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Internationella socialilemokratiska 
I '  I P 

Stuttgart den i7 och r9 augusti. 
Stuttgnrt den 22 aug. 1907. 

Den första iriternstionella kouferen- 
en af socialdemokratiska kvinnor av- 

hölls i Stuttgart den 17 och 19 augusti. 
Tillslutningen var stor. FrAn Tysk- 
lands socialdemokratiska kvinnovärld 
inarktes allamera ksnda namn : .Clara 
Zetkin, Ottilie Baader, Rosa Luxem- 
burg, Emma Ihrer, Lily" :' Braun; 

. . .  . ,  . .  

-- 
Österrike hade ~ a l l t  Adelheid Popp, 
fru Adler, Schlezinger-Ecksteio m. fl. 
Fr&n fiankrike vor0 fruarne l'ellecó, 
Sorgue och Roussel. Fran England 
voro fruarna 13yudman och Macdoiiald 
narvarande. Fran Sverge Maria Quist 
för Borltinge kvinnoklubb. Finland 
representerades s v  fru Parssinen, den 
enda av de narvarande, som hunnit 
in i parlamentet. För övrigt vor0 
representanter iiarvarande fran Tu- 
rin, Schweiz, Holland, Ryssland, Bel- 
gien, Ungarn, Norge, Estland, Polen 
och, Amerika, i allt 58 delegerade. 
Shsöm ordförande fungerade fruarna 
Zetkin, . . .  . Stuttgart, och Boscherk, Wien, 

och till sekreterare utsagos fruarna Pars- l 
sinen, Viborg, och Hyildinas, London. 

Koilferensens förhandlingar omfat- 
tado fiiljaiicle punkter : 

l) liapporter Over den socirilietiskn . 
kvinnorörelsen i olikn länder; 

2) Upprtittande av internationell för- 
bindelse mellan de pA socinlistisk grund ' 
orgauiserade kvinnorna i de olikn Iiin- 
derna ; . . 

3) Kvinnornas röstratt. . 
Första punkten inleddes med ett 

langt anförande av fröken Baader 
över rörelsen i Tyskland.. Trots allii. ' 

förfUljelser frAn myndigheternas sida 
sta i dag 10,500 t3,ska kvinnor i 

GRYNINGEN. I 
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de socialdemokratislrn fijreuingariie 
120,000 arbeterskor %ro fackligt orgn 
niserade och D Die Gleichheit 8 1x11 
70,000 prenumeranter. 
' D:r Madeleine Pellnce , rapporterad( 
över deu socialistiska kvinnorSrelsen : 
Fralikrike, som i motsats till de bor. 
gei'lign kviunori~a fordrar den al lm~un: 
iBöstriitten. Franska socialdemokrntint 
.\<ougress l906 antog en .resolution, upp  
stnlld av de socinlde~xlokriitiska h i n  
norna, vilken uppfordrade fraktioner 
att i parlamentet upptrkdn för kviu- 
norilas röstratt. Ett  sliiclant förslag 
skall under den nrrmaste tiden väcka 
i parlamentet och h w  god utsikt .at1 
bliva antaget, d& ungefar. 300 parla, 
men tsledarnöter lovat rösta för det- 
samma. 

De eugelsks delegerade meddela, at1 
i: Euglavd 150,000 kvinnor ilro fcw,k- 
ligt organiserade. Genom söndags- 
skolor och publikatiover för uugdoinen 
verkas för uppfostran av den unga 
generationen i socialismens anda. 

13elgien har ett organ, ,Den socia- 
listis ka kviimm r ,  för uppfostrnu och 
tillvaratagniido av kviimornn ocli deras 
iii tressen, soii1 utges' pie vlKiniskn och 
Crniiskn sprklteii. 500 kviiiior '!iro 
politiskt och 14,000 fackligt organise- 
rade. En motion om kvinnornas röst. 
ratt och valbarhet till arbetsdoij3stol 
larue föreligger i parlamentet. Den 
politiska röstriltten fordra Belgiens so- 
ciddemokratiska kvinnor gergensamt 
med intinnen, som likaledes &n i dag 
tyranniseras genom ett pluralvalsyetern. 

Rapporten frHn Ungarn meddehr, 
att darstades inga organisationer en- 
bart för k~innorna bildats, utan .de 
organisera sig i fackföreningarne ge7 
mensamt med För tjanst- 
flickor och llirarinnor bn bildats egna 

.. fackföreniugar.. Dessutom finnas arbe- 
, tarebildningsföreningar, till vilka de 

socililistiska kvinnorna ansluta sig. . 

I Holland ar0 '500 kvinnor orgaui- 
serade i socialdemokratiska klubbar, 
som arbeta för kooperativ husliAllning 
och gemensam bnrnauppfostran. 

För Österrike kunde fru Adelheid 
Popp, en av de mest framtradande. 
iiidividualiteterna ... och sakerligeri en 
rrv de dugligaste representanterna för, 
den intornationella socjalistiska.kviiino-j 
rörelsen, konstatera, att i dag 42,000 
arbeterskor stå, i sina fackliga organi- 
sationer. Och i den politiska orguni- 
satiouen göra kvinnorna gemensam 
sak med uiiiiineii, i vilkas iösträtts- 
strider de aktivt deltaga. Sedan deuns 

nu svgjorts -med seger för män .  
neQs z\llin&nna röstratt ha clq valda 
socialdeuiokrotiska iep~esentiinterna in- 
kommit med förslag i riksrkdet' om 
allman röstratt &t kvinnorua. ' 

' 

I Bölitnen &ro 6,000 kvinnor politiskt 
och 15,000 fackligt organiserade. Deras 
tidning utger' i 6,500 eseuiplar. Vid 
valstriden i Mai-% lm d8 ..-checkiskii 
kvinnorna gjort 'sin fullo skyldighet 
och mknga inau . hLew. w.. b e ~ . . ~ p p ,  
muntrade ritt g& till vqlurnm meil 
den röda röstsedeln. ' 

M O R G O N B R I S  q 

. .  

J Cliic;lgo iiro 500 socialistiska kviu 
nor .organiserade och Böra en energis1 
strid föl: de socialistiska idheriias sprid 
ning. '. . . . 

I Fioland st5 1.8,.00 kvinnor i par 
tiet och .!l socialclon~okr~tiska kvinno 
lin iiivnlts i .lnndtdagen. Det social 
demokratiska kvhiioförbuudet har 01 
avdelningar. 

Fru  Sjösteen ineddelade frbn Norgc 
att hrbeterskornn Kro organisernde sil 
som sektioner av de socialistiskn ar 
betnreföre~ii~igrirne: 'Under detta .A 
lm . 300,000 noiskn kvinnor erhklli 
politisk röstrrtt, soin' de hoppas at 
vid nrsta valstrid kunna a.nv%uda si 
att de ej behöva. slrti,mmas. . 

I Sc.\weiz &ro 10,000 kvinnor fack 
ligt organiserade. Irör en  del for'drin 
gar .upptr8da cle geinensaiiit med del 
borgerliga kvinnorörelsen. ' ' ' 

Vidare nvgA$os rapporter friin Ryss 
land och 'Italien, men dessa agn fögi 
intresse föc oss. 

Klara Zetkiii höll darefter ett före 
drag över upprattandet av en inter 
uationell för:bindelse mellan do sociali, 
~t iskt  orga~iisor~c~e kvirinoriia i olik: 
hiider. I'loii uppstiilldo S R S O I ~  de 80 
viulistiskn Icvi~ir~ori~ns fijrstn forclm 
kviuiioruas skydd shom hustxu, nr 
beterska, moder och statsborgme. Ge, 
ioiu att sainnmnfatta den internatio, 
i el la proletariska kvinnorörelsen skull( 
detta mhl lättare och siikrare uppiilis 
Fru Ihrer föreslog shom ett interna 
tionellt centrum för de socialdemokra 
iiska kvinnorna :)Die Gleihheits~ rea 
laktion.' ,Die Gleihheit~ - läses ' i  d( 
3esta land, och ' därigenom vore redar 
au den förniimsta förbindelseliinker 
3mellan de social.demokrat'iska kvin. 
iorna i de olika Iiindeina filrdig. Ef. 
:er en langre debatt fattades följande 
?eslut: >För att' niirmare framja dc 
n ternhtióiiella ' f örbindelserna , mellan 
le socialdemokr&tiska kvinnorna ' i dc 
mkilda landerna, beslutar den .första 
nternationella socidistiska kvinnokon- 
erensen upprättandet av ' en l interna- 
tionell central, till vilken partikvinnorno 

(le enskilda landerria varje Ar insanda 
iainmant'attmde rapporter över rörel- 

deras ' heinlasd. Likaledes. ha 
le att . Iamna löpande' rapporter over 
riktigare .företeelser, .Tyskland .be- 
tammes sasom ceritralstalle, : r Die 
3leihhei t, till publikationsorgan. .Dit 
3leihlieit r sandes till de , socialis tiska 
cvi.nnornas centraler i de- olika liiii. 
lernn, vi1 kn' centsaler uidste s(lrjn, föi 
ippoy ternns . publikation - i* sinn resp. 
ands 'partipress., 
' Kvinnori~ns r6striittsfr&p furd e till 

;karptt debatter mellaq Osterriko och 
ryskland. I det förra landet hn v8ra 
)artikviniior r5knat med realiteterna, 
le ha kampat arofullt .vid maimens 
ida för dessas röstratt, sbsom det nHr- 
nast liggande, 'och nu sedan mannens 
'östratt erövrats kampa de geinensamt 
ned mannen och dera;s.B3 parlaments- 
epresentauter för.. . kviunbröstrfitteii. 
>i J?asspde. .iia4ur!igtvis .i&e.$et tyskg 
xtrernet, soin förebrkdde do österrikiska 
:vinnorna a t t i c k e k r  betjiinat sig av 

propaganda. F r h .  -tyska sidan Erain: 
lades en resolution, soin mot 11 riister' 
an togs av konferensen; Dess enormn 
liingdditt hindrar mig att i denun 
sainmaiifattning giva Morgonbris' 13.- 
sarii~nor en översattning - av' densamma. 
Meil slutkl8mmeii in% .meddelas : ' : 

%De socialistiska partierna'i alla Iiinder 8ro 
förpliktado att energidit li#.n~pa £ör don' all- 
manna kvjniioröstriit tens införande. Darför(! 
%ro alla striclor för cleinokrat,isering riv riist- 
riltton till de IaggivaniJe och admiiiiatreranclo 
korporationerna i stnt och kommun att anses 
s$mm '.strider fiir kvinnoröstriitten, fiom dessa 
pnrtier n&to fordra ocfi i agitationen shviil 
som. i parlamentet eftertryckligast . företriida. 
I IRnder, dar (lemoliratiseringen av' mannens 
röstriitt %r längre fra niskriden eller helt ge- . 
noinförd ha de socialistiska pnrtien att i ipp 
tags kniiipcii för införnndet av kvinnans rö.rr- 
riitt och i förbindelse tlarmecl naturligtvis 
ocksa att förfäkta d ln  de: fordringar, eom vi 
i det manliga proletnriatets f.ulla medborgai- 
riitta intresse ha att ~ippstiilli. . . 

Deii socinlistislta kvinnorörelsens plikt i 
alla IUn(.lcr Rr, att  n ~ e d  a11 kraft deltaga i 
alla strider aorp de aocialistieka.p~rtierna föra 
Ctjr rastrattons deinokratiseriiig. Men de m:i 
ocksA med all energi verka för att i dessa 
stritler kviiinorriae allinitnna röetratt. i enlig- 
het . med siii princil~iolla och praldiska bety- 
rlel~o rillvnrligt förf!Li;t:ix.~ ' 

l>ctt;;i. iir sliitlz~Hininen i reso~,utioaen, 
som i sin teaclens sedan , htergavs i 
den ïesoluti~n den iuternationelln so- 
cialistkongressen ifrhgan om kviunans 
röstr&tt antog. 

Det mh vara mig tillbtet att göra 
en liten anmärkning mot denna revo- 
Iutionsltira. . Ingen torde, ha nbgot 
emot, att konfereusen teoretiskt stallde 
3jg pA en sadan stiindpunkt.. Men 
skall teori och praktik icke st& i mot- 
sägelse till v'árandrn sa .mil man ocksh 
vid sbdana besluts fattande alltid rakna 
med realiteterna sasom varg, Österri- 
kiska partikviunor gjort. Et t  exempel 
Er&n Tyskland ar  tillrii~kligt att pilvisa 
riktigheten. av detta; Här sta vi vifl 
3öijaii av ' a  striden för den allmgnun 
rösträtten i Preussen. Liberalismen 
<an 'icke langre undandraga .sig stri: 
ien, lika litet . s o m  det katolska par: 
iiet. Socialdemokratin har uppgiften- 
itt driva p& dessa pnrtier. . Tror 118gou 
 tt den genom att upprulla frAgan om 
rvinnoröstratte'il i liela sin vidd kan 
:öra flet 1uinst.a intryck p% röstriitts- 
itridens ghng? Jag för. inin del t-roi. 
nots@sen. -Man m% fordra den för 
rtt principiellt. havda sin ställning,. 
men man md slutföra 'den egentligii 
striden ou1 miiiinens röstriitt för a t  t 
:Fler denuus erövrnnde o c h  med hjalp 
iv de uinndnt mun kan .f& till ptirla- 
nentet fKra striden om kviniiauar6st- . 
*ättvidsre - som uiau gjort i Oster- 
qiko ocli i Sverge." 

Faljande f o r  överliirnnades till 
let intern,ztionella sekretariatet att dal- 
!idare , behandlas: 1) De socialistiskn 
:vimorna fordra att det med synnerlig 
ver arbetas i rtntimilitmistisk andn 
)ch .för interiationel! broderlighet. 



Leon. Larssons 'diktning, 

2) j<ouferelisen fordrar ficiniisiollt 
iilidcrstöd At iiörflic]fiude iiiiicli-ar snint 
för sliciaun inödsnr som uihste sarja 
för siiih b:lriis uppe]iiille, sb . a t t  de 
icke bli tviugnde till Iöne~irbote. (b- 
gelskn f ördng.) 

3) nfists internnt,ionella sociali- 
stiska kviailokoi;fereus uih frSg:.tu om 
boykott av varor och reko~nuieudatiou 
nv s8dnria behai~dlns. (Förslag IrRu 
Scllweix.) ' . 

Detta ar  i liuvudsak det tirbete deu 
fcrsta iiiteruwtionella kviunokonfereu- 
sen utfört. Mun m& utau fösbelihll 
erkfinria, att den gjort en viktig insats 
[ör at t  föra v&rn socialistisku kvinnor 
i olika land narrnare varandra. 

wiljhcim JaPlssola. . 
. .. 

m- e '  
. 

Ovnnst&eude korta referat om den 
första internationella kvinnokouferen- 
seu Iiimnar endast en mycket .samman- 
triingande bild av  den diskussion SOIXI 

dar  varit förd. 
Det fraingbr dock med all önskvirrd 

tydlighet huru alla spörsmtil som spe- 
ciellt beröra kvinnorna Iner och mer 
intensivt tagas upp av dess8 och drivas 
till sin lösning, och at t  naturligtvis 
den viktigaste av alin, den varom iu- 
tresset koncentrerar 8ig &r kviunoruas 
rgstriittsfrAgs. Arbetnrklassens kviii- 
nor i de olika landerna komma sakert 
ocksh efter denna konferens att  annu 
mera an förut samla sig om just 
denna fordran. 

Iconferensen beslutade ytterligare, 
som det frarngar av referatet, a t t  upp- 
ratta en internationell ceutralbyrh för 
de socialistiska kvinnoorgauisntiouerna. 
Detta beslut kommer at t  bliva av stor 

det att medföra 
och enigt arbete i viktigare 

frhgor, och (istadkomma i 
kvinnoorganisationsarbetet samt bringa 
en mangd s~örsmál  kvinnorna, 
att i r'tt och .ett 
rikt material för framtida arbete kom- 
mer att  vinnas. 

Vi ha shlunda all anleduing gllldja 
oss &t denna den första internationella 
kvinnokon Eeïensens resultat. 

. .. 

II. 
. 
Den tredje sainlingen dikter av Leon 

Larssons hand har nu utkommit, pB Soc.- 
dem. ungclomsförbundets . livliga förlag, 
och biir den cn smula underlige titeln 
En  ' c7dres cisor. 

Denna diktsamling' s l d  jer sig ganska 
avgjort f r5n de bada förcgfieiide. lieiit 
formellt stcr den högre: utmiijslingen ar 
biittre, rimflatningen noggrai~narc, viil- 
l jwlet skönare, klangen' renare. l h t  
lyriskt sett iir deii iiven innerligare, gc- 
iioinsltiri1ig:ire. Mcii. 1;n:~ppast nPlr clcn 
i tiiii licils 1cl:irliet och driiipn, i iiitellek- 
tiicllt iilod ocli ciit;usi:isin för icl6ernns, 
folkens och klassernas kamp* upp till 
sina förcgihgare: Av kampan har blivit 
en grubblare. N&, alla skalder gro 

I 

Detta ar ' den sunda skepticism. som 
biir oas genom livet med f r i  och oska- l Den reglementerade 

MORGONBRIS ' 

griil)l>lni*c. GAt:~:iiis Iösiiilig vilja <lo liiin;~, 
nioii c1ci.i liniior ingeis. .I tjiilva vci.lict 
iiro vi alla, soin tiiiik:~ övcr tiiigcn, 
gr~ibbl:irc, so111 vi1;ja liisa clcri «tor:i. g$- 
tnn som innii Iöscr en rcl~us. f i lhi  clcn 
stora g i t m  har ingcii lösning, blott clet 
stora fsigcteclzaet, iiitet utropstecken. 
Vi grubbla S.ndA, och niii vi göra det, 
inen med klinga i hand och hjiiln~ p5 
huvudet. Vem vet om icke till slut 
,cill:~ gl~tors lösning ligger just däri: att 
hariclla, att 1zRmp:a. Kulturens verkliga 
hjiiltar ha alltid varit stridbara tankare, 
lcrjgaiide clröinii1a.m. Lilzsonl en folk- 
ledare m h t e  vara uiigot av lyrilrcr, 
m h t e  en folkets skald stiiiidigt vara en 
kSii1pe. 

Bortse vi cmellertici f r in  den brist 
son1 h i r  ar antydd, $5. f i lms i En ddrcs 
visor mycket bfide vackert och djup- 
tiinlit. Samlingen ar i sin helhet mera 
svhrinbdig 511 sina föreghngnre, vilket 
redan inledningsdiliten tillkannager med 
sin '~dgrtfyl lda bekannelse: 

afin den &?lndigt le, 
, ,e. sjalen vill enbast g r ~ t s  

ty livet med sorg l e  
iLr mig som e n  .dyster g ~ t a .  

1 andlösa dagars tal . 

jag iankarnas tr&dar spunnit 
me], ,,,,,tt ,,b kval 
h, .lit vad min ejal har vilnnit. . . 

O sikte jag himlars avsr. 
p% tusende dunkla frPdgor 
,toa dyster och 
do& skrifton i stjarnel&gor. . 
. 

ar icke bara och 
dig. poesi - det vitt,iar en mannisko- 
sjals sökande efter sanningen, icke dock 
efter deni nganningr soin en förnuftslös 
tf0 . &apar, litan- efter den, som - endast 
den tvivlande i sin.a största ögonblick 
ser en skymt av. Tj det &r sa 'visst 
det; som ligger i 'deii' f i ka ,  skalden gör 
i ,,, annan..dikt: ! 

.Veme&r.det av Adams e t  
som sanningena ord kan saga 
och oriitt skilja fran ratt 

c @ch vardet; p& vAgsk&l vaga. 

. . 
' 3 

N;in Wr IXr ijvrigt g% till. viira. allra 
st+~dx sk:~lclor Siii. att linn:~ iiakot soni 
j d jup  och iiincilig lyrik :nib upp till 
.Eölj:inclc lilla dikt:. 

. . 
0, vita, vita blomma. 

0, vita, vita. blomma ' . 

f r h  Ijiisn f6crs Innd . . 

du iii.  Eör spitd att brytas . , 

och skiindse av min band. 
' 

IIII etlir cliir ron, 'inen sïniitsatr 
. av viigena sand och gros . 

ocli visan:rr biott i t r h d  
. . 

tiii iivots sol och Ijiici. 

n11 8th-  diir vit och siisnm, 
. LInnci törne och bland. sten ' 

ocii Iitiigtnr eftcr solen, . . 
mon vissmr i dess sk-. . ' 

O, hlonima, vita blomma, . , - 
snart kommer Iiösten gr&, . ' , 

d5 skall du, solens dotter, ' 

till mullen ~ t e r g i ~ .  

Vaclzrra och fnlllromliga äro sven s i -  
clana diktei:. soin Det . ur. bcb&dcd och 
Golgata. Dan yttersta domn har Kip- 
l i n g ~  2 Vingclman D som förebild och f ir  
vid sidan om denna vildiga dikt enclast 
smh kontiirer. Den .l.icler iiveii av en 
de l  formella ofullkomlighe!er, vilka dock 
skulle kunna bort.ajslas. : ' . ' 

De båda sista dikterna, i samlingen '. 

äro icke stiiinda så i svart uom minga 
av. de föreghende. I dikten .Eden ser 
skalden i drömrnarne åter det ljusets 
och rattfilrdighetens ' land,. som , hans 
egen klass och de nya ti<ernas manni- 
skor sträva genom mörkret och öknen 
att ni: . . . . 

Har skall ej sorgen ôtita, , 

. . 
ty allt m% vi har förgäta . 

. . för glädjen. som famnar 088. . 

SO 1Bt oss med blommor &nycka, . 

: ty bar ar det sol och lycka, ' 

och 1iCngt upp i rybden flammar . . 

den heliga solens bloss.' ' ' : :.. ;- 
-.a --. .& 

En ddres Visor iir som synes rik p& 
en skön oni ock något 'entonig poesi. 

. .  F. S-m. 
. . 

tvivlets vemod som i dikten om Lyc7~an 
tar sig följande sköna gestalt: 

dad sjal. 
Det ar i. grund och botten. sainrna 

Och' blommor som flainnia ochv lysa ' 

,do skoln, iigr höstvinden nglkas, . 

val' föret uttiv alla förfrysa 
och vissna och varda till niull. 

: 

Men skönt !ir det ZLndock att glömma 
det bittrn och jfirnhlirdn livet. , 

ocli onsiiiii i n:\t.tpii .f;i. dröriima 
oiii soloii ocli engoriins slott,. 

' 

Och :ildrig h t  sker niidrn iinilor 
ilii db, som vi drUn~inu och cliktn., 
och gud:irn:is sol!jusx luiiclor 
de fiiinas i dröiniuariia blott. 

prostitutionen. '. . , 

Orsaker till  det kvinnliga förfallet. 

Personer, som. stiiderat fö.rli8llandenn 
nogtre pdstij, att ekononlis1;t trAi~gnllil 
siillan ar orsaken till sedligt förfall bland 
Itvinnorna, och att lrvinnnn ytterst sallao 
av fattigdom drivits till prostitiitioiien, 
utan av helt andra orsaker: shson-i lusten 
för utsviivningnr, dryckcnsl~np, outveck- 
h d  ii~oral, sinnlighet, fkfiinga och vin- 
ningslystnxl in. in. . M:? .sölter ' iiveii 
stöd for dciiiii, uppfattning diiri, A t t  
prosti tii tioiis:isni(I:~~ rckry tcras fr:h nlln 
~~ii~liii1lslil; i~~cr. o 

Att bevisa detta y4 ;tt tillfredsstiil~ 
1:inde. satt har dock icke. .lyckntls för 

. . . . . . 



M O R G O N B R I S  

n Agon. - Skulden ligger i sjiilva vhr 
sainhiillsliv, diir den ena individen strii 
var uppat pll den andres bekostnad otl 
dar envar endast har sitt eget basta fö 
Ögonen ; dar den krassa individualisinei 
behiirsliar varje sivne, där man hiin 
spnslöst jiiktar efter Era, rikedom ocl 

. makt, utan nAgon hänsyn till andra 
intressen, esistens och liv; dar den eni 
individen nedtrampar den andra fö 
snöd vinnings skull, av avund elle 
akadelustn enbart, dar man sätter ei 
ära i att ha skadat sin niista och da 
man icke ryggar £ör medlen - icke ei 
g h g  de simplaste l - och där varje in  
divid bemödar sig att  stalla sin persol 
över an dras. 

D& en kvinna bedrages av en man 
stir denne i regeln p% ett högre social 
steg Iin hon, eller vad som är Einni 
vanligare: 72ara inbiltar sig detta. Sam 
hälillsstallningen ger individen sitt varde 
Den högre staende betraktar. den lagrc 
stående vara till endast för hans skull - 
varje hänsyn till den liigre staende be 
traktas överflödigt, och detta galler ickc 
endast klass mot klass, utan alla sam 
hallsklasser. Detta nzdste vara den verk 
liga anledningen. Men samhället toler 
rerar den, ock, om kvinnan än ar der 
mest lidande d&pA och den enda al 
samhället brannmii&ta parten, ar hor 
dock som individ icke mycket mindri 
skyldig an mannen, .sa länge hon blind, 
tolererar allt, s% länge solidariteten kvin 
norna emellan ar så, outvecklad, och s! 
Iiinge hon själv ar den, som hardas 
fördömer den fallna systern. Det sjuki 
och simpla kan icke bekämpas med av  
sky och hhn dar detta har sin orsak : 
dCllig uppfostran, dumma förestillningal 
och framförallt: i den sociala olikstallig 

' heten, vilken omöjliggör för t. o. m. in, 
divider nied samma intressen, av samma 
sarnhiillsklass, att  i de t .  dagliga livel 
urnglis som bröder och systrar. 

Det s r  med den unga kvinnan son; 
med den unge mannen. SA länge hor 
ej f%tt blicken upp för sociala och kul. 
turella spörsmål ar hennes enda traktari 
' nöjen, teater, baler och fester - att lysa, 
aras och firas; och sjiilva den 'fattigaste 
drömnier i ungdomsaren om välsthnd 
och lycka - förvärvat genom en tillfiil- 
lighet, eller en slump. Ofta insiitter 
den unga kvinnan hela sin energi och 
tid för basta möjliga äktensknpstillfalle; 
hon pyntar sig sa gott hennes resurser 
det nledgiva, och intet ont däri, men 
samtidigt vill hon gärna se sig som den 
förnämsta. Är hon dessutom vacker 
blir hon lätt högmodig och strävar till 
andra riamhallslager. Hon emottages 
ofta med öppna armar, man smick~ar 

. hennes flifanga och gjuter högfärd i 
.hennes sjal, hon fAr en kavaljer, som 
motsvarar hennes ansprilk p% ridderlig- 
het och elegant upptradande. - Det % 
annat an en arbetarel menar hon. Lyc- 
kan ler emot henne, och obekant med 
livet, anar hon icke med vilket förakt 
den artige fastmannen betraktar henne 
enbart för det hon tillhör en ~ l i i g r e ~  
samhallsklass och hon anar' icke brAd- 
djupet vid hennes fot. 

Ofta @r henne allt väl i hiinder, men 

i de flesta fall blir hon snöpligen b( 
dragen. Hon 'bjudes ph fester p& kaf6e 
och guldkrogar, vänjer sig sinbningon 
dricka qiinsch och annan sprit. De 2 
fint del - - - Hon aiiar icke rneniri 
gen: att göra henne medgörlig, att föl 
etöra hennes framtid - - - och sedai 
kasta henne p& skriiphögen. 
Gh det illa för en flicka ph det siitte 

finner hon siillan medlidande hos dem 
som borde vara hennes vänner -- kvin 
norna ur samma samhällsklass. ~ H o i  
var,shdan o, s. v.: det Kr ratt &t henne 
Iloi!imer du nu till oss! Nej tack1 - 
va'; vi inte goda nog förut, behövs de 
inte nus, o. s. .v. I den stilen resonera 
man. Utstött överallt finner hon sil 
ensam och livet odragligt. Det gAr se 
dan s& lätt utföre. 

Spriten är överklassnobbarnes främst: 
förföre1seredska.p mot underklasskvin 
norna, och de fleste prostituerade ari 
kvinnor, som förförts av överklassare 
A.tt dessa eller deras representanter sedar 
kan lagstifta mot offren, bevisar haltei 
ho3 det s välordnade B . .borgerliga sam 
hall& l 

Men icke endast b l a d  överklasser 
frodas ansvarslösheten mot det kvinlig: 
kijnet. Vi finna den aven bland kropps 
arbetarnes egna .led och här har der 
naturligtvis den i92 billade Överlägsen 
beteh att bygga på - det vill med an 
dra ord saga: dumheten. 

Icke sällan hör man man - ja t. o. m 
~m%lmedvetna~ ~iocialdemokrater, gkrytz 
över sina kvinliga äventyr, dar' oftast er 
arbetarekvinna var .den lidande och be. 
dragna. Sadant är simpelt, oandlig; 
simpelt l - Hur vill man skapa ett battri 
i~amhalle, d& man förstör individen ock 
skryter med rhheten?, .Flera av vHrr 
Eabriker, dar man och kvinnor arbetr 
sainmdn, har blivit sannskyldiga härda] 
€or moralisk förvildning och förfall; ock 
mhnnen 'betraktar of ta kvinnan som er 
under .sig sthende Varelse. Det raastt 
sprak . förekommer mellan män. och 
cvinnor, som tavla att- överträffa var. 
indra. 

Men det som &r rBtt, osedligt ocb 
moraliskt .av kvinnor, ar icke s%, nä1 
jet kommer f r h  miln. Och ofta hö1 
nan män, som ajälva äro de rAaste 
)ch mest omoraliska, som sjalva lärt 
zvinnorna allt vad de saga och göra, 
;om kan anses anstötligt och shrande 
'ör ett sedligt sinne, eller infört och vid- 
nalrthAlla den daliga andan inom fa. 
>riken - med 'ännu råare och fräckare 
ittryck berätta och förgruva sig över 
,n kvinnas r%a och fräcka spr%k. 

Mannen i blus spelar ofta samma spel 
ned fabriksarbeterfikan, som han inbil- 
ar sig vara överlägsen, som överklassaren 
ned under honom sthende kvinnor. Att 
cke arbetarene käresta i samma ut- 
träckning hemfaller dt prostitutionen 
Hr man tillskriva den omständigheten 
,tt han icke kan bringa 115gra elrono- 
niska offer, inedelst vilka hon kan brin- 
;as över sin ursprungliga levnadsatiillning. 
Ion fick under tiden förbindelsen riickte 
eva i sitt eget arbote, liksom förut 
c h  - - hade darför intet lägre st8g a t t ,  
alls. . . 

Föraktet för kvinnan. i. fabriken ar 
föraktet för fattigdomen, ty ile kvinnor, 
som ltastas in p& dessa arbetsplatser 
Rro i regeln de fattigaste, som tidigt 
m h t e  försörja ~jig sjiilva, och .kanske 
aven sjuka och orkeslösa föraldrar och 
syskoil. Det %r oförsvarligt d5 de fat- 
tiga inbördes göra livet bittert för var- 
andra, och detta bevisar vilket drygt 
uppfostringearbete .som föresthr social- - 
demokratien, samtidigt den arbetar pA 
den verkliga orsalrens .undanrödjande. 

Carole'nu Niillengren. , 

Från Kvinnornas fack- 
förbund: 

Lönerörelse bland badbetjäningen . 

i Stockholm. 

Vid tiden ,l maj detta. år inlämnade 
fören'ingen Stockholms badbetjäning till 
Stockholms Badhus-Aktiebolag, Aktie- 
bolaget Klara Badinrattning och Aktie- . ' 
bolaget Rlglarbadet en begäran om för- 
höjning av lönen för baderskorna, även- . 

som att dar baderskorna ej erhålla fri 
medicin, lakare och fri sjubang B sjuk- 
hus, dett. skall erhållas. Den stora 
stegring av levnadsomkostnaderna, såsom 
mat och husrum, som pas senaste tiden 
ägt rum i Stockholm är det som gör . 

att det bliver svårt för baderskorna att 
kunna reda sig nu på samma lön som 
Eörut. 

Den nuvarande lönen &r 15 kr. i m%- 
naden. Arbetstiden frHn .kl. V 2  8 f. m. 
till 10-11 e. m. med 1 tim. middag,". Pd 
sommaren en tid kunna visst baderskorila 
5% ifrln s i t t .  arbete SA tidigt som kl. . 

Lielo e. m. Nilgra 'timmar i veckan 
>år bort av den l%nga arbetstiden pb 
s% sätt att det erh%lles. vissa sovmorg- . 

nar. Söndagarne äro de.  ej heller fria 
utan fli ' de turvis tjänstgöra om sön- 
lagarne från kl. V e  8 f. m. till 1 och 2 
J. m. D% är det väl inte. underligt att 
3aderskorna begära , förhö jning . pli sin 
.ön. Helt naturligt. &r det ju att bn- 
lerskorna inte kunna reda sig p i  denna 
.ön. De iiro beroende av slumpen, som har 
ir de frivilliga avgifterna friin badgästerna. 
aen huru vanskligt är det- icke för dem . 

 tt veta sig ' inte hava mer- an. 50 öre 
)m dagen i saker förtjänst. 

Det ar ju icke endast. . skötandet av 
)adgasterna som ar 'baderskornas arb.eto 
itan tillkommer stadningar och pB sina 
itillen mangling av bndlinnet, och det 
ir nog inte SA litet 'pijrit. '. 

Det tros alltid att de som iiro lian- . 

risade till de frivilliga avgifterna, soin 
ön för 'sitt arbete, hava. mycket stor 
örtjiinst' och att allmanheten nr mycket 
rikostig, p e n  sb . 6 :.nog inte fallet. 
JSlngen gHng har nog. förtjansten sam- 
nnnlagt med den fasta inte strackt sig 
iögre 5n till 1: 50-1: 75 om dllgen. 
len genomsnittsförtjiinst av G -7 kr. 
Im dagen som skrevs i tidningarne om 
lava de nog Ungt till. :Att baderskorna 
ilja hava en fast 'lön. sv 30 kr. pr 

I m i k d  är viil inte för mycket (i lands- 



orten hava baderskorna ofta 40 A 3 
kr. pr ~ntinad, husrum, lyse, viirme oc: 
d~r t i l l  drickspenningar). Men dsrtill h 
snintliga I.~adhusstyreleer 'sngt nej, emc 
clnn de anse badbetjiiningen ha det s 
bra ocli allt har blivit ordnat i omtnnk 
för dem, vilket franlgiir av denna a t  
ur det cirku.liir baderskorna erhhlli 
frin dem : B Badhusrörelsen kin si@ 
bedrivas huvudsakligen för badbetjiinin 
geix riikning, varvid bolagen tillhapda 
hlilla 'lokal, vgrme, vatten.m. m. w (Orda 
gran t ritergivet.) 

Det iira ju en makalös godhet, vilke 
dock inte baderskorna instamma i utai 
fordra dc som sagt Btörre lön. För 
eningen har inlämnat nytt förslag ocl 
hoppas vi att den välbehövliga förhöj 
ningen skall beviljaa dem.' 

FrAn'Sv. Skrädder iarbe tareförbunt  
d e t s  kongress,  . , 

som avhf~llitw f r h  den 11 t. o. "m. der 
15 mg., hava vi att oinniimna, att de 
beslut som blev fattat pA Kvinnorna! 
fackförbunds kongress i Ar, om att in, 
liimna till Sv. skraclderiarbetareförbun 
dets kongress det uttalande som fatta 
des i fri@ oln att knppsömmerskor ocl 
kliiclningssön~merskor skulle tillhöra Kvin 
nornas fackförbund ävensom lagerskrad 
deriarbetarnes hjälperskor, vilka icki 
gärna. kunna sta i samma f~ rbund  son 
sina arbetsgivare, blivit av förbundsaty 
relsen verkställt iivensom begäran at  

' nagon Prin Kvinn. f.-f.-bund skulle fi 
närvara, vilket blev beviljat. 

Under den diskussion som kom til' 
stand - genom motion f d n  Lunds kapp 
och klädsömmerskekhbb, inlämnad til. 
kongressen genom fackföreningen, som ly. 
der: %att kongressen understryker det utta 
lande som gjordes vid 1904 Ars kongress 
angående kappsömmerskornas ratt at1 
tillhöra förbundet, samt att denna rät1 
även utsträckes till kl ad sömmerskor^ - 
gjordes av skräddarne en mängd uttalan, 
den om det oförenliga i att kappsömmer. 
skorna tillbörn Kvinnornas fackförbund: 
dels till följd av att det nu kommil 
ntigra stycken man in i yrket, och dels dar- 
för att. dä ofta herrskradderi- och kapp. 
sömnad innehaves av samma firma, det 
vore svart vid löneregleringar om de till- 
hörde olika förbund. Men det är ju intet 
ovanligt att pil arbetsplatser det finnes 
arbetare som tillhöra olika förbund, men 
att löneregleringar ändock kunna g& 
mycket bra för sig, att varje förbund 
underhandlar för sina medlemmar, vil- 
ket o&% pbpekades. Det ar ju p6 
mdnga platser som samma firma har 
herrskradderi, kapp-, linne-, rosett- och 
klädningssömnad m. fl., men a t t ,  linne- 
sömmerskor m. fl. aven skulle tillhöra 
Sv. skrädderiarbetareförbundet var det 
ingen som uttalade sig för, utan gjorde 
kongressen föl jande uttalande : 

#Givande sitt fulla erkännande Ht 
syEtemAlet i motionen uttalar kongressen 
vidare, att d3 det visat sig att mannens 
arbete mer och mer Irriives i de sar- 
skilda specialgrupper inom den bransch, 

som utför sömi~aclsarbete, iiveii pii otn- 
riden dar kvinnor förr uteslutande vor 
engigerade, och db dessa arbetare utt 
slutande iiro utgAmgna ur den specia 
grupp som utför Iici:rsltriiclderi, och di 
som oftast Aterviinch, allt i stiincli 
viiselverkan, och d i  det icke ar fiircr 
ligt med gott och praktislct ordna 
orga.iiisat;onss%tt att sainma eller intim 
niireliiktade yrkesgi:iipper i den social 
kan1,pen arbeta i skilda grupperingal 
dar avtaisbestKmn~elser kunna tRnka 
vid viktiga tillfiillen lagga betydelsefull 
hinder i viigen för rationell frzlminarscl- 

SA beslutar kongressen uppfordra d 
specialgrupper, som firma med sin föl 
del förenligt och som för förbundet 
intresse kräves, att ansluta sig till del 
samma. B 

Det siiges, att kongressen besluta 
uppfordta de speoialgriipper som finn 
med sin fördel förenligt och son1 fö 
förbundets intresse. kriives att de 8k01 
ansluta sig till Sv. skrädderiarbetareföl 
bundet. Och dirined kunna vi konsta 
tern att ännu s5 liinge komma nog kvin 
norna att kanna det förenligt med sin; 
intressen att sluta, sig samman i ett f6r 
buncl med huvudsakligast kvinnliga med 
lemmar och detta iir ju icke nigot ena 
stbende för Sverige att kvinnorna slcilj: 
sig i skskilda förbund. Avensb vet 
nog kapp- och Irlädsöm.merskor att de 
Lir i Kvinnornas fackförbunds intresse at 
de iiro anslutna till detta förbund, eme 
dan de på samma g%ng giva stöd A 
organisationsarbetet bland de kvinno 
som varken Sv. skr5dderiarbetarförbun 
det eller nAgot annat förbund gör nAgo 
försök uti att organisera, och framltoni 
sven detta tydligt under diskussionei 
p% Kvinn. 'f.-f.-bunds kongress, d% de 
tydligen sades ifr%n av sömmerskorni 
sjalva att de ansigo sina intressen bäs 
tillgodosedda i Kvinnornas fackförbund 
3m kappsömmerskorna i Lund k&11n: 
sig belåtna att  tillhöra skrädderiarb.-f.-b 
3% kan val ändock den lilla grupper 
Icke veta hur det ar bland sömmer. 
skorna i de större grupperna på andr~  
?latser ii landet, alldenstund de ickc 
iyckas !hava det ' ringaste reda pil kviw 
aomns j eget organisationsarbete. Men V I  
leta att solidaritetskiinslan kvinnor emel. 
. in  börjat vakna ocli att kvinnorna som 
iro anslutna st% kvar, och flere ansluta 
;ig till den organisation aom 'i främsta 
ummet föra f.ram kvinnornas egna in- 
'ressen. 

Agitat ionen 
nom förbundet i vinter har av styrelsen 
lera giihger .diskuterats och stAr fort- 
arande p& dagordningen vid vái.je sty- 
elsemöte. Styrelsen har beslutat att 
n agitationsresa till de nya avdelnin- 
arne och till. nigra andra platser skall 
rerkstallas i oktober 'och att en kraftig 
igitation mAste bedrivas ' i  Stockholm. 
ivens5 har blivit beslutat att anordna 
!n basar i host för n 'att ' f A  medel till 
iuvudkassan i agitationen. . Vi uppmana 
vdelningarna pd. alls platser att p5 allt 
ätt arbeta för att göra avdelningnrne 
tarka och dar det finnes mycket hem- 

arbetcröltor i yrlrct iritci?sivt agitera för 
att fd dem till. ,lrarnrat~r i ,  föreningen, 
Vi veta vad en. stark organisation kan 
utriitt:~. Det iir inte nog att . utse 
cn ellcr ,tv& personer, ell& kasta allt 
arbete. och ansvar pri styrelsen utan lir 
dct vnr och en rnedlen~s  likt mot sig 
sjalv och kamraterna att arbeta för fiir- 
eningens frarnghg och styrka. 

. S. 
- - -  .- - . . . . _ .  _ . 
B sm&shneBs skrubb. 

Av Ernst Ahlgren. : 

Profeterna sp; att jag s?ra~t sliall dö 
Och kctnhunda ilet ocics; & sint, . 

Ty jag g&. .ju och biir pi ~~ö~~gii.yelscizs frös 
O d  jag Gker noy re'n utför levnadens brant; 

Men vad clödssult jag f6r 
Inqat mii?zslia mig sp6r: 

Dock - om dat kmr jug qjiuv p>"fetera. 
' 

Det ar kyligt i snz&l'nnets sb.ub@, ?nå ni tro? 
Mina tänder slawwa besatt. . 

Det är iclce för muntert att nödgas. bo 
Där det aldrig fintas sol; dur det alltid ur natt. 

Att  ett hjärta man fg t t .  . ' 

Ar h ä ~  niistan ett brott. 
Ek! Jag fryser ihjäl i .mi?a skrubb? x 

Oc7s min arma sjcd d l  ha niivigt$,. först&,' 
Den svälter vid skmbbem diet. 

Men skvaller ar allt vad fö& soni fås, . 

Och av det blir man i d e  Jct.: ' 

.Så det nz&kvurdigt .iir '. ' 

Att på svultkure?a ha* .. 

lag ej  redan har hultgrat, ihjul. 

Kera mn dessa tre dödssätt w~iy sparas ändå - : 
Ar det jjurde sukert och visst. . 

!C@ rovdjur g& mndt, som mig, uppsluka d, . 

Sona mig utcv n& hull och håv till .sist, 
Som ej tager reson 
Och ej 3ive.i pardon:. , 

>örtalet min bane blir ! 
(Ur Svea.) 

Oinstörts vill jag den bestiiende 'ord- 
ing, som delar den eniga manskligheten' 
fientliga folkslng, i mäktiga och svags; . 

privilegierade och riittslösa, 'i ri%a.och 
zttiga, ty denna orclnirig g6r blott alla 
lyckliga l 

Omstörta vill jag den tingens ordning, 
Dm gör miljoiler till slavar av n ~ b r a  
d och dessa fii till slavar. ?v sin egen 
nakt och rikedom. 

Omstörta vill jag den tingkis .ordning 
o m  skiljer njutningen frAn arbet.et, gör 
rbetet till en bördn och lijutniqeri till , 

n last, förnedrar den ena injinniskan 
enom,brist och den andra genom över- 
öd. * l?iclmrd T'Vaprer. 



Frain ' arbetsf hltet. 
(Brev till Morgoiibris.) 

Den energi och det levande intressc 
kviiinoiii~a \.isat i arhetet för sitt köm 
frigörelse f r h  tiiseiiplrigi~ förcloi~iars för- 
tryck och frKn en miiiigd olicllign för. 
h,'lllandeii, har iitm tvivel bidragit till 
att bryta det motst.hncl som funnits och 
kanske, tvekande, annu fit~aes,.@i nllgra 
hiill, mot kvinnornas krav ph lilrställighet., 
Utvecklingen själv gör ofantligt nlyclrcl 
cl5rtill., genom det att kvinnorna för sin 
esistens skull i sa stora massor kastats 
in i arbetsmarknaden, och med sin billi. 

. gare arbetskraft oftast bliva farliga kon. 
kurreiiter för n12innen i kainpeii för till. 
varoi!. Kvinnorna ha fran barndiren 
b gen on^ bakviiiid uppfostran bi bringats deil 
uppfattningen att deras arbete är mindre 
vsrt och som konsekvens d h f  mindre 

, betalt iiil mannens, och dar lm vi nog 
.en fö1:klarailde orsak, varför kvinnorria 
sälja sin arbetskraft billigare %n männen 

Men detta faktum, det att de arbeta 
för 15gre löner, ha bringat i nhga  arbe- 
tare till, att som en nödvändig Atgärd 
till rent sjiilvförsvar, deltaga uti och in- 
tressera sig för upplysnings- och agita- 
tionsarbetet bland kvinnliga kamrater, 
och' sil i m h g a  fall omedvetet bidragit 
till att i praktiken hiivda clen socialde- 
mokratiska arbetarerörelsens princip om 
Ijkstiillighet. 

Den fackliga agitationen bland kvin- 
norna har ju ock& p i  de senaste tio 
Aren bedriv& med energi och icke minst 
av livinnorna sjiilva, om innn tager hiin- 
syn till de små resurser vi kvinnor ha 
att arbeta med. Goda 'och lovande re: 
sultat börja nu bliva frukten av detta 
arbete och säkert har denna del av ar- 
betarerörelsen gjort sitt genombrott. 
NBnga ganger liar det nog sett mörkt 
ut., men ' genom egen tro pA seger och 
med det stöd och präktigs, mlinga gBngei. 
D klingan de^ solidaritet landets manliga 
kamrater visat rörelsen har det gått 
sakta men säkert frainiit. 

Arbetnrerörelsens utveckling med dess 
strid er, silväl politiska som fackliga, har 
gjort det klart för de flesta av vfM 
parti, att niblet aldrig kan 11å.s förrän 
vi. filtt d r  klass alla kvinnor med, arbe- 
terskor och hustrur, i gemensam kamp 
för mänskliga rättigheter. 

Det har Kven visat sig att kvinnor~m 
bäst själva kunna utföra arbetet för var 
stora sak bland sina klass-systrar. 1% 
den socialdemokratislm kvinnolronf eren- 
Ejen vi haft i Hr, var det frligan om ord- 
nad, planmassig agitation och kvinnliga 
agitatorer som val tog det mesta av 
konferensens arbete. Man fick dar de 
klaraste bevis för hur nödvandigt det 
just ar för arbetarerörelsen att genom 
fackliga och politiska organisationer och 
dess upplysningsarbete, skapa hängivna 
och m Alnledvetna socialdemokrater av 
arbetareklassens livinnor. 
' NU isynnerhet, d% de borgerliga kvin- 

norna s% mäktigt höjt kravet p3 röst- 
rKtt, ar det annu nödvändigare att viira 
egna kvinnor upplyoas om och energiskt 

arbeti för denna riitt. DFtr'Eör Kr de 
som undertecltnad och flera kamratc; 
med mig försölrt sl& bort den envisa 
:iggande kiiiislail av att ingenting lciinn: 
utriitta, och m.ecl god vilja att göra. öi 
gott vi kunna följt kallelsen frAn olik: 
orgnnisntioner att med de första osiikr: 
stogen g5 agitatosetiias allvarl.iga ocl 
:insvaasf ulla vupr.. De t hnr 5vei1 givi 
oss tillfiille att 115got bli triinade för dcr 
av Sot.-Dem. I<viniiokoilferense~~~ ar 
betsu tslrottet planlagda agitationen fö: 
höstcn. 

För att nu koiuina till det varon 
rubriken angiver vill jag i brev til 
Blorgonbris avgiva rapport om clen ngi 
tation jag haft tillfiille att u tfiira. 

I Viisterds blef den 24 Inars er 
kvinnoblubb bildad av $6 kamrater, vilker 
%r 1ivslrr:xftig och utför sitt Atagna ar 
bete s% gott den 1z:ti.i. Orebro lrvinno, 
klubb invigde flin röda fana den 21. apri 
och teferat f r h  bida dessa möten har 
ett föregiende n:r av AIorgonbris blivi. 
givna %t tidningens läsarinnor. Den i 
juni var en friluftsfest i Hornsbergr 
hage anordnad a.v Sthlmi Arbetarekom 
mun, diir vid sidan av föredrag, datir 
och lekar, det iiven genom anförande ai 
mig skulle bedrivas agitation bland fes- 
tens  kvinnlig:^ besökare. 

~or l~n~e-f iomnarvets  arbetarkommur 
hade den 16 juni en sonimnrfest meu 
förcdrag :w krinirat Adolf Olsson om 
))'IJngclonlsrörelsen B ,  och av undertecknad 
för kvinnorna. 

Den 7 juli var jag kallad till en fes1 
i ICilrrgru\:an, besokt av nära 400 per, 
soner, och blev resulti~tet av föredraget 
dar: en kvinnolrlubb på 62 medl. Det 
V B ~  med ' verklig gliidje jag sAg med 
vilket intresse de manliga kamraterna 
tog: sig an den nybildade klubben och 
med vilket allvar klubben 8jiilv med 
detsamma tog sitt viktiga arbete, och 
att den skall. lyckas ar jag övertygad, 
med den kännedom jag genast fick av 
det karga, ärliga och karnfriska bergs- 
lagsfolket. Den 20-21 juli gällde resan 
Hagge-Smedjebacken, ' dar föredrag och 
fester höllos till f ö r m h  för Brunnsviks 
follrhögskola, anordnade av Smed jebac- 
kerid arbetarekominuu. Den i% sist- 
niirnnda platsen var besökt av omkring 
300 personer. 

Viisterviks soc.-dem. kvinnolrlub b hade 
sommarfest i Folkets Park den 25 juli, 
vilken var besökt av niira 400 personer 
och' dKr jag höll föredrag. Kamraterna 
i klubben hoppades atit efter denna fest 
tnotstAiidet och arbetarehustrurnas oför- 
stHencle . för klubbens verksamhet skall 
vara bortai Det lyckades mig även att 
bilda en fackförening av stadens söm- 
merskor, men dar, söm p& andra orter, 
ha kvinnorna. ej lart kanna och första 
den stora kiinsla som bär upp hela den 
internationella arbetarrörelsen, kainrat- 
skapet, solidariteten: Det har nämligen 
kommit till mig att de icke organiserade 
kvinnorna försöka trakassera dem som 
$iitt in 'i fackföreningen, men det Kr att  
hoppas , att föreningen med stöd av or- 

ganis:itionen p i  platsen ' och sitt eget 
förbund 5ndA h811er sig vid liv och med 
styrka b6rjar sitt arbcte. ' 

Den 31 . juli, 1 och 2 aug. var jag 
p% agitation i Norrköping, för Sv. Textil- * 

;irb.-förbundets avd. . dar, ,och vor0 dessa 
inöten nitt livliga, i betraktaide av sv& 
righetcrnn, att; KL rikt :besökta fack- 
förenin~inötcn sorrimnrtid. 

SA den 4: aug. styrdes kosan .till Bos- 
holm i Ostc~:~~tl.aiid, dar en f riluftsfest 
var anorcliiad sv I3oxh.olms och Heminge . . 
jZinarb.-fackförei~iigar och besökt av 
över 400 pcrsoneï; Arbetarrörelsen är 
diix mycket ung, men har likv$.l hunnit 
utföra ett duktigt arbete för var sak. 
Niiiniida föreningar iiro endast ett par 
inHnndcr gainl a, men .har likviil hunnit 
skaffa sig var sitt röda standar, av vilket 
det ena 5 fcsten invigdes. 

Amnet för föreilragcn'har vsrit ~ K v i n -  
nan och socialciei~iolcr~tjn B eller ~Kvin -  
norna och arbct;irröi:elseii~, och har 'jag . 
i dessa efter Mstn förrrliiga försökt frain- 
stalla den soc.-clem. arbetarrörelsens mAl 
och *medel, firamhalla kvinnornas ansvar 
i livet, siivkl soni deras rättigheter, samt 
betydelsen av att alla. arbehrekvinnor 
bliva upp1 ysta., nn hlmeclvetna kamrater i 
den stora arbetarrörelsens arme. 

Vid de flesta av dessa fester har tid 
och lokala oinstiindigheter ej niedgivit 
bildandet av kvitinokl'ubbar, enas det ej 
varit nAgon tanke 135, ittt just d i  sätta 
i gAng nagoii klubb, men har löften . 

givits, att vid ett annat tilJEUle allt för- 
arbete 8kall vara gjort för att möjlig- 
göra ett önskat resultat. : . 

Dessa resor i agitationens tjänst göra- 
mycket till att giva en skolning, er- - 
farenhct och djupare inblick i de idéer 
v5r rörelse arbetar för, isynnerhet <å 
man av goda skal ej kunnat vara me.d 
fi%n början. 

I nästa brev till R'lorgoiibris hoppas 
jag kunna skriva om de intryck och 
liirdomar jag fAtt av ICristianiakoi~gressel~ . . .  
samt om den 10 dagars agitation Arbets- , . 

utskottet har ordnat för södra Dalarne 
med början den 15 sept. Till sist ett ' 

b jartligt tack för god. h jalp till alla parti- . 

kamrater jag genom denna början som .. 

agitator lart kanna, och hiilcningm- till , 

dla .kamrater landet runt från eder b 

Zuth Gustafson. 
. . . # 

En fO~b3Wh4hg af $e Iiigre klas- 
3 eriias lefnndsvillkor ' nr. en fördel för 
iarnhiillet, ty dessa klasser' utgöra större 
ielen af hvarje samhälle och hvad som iir . 
?n afgjord fördel för den större delen, 
can aldrig vara till skada för det hela; - 

.ntet samhälle kan bloiilstra, och vara 
yckligt, om flertalet af dess medlemmar 
ef;a i fattiga och u& förbdnmden. 

. . 
.. ACZ~»Z SwitL. 

. . 
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Kooperativa matlag. 
Ett besök p& ~Idealr~. 

PA selinre tiden har praktiska arbe 
tare fierstiicles i Stoclrholni och omnejc 
försökt att  i det dagliga liuehlllet till 
godogöra sig den kooperativa. idens för 
delar, genom att bilda s. ki kooperativr 
matlag. En  del arbetare al& sig san1 
man, bildar förening' eller lag, var ocl 
en iiibetnlar en vies summa, vilken ut 
gör begyiinelsekapitalet för företaget; 
startande, och betala sedan pr veck1 
visst för full kost, kaffe, in. m. 

Att idBn %r bra siiger sig självt, on 
ii11 fran~gbrigen till stor del ,beror pi 
huru företaget anliigges och. om de, 
skötes klokt och praktiskt. , 

. Vi besökte harom dagen ett dylik 
koop, , imtlag, vars andelsägare, 40 til. 
antalet,. alla iiro arbetare vid L. M 
Eri kesons stora elektrislra fabrik. Lo 
kaleri~u Rro belagna vid Thulegatan ock 
kooperatörerna ha kallat sitt företag 
,Ideab. Det föreföll 06s som on1 mam, 
net var fullt berättigadt. 

Lolialerna besil av en tre-rums-lagen, 
het, serveringeriiin och kök. De t v d  
runimen At gatan användas för serveringen: 
det tredje, som iir belaget å t  girden men 

, stort och rymligt är de tre kvinnlige 
bitrideiias enskilda omrAde. Enligt pla. 
nen skulle endast det största rummel 
At gatan arivändas till matsal och det 
mindre till kaffeservering, men pri grund 
av att  alla 40 andelsägarna nästan sam- 
tidigt intaga middag; ha man varit 

' 

nödsakad servera middagen i bbda rum- 
men - ännu SA länge, förklarade vAr 

. meddelare, ty redan till 1 okt blir det 
. . bättre, vi komma ' då  att  flytta till större 
. och mera andainAlsenliga lokaler, dar 

vi bl. a. aven fB användbara kallarrum 
för lagring av viktualier, en alldeles 
nödvändig betingelse för verksamheten. 

Möblerna . i  rummen voro, som det 
föreföll oss, enkla och praktiska, stolar 
och ~offor i mörkt trä,, mycket bastanta. 
P& vår frligande blick svarades det att 
dessa endast voro Idealets för tillfället. 
En viilvillig arbetatvin har, vackert nog 

' lanat oss dessa tills vidare. Den nya 
lokalen ämnar kooperatörerna själva 
möblera. 

Serveringen föreiggar vid 3 långa bord, 
täckta med vita vasborddukar, och ser- 
'visen var i stil med vad man ser pA ett 
buttre kafC, allt propert, ljust och trcv- 
ligt. Men att  det skall vara tidngt om 
utryrnrnet nlir 4:0 karlar mintidigt skiill 
intaga iniddng, det förstod inail. 

Elur företaget gbr? Jo', dikoiii fingo 
vi en del upplysningar: Rörelselrapitnlet 
anskaffades genom andelar av 15 kr. pr 
medlem, men för att   tart ta affiiren masts 
man andii skaffa sig ett mindre 1 % ~  
Det kostar pengar att satta bo, att  an- 
,skaffa pannor, kastruller, porslin, kork- 
:mattor etc, Det var heller icke utan 
att affären gick litet med förlust i bör- 
jan, innan nxin hunnit göra de första i 
:regel dyra IarospAn. Nu iiro dock dessa 
svirigheter övervunna och allt gAr ,bra. 
:Xedlemmarne betala. för full kost 10: 50 

pr vecka, darav beriiknas 25 öre OIT 

clageii till aclmini&rationsfond, iblan6 
blir summan mindre, beroende p5 med, 
lemmens konsumerande av pilsnerdricka 
injölk eller arinat dricka. Pilsner ellei 
ö1 serveras icke. F(ir denna veckopen* 
ning erhiilles full och. god kost, d. v. s, 
tre niH1 om dagen mmt kaffe, t6, lrakac 
m jöllr eller viilling pli morgonen ef tt 
behag. Frukost intaga nbgra p5 stiilli 
kl. 9, l e d a n  .en del fB bredda smö: 
gUsar med sig. Middag inellan V22-t 
smörgi'~8bord och tvii rätter god och vii 
lagad m%t, med kaffe, samt pil kvalle 
smörgAs bord och mindre varinriitter e£ tc  
behai. I övrigt synes den ledande prir 
cipen icke sli mycket vara den att lev 
billigt utan att leva godt,  fr"^ eund oc 
n5rande föda för de penningar som u1 
givas, och denna princip tycks fullt oc' 
helt förverkligad. 

I dcd  inköper sina vaxor i stora par 
Lier till wrtipris, d. v. s. Atskilliga prc 
cent under detaljprisen. .Att Iiarigenoc 
en stor besparing göres iir klart, ocl 
3enna kommei: direkt konsumentern 
tillgodo. Det ar i övrigt en ohyggli; 
stegring priserna på livsförnöderhetern, 
~indergii genom alla mellan händer d 
F5 passera innan de slutligen n%r kö 
paren. De lyckliga som Irunna gör; 
sina inköp i stora pnrtie:r fli -på all; 
mrtiden sina varor billigare än de son 

torget eller i magasinet fil köpa sin: 
: d6talj. Ja detta vet nog varje arbetar 
iustru 'som i mindre Irvantiteter få gör: 
;ina uppköp.. J u  mindre köp, dess-dy 
are  pris. De mariga niellanhändern: 
)idraga till att  köpahle skinnas i otro 
ig grad, ett upp- och nedviindt eysten 
övrigt, som gör den fattiga ännu fat 

,igare. i l 
Ernellert.id har Ideal förstlitt att till, 

;odogöra sig alla de förmåner de såsorr 
~ooperation kunnat förskaffa sig, mer 
Letta ar ocksil en nödvändig förutsatt, 
iing för att  alla medlemi&rne akolr 
d full , valuta, för sin veckopenning 
c h  sitt utlagda kapital. i3elåte.n.heter 
ycks vara allmän, alla trivas bra och 
nan kommer efter flyttningen till dc 
iya lokalerna att  kunna upptaga ännu 
10 medlenimar i föreningen, flera anse1 
uan sig e j  ha plats för. 

Dock, det ar ej barn den materiella 
m'tfrbgan' man vill lösa p& Ideal, 
nan .söker aven sttt idka kamratliv, be- 
eda medlemmarne hemtrevnad och för- 
tröclse. 

k1Br kiinna, vi oss hemma hos' oaf 
jiilvi~, 1ia foten undcr cget bord, och 
iiir 1x1 vi riitt att  vnrn, yttrade v h  
i~ecld(!larc. Dct Gr i c h  130111 pri cti 
;af6 ollor niitoimt, d%i. riinn niir in:U 
iden ar slut bara har att ge sig i vng 
ortast möjligt, P& söndagarna och om 
:vallarna. sitta vi här vid kaffet och en 
igarr och samtala eller Iiisa, och dti 
5nns det trevligt. Och önskar nagon 
oedlem att taga med en bekant, ar 
.enna viilkommen. ' Niir vi komma, i 
,en nya lokalen blir det iin bättre ut- 
ymme. , DS fA vi ett särskilt rum ute- 
lutande till kaffe- .och pratrum. . En 
o'khylla' ska .G .'ha" samt trevliga möbler 
ch vackra ,tiil,Gr..' ,.. ... . .. ?&g'garne. 

Detta Ifiter ju idediökt, och det bliver 
. . ~iikert  O C ~ F S ~  verklighet. . 

'Iiink sd. förstAndiga. karlarna kunna 
vara! . , 

Vi komma i sammanhang hiirrned att 
- 

tanka pA hur bra det skulle vara. för 
m h g a  arbeterskor att göra sammaledes. . 
De elronomislr,z resurscsrna ,ar harvidlag . 
mindre, det veta vi val, nien ett dylikt . 
företag skulle Iranske även kunna bildas . 

.p8 'enklare grundval. Och att behovet 
förefinnas, darom äro vi övertygade. 
Nog hehövdc de. kvinnliga arbetarna att . 

f!~ god, eund och niiran.de f6da för sina 
pengar. Soin clet nu är leva de flesta 
pH automat-mat, och av 25-ör5s middagar 
far maii ej  synnerligen niirhg eller kraf- 
e r .  Det förefaller oas att  tanken ar 
vsrd ett begrundande. Om; .det därför 
bland vara, Iiisarinnor finns 'Sigon som . 
förstdr saken, och har l.ust utveckla ' 

denim vidare, skulle i sil fall en uppsats 
i aninet vara inyclret ' viil.kommen i nästa 
nummer av ~ o r ~ o n b r i s ,  som ' utkommer 
under november miinad.' . . , 

Det var en gaing.. . . , 
Det var en tung oktoberdag 1789. 

Blörka och tunga som bly hgngde niol- 
rien' över Paris, som +ille de av med-. 
lidniide tiicka allt det%elände, som låg 
mder dem. Ty Paris hungrade. - , FrAn . . 

illa gator och grander 'strönimade- livifi*., 
iorna tillsamman. De sökte efter bröd 
it sinn barn. I sina hen1 hade d'e hit- 
:ills föga försport av de stormar, som 
lid denna tid började skaka Frankrike., 
Törst nar nöden klappade p& hemmens 
iörrar och talade till dem ur smala, . 
deka barnnansikteri, vaknade kvinnorna 
ir sin djupa eömn. Mödrar, vars hjiir- 
a.n skavde vid de sinas klagnii; döttrar,' 
'om Angestfulla i sina ganda' föriildrars 
igon läste .de stumma kvalen, kviiinor, 
om plötsligt blivit seende, st+llda an- 
ikte.mot ansikte med sitt lidande folk - 
Jla träffades de f r a d ö r  de stangda ba- 
prbodarna p% de förödda torgen. De 
roro ett i' förtvivlan, ett i beslutsamhet, 
nen aven ett i harm' mot. utsugar'ne, ' ' 

not brödfördyrarne, som icke  blott för- 
lyrat brödet, utan aven sblt fördärvat . 
röd, sil att barnen dogo som blommorna 
ni hösten. I Versailles. befiinno sig 
mder tiden Solkets oinbud ochkiiinpnde . 
nccl den cnvisc kungen och nristolrrntien . . 

crkiiniinritlct av dc mEiisklig,z riittig 
ietcrnn, n16dnn i Piiris c h  . yttcrutn 
iiii.nsklign riitïtcn, riittcn att leva, riittcn , 

il1 livets nödtorft trainp~dcs under föt- 
erna. ~Til! Versailles l D Iilang det plöts- 
igt ur de parisiska kvinnornas leder. 
Lopet fortplantade sig ekom buret av 
inden, hunclraden av kvinnor följde 
naningen och y& varje gata som dessa 
enomtilgade, slöto sig nya . hundr,iden 
ill. Mbngfaldiga .tusenden vor0 de slut. ' 

,gen, som i ett oandligt tAg, under storm 
ch regn, genom viigarnas slnm och grus, . 
nder de rika borgarnas lifinleenden 
rogo till det kungligs residenset. SA ' ,  

I .  . .. . 
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gjorde nöden folkets kvinnor till hjR1 
innor. Vad som icke lyckats nation,? 
försnmlingens talare, det lyckades Pari 
kvinnor. Darrande för den revolutic 
som maktens innehavare sjiilva fran 
besvurit, undertecknade konungen C 
miinsldiga riittigheternn. I Bngest infi 
den folkets vilja, som yttrade sig h( 
dessa mödrar, hustrur och döttrar ti 
det arbetande folket, följde kungen del 
tillbaka med hela sitt hov och alla n: 
tionalförsamlingens medlemmar. De 
viig de t@at fram för att hämta brö 
i t  de hungrande, tcgade de nu Ater me 
konungen i sin mitt. I sina hände 
vilka nyss i vrede och sorg hAllit or 
vapen, sviingde de höstlöv och blommo! 
De- hade velat övervinna nöden oc 
h'&& t, o. ' m. krossat kungaviil.de oc 
fatalsmakt. Eliindets piskslag hacl 
drivit dem ut, med vajande fanor skrei 
nu den segrande revolutionen framfö 
dem, 'som Lily Braun SK målande i si 
bok om kvinnan skildrar denna stolt 
episod frin den stora franska revolutioner 

Ur den nya kvinnobroscliyren : Albetal 
kviltnorna ocla Socialismen af Predrik Ströt) 

En röstrittsresa i ~ v n  
Norrland. 

Ovanför Umeå, gir  icke jsrnviigen langr1 
med riinn bibanor ut till kusten. Till orterni 
dar ar  det skledes litet Iiesviirligt att konma 
och föredragehillare fara ej sh ofta dit. D: 
jag i sommar ville draga mitt etrá till stackei 
att f& kvinnorna runt om i bygderna riktig 
intresaer:ide för var röstrattefrhgae snart 
lösning, och dá jng sileom norrlanning pi 
mödernet av rent personliga skal valde Norr 
land, s& tyckte jag att just till kusten, di 
jarnvagarna ej nA, dit borde jag fara. 

Uniei ar den atad i b r e  Norrland, eon 
sedan lange haft den största och livligaetc 
kvinnliga röstrattaföreningen. Ordförander 
dar teleg~ofiten Ingeborg Opiat ordnade tur 
neri at  mig, genom att intressera sina vlnnei , 

telegrafieterns för saken, hels kusten uppför 
Den 4 juli hade jag mitt första föredrag : 

Vännäs, .en jarnvi~geknutpiinkt, dar jarnviigeri 
tar av till UmeA, och deesutorn exercisplats' 
Dar hade aldrig 'förut hAllita rqstrattsföre, 
drag - orten hade visst ansett's f& liten, - 
och man var riidd för att det ej skulle '$i 
folk. S:\ smilningom samlades likvirl ett 75. 
tal i skolsalen, vilket ansiige bra för Vanniis; 
mig uppmuntrado det att dot var manga 
k~innor  diir, da dot spatts att kvinnorna nog 
ej  akullo kominq. SUrekilt obeervernde jag 
ocksil nKgrn beviiringnr. Undorbnrt att Le- 

, varing vm med p A  agitation för kvinnosnkl 
Men det befanns vara nbgra ungdonieklub. 
bister, och derae kretsar iiro jn sbom vi alla 
veta gllldjnnde nog vunna för kvinnans rast 
riitt. 

Jag talade eá varmt jag förmidde och Ack 
publiken med mig, det kënde jag, vilket ju 
var för mig en uppmuntrande början. Efter 
föredraget stannade kvinnorna kvar, entasia- 
etiska för att snart fb röstrutt, och bildade 
Vannas kvinnoklubb med 2cppgZift för nted- 
lemnznma att satta sig djupare in ii sin röat- 
rattsjriga och att i9alressera öwip kvinnor i 
orten. Eii bra form för att bhila intresaet 

för röstriitton ,vak&, di3 m m  ej kanner E 

st.ark nog att bilda röstrgttsförening. 
Sedan jag h&llit ett föredrag i Orne& Va& 

bottens fina hnvudort, vilket ju egentligen 
var s& nödvilntligt, d l  de dar aro s3 vakl 
förut, började jag min kiistfard med Smi 
viks  shgverk; Dar eAg det mörkt ut a 
det skiille bli nhgra &hörare alls. Ett 20-t 
fick jag nöja mig med. att tala för. Kvi. 
norna g& nog i Sandviken i eitt dagliga en 
handa och kunna e j  tanka sig att niigrs rt 
tigheter kliiina existera för dem Manne 
tyckte vSi1 jag var en okand individ, som da 
till1 ej kommit dit den vanliga vagen s h o  
fa~kföreni?~sagitator. Entusiasmen mis  
emellertid dras tipp ilven för de tjugu, m( 
efter föredragets d u t  bad jag dessa tjugu a 
gleaut i gcrdarna och ekaffa folk tilleammai 
tili kl. 9, SA skulle jag hlllla om föredrag 
iite p i   nyb ber ge ghrd~.  

Och dit pH garden mitt i byri kom dl 
mycket folk, ratin och kvinnor av alla Aldrrt 
)ch barnen klattrade upp runt försttibro~ 
TrKn vilken jag talade. Kl. 9 p i  lördagskvi 
en voro kvinnorria fintligen lediga, Jag kiinc 
itt jag har hade framf6r mig m h g a  kvinno: 
vilk? aldrig hört ett ord kvinnosak förr oc 
canske ej ens vAgat tiinka att kvinnorna lil 
loni miirineii vor0 medborgare. Aldrig i mi' 
iv har jag villigare och med mer liänföi 
~jarta talat för kvinnornas röstriitt, I n  denn 
juea somrnarafton' under bar himmel infc 
Vas,terbottniska ahgverksarbetare och inft 
leras hiietriir, dtittrai. och systrar, i vilka 
rnsikten jag tydligt shg intresset och hc 
iiinga ett; företa uppvaknande till att krav 
in rättighet 8om de i sin förtryckthet t 

Hnkt pk'stt börja kriiva. 
Det ar ej  SR att kvirinorna ej vilja ha mec 

~orgarriitt. Det ar  endast så, att niinga a 
lem ej kunnat tanka sig möjligheten av at 
lot verkligen skulle tagas hansyn till bidc 
ntta kvinnor. 

Om Snndvik maste jag föröfrigt ber&tt~ 
öl jande : Där arivandas tidvis kvinnlig; 
Quveriarbetare. Naturligtvis frlgade jag on 
,e voro missnöjd? darmed. Nej, tvartom 
)lev svaret, det ar  en god extraförtjänst f6 
e unga flickorna, ej sardeles hárt arbetc 

>ch medför ej alls .nAgra earskilda sedlig! 
vador. Flickorna bo ja i sina hem!.'gA.nec 
;il1 hamnen och stuva, dar arbe'teti-ledes al 
m hustru som ar allmant aktad !;&r orde~it 
ighet. S& förbud för stuveriatbete öneka e; 
w.innorna i Saudvik. 

' Man: ; fc~st,Ar ej riktigt hur ', imponerandr 
iiort' ~o;rk&x' iii" £Urp,n,, man' rest dit. E; 
,lott till Srindevalls och ~einössndstrakten~ 
iorn ju ligga jilmforelsevis sydligt, utan dit 
Angt. uppAt p& vag till Midnnttesolen~ Innd, 
JmeB, Skellefteh, PiteA, Luleh och I-lnpnrnntla, 
Lesm ~t!iclor kilunn vi rllknn upp lir googrnfin 
ilen fdr vhr tnriko srnflltn de ihop till ett. 
10 1Anga avetfind som skilja dem sinseinellan, 
iavn vi icke alls klart för oss. Nnn blir dilr- 
fir överrnsknd att fK höra ntt frKn Umeb till 
ikelleftefi Br dot en hol dagsresa, frRn Skel- 
eftsh hamnplnts Ursviken till l'itek fllr man 
esn en hel natt. Prbn Piteh till Lule& ar 
et verkligen bara.ukgra timmars fsrcl, men 
r h  LuleA till Haparanch har man tig Hter- 
ren en clag~resa med HngbBt. Vilket stort 
~ n d  Sverige gr, det blir man srrakilt pgmind 
m i övro Norrland. Och vilken imponerande 
atur! Var och en nv huvudorterna d$r uppe 
nr sin egen iilv, som flyter ut i havet bred 

i 

och hgn förbi leende, itpp,o*ade bygder och 
tgtn g5rclnr. FrAn Lapplandu fjiill och sjöar 
komma alvarne, g& p& ein viig genom obyg- 
den, skumma i brusande vattenfall, innan de 
SA stilla flyta förbi de odlade bygderna och 
falla ut i havet. . . 

* - *  
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I Skellefteå, Ursviken, Pite2 och Lulei 
var tiden mogeii för iöstra~tsföreningar, 
vilka aven bildades.' ,Det var ju sk klar& 
att de skulle ha' förenings, tyckte alla de* 
livligare kvinnorna, och de t r ~ i a r e  aggo sa  
nöjda ut att det blev nlgot av, fast de jämrat 
sig först. och förklarat det omöjligt. Ue som 
valdes i styrelserna det var alla slag av 
kvinnor: folk- och smAskolliirarinnor, handels- 
idkerskor, hustrur till förvaltare och hustrur 
till smilfolk, telegrafister, postfröknar etc. etc. 
I Ursviken. fanns det ett par arbetarhustrur, 
.om voro alldeles särskilt in tresserade, och 
drevo fram saken dar. , 

I parentes vill jag  s+ga om SkellefteQ och 
Piteå att de voro till eitt yttre ett par sma 
förtjusande anmhällen, dit .j%rnv%g och fabri-, 
ker -med sin ' oftast förfulande inverkan ej 
ännu nhtt. 'Där var idylliskt med smh hus 
och trädgardar omkring och'sedan bondlandet 
sh gott som inpi  huskn'utarna. 

Tyviirr hade jag ej 'tic1 att fortsätta hela 
Iiiiston uppför; att bilda' föreningar i Neder- 
Kalix och B~paranda  'blev i stallet Anna 
Rleman beskart. 

Efter, val förrättat verk i ,.Lule& och sedan 
jag bekantat mig dar med No.rrskensflammane 
redaktion, och i deras sallskap besökt Karls- 
viks jarnföradlingsverk ,nied delvis'rent upp- 
rörande dAligtt arbetarbostäder, vände jag 
kosan inbt landet. .N&& mil uppit Lule 
ilv vid en IautgArci 1Hg jag och vilade mig 
iirgra dagar. Ni skulle ba.sett ängarna.dtirl 
under inverkan av allt sommar1 j\!% $irupp'e, 
>liva ängarna frodigare'än här nere Eos oss 
)ch prunka i farger, .som gá över våra &n- 
:ars. Och höjderna äro så blil och luften 
IA ren och starkande och !Iven så mäktig 
 ch p% samnla ghng sb mild.' m 

.Mins föredrag fortsatte 'jag i Boden, ett 
amhalle som jag finner nästan skräckin- 
agande, ehuru det är  mycket naturskönt, till 
öIjd av alln fihtningar de 9Itlla .pB att bygga 
.Sr. Boden Br ett vaket samliälle bed  orga- 
.iserade arbetare och folk eom g5 p& före- 
. rag Dar hade jag en stor sal fullsatt med 
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khörare, som fingo inpriiritade i .sig att vi . . 

kvinnor begiirrt lösningen av vKr röstrhtts- 
X g a  vid n8stn rikadng 1905. 

I Boden blldades naturligtvis förening, 
i>& plntsen finna sn socialdemokratisk kvinno- , 

dubb, en av dertu styrelsemedlemmnr valdes . 

n i styrelsen för den nybildide röstriittsf6r-, 
mingeii. 

Friin I3odeii begnv jng mig p& heinviig, 
nen pnsslzdo p& och rastade p:\ ett pnr llitnp- 
ign stiillen för att tala rösiratt. S5 vid Vin. 
leln, on utniilriit vackert bolligen ort vid ' 

Jinileliilqn, som bit en greo av UnieAlv. Där 
inne n8niligeii JoZklbögslioln, . kvinnlig kurs 
,&gick och jag ville nA elevernn. , Jag fick ej 
d a  i ~j! i l~r\ .  folkli~~akolkn, inen lolial hyrdes 
ntirheteii och alln de,  kvinnliga elevorna, 

r h  olika trnkter av Vilsterbottens 18x1, kommo . 

ch hörde p& och fingo flygblad att taga med 
ig hem. Viclare tnlnde , j21.g . vid Kvnndors 
iigverk i Hornösandstrnkton och vid utt större 
iöte vid Slrönt.iks e&gieri ' n3rn Siindevall 
Jag hade velat rssa hela. soizmaren för 
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roatriitteii, ineu tyv!irr inilsto jng etter ' e j  
fiillt 3 vuckor resa hem p i  bestrrmd dag till 
iiiitt arbote. Jag kpm findock Ator upp till 
Sorrlni~d i augusti till Eola j~ l l i l~ögsk~ l f i  i 
B~i~ermniiland; den ekolm ur k8nd för sitt 
frisinne och itioin socialdeniokrntiska kretsrir 
stirskilt d8rför att kandidat Rickard Sandler 
varit 18rare dar; tyvarr hnr h m  nu mAst 
duta, Hans far Hr skolans ledare. Dar v 
etort ungdomsmöte och mycken vnlzenbc 
Även inför Hola folkhögskoleungdom fick j 
lagga fram kvinnornas .krav p& röstriltt. 

Tiga det' fh vi kvinnor ej gora nu, tiga o, 
tro att röstratt >faller oss till v k  bön ft 
iitan~. Nej, tala m h t e  vi, tala genom. for 
drng, tala till vtir omgivning, pkverka de 
eoin makten hava. Att  kvinnornas , röstri 
skall gd igerrom vid IDOS år8 resdag det val 
vk I6sen. Endast darigenom kan Sverge 
Iieclern av att samtidigt giva allmiln röstrii 
lit alla eins' medborgare. Må de svenska kvi 
?horna visas santnze aktning som de Pnslia oc 
de norska! 

Anna Lindhagen. 

Elin i Hagen. 
Den dura stfbgan vid ån är Bagen, 
(Zur g a d e  Avlclers i Eagen bor 

' 

- jag ?I&w, kur Elin, dm enda d o t h ,  
~ i c k  föw och trallade lida dagem . .. 
i mon därborta 91zed Hagena kor. 

Hon wav clcn gladaste bland de glada, 
i lek och dans var hon alltid Qäat, . 

och firak i spisen ocJb $ink på logen 
- nien ofta ser e?aJ at t  det kv .skada,  
soila v b  uackrast och h r  meet. . 

. I 

Det kom en främmande man till dilen, a '  

l m  mötte Eli% i skogen titt, 
och det gick rykten omkring i ltygden, 
och stackars Elin blev vild ach galen . 

- i vibws dränkte Iwn ba;l.net sitt. 

Jag mims dm stundns d; Iimr blev ta& 
hon skrek c$ grat d ,  blev a2daat vit  
- till fgra år blev Iion döntd av lagen 
.- en kan förstå, det ar sorg i .Hagen,' ' 

och det ar ingen, som nans gå dit. . . 

0 4  getde Anders han atår viil 8kjztbt 
betryckt och hroldg och hzcgger ved, 
V a n  var en gubbe, som 209 b+tundigt, ' , - nu ar  hans ansikte s k y p ~ t  och ??bukt, 
I m u r  läppav ciliulva, han tittar ned. 

I& vii;cr 11?1(Z<»1 fik folhio IlicIh-, 
I m a  talur icke ntul OL&JO~L im=, 

Iu1a g& och grdrner sig c l j ~ q t  i Hjubn, 
/w72 ser $ t  e.idun, när d g o n  nickar, 
och 5r~ter bittert, när i n p  ser. 

. Gustaf i röd ii^. 

. Arbetareklassens ekonomisk& frigörelse 
Rr det stora mal, som varje politisk 
rörelse. bör underordnas sasom medel. 

I iad  M u x .  

Ett kapitel ur . 

"Den långa dagen". 
En sann historia berattad av en fabriksflickt 

' i New-York. 
-- 

B Skakerskor önskas. Anmälningpr ho: 
formannen., Jag hade ej den avlägs. 
naste aning om 1)etydelsen av ordei 
nslrakerskn,, men Iiit ej avskräcka rni, 
utan beslöt att strax inställa mig ho 
förmannen. Adressen förde mig till ei 
gata någonstiides omkring Twenty Thirc 
Street. Den exaktii lokaliteten önska 
jag av flera skäl att förtiga. Jag fan1 
Pearl's Angtviittinrllttning i en röd tegel 
byggnad, mycket liknande en fiistning 
Eörskansad med ett bröstvärn av tvätt 
lass, som i en l h g  rad stodo tätt intil 
trottoaren. Jag kryssade mig fram emel 
Ian hastar, kuskar, smutsklädesknyten ocl 
korgar och hamnade slutligen frarn£ör .er 
)mitlad träport, märkt med orden sar. 
~etssökarer . .Ett trettiotal flickor triing 
ies dar för att i likhet med mig sökr 
krbete., . . 

Vi* visades upp för 'en trappa och in 
en jattesal, som upptog hela första 

råningen. Tjocka vattenhgor lAgo kva- 
rande och tunga öfver rummet. En 
)ch en vände sig flickorna till förman- 
ien, en ung karl, som titulerade dem 
dlesammans Sallyst i en ton som var, 
.rats godmodigheten och valviljan, af. 
 ärs st ni is sig och aktningsfull. Den sista 
Tar jag.. 

~HAhil, ~ a l l ~ . l  Nån'sin skakat förut? 
,Aldrig. r 
.,Arbetat i tvätt?, 
>Nej, men jag ar hiindig och til: 

agsen. ;P 

,Vad slags arbete har ni haft förut? 
Tillverkning af etuin hos Wolfs. s., 

,Bra, Sally, vi starta med tre och ei 
d v  dollars i veckan, det blir fyra s, 
nart ni ;blir hemtam .och van.. Slå e 
ied d&r s% länge tillsammans 'med dl 
ndra domerna>, ropade han efter mii 
'det lian pekade åt en avbalkning vi( 
n. viiggen. Har sutto mina trettic 
iedsökande p5 tviittkladersbylten, va 
ch en i avvaktan p& kallelse till .ar 
etslaget. De vor0 bok:stavIigen klädd: 
i trasor och grannlåt, i .  siden ocl 
mmet  P . 

Smutsiga bomullskladningar ströko sig 
~ o t  flottfliickiga sidenkjolar, urblekt; 
iinoiiou tii.vlaclc i ~ l n r v  och unusl; mcti 
ii1 t l h ,  d<j0rll)lii6iir. vissoii ros 
iclcnde i cii Ilickas huvud, och pb en 
inaos lockar gungade eii viildig rosett 
r urblekta sidenband ordnade S A  la du 
nrryr enligt sista modet i Nav-York. 
:enen . framför mig var en bedröflig 
~rlesk friin boudoiren och 'danssalen, 
i jatteförstoring af de fattigas bök en 
ökdag. 
%Kom 'ni i barberarens k a r ï a ? ~  fril-. 

.de en enfaldig irl%ndska, i det hon 
rfiket granskade mig. ,Jag &g dun1 ut 

)ch hon repeterado frågan. 
,Vad menar  hon?^ friigade jag evan- 

. . 

9 

clandc mig till cn i.n tclligeiitare individ, 
placerad p i  ett kllidhyl to. . . 

»Korn iii inte i Tony's kirra?, 
%Tony's - nej l Vem {ix Tony ?B ' 
,b, Tony 6' barberaren - den itali- 

emke barberaren - niir de behöva fler 
hjaJperskor, SS ta'r han kärran h e r  ' 
sej ut A halar in s% mslnga flickor han 
rillcar p&. I morse pl.ocka han kiirran 
full tre ghger.  Vi trodde att Tony 
plockat upp er ocks8. 1Ion & jag,. pe- 
kande pi% en sovande flicka 'med tunga 
svarta ögonbryn och' gapande .mun, >kom 
i barberarens kärra Eijr en st~ind gedana. 

Fliclrans feta, tunga, degfärgade an- 
rikte sken av välvilja. Hon knuffade 
till  in snarkande kamrat 'och makade 
i t  sig för att bereda mig plats p5 tvatt- 
byltet. 

,Har ni nii'nsin arbctat i en s&'n här . 

.nrättning förut?, frågade hon. 
,Nej, har ni?, 

. Hon slog till ett fiatsktatt, drog plöts- 
igt undan vänstra armen p i  d n  kimono a 

)ch blottade en armstump. Handen var 
lorta. Yid mitt utrop af föSfaran log 
lon. 

s.,S%'nt är helt 'vanligt har pi% stallet,, 
iade hon. De' händer titt A ofta nar 
!n dra'r manglarns 5 ä' trött. S5 va' 
[e' me' mej. Jag va' som en trasa e11 
ördagsnatt - de' rent svartna för ögonen 
)å mej - A ratt va' de', va' ritsch! - 
lansa handen in mellan kavelstocl- ~arna.  
'ag va' bara s% trött, de' va' alltihop. 
nte hade jag fått annat an ingefärs- 
:ricka p5 hela guds l h g a  dagen heller, . 

nen s bossen» svor p& att jag va full, 
len uslingen, B han tvinga förmannen, 
nte den har i11 te, te syiira p& de'samma, 

H p% så &tt gick jag miste om skade- 
ersättning. Di skicka mej te lasarettet, 
B tog mej tebnks i arbetet, nar jag blev , 
utskriven - SH di va' nog. s& hyggliga 

. . 
mot mej först%s., ' 

Innan jag hann fråga vad slags arbete 
non kunde utföra ined endast en hand, 
lisade sig förmannen i' dörren, varefter 
ri, under hans viigledning troppade utav. 
Yedigenom hela det Ifinga rummet emel- 

' 

an trallar, bord, maskinmanglw ,föl j& 
r i  honom, tills vi längst, ned i saleii 
)lev0 fördelade i grupper p& fem, sex . a .  

lickor Vid de langa borden, som utmed 
riiggarna dignade under tyngden av vbta 
:Iiider. I vridna spiraler .lago, de just 
ildana. de kommit ur vridmaskinen. . 
Cn gammal 'kvinna med en mycket ' 

:rokig och snedvriden .rygg invigde mig 
den enkla konsten at t  s skak as. 
,Tag f:itt i liiirncn, SA hiir, K sl<iik;~, 

ONI, :l Iiigg doin ])i\ v:ir:~iiii' 's;\ liiir~ 
oh ePl;er cloii. Icktioiicn viinclc; hoii mig 
yggcn och ögnnclc sig ht sin egen rsltnk-. 
ingr av alla krafter. 
Första Iialvtimmeii skakade jag ser- 

ietter, markta i rött nied ett kafhs ~ n l -  
ända bomiirke. Niista 11.alvtinime ,fyll- . . 
es minn hander med Iiotellinpe.. 
Under tiden gjorde jag mig henim* 

add i min omgivning. Det 5ngfylldii 
xminet sjöd ej endnst zly vkme, ,det . 

öd aven av liv och rörelse. .Alla so111 
:betade inom inrattningeii voro vuxna 
vinnor och , halvvuxna flickori utom 
mton grovlemmade, bredaxlade negrer. 

. .: . 
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Dc sliötte karen och vridiiiaskineriia 
vi1 kli, \:oro placerade prl en plattiorii~ 
soiil gick parnllelt iiiccl och strax bak 
om »skakerskornas» bord. fii51ineii vor( 
ii;ikna till midjan. 13ysorn:~ voïo al 
iiiycket tuiilit tyg och helt lzorta. Un 
der livliga gester och höga rop rörde d 
sig oinkriiig tviittkaren likt svarta de 
inoner. Tjutande fiskade ' de upp klii 
derim ur det sjudande vattnet, sliingdi 
iii d.em i vridmaskinerna och darifrbi 

G upp i trallarna. Flickor maiiövreradl 
dessa. Mödosamt sköto de framför sil 
tle lxirt lastade rulldonen och levereradl 
kliiderna till oss. Efter vederbörlig halid 
tering vid vart bord fördes tviitten vi 
dare, först till grovmanglarna, som styckc 
för stycke slätade ut den, sedan till fin 
inaliglarna, som kmilade den i f r h  sil 
v i t  och gliinsande som atlas. Dike£@: 
riiknrides och sorterades alltsammai~s ocl 
stuvades in i korgar, försedda med iiga 
ren; nainnpl5t. 

Atta kvinnor arbetade vid mitt bord 
Pyra av dessa vor0 italienskor. De sbgc 
enfaldiga och ointressanta ut. En feintc 
stod högt över dem i bildning och viisen 
Iioil Mrhöll sig ytterst reserverad geii' 

. cmot sina kaniïntcr. Hon var ltang ocl 
sn~iirt rncd fina vita hiinder oqh skullt 
linva varit vacker om , hon ej varit cn 
ögd. Bredvid henne pustade en fetlngc 
matrona pH omkring fyratif) hr. Hor 
hade en styv nacke och ett religiös1 
terilperamelit. Min närmaste granne val 
den som sd knapphändigt invigt mig J 
konsten att ,skaka:, och hennes väninna, 
mrs Mooney, en livaktig gammal gumma, 
Bada vor0 bräddfulla av motsiigelselusta 
och avvoghet gent emot allt och alla 
och särskilt emot nykomlingar. De pig 
gade dA och då upp sina livsandar med 
en pris snus. Alla försök till närmande 
fr8n min sida mottogs med isande kyla. 
Jag höll mig därför pli aktningsfullt.af- 
stånd i fdn  dem och agnade min upp. 
marksanihet %t det skvaller, som yrde 
om öronen pil mig. 

s Drottningen titulerades en högviixt 
' blondin, en vacker flicka pii tjugotvii 

&r. Hon tycktes en godbit för de skan- 
dalhungriga, ty hennes rykte var långt 
ifr5n avundsviirt. V11 kladd och 'i en 
annan omgivning skulle jag utan be- 
tiinkande förklarat henne vara en skön- 
het. .Nu sig hon ut som en vulgär 
gatvenus i sin djupt nedringade skjort- 
b h ,  den .korta kjolen, den granna p o p  
padoren i nacken. Hon ,stod viils med 
bossen och i anledning diirav hade hon 
en mera framslrjutcn plzts vid inriitt- 
ningen. I förnianncns frinvaro liade 
lion uppsikt över borden, och hon sal; 
ej  emellan fingrarna med oss. Gällde 
ilet, s% grep hon in med kraftig arm 
varhelst .det behövdes. Hon drog sig-ej 
för att ,hugga i, som man siiger. An 
Iijiilpte hon negrerna att lasta trallarna, 
an flickorna att skjuta dem, an oss att 
kasta den vdttunga tviitten upp pA bor- 
den. Hela tidep skiitntade hon muntert 

S och skrattade s&, att de vita taoderna 
lyste, under det att hon manade pR oss 

' som om vi varit dragoxar. ' l sju Ars 
tid hade hoii arbetat hos Pearl, slavat 
hhrdare an de flesta andra, men utan 

att taga sida varken till hull elle 
fraicheiir. Hon &ig ut som hon ej had 
en aning om vad tungt arbete vill 
saga. Z. trots. :tv att lion intet förb:.~~ 
nmnde hach med vhra värlrnnde rygga 
och svidande fötter, tyckte jag om henn 
och ehuru de Iiirdhiint handslrades me1 
hennes goda namn och rykte, tyckte 
hon omtyckt av aHa sina kamrater. 

» Trött? D frhgade den enögda flickar 
,Ja, det %r ett tungt arbete, men sts 
digt Aret runt. h man en duktig ska 
kerska, s& gAr man aldrig  sysslolös.^ 

Hon talade i en glad, frisk ton. Bad 
de äldre kvin:norna , tystnade för at 
lyssna. 

,Hur a' de fatt me' ögat?, frhgad 
till sist mrs Mooney. 

Flickan tog e,j anstöt av den n5rghngnc 
frilgan. lhkel t  och viinligt beriittacl 
hon sin lilla historiri. 

.Jag 1Ag pil lasarettet för tre Hr sedni 
i blindtarmsiiïflammntion. När jag skrev 
ut var jag botad för blindtarmen, me1 
skadad p& ögat. Doktorn s& p& de 
och sade, att jag var tvungen att ope 
rera bort det, annars skulle det srnitti 
nar 'det andra ögat. Mor visste ingcn 
ting förriiil operatiorieiï var gjord. Dc 
gjorde ej. det minsta ont. Jag lrloro 
formeracles, och när jag vaknade troddt 
jag bara att jag sovit länge i en sto: 
skön jlrnsang med goda sängkläder ocl 
tirit linne - shdéint har,, hon lyfte la 
kanen hon höll pH att skaka.' 

»Di 5' allt knepiga ph lasaretten, 
menade Mrs Money i det hon deltagana 
je bjöd berätterskan att taga sig en prit 
snus, en viinlighet denna avböjde. 

,De' hade varit n klokare att stannc 
lemma, d& kanske ni hade havt 'ögat : 
3ehAll. Fattigt folk ra. ej . över sin. eger 
nopp p& s%'na dar stallen. Di ska' hr 
dgra  te experimentera me', hur skull( 
le annars reda sig nar fint folk behövei 
~ o t  för sitt onda.)) 

n tag av er skorna och bre' u t  t%rnar 
:ortfor Mrs Mooney; de a' .alltid er 
;mula lisa i tröttheten. D 

Den enögda flickans olycka hade väck1 
lessa kvinnors vekare känslor. Allt som 
rar. mänskligt hos deni rördes vid skild. 
ingen av fysiskt lidande. De tavlade 
ned varandra att  lagga i dagen sitt stora 
leltagande, var och en på sitt satt, d& 
ma med snus som offergärd, den andra 
ned chokoladlrakor, som harsltnat. j 
iandelsmannens bod fönster. 

Hundratj ugofem flickor arbetade emel- 
ertid bokstavligen ~ d l t  vad tygen höllos. 
dassor av hnndctukar, scrviettcr, lakiiii 
,ch örngdttswr formligen vriiktes ned 
iver oss för att blixtsnabbt befordras 
ridare. Det .var en evig Irretsgang från 
:aren till in- och utpackningsdisken och 
r%n denna tillbalra till karen. Dc svett- 
Irypancle negrerna lassade tvlitten. £ r h  
rallarna i k,zren, och fr in ltarcn till 
rallarim. I vinande fart snurrade de 
iu@blande,. sjudande jiittckarcn runt i 
[et ! de uppslukade New-Yorks millioner 
iuljtyg, sanglinne och handdukar för att 
~Agm minuter senare utspy dem vitare 
,n :snö. Ge~iom larmet skar en g511 
lickröst: 

&te hade ..jag f&tt annat an inge- 

fiirsdrickn hcln gti3s IAngn d a ' n ,  fast 
bosscn svor 132 - - - . 

Jag s;ig upp. 1hi1 stackars'lemlastarlo 
v:~relsen skot fi:rin~kr sig en av fral-, 
larna. Me(1 v%nstra arrrjeii och rncd till- 
hjiilp av höften lyckades hon skjuta 
bördan framför .sig. IrIon 'stannade vid 
v%rt bord och i det jag hjalpte henne 
att lrasta upp kläderna, frSgade jag 
henne om det ej fanns nagot lättare 
arbete för hennes rakning. 

>Nej, svarade hon muntert. $Ni 
maste ha tvi, händer för att sköta mang-. 
Iarna. Ni maste ha två händer £ör att 
packa upp och packa in, ni måste ha 
tv5 händer för att skaka, sh ta  ut, lagga 
ihop, men iii behöver ej mer an en 
hand och duktiga höfter för att siitta 
fart i trall ni^.^ 

Vi sl<rstt:icle alla ' At Iiciin~s muntra 
lynne, alla, utom (.len .enögda flickan. 

»Ilur ii'' de' fatt .]ned ert öga?, fra- 
gade hon pl.ötsligt i helt minan ton. 
Med fuktiga ögon lyssnacle Iion till den 
ei~tj-gdas historia,. . 

En prjasessa kunde ej hava lai t  i 
dngen en större grannlagcnhct lin vad 
derinn fattig:i, ~ l < i i i l ~ ~ i ~ i i ,  1einliist:idc flicka 
gjorde, iiiir Iion i inuntcrt ~k3 in t  dog 
bort sin egcn olyclcn och ined varsain 
hand finkiinsiigt vidrörde . en annans., 
Sådana sin8 drag gro de solglimtar, som 
upplysa och kasta ett skimmer av poesi . 
över arbetarens vadd. . 

Utom hus var det ohyggligt hett, 
inom hus outhiirdligt. Friin .maskin- 
rummet alldeles under. oss trängde viir- 
men upp genom golvet; I samband 
med det &ngfyllda, rummets f ulrtiga 
hetta tvang. den oss att vid middags- . 

tiden g& s% gott som'.halvkladda. De 
ilclre kvinnorna . arbetade i lintygsar- 
niarna och ' kastade . av sig skor och 
:trumpor. Förmanile ! slängde. undan 
sina hiingslen och negrerna paddlade 
Imkring i vattenpölarna p% 'golvet med 
sina stors; breda, nakna fötter. All 
slags svett. förpestade luften, de svartes 
Fräna utdunstning. betog oss nästan ande- 
häkten. . . 

,Är det inga. andra miin an förman- 
len som arbeta ' har?, . frigade- jag Mrs 
Hooney. Hon hade ' i fiera Ar tjänat 
los Pearls, och i allt som rörde inriitt- 
lingen var hon så gott som. allvetande. 

,Heliga jungfru !D utropade. hon med 
:asa. #Tror ni att  en hederlig vit man, . 
;om kallar sej vit skulle vilja. arbeta 
hop me' negrerna?)) . . 

» R h  vi arbeta ju har., 
» Vi ii' jii kvinnfolk v, 'förl<l:irn'cic lion 

iied cn obeskrivlig blick, i det hon 
lrog en, pris upp i ii3san pb ett siitt . 
lom borde satt punkt :för alla inviiud- 
iingar. 

.Ar inte siillskspet gott nog för mKn, 
;B ar det viil ej biittrc för oss pi grniid . 

IV ritt vi iiro kviiliior,, envis~des jag. 
Hon betr:iktadv mig hilpen och för- 

kriiclit över min cljiirvliet . att' janiföra 
c h  likstiilh de bagge . könen. . De hdrcla 
varta ögonen grariskadb mig inisstiink- 
amt. Mcd en logik. som. ej tKlde mot- 
sgelsc eadc hon:. . ., :, . . 

.Heliga jungfru, om. ni"inte ä' bels- 
en med jobbet s& kon 'hi ju. g& er. viig. 

. . 



- 
1Iiir ii' dc' iiitc viirt te vara nosig elle; 
iiibilln sc,j vara $%rmc.r i i i i  en anii. » 
rn s'lngct tolf började inic1.ldngsklockar 

ringa i i i  rasten. Effekten var 1iiist:ir 
l i  kn Iiiigtidlig soin vc~perringriingen er 
sOn~ni:w;if ton. Det blev clöclsetilla. l 
mer iiil en minut stoclo alla stummg 
och oriirliga, kvin~~orna ii-ied hiiiidcrnn 
stödda mot viirknricle höfter, nejirern:: 
ined kli t ign ryggnr och I~iingancle nrniar, 
Vnyjc pldgad Irropp tycktes framsuckn 
ctt ljndlijst: Gud ske lov1 Diireftci 
skingrades skaran At alla hAll - nhgra 
in i kfippruimiet, dar matsiickar för- 
~arncles tillsnnimnns med ytterplagg, 
nnclrn rusade. ned för trapporna och u1 . . 
p" gatan. ' . 

Den enijgda flickan och jag slogo oss 
iied pi ett kliidbylte, stort nog för tvil 
iitt sitta p5. Vi delade var lunch. För 
cii halv sniörgbs med kött gav, hon niii 
ctt stycke kall korv, och jag gav hennt 
pickels i utbyte mot en degig iippel. 
iiiunk. Den . obligatoriska halvflaskar 
ingefiksdricka kunde ingen av oss öppna, 
förriin förinannen beredvilligt erbjöd ok 
sinn, tjiinster. Han stannade kvar ock 
pratade bort en stund, sdsom aförmar: 
ofta göra med nya flickor. Under han€ 
jovialiska yta dclde sig ett allvar, som 
griineade till melanlzoli. Ansiktet vai . . 
vackert och viilskuret, ögonen gril, %r. 
liga och trofasta. LAng och blek, i för. 
tid böjd, vidlildde honom ett visst nc~got, 
som tydde p& att han stod Ungt över 
den plats han .innehade. Den niistan 
familjiira ton han fö< ett par timmar 
sedan anslagit var nu liksom bortbltist. 
H m  gjorde sig underrättad om v k t  väl: 

. befinnande, tröstade oss med att vi skulle 
kanna det mycket lättare och mindre 
tröttande efter en vecka eller sa, och 
slutade med ,det radet att' vi skulle 
hblla ,oss kutryggiga, det lindrade smiit 
tan i ryggen, pastod han. 

Hans hygieniska föredrag avbröts av 
maskinerna, som Ater satte sig i rörelse, 
Vi skyndade till vart bord och börjadc 
strax tilliimpa hans lärdomar, . nien. j 
likhet med alla pal1iativ':blev verkan av 
kort -varaktighet. . Hela . den langa e f t e ~  
middagen ledo, .vi bokst.avligen avgrunds. 
kval: . Det var ej nog med verkande 
:ryggar, armar och ben, fötterna liknade 
halvkokt kött. DA och d& hördes jam- 
mer och klagan och mer an en halv- 
vuxen flicka föll i hysterisk grat. Kloc- 
kiin fyra hadc de fiesta för~jjunkit i ett 
:~patiskt tillstand. Till och med ,drott- 
ningens , oför briinnerligt muntra lynne 
iigcle ingen förmbgil .att .hAlla :sig uppe. 
Hon höll sig strängt till sin uppgift att 
fmcera oss EA l h g t  hon vagade. 

D Vi a' tvii da'r efter med de diir lasa- 
rett slak an en^ , .skrek hon. s S-hotel mLlste 
ha sitt i kväll, sa mycket ni vet det., 

Xrs Dionney jämrade sig hlrgt : »Guds 
moder1 Det betyder detsamma som kloc- 
kan nio i afton. 

..?B% ,vi inte sluta klockan sex?». fr&- 
gade den enögda flickan, i det jag miss . 
modigt med ögonen följde trallorna, som' 
utlan yppehall rusade ,in p% tvättkarens 
plattform. 

 gud viilsigne dej, nej l » svarid; Mrs 
&@ey. sUtaiifor 'den har inrattiiin: 

M O R G O N B R I S  

gem portar Jzoinnieï ingen lcloclrnn ses 
diiviila hon ej biires i ~ t  död. I h '  ii 
minsann tur om maii dippor hiirifr;ii 
Irlockau 5th.  » 

ia V:wencla kvlill? » 
~Varciicln Itviil1 utom lördag, c15 ii' de 

tolv K halv ett.» 
DNA, men det hjRlper jii upp  det 

om ina11 fQr halv fiiclng.~ 
nIlnlv frid:ip, iipprepriclc Mrs Mooiiey 

,Stackars liten, hon 5' frAn laiitlet 
I-Ialv fridag! IIar man hört pil maken ! Y 

Den hinfulln tonen slog om i en iCiigo* 
vanligare. >Tolv, h:~.Lv ett och ett f r m  
p& scjnclags morgon menar jag, och 'de; 
hela sonimaren igenom och frarn3t höster 
ett stycke, SS lange de välfödda lösser 
krypa om kring ph badorternas sommar 
Iiotell. » 
. »Mm fAr sex cents timmen i övertid, 

invaiicle en av italienskarna, > H  Mal 
spottar inte i de slantarna heller, elra 
jag säja., 

Mrs Mooney betraktade den talandc 
med allt annat %n vanligs blickar. 

,Vore de' in te för sa'na parasiter son 
ni, som arbeta för ingenting B nöja e: 
me' te bo i svinstior, skulle ordentlig 
folk slippa arbeta ihjiil sej  nattetid.^ 

Jag fört;jante nittiosex ceats p& över 
tid förra veckan», sade matronan i der 
korta underkjolen, ' » A  jag bara vet at1 
jag ödmjukt taclrar vKr Herre för guds- 
lAnet.» 

De tvenne timmar som följde kan jag 
endast dunkelt 'minnas. Likt marioiiet, 
ter rörde sig negrerna i imman frlir 
tviittkaren, kvinnorna likaså bakom tral- 
lorna. Jag minnes ej ett spar av nä] 
sller hur arbetsdagen dutade. Jag kom. 
mer endast ihig-att  min ryggv sved! 
som .om man brant den med glöd'gai 
järn, minns' att mina fötter, svulliia och 
:&$p, släpade sig tungt över det brann. 
beta 'golvet. ' Först i Third Street vak. 
mde jag till besinning, strax utanför en 
Jelikatessbutik. Nar jag gag upp blic 
kade jag in i ett par. vanliga, leendt 
gr&. ögon.. -. Jag maste promenerat SE 
gott som rakt pd en ung dam, .ty hor 
s%g .road u t  .och fortsatte skrattande sir 
väg - troligen At min förvirring - t j  
den plötsliga ' sammanstötningen . vacktc 
mig ur ett tillsthnd, mycket liknande 
söm'ngRngerskans. Over bu tiken hangdc 
3n klocka. Timvisaren pekade p& nio. 
En sval havsbris blåste upp södeïifrAn, 
Under . viigen hem förstod jag att bad€ 
kropp och sjiil försjunkit i en slags apa. 
;isk medvetslöshet, en barmhärtig vila, 
lär den ,fysiska pinan. natt sin högsta 
:lejd., Jag hade rört rnig framåt som 
?n automat - döv, blind, kiinsl.olös för 
tllt omkring mig. Vid hemkomsten föll 
'ag ihop p& min badd, fullt pilkladd 
iom' jag var. Sedan minnes jag ingen- 

Endast två kvinnor fr5n .Sverge 
iro valda som ombud till Sknnd. kongr. 
Kristiania, niiinligen fru Ruth Gustafs- 

son friin Stockholnls ' Aibetai:ekornmiiii 
)ch frkn Signe svensson' för Kvinnornas 
Fackför buád. 

Agitationen blarid lwinnorna. 
Organis:itiorisarli(:tct hla.11~1 .kvinnorna 

.i:'oi.tgh riitt livligt, 'och IHmgc clrqjcr det 
nog e;j, förr ii11 det finns' soc.-ciein. 
kvinnoltlnbbnr p5 de flcstn. platser i 
Sverge. Slr:i.iie stuir h;Lvii7lap i friimsta 
riliniiict, mcii s5, har c7et ocksli arbetats ' 

dliktigt dii.riierc i. sommar. I?ru H. 
Uglancl-Anclcrssoii r för distriktets 
riilrniiig företagit cn Iihg turné. och bil- 
dat k lubb~r  p5 olika plats., dessuton1 
ha flera kvinnl.ign partiviinncr darnere 
gjort srnarre agttationsresor d5 . och di?, 
och nu i dagama tillträder fru S. West- 
dal-Hanson sin första a.gitationsresa. Hon 
kommer att besöka en msngcl mindre 
platser och fabrikssam hallen. Även 
denna resa företages fiir distrj ktets riik- 
ning, om iin dislcussioiislrlubbe-i samt 
Soc.-Dem. lrviniiokonf. kb.-utskott h d  t 
ett litet finger med i frhga om resplanen -. m. m. 

I medio av sept: börjar fru Ruth 
Gastnfssop i Bodiinge-trakten, dar en 
10 h 12  platser äro utstakacle för möten. 
Under oktober iir det meningen att 
börja i det mörka Sn~.Aland, d& efter 
planen omlrring en 20 platser fA besök . 
av en kvinnlig agitator, och om det med- 
hinnes p4 hösten utstriickes derina agi- 
tation till norra SkAne. Slutligen börjar 
fru Katn Dalström strax efter nyår en 

, 

agitation i Norrland. 
I sain band med denna. muntliga pro- 

paganda bliver den skriftliga agitationer' 
ocksa, tillgodosedd. En broschyr af red. 
Fr. Ströin handlande om kvinnorna och 
socialdemokratien ar . under tryckning, 
och likaledes ett uttalande .' i kvinnornas 
röstrattsfraga. ' Detta senare ' .utgår som . 

cirkular och k avsedd för masspridning 
bland kvinnorna under innevarande höst. 
En gratisbroschyr handlande om vägen 
till bildning och kunskap, samt, flygblad 
dels rörande föräldrars stallning till konfir- 
mationen, och nattvardsghng, dels skydds- 
lagstif tningsfrågan iiro inom kort. färdiga 
för användande i agitationen. , 

Sålunda äro m h g a  krafter i verk- 
samhet för org~nisationearbet.et bland >. ' 

kvinnorna, och resultatet maste bli, -det 
hoppas vi, framghng för dessa och där- . 

igenom för hela Arbetarepartiet; . .  

Minneslista. 
Stockholm. 

I<cinno'vnas Jnckförltcnds expedition,  folket^ 
niis, 4 tr., tippen alla varilegar kl. 10 f. ina.'- 
3 e. m., 6-8 e. III. Fredagar till Id: 9 e. m. 
'ör uppbörd. 

Ordf. Signe Svensson, knsbörska frkn Hilma 
Larsson, postmiress Kvinnornas fnckförbunds 
p cp edition, Folkets lius, Stocliholm.. 
Li~z~aesö?i~i~~ersIccföreni?tg~n. Ord f. Signe Svens- 

ion, Kvinnornas fnckförbiiniis eopeditioii, 
inmmantriide 1:sh torsdagen i v.uje mknnd. 
l-snleri, Folkets hus. 

~ t h i i s  ~ l n n ~ s k ~ ~ i i c Z ~ I ~ ~ ~ I c t ~ i ~ ~ ~ .  .Ordf. frn . I 

Anna Pettersson, Götgatan 39, III. ' Saminan. 
;rade 3:clje. nibndagen varje .inAnnd. F-salon, 
Folketa hus. .. . . . .  



~ ' I ( ~ ~ S Ö ~ I Z ~ ~ Z C Y S I ~ C J ( I C ~ ~ Ö V C I Z ~ ~ Z ~ E Z .  Ordf. Sigiic 
Sveiisson, Kviimornns fncli f-örbiiiidsexpedition 
Sniniiinntrade 2:drn onsdagen varje nihnnd 
G-eiilen, Folkets iius. 

Bosctfsölrrt),,tcrskejnckf örcniingc. Ord f. frk r 
Mina Liiidogren, Pnrkgatm 12. Sarnmnn 
traden 2:drn tiadagcii vnrje mfinacl, Kvirinor 
iin~.fnckförb\incls expodition, Folkets hus, 4 tr 

P i j r c i h g ~ l ~  Stockholms bndbetjaning. Ordf. Iii 

. Aiig. Giiatnvssoii,Rogoringsgatnn G, 2 tr. Sam 
iiiniitriide 2:clrn söiidagen i vnrje mfiiiad, F 
snleii, lrolkets lina. 

1;. Jl. E~-icssotts kzin.nokltcbb. Ordf., irr 
Agdn Hnminnrlund, I<arlbergsv#gen 38. Sam 
iiiniitriide 4:de onedagen vnrje m&nad, G sa 
len, Folkets liue., . . 

LiGjckoZ?r~etis Ziancldtcbb. Ordf. frkn Ids 
Skog, Lindngatan 35, 1 tr: . 

I;r4atgslrobzs Zitmekkcbb. Ordf. frkn Emq; 
Engkvist, S:t Erikseitan 16, n. b. 

Eeros K~.innokZzibb. Ordf. frkn Signe Rrrm- 
. sten, S:t Eriksgatan 22. 

Kassor frkn Gerda Jansson, Fridheinsg. 6, 

Landsorten. 
2llnb11.Ö dnt~zsk~iitltle~iarbetnr~~~tcl~~örmin~, 

Ordf. lir Frans Rifinsson, Rörsjögatnn 11, 
St\mmniitrade 3:dje fredagen varje mknnd, 
Sal n:r 5, Folketa hus. . 

Helsingborgs Linncsötn~iterskejackfor~~ing, 
. Ordf. fru Hilda Svensson,' Jarnvagegatan 37# 

Sainmantrade 4:de lördngen varje mhnad. E. 
solen, Folkets lins. . 

TaZu s ö ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ s k ~ ~ o c l ~ ö t - ~ i t t ~ .  Ordf. frkn 
Mina Johan~ison, ICiiiig Mngnigatan 13. Sain. 
mantriiden 2:drn tisdagen va j e  mAnad, kl. 
'/, 9 e. m., Arbetarföreningene lokal. 

S~ctulsvalls sö~~t~~e~slicfcrckför~ning. Ordf. fru 
Aqvilina Olsson, Osterinnlm 15. 

Es1;ilskna Iioppsönz~rzerskejackförmi~~g. Ordf. 
frkn Klara Rosendal, Klarahäll. i Saminan- 
triiden 2:dra' nihdagen varja manad, rum I. 
Folket8 liue. 

EslrZlstunn ~izö~~söntt~~ers~ce~nckföt~etaing. Ordf. 
frkn Hildur Linde, . Nygntnn 11. Samman- 
triiden 4:de mAndagen vnrje milnad, rum 4, 
Folkets Iius. 

Göteborgs 1ca~~psöt~z~~a~1:~k~;tac1~öo'e01ing. Ordf. 
frkn Inez Pettersson, Vegngatan 40. 

Göteborgs siiöss-söt~tmer~icefaclrföre~aing. Ord f. 
frkn Gerda Andersson, Pilgptan 14. 

Eslövs sömt)zmlleJnckf örming. Ordf. Hilm a 
Bengtsson, Norregatan 86. . n Sammantr&de 
2:dra onsdagen varje manad, Lilla salen, 
Folkets hus. ' 

Landskrona sö~n~~~crskeficFtJö~ening. ' Ordf. 
fru Anna Almkvist, Fabriksgatan 12. ' 

' 

Uppsrdn stick- och söna4iter8h~??cIcf örening. 
Ordf. frkn Elin Lindberg, Kiingsiingsgatnn 33. 
Sanimantrade 2:dra tiedagen varje rnAoad, 
Folkets hus. 

Västwäs sömn.ne~sk~acI~~ren2'n~q~ Ordf. frkn 
Olga Hdlberg, Eriksplan 6. Sanimnntrilde 
%dra och 4:de mhdngen varje manad. Fol- 
kets hus, Bldsbogatao 3. 

Iiabilar sömntcrskefnckf örening. Ordf.: frkn 
Vera Nilson, Norra Landsvtigen 24. 

Högntziis söm~izerskefnclcförening. Ordf. frkn 
Signe Erlandsson, Höganas. nedre. 

Rorlunge sötianzemkefnclrfören.ing. Ordf. frk n 
Signe Lundblad, Borlange. 

Landskrona tvutt- och str~lce~slcefuckföreni?~g 
Kaesör h u  Ada Malmgren, Handtverkareg. 2 

. . '  e . .  O 
. m  

.Helsingborgs Kvinnoklubb. . ' ' . 

Ordf. .frlm Gerda Pettersson. Kassör' 'fru 
Clwistin ' Jolbansson. . Sammantriide . 1:ats .och 
3:dje mt!dagen varje manad, Folkets hus 
F-sal. 

Sjukkassans ,ordf. . fru. Christig Johansson, 
Karl Kroksgatan 60. Kasefr fru .Ida Olsson, 
Karlsro n:r 88: . 
L '  

.., , i .  . i i 

M O R G O N B R I S  
. . 

 ekoi ini hm ler nr tiig till; iitf(irande rE allt hvad till ?AM- och I~ERR- 
UNDEI.~KLAIIER Iiörer. Dlqnd dnmnrliklar finnes lager al.  Linnon, Dag- 
och Natt-, hade finare och enklare Undorkjolar, vita, .kiil(irta. -Kninkoltor, 
Bl tielif snmt . förklilden. 

J3eat!llliiingar mottnges 5 alla sortcre RT~Ä.I)NINGSSUMNAD, samt 
Barn klader. 

Alla sorters ARR~TGBJ~USAR och OFVERDRAGSKI,ADER i olika 
etorleksr finnes h lager. Bestii~lningnr emottagns iifven. 

, .  EUNDPERABBVA SVIFABRIKECJ R.ff C J F J ~ A  
Mästersamuelsgatan 68, n. b. . 

Allm. Tel. aa3 96. StockhoIm. I 

iro verkligen htillbarn, likna 23. karats guld och kosta 2,50, &das till lands- 
xteu mot eftorkrrov eller insand remissa. Behöver Ni en vardagsring så 

försumma ej att rekvirera och självs pröva dess verkligs h3lbarhet. ' ' 

Stort val sorterat lagor av: 
3uld- och Silver-Ur.; Viigg- och Vacknr- 

Ur m. m. 

! VASA- 
INtEM 
finnes , endast hos 

Stort vii1 sorterat Inger av: 

I Riims-, liönet~or;, , Bad- och Feber-ter- 
niomotrar, 13arometrnr m. ni. 

. . 
" * ,  05 .KUNGSGATAN @j 

. . . . . . STOCKHOLM . 

Begär alltid 
. -0 A 

, ~ooperativa Bageri,foreningen $? 
. . Framtidens . . 

utkommer under 1907; i början: af 
månaderna ~ ~ z a r s ,  nzaj,jidi, sept., im. 

och dec. Pris 10 öre pr st. Kommissionärer och organisationer er- . 

halla tidningen för 8 öre pr st. fraktfritt. Retur bör om möjligt undvikas. - . -  ... . I 

S Redovisning e n  manad .efter hvarje nummers emottagande. - 
' Rekvisiti.oner för -.ett: eller. aZZu n:r sandas: till f i i m o t - M S  fack- " 

förbunds . EXP&~OPI,' fil&& Hus q tr. . . . .  . 
, . 

1 Stockholm 1907. A.-B. Arbetarnes Tryckeri. . 
I 
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