönade agitiitorem 
med gocl lön. Ocksh diir ' fingo kvin 
lorna p5 gcn~c imu i~n~a  övereilsstii~ninel 
;ens gruncl i:epresentantplatser'clock farrc 
~ c l i  sämre iiii soc.ialistern'a. ' 

' 

V5ra't$rilra, över liela limdet utbreddn 
jocialistiskn 4 idningar befordrade äfver 

hög grad arbetsfolkets valverksamhct 
%rtiets hi&udorgan nTyöiniesn utgAi 
iör "aiirvciraiide i 23,000 ex. 'och. lokal, 
.idningariis gå, aven u t  i stora upplagor, 
i f  veii kvin~iornas n ya tidning, nTyölaiss 
minen 8 ; . som. iitkommer vh j e  vecka med 
kiiina . Sillaiipiiii . som Iii~svarig. utgivag 
)ch., redigerad av , uridertecknad, torde 
'ör  in. del firkovrat' 'livinnoriias, orga- . . .. . . iisatioil .. ' , . , .  

I .  

Valkampei? hk- varit het; som maii 
:uil$e förmoda. : ' Besul tate't ar kiint. 
iocialisternn fingo 2 ~ ;  eller 80 represen 
niitplatser av 200, blarid dem O kvin- 
kor. . De övriga partierna valde tillsam- 
nans 10 kvinnor. 

I<viiinorna röstade mycket ivrigt, p i  
onilign stiillen . . talrikare an . nlanneii. 
In11 sik ~r.ibilrign gum~iior hlniid unga 
nöclrar stiga fram ti.11 v:duraun. Synen 
,ar verkligen rörande och stiimningen 
rändes festlig. . .  . 

Fastiin motpartierrra ariviiilde alla me- 
iel, bl. a. religionen som skriimskott, 
6stade dock underklnssens kviimor pi 
iocialdemoltratiska valEörbiinclets listor, 
,ch kunna vi med stolthet saga att  kviiv 
iornas rösträtt hjiilpte socialdemokra- 
iska partiet till siii  stor;^, valsjeger. 

Om an vAra politiska striivaiiclcil* iiro 
beroende :Iv 1Eysslnnds frilictslratnp, SA 
:iiiiii(z vi iinclil, se ii.ioc1igt fi?ani,'i.t sanlt 
ioppas pA k'inlancls proletariats stigaiicle 
ddniiig och klassn~edvetenhct. 

Ilitja I%rssi~a(ig%- Lii~trtt~im~. 

Sundsvalls sömmerskeförening 
,ar beslutit att  , iiveii i iii sölta f5 till 
tbnd ett soiurnarhen~ för medleiiimar, 
om kiinna vara i behov av en tids vi- 
telse pK lnnclct. 1?6r att  p5 frivillig- 
etens. . vag : uppbring:b en del nf ut;gi f -  
srila hiirför, beslöts att  ut;siincla bidraga- 
,stor och sparbOssor. , 

Litteraturen och kvin- 
- r. norna. -... 1 

. . 
I den föregiieiidc art.ikeln berördes vad' 

arljet:irkvinnor~i:i. icke böra läsa fOr lit: . 
teratur. I cleiiim arti.lte1 skulle dB be- 
röras frfigaii: vacl slags litteratur böra 
ar.l)ct;.irel<vini~or~'~a läsa3 ' . 

Ack, ilen goda litteratiircn $r lika oin- 
f:itt;inclc, lika ou ttöm.lig soin cleii iidliga! 
Ilcn godn 1ittcrntiii.cn t;igcr aldrig slut, den 
%r snarare :!or omKin&rik an for fattig. 
Hnr nian blott en ging fiitt upp ögonen 
för w c 1  soni iir god litteratur, har man 
Fltt dcn Ievnnclc lziirlekcn till dessa gocla 
böclrer viiclrt och har iiian fattat ledtri- 
darna som för;i. f r h  bols till. bok, frfin 
vcrk till vcrk, fran den ena underbara 
i'iirlcicii till cleiï anclra - .-ja, cli ar icke 
den jodn litteraturon för sparsam ! DA , 

har man bara idel bekymmer, bekym- 
mer soin . kunna bli till den tyngsta 
sorg, sorgen till förtvivlaii, över hur nian 
rlzsll f& tid att lusa och~~,ungaratt!  k ö p  
l e  stom goda böckerna. 

filen för dem som' nktt deii utveck- 
inp .  att  c10 förstiilo skilja litteratiirens ag- 
]ar fran dess .+&e,. och vilkas bekym- 
mer bestii diiri  ritt d e .  .icke f& läsa s& 
?iiinga; goda böcker de slnille vilja, för 
lehi behöves det i grunden icke nhgon 
>upcliire. "; TyvIirr iir det endast en för- 
i\riniianbe,'ininoritet a .  det soeiiska fol- 
iet., ocli',om dc 'avcnslra kvi~~noriia galler 
letsam.nm'som om folket :i dess helhet, 
;o111 f&st'.fi att  skilja god och cliilig lit- 
eratur frilil varandra, ja som ' regel f t  
naii nog' :saga ::att f O r  majoriteten av 
rdrn '. kyinnor (liksom niai?nen'!) är den, 
;odn litteraturen. dllig oCh den dåliga 
;od. - 

Det ar iiog riktigt att utförliga aii111lil- 
iingar av präktiga böcker ha en upp- , 

cktrande betydelse, &i skiirpancle upp- 
;ifte, ett ' till styclier och Iiislust annia- 
iande krav i sig och i s% nlHtto böra 
illtid dessa mirniilningar, som måste 
1811a sig till .de . yppersta ocli markli- 
pste böckerna, ha sitt varde och sin 
iörtjiinst, inen, de f& d.ock aldrig, t.y de 
iuiilia det ej, ersiittit böckerna sjiilva. 
$iidast i wzclantagsftdt böra de få er- 
;atta böckerna, i 7:egcl bör8 de egga till 
iisningen av dom. Detta ar  av vikt a t t .  
ninnas. 

I~mellerticl, iiiniii vi. ge'. oss in g& an- 
u5lning:iri-i;~, sb ha vi. . en :Innan sak 
 tt ben1tt;a: vi mLste'  ku. &z gmwi! ali 
ygyn pli. 1i.h-igen iii.;tc) - Iiisariniin 'av 
dorgoiibris har n;iturligtvi.s cleniia griiud. 
eclai-i lagd inen hos in$ngeii kanske 
almas den. 

I h  arbetets kviiiim, .lilcavii.l soin en ar- 
betets inan, liar fiea.rnfGr allt annat iitt 
Rr:t kiinnri. huvriclgruiiclerixi för och hu- 
1~ddrnge1-i i dc11 vlilclig;i rörelse so111 Ik l e  
ippbiires nv och sj  jalv i.ippbiir h e h  heii- 
les lilass : clcn iii terna tioiiell: socialdc- 
nokratiii och dcss teoretiska Iiii-a: soci;~- 
isnicii. Den iir iiii viirlclsliistoriens niest 
etyclclacfulln, mest, orii fattlaiido och mest 
ingestaltiiiidc rörclse, i i~o t  .'~illreii ingen 



i w re  sig kraft eller o infhg  gir up] 
Iiring dciiiia företeelse vrider, sig reda 
licla dclt intcriiatioiiella: livet soni krin 
c11 nscl. 3~1111a rörelsc, +nri hon sjiil 
nicd cller nwt siii vilja, direkt eller ii. 

dirckt, deltqcr,  inAstc Iion frainför d. 
kiiiina till. Prnktiskt k:iii hoii förvarv 
tleiiii:~ liiiniicdom gcnoni  tt sjiilv a k t i ~  
pl~it:~ sig till dcnnn rörelse, bli cn iiicc 
lem i de kvinnliga organisationerna, al 

. tid Iiisa arbetarpressen och besiika nrbc 
tarerörelsens ni0tei1, 1iie1-i hon 1n;1st 
iiven, trots att  hon ar l ~ v i ~ ~ i i a ,  teoretisk 
1;iiiiiia till cleii en sniulri, och clennn iiöc 
viiiiclign tcolet.isl;n kiinslrnp k m  hon Iii. 
tast fOrvii.rvn sig genom ett iiopgrnu 
stucliuin av (le broschyrer och Löclce 
som genom arbetarpartiets och eec:-dcw 
uiigtloii-isf6rbundcts förlag tillhn~idahall,?liAlla 
Iios korniiiiiiier och klubbar fijr en niyc 
ket ringa penning. . Arbetarkvinnan fR 
icke tro att  (lessa broscliyrcr e d a s t  g511 
iniinneii, dc gulla kvinnan . i lika. A@ 
g1.ail. ilnr mannen eller 1jrbclei.n för 
skaffar sig en dylik skrift, soin. i  ct 
cller ni-inat avseeiide rör arbetarlzlasseii 
stora. sik,  bör li~tstr~iii ellcr qysteri 
ci'vsder7cs liim (len.. Och sjiilv biir hol 
iiveii föi.skaFt'ri sig och si tt liein ~i\diii 
litteratur. 1;'mwfZr 9tc"ylol an.vznt b u  
I m .  slca.ffu si9 tillg$ng t i l l .  j~6st a?. 
Iretnwii~.clsmzs c g m  q~ccie t la  litwatzc 
och iiiiiiiiicn böra pi? allt, $iitt hiirutin 
nan vcra behjiilplign, ty vem vet, on 
Eckc till sist clct beror. pil 7;vinnorna: 
!jocialdemoiirutiskn . iiledvetancle, att  VKI 
sak skall segra! ])en uppfattning SOII. 

innn ibland triiffar pti hos, efterblivn: 
socialdemokrater, att  ~kvinnaii  har niei 
köket och ej  inecl rörelsen att  skaffas 
den iir reaktionär och fientlig mot al: 
sann socialdeinokrati. Den. niKste mec 

. n lh  krafter hkiinipas var. och när der: 
i i  pptrader. 

S o a n  arbetiirkvinnen konimit till iii. 
efkt om nöclvilncligheten :iv att  följa med 
(len soc.-den;. litteraturen, sil har hon 
ftirvisso ocksA komrnit under fnncl med 
att de kuiisiiaper oin nifingt och mycket 
i livet och viirlclen soni hon bibraktes 
pri skolbiiiikeii icke nllt.ic1 voro av den 
art att  de stodo i samklang med sa121 
9hgesa. S5 giiller det clii att sh Xingt 
möjligt se till att nian fAr cn sniuln 
kiiiinedoni on], de sanningar vetenskap 
och forskning brrikt i dagen om inKngo 
dunkla ting. Det finnes exempelvis en 
liten broecliyr nv G. Acllerx, som hcter 
D Om miinnislcaiis ursprung%. och som ]<an 
Kis i varjc boklianclel för 25 öre' eller 
direkt f rhi  Vcrdsnclis fcrlng i Uppsa1:i. 
Frrh sainina hA11 kan man fil, #Synda- 
floden~, som kostar 15 öre och ~Jorclen 
och sols yste ni et^ som koutnr 25 öre, c h n a  
sista bok iir författad av K. Bohlin. J. 
A. Hammars bok nKrigra huvuddrag av 
fosteriitveckliiigei~eckliiigei~ ar nhgcit dyrare, men 
clcesa och liknande grundliiggande m- 
turvetcnskapliga skrifter finnas ju aven 
att l ina pii de fiesta bibliotek mot en 
mycket obetydlig avgift. Näst efter att  
II& s tuclern t de socialdcmoliratislin parti- 
broschyrerna, galler det nämligen att  stu- 
deril de naturvetenskapliga sniflskrifterna. 
Det ar icke blott mannen som har be- 
hov av att: kiinna sanningen pb 'dessa 

omri\cleii, utan 'i. liltn hög grad, ja z 
7~ansX.c i inm 7~ögv.e gi-crd Iivin iian, bnr- 
iiens uppFoetrariiiiin. Dct . .giiller j+' att 
i liciiiineii liirn biiriicii 1;omina till. den 
verkliga e:iiiiiii~gcii, iiiir clcnna s:mn ina 
fiirtigcs cller 1x1 jiiges i slrolorna ! 

Pri\n iiiIt~rvcten8klipeii k:m innii Iiinlp- 
ligen g! iivcr till dc11 meix popullirn 
iilosofiiii och religionshistorien. ;\.ven hiir 
Irnii III+ skfifïin sig uet:uitle gcnoiii att 
liisi~ sirinii billigi slcriftcr. Sc 1iii.r iiligra: 
P Om ri:nturvetc~iekiapc:rnas bet yclelse för 
vii.rlcls~iski"tdningeii o av K. R V  Geijerstam 
('Verclanrli G5), pris l 5  iire, sniiinle för- 
fattares nhlocliirii vitlskepelse~ $r n8got 
dyrare, men synnerligt k1:vgl"ieiicle. A .  
Corntc nDen positiva a d e n »  kostar c:a 
1 kr., Charliers B Astrcmmi och kultur, 
fiis för 15 öre, Uj.  hrva valls .De sju 
v5rldsg:i toriinn t ror jag man iiiiinera Izan 
t'b för m, 40 öre. O. s. v.' 

IIar .nian a1lv;irligt satt sig in i (.len 
socialdeiiiokratisl~a, den naturvetensknp- 
liga och den modarnn filosofins s m i  upp- 
lysningsskrifter, E& liar m a n  allt,icl en 
gi~ind lagd, varigenoiii ni:ii? liittare kan 

Iilubhcns konimitt4 :För fcrielmns be- 
kliidnad hrii: hjii,lpt 1.65 harn nmd hel 
ellcr clclvis titrristning till 'uppehHl1 pi, 
landet. Dcssiit;o'rn arbctair 'klubben med - 
i s:~gostunc~lci. för harn samt har mcd 
15 lir. biclrigit till cn fana för &go- 
5tundsbarncn. 

Till extra yttaxering för .I!'olkcts, hus : 
har inkoninlit kr. 58: 60. Till Mack- 
riiyrastriden har ntbctalts 25 kr., 

h l  kvini~okoii fercnseii, hvil ken 'kluh- 
ben anorclnat i samband inecl' Kvinnor- 
lias fackförbund, var klubben represen- 
terad genom $ .ombud. I kluhben har 
71 nya mcdleminar ingiiitt. 

Klubbens ' livliga verksamhet inanar 
'terföl jcl pA andra* platser.' till ef 

Den 
. . 

politiska ' kvinnoorga- 
nisationen. 

€ölja och tillgodogörn sig de godn böc  Kvi~inor och politik -- politik ocli 
kcr som bukiiiiirknnden niiliiad efter.nlA- I k\iiinor - r ur led Kr thlen 9 ..:. 
nnd, Ar efter. Ar ~illbjudcr, och ,bland [ Och iiiiJh mRste rna11 respekiera och 
vilka de skönlitteriar viôserligen~'iiro. de I böja sig för &t oundvikligs, invalita det 
.ättsiniiltast e och belingligaste, meii ;ick 
?A bli dc eiirh som njutes. 

l? s-w. , 

So kvinnoorganisation som arbeta 
och går framåt . 

ir oiic~ligen iStockholms Allm. kvinnc 
ilitbb. Hi. iirslnötet den 15 april fram 
;iclr nv ,'ireberiittelsen att  klubben ut 
7eckl:i t eri mycket livlig verksamhet 
3tyrelsen bar avhiillit S2 saixiiiiantraclei 
d i  Itliibbeii l l ordinarie och 4 estri 
nöten. i offentliga mljten h a  anord 
lats, diiribland 4 i Folkets hus' A-sal 
Jid cleesa möten belianillades livsmedels 
r8gan i Stockholm sanit diimiied i sam 
n:lnhang silfeiide fragor, såsom offent 
igt slakthus, kötthancleln och korvtill 
verkningen stim t m jölkIia.ndeln och der 
~ffentliga livsmedelskontrollen. Inledan 
'id "dessa .4 möten var doktor, Sv. 1Vy 

rtcclt. 
Ht de tre andra offentliga ~&tenavrci 

imncna: Partiets stiilliiing till röstriitts 
Er&gan, inanneris rnAlsii~aiislrap över gifl 
;vinna sriilit liviiinan i dct privata och 
~ffcntlign livet. Mia möten bra .besökta 

Dessutom liar agitation bedrivits vid 
Viirtnn och Nliclrn fiir politislc orgnnjs:i. 
,ion bland kviii norna cliirstiides. . 

J3esolution i kvinnornas röstriittsfrSga 
]ar fattats och utslints till alla kvinn. 
iga arbetareorganisationer i Sverige nied 
ipprnaning att  upptaga frc5gm till Be- 
mdling.  

Vid lzominunslv~lon ha kömrnitterade 
illsatts i de olika kretsape.' Dessns 
ippgift voi;e att  dels agitera för psrtiéts 
:andidater dels skriffii fullmakter för 
östningen. . , - . 

Klubben har haft sarnlwiirri och fa- 
niljefester sanit anordnat en bnsar som 
iimnnt synnerligen gott resiihat. ... 

. 

. # 

(fran min akAriska turné,) . . 

nied hopp eller fruktan, ined tillit eller 
iilicstro, med gladje eller motvilja, allt 
efter soni i nm uppfatt:!r \'.lirdet av det, 
som sker. &Ifinga yrincipielln motstaii- 
dare till- kviiinornas einan~iyationstr$:.~ 
vanden. ha redan. sträckt vapen ,och för- . 
likt sig med tanken p6 det oundviltlign, 
medan alldra återigen. utan vidare och 
helt enkelt börjat det i sinom tid lika 
oundvikliga politiska frieriet i hopp om 
att  redan pA förhand Ila partierna givni 
och saltra. Kviiinorna, sjiilva taga emel: 
lerticl sitt eget parti, och resultatet s v  
detta partitagande blir allt flera och flera . 
politiska kvinnoorganisationer. . , 

I södra Sverige ha aven kviniiornaur 
arbetareklassen shlunda nu'  - on1 icke 
allmänt sa, dock i ganska stor utstriick- 
ning '- bildat egna politiska organisa- 
tioner, de flesta i anslutning till arbe- 
tarekommunerna, .medan några föredraga 
;ttt arbeta som fristiiende föreningar. 

Under min agitationsturné' .lyckades 
jag att  bilda icke mindre # . an .  l 5  nya , 

klubbar och tillföra de gamla klubbarna 
flera . nya i~edlellimar, di att  resdtntet 
blev överrnslzancle och över .förvAntan, 
\tminstone vad mig sjalv betriiffar. 

I)e skdiiskrt kvinnorna Dn emellertid 
agit  intryck av niiinneiis orgmisations- 
nbetc och st:i i detta Iiiinceendc lHtigt 
'ramoin kvinnorna i övriga. delar avtv I m -  ' 

jet. Sjiilva hop'pas de icke litet av sina 
npmisatioiier, och vilken ~pp f i~ t t n ing  
Iian nu an liar niecl avseende p8 -poli- 
iska föreningars verksandiet och verk- 
;arnliet.sfiilt., inan mfiste medgiva, att det 

varje fall ar e11 god början; ,eftersom 
ngen annan viig tyckes lrunna leda oss 
il1 mblet för vRrt organisntioiisarbete i) ' 

let' ekonomiska livets onirAde. . - .  . ' 

Bra 'börjat ar  till liiilften: fullbord:it, 
iiger ordspriiket. . . 

. . 
Med .hiilsning. . .  . . . . 

H .  21-ii. _ . . .  . I .  . 
. . .  

. . . .  . . .  
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n hädare. 
ar det en villa? Sof jag? Döm nu .sjZlv. däront! 
E n  wan, - sak snnznta frdn vad ~~&9's tr t?~k han kom - 
en sanni~;ysuän, av dct best&nc7es pnyti. 

U i g  sac7e: ruttvis va?. dcn dmn, som fcl:llrZes 1: 
t7eu fi.äcJie cc~iadiistens, cAadatanens nztll. 
Sc"l'2lt g& e j  an att Itöga öve?.7~ctcn t&l. 
Hur 7~a7a vmz n&got sc"lda~it ens ifru'gasätta? 
Nii?. lag finns til!, wzccn nzcl sig efter lugen rlitta. 
Och ~ffm?i?~g$tz slia!l Iiii:rsl;a över c7emw viirld, 
ona ocJc det 9izfistc SICC m c Z  Glilp a! eld och sviird. 
Den t~yhct~i~taliarn Indc ctl s6 vaelcm Jcro7car 
ont liiil.Zel~, fru?~istcy, betc jztst för &z?na bokar. 
EI~N I&m7e vdr t ~ o  och lagens Jteh~cc h d .  - 
Da8 sorteus folJc ICUIL smik7n sjci'lva Ji.ewac $«d! -- 
H m  urncle ej (7et, som aniira ruiinskor &TU, 

ouen ,yrang om7c~.iny att sprida ut s h .  2önzsJca lära 
p& alla d a  hGl ock lidcrh$a stallm 
och ~mgicks dur ~?zed tiggcwn och (?en r i a  s a h  
och jisJiarc och sluktnre och dsne7euska~- - 
en skön, burfotad Imle?-svukt a f  pack och sluskar. 
Hcm trifdes ej Iland buttre folk, soin n&jot Iznde, 
ocB stZr7adt vett oeh bildni9zg rrli dayeu lade. 
Nej pass; vzed fagert snack och idel towza fraser 
han jode  pöbeln vill rtnd gcstcr ock pi9naser. 
k h t  gav ~ j t t7 i~  Lot, trots lag O C I ~  fd~tiltct 
och iut de biindu se - ?~zen h t e  nog m?d det! 
E'ulslct nalïzn den skojcrm tog och ,falska titlar bar 
och cille g6 och 'anses buttre, avt lian var. 
Han strök oni7cring oc7~ sacie: följen, följen med! 
IOlancZ i stadens grancc ibland pci @p3n hed. 
Det ur ju rent utaa att tanda tq~)wrsb?-and 
och skapa bittra fiender i snnzntct land. 
Hos Iionont sökte skydd . förbrytare, fö~ir~mda slavar, 
sons eljes Aöllo till i di7cen och i öcZe yravar, 
och Isalt ock blind och sjukling, stinka9ick av var 
ur rztttna sår, sitt kval till denne 9nan9zen bar. 
Var fwdli,q borgare slut dörren till med Iiarm, 
nur kan drog dur förbi vid hopnzs stoj. och larm. 
Zn gdng, jag mins ej riktigt vilken hfigtidsdag, 
han tog ett rep, och s& med rop och hugg och slag 
han Icörds ut ban7cirer.n~ zrr deras bank-kontor 
i tewplet, där de sutto i elz l y - a  stor 
och handlatle med laglig ratt - dess 9ncr för resten 
sonr tolf procent av vinsten ges dt prästen. 
- .E?$ ökänd Jiclca följcle alltid i hans &it, . 
nk?. licor i dessa ilskna zrtjcdl söizderslet 
familjens Iielga band ,qch angrep religionen 
och sökte grusa sudtallet och störta tronen 
och slopade moral, upphlivcle ägorätt. 
Och folket irocldc $&'n. Det 7zar ej buttre vett. 
Det var ett jurligb tal. ' Han lustade de rika, , 

men smekte fattir/donzen,. gjorde alla li7ca. 
Pi , voro bröder alla, snilif olL med c k  fina 
och I~errskapet i 0rec7da med slavar sina. 
E n  var fick rlitl till jordensfmckt - ock vad Itan slcallde 
pd psGterna! Hun sig p& .öjpza yuhn stullcZc 
och talte till ollt pack, som ville Jzöra prl. - 
Fullt tydlig la,qen var. Det ~)z,,zbsbs sluta så. 
Ba?z korsfäst blev. - 

Jag slogs av mildheten uli 
Itans sati att su,qa delta ord. Men hvmn &r 'ni? 
Jag f*ade. H@IZS svar : n1 arr 91r llsb stadsya ett azemyiel. 
Jag heter Etizab, ag. slerivare . vid stadens tempel. 
- Merz om cenz talar ni? - Bans svar, jag hör det uil: 
- Han hette Jesus Kristus, iivenlyra9.n~. b 

. I 

Victor Hugo. 

Vardagsbild..' . 

Som hennes titel av mig tagits i an- 
spri+ till riilirik ar det limske oniicligt 
2tt 11ppIysa om att hoii giii i x l ~ j ~ l p t i u s ~ .  
~-Ienncs n a n h  %r (.inga, namn ! D illskri- 
ker s:in~vetsröston) »Char . . . (törs jag?) 
. . lotta Karl . . . (jag sätter dit) kristr 
- och nu vet ni a l l t iho~!  . 

Hon ar Bnl<a seclari nagra Ar och har 
0fen-1 smb minnen)> som salig August 
5rnnacle efter sig b5 dödsb,iiddeii. Ken- 
les iitsecnde och figur för övrigt iir icke 
ampad att  förestëlla dcli goda frun p$ 
:ii sagoaftoii för biittrc barn. .Andoc]< 
)ar 11011 ctt ,godmodigt, 5rligt ansikte att  
!isa sina medn-~iiniiiskor, fastan fattig- 
lom, sliip och bekymmer nog gräft sina 
'dror hiir och var, darstades. Inte är 
ior~ iiist mör i hj$rtevrô.n, men s i  har 

, 

iite hennes li\-sijcle heller tagit form av 
18gon iingcl med bloinmcr i f h g e t ;  sna- 
are oiriilt grinat emot heiine som vål- 
laden av en ~ o n ~ o n i ~ ~ e r  incd höjd 
;ummibattoi-ig av tjoclraste kali ber. Hon 
.r (nal~iiliglvis !) - fattig, - mycket 
attig; diirtill mycket .  stolt. Hon lyder 
nte namnet ~Chalot t r  i våningarna! 
Ion säjter giirnn opp sin svenskt faso- 
lerade niistipp och svarar vid ropet 
Chalot t~ : ,Mitt minn är fru I<arlkvist ! 
Ibservera,. hennes nid!. att j& var lag- 
igt gift med min August'. Alltsa: fru! 
hi ann SS go' som en ann ! x Men, som 
on iir skicklig att .,b frun tillhanda 
?ed allt möjligt tiinkbart: bona golv, 
jälpn i kök, tviitta fönster, st5 i tvatt- 
tu'n m. m. SA undeihstar  sig rhennes . 

i d »  @rna clenna hennes .lilla förinaten- 
et. Hon ar niimligen plikttrogen och 
ilitlig och darför omistlig iigr bjodiiin- 
ar stunda. Nar hon så komnit  hem 
Eter ndgon ~gla11sancl.e taffels kan man ' 

fta triiffa p i  henne i ett miserabelt 
umör ; isynnerhet om ' >taffeln» varit 

stilfull 
I koiris teii 

och hennes eget 
illusterat fOrsta 

skafferi 
11. B.: 

i begynnelsen wi r .  . . , . 

DA brukar hon springa ner till niaga- 
sinet för att  ta' pi'i krita lite clinrkuteri- 
mror ht Dariien, vilket skall ersatta sund, 
traftig födii At Sveriges uppr5sandc 
iliilite. i4.m liar filtt tvi!, kronor för 
ijiilpcii, nien clessa mynt lin redan h i n -  
lat i hcnnes byrå i egenskap av tillök- 
iing till det belopp som, viintar."rjuden- 
~jörncns ankomst. Det Ur inte lbiigt , 

nellan kvartalen och tiden riinner i vag 
ned sjuinila-stövlar. , '. 

Hon Iiar hor ni1 - i lyckligaste fall 
- ffitt ett filiig x slinfferir).llnodr nv iiin- 
:asinefrun ; clii<j5inte en betjcllig ökiiing 
,v ssyndaregistret » i xsvarta 'bokenv och 
- soni slutkl5m p A  . det hela - en 
rördsam uppiiiariing a t t  , in  te glöniinn . 

~ortn~onniicn iiiista giiilgl:. ' 
Andra r käringars i. trakten ' h i  hHn- 

lelsevis varit niirvnrniide ,p;! mngasiiict. 
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ocii pil. a5 ris blir snart hennes ekono 
niiskn stRllning kungjord och apridd 
(I<nrlkristan ii' sil f:itti',. s5 fatti', sil! 
Fattigdom och ho it^ 5.r s v h t  a t t  dölja 
hetcr ctt gmin~a l t  sant ordstiiv och de 
Mr nog fru Karlkvist erfara. Hon gri 
per fastare oin pisarna med sina av klor 
kalk förstörda hiinder och rusar i rö 
daste rappet opp till ungarna, av vik:  
de tv:! störstri diskutera möjligheten al 
att inariiinix försök utfaller med vinst 
Sini! grytor 11% ocksh öron! Ögon me( 
för resten. firn5 barnaögon ha nog IAng 
förut observerat skafferiets tomhet, dc 
tv& vita sI:i i~tarix~ hamnande pH kon 
traktet i mammas 1Ada och. d$rsv. dra 
git den slutsatsen att  mamma aförsöker] 
i lyi:igasinet! Barn iiro ofta filosofer. . 
Isynnerhet Bar fattigdom och nöd gjor 
sitt till att  öppna deras ögon för livet! 
sllvarligare verkligheter. SAdans barr 
lamm nierendels At sitt viirde sagor mec 
pepparkaksliiis och choklad-skorpor ock 
stora, stora sjöar smultroiilemonad! Grips 
nied större iver an ett löfte om et1 
franskbröd med smör att  bita .i . . .  

Men nu till. fru Karlkvist. Hennes 
ansikte har ljusnat tjugo procent niil 
hon kommer upp med sin f5ngst. Hon 
iir belbten och sörjer inte allt för myc. 
kct för framtiden; huvudsaken ar  at1 
Iicniies eftcrliiii.igsna w iiii  s tcr sig nbgor. 
luncla skapligt. 

P& detta vis framlever fru Karlkvist 
sina dagar. Arbetar borta veckans ar- 
betsdagar och niir söndagen stundar blir 
hennes helgdagsfrid - stök och stor- 
tviitt &t pitt eget hem. (Undrar .vad 
straff Karlkvistan kommer att  f& en 
€$ng 1) 

Nog ar  h jaltekungen ' Carolus tolfte 
i vissa fall vard beundran; dock skall 
jag (om jag möjligen i en avliigsen frain- 
t-id blir stadsfullmiiktig) väcka förslag om 
att  - -- . . . . 

-- - - D h jiilphustrun, fru Charlotta 
Karlkvist, född Pettersson,. m% % hög 
sockel anbringas, gjuten i brons, sida 
vid &ida med ,Hans Marjonstat konung 
Carolus i'olfte sa placerad att  Hans 
Maj:t pekar p% inskriptionen av fru 
K-ts sockel: . . . 

För med bor6erliga förtjänster :. .energi 
och och uthAllighet som moder och ar- 
beterska för~'samhal1ets basta. . 

Genom 
d r i k  Windflöjel .'ID 

, . 
: '. 1. 

~örnrnerskefackförenin&n i Fa- 
lun hade söndagen den 7 april arran- 
gerat en fest som avhölls i Arbetareför- 
eningens fests81.. Festen , började med 
att unisont sjunga Ungdomsmarschen och 
fortsattes med musik, sang av förenin- 
gens singkör, föredrag av Signe Svens- 
son, deklamation och uppförandet av ett 
par tablfier och SH till sist en timmes 
svangom, vilket icke försmbddes. 

Festen, som var mycket vallyclrad, 
hade lockatD fullt hus, SA att  nog fick 
föreningen godt av besväret för arrange- . . .  . . . . . a  manget. .. 

~uinnoröstrattein i 
praktiken. 

De finska kvinnorn:~ h a  vid sitt först 
deltagande i valen bevisat sitt stora po 
litiska intresse genoin att i stora mäng 
der deltaga i valen, Ja  kvinnornas del 
tagande har till och med .phflera stallei 
varit större an mannens. Som 'exempi 
härpa k m  anfikas följande siffror frAl 
Helsingfors': . . 

Mlin Kvinno 
~elsingfórs 2:dra distrikt.. . 7 1 3  l , l e :  

ID 3:dje ..: 829 1,25. 
... W 6:te 623 90i 

Det ar  dock ej  endast i Helsingfor' 
kvinnorna deltagit sa livligt. 1 flera stii 
der i landet visar siffrorna detsamma 
Gilunda: 

Man Kvinno 

Lovisa ............................ 3 2 6 .  503 
Systad .............. , ... .:. ...... 254 481 
Ekenas ........................... 388 61 1 
l'avlistehus ......... :.: .... ..:.. . 756 1,12$ 
K:~iigö ...................... .: ... 731 83: 
Vasii, ......................... . :. ... . 1,95.1 3,2!)2 

SAlunda en övervikt av 3,596 kvinno, 
.öster. Detta resultat kan e j  enbar! 
ilrrivas ' p& kvinnornajoritetens rakning! 
itan bevisar 'tydligen en vakenhet ock 
ntresse hos kvinnorna, , som bfidar del 
lasta för framtiden. . . 

. . .  
. . .  

. m .  
- .  . . .  

.. 

En.  natt sbtto, hönseii ,:och sovo i .höns- 
iuset. 

Överst satt tuppen och sov som den, 
Iars natt ar .hans egen. S& kommo fem 
;amla hönor 'och sovo som -man skall 
QYa. Nederst sutto de unga i ljuva 
Irömmar. . 

Plötsligt gav en sig till a t t  kackla. 
%Vad satan ar det för ett spektakel i 

iönshuset i natt?, ' sporde tuppen. . 

,Det Lir de unga som kackla!, sade d.e 
;amla hönorni. 

,Vem kacklar innan jag gal?, frhgade 
uppen strängt. 

De unga tryckte' sig förskräckta ihop 
ch sago p& varandra. Sil tog den yng- 
ta ordet. ' 

, >Det var bara jag,, sa' hon. 2 Jag ber 
B mycket om förl$telse. Jag skall al- 
.rig göra det mera, men jag-kunde inte 
B för det, för jag drömde sil vidunder- 
,gt härligt. , . 

>Det är  oanständigt att  drömma,, sa' 
uppen. 

w Jag 
drögde du?, . 

i n t e ,  saga det,, 
ngsta. . 

.Du skall saga det, strax,, sa" tuppen 
ch högg efter henne. 

I 

. .  rSi.ig de t .  säg det., iiskadc dc an- 
dra unga. %Vi clröinde ocksi?, ; . . j) 

~ N i - a  clA.3. sa tuppen., . ' . . ,  

Ilen yngsta bi$e blygt pU huvudet 
' . .  och Lerattade d i :  

>Jag drörride, att  varenda höna hade 
sin egen ende söta lilla, tupp for sig 
sj :L l v. i) . . 

Hon kom att  kackla .igen, db h& hade 
sagt det, överväldigade det henne. 
Och alla cle unga kacklade n1ed;som om 
de vore fran först;n$et. 

~ u c k e l i  k u  ! 'skrek tuppen. . 
,Är dct lliredan dag?. sa' hönsen och t foro upp. . 

%Det är domedag,, s:i! tuppen. Han 
slog med vingarna, reste .kammen och 
s ig  sh fruktansvärci ut, 'att alla hönorna 
föllo av sina pinnar. Dar' stodo de pfi 
golvet i en klunga och sågo förskräckta 
upp pA honom. 

Kuckeliku l s skrek tuppen. ,Yttersta 
dagen iir nara. Det har hiint den. för- 
farligaste skandal sedan varldens ska- 
pelse. D 

w Gud fader 1i;jiil p och bavare o&w, sa' 
de gamla hönorna. 

~Kuclzcliku l kuckeliku!, s k k k  tuppen. 
wMitt i ctt niisldii.iidigt Iiiins~ris konimcr 
?n friick tös och .vill onistörta höiiscns 
heliga ' av gud instiftade och frilii för- 

. .  Faderna nedarvda iiktenskap. 
r Gud fader h jalp och bev&e oss> , sa' 

l e  gamla. 
~~Kuckelikii ! kuckeliku ! . knckeliiiu ! D . 

skrek tuppen D Al1.a vet:&. vi, att  gud har 
kapa t  varlden skdan, att en tupp sl;all 
Ja mhga hönor. Det hade ' min farl'ars- 
rar och min farfar och min. far, och al- 
Irig .fanns det en höna, som klagade. 
Själv har jag det, och finns det nigon, 
rom vagar mucka? - Shlton~mer deiini 
msvardösa slinka och säger, att  varje 
löna skall ha sin tupp. s 

r> Gud fader h,jalp och bevare oss,, sa' 
je gamla. . . 

wI<uckeliku I I<uckeliku ! buckeliku ! 
ruckeliku ! skrek tuppen. »Jag vet inte, 
rarifrån hon f&tt denna gudsbespottande 
anke. Men om . hennes. osedliga drön1 
digonsin blev verklighet, d å .  skulle tro- . 
len och altaret omstörtas, fainiljelivet ' 

xpplösas, .aggena bliya . kalla, kyckliii- 
prna moraliskt fördarvas och hela sam: 
iallet g5 under,. 

r Gud fader hjalp och bevare oss s, sa' 
le gamla. 

I<uclreliku ! kiiclteli ku ! . '.kuckeliku ! 
iilckeliku ! kuckeliku l s skrek tuppen. 
)Hugg ner det oanstiindiga fruntimret, 
nnan hon f i r  smitta de  andra^. 

De fem gamla hönorna föllo över den 
mgstn.och hackade ihjal henne. . 

  kuckeliku ! * sa' tuppen niutt. 
SA sovo de igen. Overst satt tuppen, 

om sov shom den, vars natt iir h+ns 
gen. S& de fem ganda, 'hönorna, vilka 
ovo Rom. man skall sova. Nederst de 

' i .  . inga i ljuva. drömmar. 
Carl Evald. 
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livl:iri?iornns fnclr föt.eni~1g~c.?:peditiot1, . Folk e te 
. hus, 4 tr., Oppon alla vardagnr kl. 10 f. in.- 
3 e. iii., 6-8 e. iii. Fredagar till kl. 9 e. m. 
för uppbörd. 

. . Ordf. .Signe Svensson, knssOrsk~ frkn Hilina 
Larsson, Kvingorn.~ .fackförbunds expedition. 
. Li~inesör~~~~io~slicfackfö~bic~a~ct. Urd f. Signo 
Svoiisson, J<viiiiiorii:ra fnckförbun3s expcclitio~i, 
esnimantr!ide 1:sta torsdngeii i varje mhind. 
O-~ialeri, Follieta Iiue. 

t St lh t s  da~~tskräcldc~iacdcln. i~~~.  Ord f. fru 
Biina Petterrison, Götgatan 39, III. Sainiiian- 
triide 3:dje nihdsgeti varje mhnad. F-enlon, 
~1.olket.a hus. 
U A~l~dsö~~nitet.slccjnclc fore~~~imjez .  ' Ord f. Sign e 
Svensson, Kviiinornau i'nckförbiindsexpeditdon. 
Saminap triide 2:dra onedagen ..varje m&iiad, 
' G-enlen, Folkete hus. 

Rosctl,sö~~~n~wskeJa~kjö~~eningen. Ordf. frlin 
Mina Lindegren, Parkgatan 12. Snmrnan, 
.ti.%den 2:drn tisdagen varje mhad ,  Kvinnor 
nas fackf6ybiinds expedition, Polkets.iaiie, 4 tr  

Badbetjaningins firening. Ordf.' hr '  A i i ~  
Gustrivsson, Regeringisgatan 6, 2 tr. Samman. 
trade 2:di.a söndagep i varje inanad, F-ealen, 
Folkets hus. . 

L. X. Ericssons kt.&noktubb. Ordf. frc 
Aida Haminarlund, -Karlbergsvtigen 33. Sam. 
maxitriide 4 d e  onadngen varje mánad,. G ,sa 
len, Folkets hos. 

LiOeRolmens linneklzcbb. Ordf. frkn : Ida 
Skog, Lindagatan 35, 1 tr.. 

Kungshohy linne?c2ubb. Ordf. Erkn Emy 
Engkviat, S:t Eriksgatan 15, n. b. 

Landsorten. 
, . 

. dlalmö. d~t~~sk~a~ldet.iarbetat.~~ackjöreniny. 
Ordf. hr Frans MAnsson, Rörejagatan 11 a 

Sahmantrade 3:dje fredagen varje manad, 
Sal n:r ii, Folkets hua. . 

: Helsing borgs . Li?~.iiesönat)aersli~jackförening. 
Ordf. fru Hilda Svensson, J8rnvagsgatan ,37. 
@ammantriide 4:dq lordagen varje rnsnad. E. 
salen, ' Folketa hns. 

F d c n  , sö~)~titwskefackft*e~i~~g. ordf. ' f rkn 
Minn Johansson, Kiing Magnigatan 13. Sam: 
mantriiden 2:dra tisdagen varje manad, kl. 
'/,g e. m., Arbetsrföreningens lokal. 
: : Sundsoalls sömqerskefack f öredng. Ordf. fru 
Aqvilina Olseon, .Osterm@m ,15. 

EsX-ilstuna Xappsöntlizerskejockförening. Ordf 
frkn Klam Rosendal, . Klarahall. Samman 
trirden 2:dra mlndagen varje rnbnad, rum ! 
Folkets hue. 

~ski1stz~n.a ntöss-sömnterskej~ckfö~~ening, Ordf 
frkn Hildiir Linde, Nygatan 11. Samman 
traden .4:do mhdagen varje manad, rum 4, 
Folkets hue. . 

Göteborgs icappsönzmerskejackj örening. .Ordf, 
f;kn Inez Pettersson, Vegagatan 40. 

.. Göteborgs möss-sömmwbilrepkf örening. Ordf, 
frkn Gerda Andersson, Pilgatan 14. 

Eslöus sömmersl~c~acl~f örening. Ord f. Hilma 
Bengtsson, Norregatan 86. Sanimantriide 
2:dru onsdagon varje mbnad, Lilla . salen, 
Folkets.. hus. 

Lanrlslcrona sötnnlerskcfacl~örening. . . Ordf, 
fru Anna Almk.vist, Fabriksgatan 12. , 

. Uppsah stick- och sömnzerskijac1c~örening, 
Ordf. frkn 1Slin Lindberg, Kungsttngsgatan 33. 
Samman triide 2:dra tisdagen' varje miinad, 
Folkets hus. . . , .  . . : 

Västercis sönarnersliejackföret~in.~. 0rdf:frkn 
Olga Hallberg, Norrinnlm- ,l. Sammantriide 
%dra och 4x10 mhciagen varje &Inad.. Fol- 
keta hus, BlAebogatan 3. 

Linköphys sörntnerske fnckf&enhg. Ordf. 
fru Elconors Sandell, Box 8. . 

Bestiillningar mottages B alla sorters KT~ADNINGSS~MNAD, samt 

rNOPPPERATlWA SVOAGRIEEM R B C ~ ~ J E A  
Mästersamuelsgatan 68, n.' b. . . 

Stockholm. . 

oR$jlQBN RIS utkommer under 1907 i början af. 
manaderna maj, jdi, sep(., nov.; s 

. a 

och dec. Pris 10 öre pr st. Kommissionärer och organisationer er-' 
halla tidningen för 8 öre pr st. fraktfritt..Retur bör om möjligt undvikas.: 

Redovisning en manad efter hvarje nummers e'mottagaqde. 
Rekvisitioner för ett eller alla n:; sändas till Kvinnomasfa&-. 

förbunds Expedition, @(&s Hus q h. . I . , . . . ,  ! 

-1  landeorten: pr tre kvarto hi' 6: 90, helf8r . 
, . . II ~ r s n i m e i e r a  p~ : ': II . 

4:.t0; kvartal 2: 30, cch m h a d  0,80. . . . /  - - - -.'i 

cf . .  . . . 3 
"ppmana -viinner o. . .  . . . . 

. . 
. . .  ' 

! Prenomer bekanta att bAlla Polketi BUI 

I 
ation i Stoekholm p& ~x~cditionen, 
3. half tr. 

I J Allm. Tel. 68 i%.' Rike. Tel. 20 91: . 

Prenumerera p i  prof w 1 e L 8 d  dier kvarta / i ' . . . 
A 

. ' 
i 

HVARJE FORSTANDIG HUSM:.ODER' 
. . Begär. alltid .: !: J 

:,.: , f :  

- . . 

. -  . Framtidens 
s .  

utgivet ' a v  ' Sto.ckholms Tjänarinneför- 
rning, utkommer under 1907 sex ganger, 
,ch kostar' ' för helt - Ar 35 öre, postbe- 
tordringsavgiften inberäknad, Prenume- 
ration' lian ske  inom .Stockholm p$ Tjä- 
narinneföreningens expedition,, Grefture- 
gatan 20' C, och i landsorten genom att 
till s a m d a  stalle med p.ostanvisning in: 
sanda. 39 are och'tyd.lig adre-ss. . 

. .  . 

. . 

Teekna andelar . i':,'; 

Koop.. Syfabdken:, . . . ---- ..:--i..A . . . 

v .  . . . 
. . . .  , . . . . .  . i .  

. .. 
d- 

' Stockholm l*. A.-B. Arbstarnes Tryckeri: .. 
a . .  

. . . 
. . . . .  
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