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N:r 5. Arbeterskornas tidning. - Utgiven ev Kvinnornas Fsakförbund. Nov. 1907. 

~ a b r l  ksarbeterskan. 
Vad kan göras till hennes skydd 
och höjande i socialt och- etiskt. 

hänseende? 

Ovanstaende rubrik utgör den langa, 
nagot braskande titeln å en bok, vars 
författarinna, fru Maria Anholm, trott sig 
finna den ázriadnetrad, med vars tillhjälp 
det skall låta sig göra att leta sig rätta 
vägen ut ur industrialismens världsom- 
fattande labyrint, där  
tusenden och Ater 
tusenden människo- 
liv varje a r  offras At 
storindustrins Mino- 
taurus. Redan i för- 
orden göras . antyd-. 
ningar om verkets 
ifraga egentliga inne- 
hall och avsikt, och 
det hade kanske va- 
rit bäst för saväl för- 
fattarinnan själv som 
för stiftelsen u Lars 
Hiertas minneu, vil- 
ken står bakom fru 
Anholms ustudieru pa 
detta område, ifall 
förf. varit förstandig 
nog att sätta punkt 

, omedelbart efter d e  
inledande förorden. 
Boken hade ju i sa 
fall smält samman 
till en liten flygskrift, 
men en skrift, v a r s  

föremal för olikartade tolkningar, nagot som 
ingalunda kan bliva fallet med boken och 
dess alltför tydliga tendenser. Vart tide- 
varv ä r  industrialismens. Industrin be- 
höver arbetskraften - kvinnors saväl 
som mans. Arbetarna - kvinnor som 
män - behöva sälja sin arbetskraft at  
 industri^. Industrin ä r  skadlig för arbe- 
tarnas hälsa. Arbetarna äro oumbärliga 
för samhället. Samhället maste skydda 
arbetarnas halsa mot industrins skadliga 
verkningar. SA här kan man i korta, 
klara ordalag formulera ingressen till 
fru Anholms bok. 

Efter denna inledning väntar läsaren 
att finna i själva avhandlingen fortsiitt- 
ningen a v  samma tankeriktning, salunda 
nagot helt annat, än det författarinnan - 
med en hos damer a v  hennes stånd och 
bildning nästan alltid, vad sociala frågor 
beträffar, förekommande, visserligen 'väl- 
menande, men ända  gränslösa enfald - 
bjuder pa. Författarinnan börjar sin av- 
handling med e n  erinran om,  hurusom 
maskinindustrin övertagit .största delen ' ' 

a v  det arbete,.  som förr föll p& kvinnor- 
nas lott i hemmen. Storindustrin .har  
med ett ord sagt uppslukat den' forna 

hemindustrin, varige- 
nom mAnga kvinnor, 
vilka .förut haft till- 
räckligt att göra inom 
denna industri, blevo 
sysslolösa. För att 
erhalla tillfällen till 
arbete och själv- 
förvärv h a  dessa 
manga kvinnor sökt 
sysselsättning inom 
storindustrin, dar  d e  
blivit emottagna med 
Öppna armar, '., Att 
denna. storindustrins 
liberalism gent emot 
d e  . arbetssökande 
kvinnorna haft eller 
har något ' som helst 
med profithunger att 
skaffa, tyckes fru 
Anholin icke hysa 
nagon .som helst miss- 
tanke om.' Annars 

' ä r  hennes framställ- 
nina a v  förhallandena . . innehall kunde- blivit ' .. . I. FABRIKSARBETERSKAN. ' ' : . . - . : * o c h  uppfattning r3- 
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rande orsak och verkan på  den punkten 
korrekta nog. Nar förf. emellertid försökei 
narmare att besvara fragan, varför kvin- 
norna i allt större och större skaror ström. 
ma till fabrikerna, begAr hon ett, antingen 
medvetet - och i sa fall oförlåtligt -- ellei 
ocksa, pa grund av  bristande kännedom 
eller bristande uppfattningsförmaga, stor1 
feltag, vilket vid narmare skärskådande 
visar sig vara orsaken till det i avhand- 
lingen sedermera föreskrivna recept, vars 
inneha11 a r  nagot a v  det mest befängda 
man gärna kan läsa. "SA vitt jag kan 
se" ,  säger förf., "ar  det huvudsakligen 
tre omständigheter. som göra fabriksar- 
betet sa eftersökt a v  kvinnan. För de1 
första erbjuder detta arbete det jämförelse- 

. vis lättaste tillfället till förtjänst p& hes 
derligt sätt. 'Så snart flickan lämna1 
skolan, kan hon omedelbart fa arbete i 
fabrikerna och därmed genast en liten 
avlöning. I stället för att föräldrarna 
$kzr(le rrodga.9 betala (sic.!) något föl 
hennes utbildning, erhaila de  redan av 
det 13-14 åriga barnet en  ofta valbe- 
hövlig tillökning till hushållskassan. Den 
andra stora lockelsen a r  den till vissa 
timmar begränsade arbetstiden. DA vid 
arbetstidens slut fabrikspipan ljuder, kan 
man lämna såväl arbete som arbetsplats. 
Ingen har d a  nagot att befalla över ar- 
beterskan. Hon ä r  sin egen herre. För 
den obändiga fri hetslängtan, som genom* 
brusar allt och alla i vår  tid, har detta 
icke liten betydelse. Den tredje fördelen 
bestar däri, att fabriksarbetet utan svarig- 
het kan antagas och Ater lämnas. Om 
det gar dAligt med hemmets ekonomi, 
om den äkta mannen' ä r  njugg om hus- 
hallspengarna, .eller om hustrun blir anka, 
så erbjuder fabriksarbetet ett lätt tillfälle 
till försörjning." Av det har  citerade 
framgar med all önskvärd tydlighet, att 

- förf. begatt ett grundmisstag, som - 
obehagligt nog - ger intryck av  att vara 
fullt avsiktligt för att stödja en viss art 
av  social barmhärtighetsverksamhet, sam! 
icke stöta det bestående kapitalistiska 
produktionssättet, som är  den borgerliga 
samhallsfilosofiens a och o. 

Vad den första a v  d e  a v  förf. åbe- 
ropade orsakerna beträffar, s å  lider den 
a v  den högst betänkliga bristen, att den 
ä r  ställd ,på huvudet, upp- o& nervänd 

' salunda. Hon ser  endast en ström av 
arbetssökande, unga kvinnor,, som. styra 
sina steg mot fabriken; hon ser  icke 
nöden, som p& grund av f ö r a f d u a k a s  
dZligu ekonomi (detta igen paa  grund av 

. kapitalets profiterande pa  deras obetalda 
arbete) tvingar dem att söka förtjänst, 
sa snart d e  kunna. Hon s,er heller icke, 
eller hon vill icke. se,  att d e  kapitalistiska 
industriledarna göra allt för att sätta sig 
i besittning a v  den billiga kvinno- och 
'barnarbetskraften, vilken.- just på grund 
av  sin billighet - ökar ytterligare den 
till hundratals procent redan inom. d e  
flesta industrigrenar uppgaende profiten. 
Na r  man nu & ena  sid& 'vet, att afl 

'profit ingenting annat a r  än  obetalt ar- 
bete, och sa man. & andra jämför de  
arbetandes löner med den profit,: som 
tillfaller. d e  icke arbetande kapitalistiska 
.agarna a v  produktionsmedlen, sa' orerar 
man- säkerligen icke vidare om orsakerna 
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till, att s a  mAnga unga kvinnor 'söka 
tillfälle till självförvarv, dar sadant erbju- 
der sig.. , De göra '  detta, emedan d e  äro 
tvirgadc, Ivirrgadc nv rrudeir, som icke 
känner någon vare sig moral eller lag. 
Det later nästan som ett hån mot fattig- 
domen detta t31 om, att . " föräldrarna 
skulle nödgas betala något för hennes 
(den unga .flickaris) utbildning." Dar det 
icke finnes något att taga av, kan väl 
sådant aldrig komma p& fraga. Förf. 
har ett ögonblick gripits a v  den tanken - 
skada, att hon icke följde den vidare - 
i det hon medger, att det 13--14-åriga 
barnet -kan tillföra - genom sin för- 
tjänst - hushalls'kassan en välbehövlig 
ökning. Det enformiga, osunda fabriks- 
arbetet äri skadligt för den unga flickans 
sava1 fysiska som andliga hälsa, fram- 
håller författarinnan. Detta ä r  just vad 
vi inom den organiserade arbetarerörelsen 
ständigt framhållit, och just därför ha 
vi, för att pkkynda  ändringar till de! 
bättre fordrat och fordra alltjämt, att 
fabrikerna skola vara inredda i överens- 
stämmelse med den mänskliga hygienens 
fordringar, samt att arbetstiden skall av- 
kortas till 8 timmar i stället för som nu 
10 och 12, Enär intet a r  s a  demorali- 
serande för individen som följderna av 
en dalig ekonomi, fordra vi dessutom i 
mänsklighetens namn anständiga löner 
för saval d e  kvinnliga som de  manliga 
arbetarna. SAdana s m å  saker som för- 
kortad arbetstid och högre löner, själv- 
hjälp och självuppfostran genom organi- 
sation o. d., har författarinnan icke agnat 
s a  mycket som en rad, kanske icke ens 
en  förstulen tanke. Men hon har kom- 
mit till insikt om, att det ä r  icke bra 
som det är, och att nigot  måste göras, 
frågan ar  endast: vad? 

Genom fabriksarbetet blir ' kvinnan 
oduglig till hemmets sysslor. Hon sak- 
nar sinne för huslig. ekonomi, och hon 
kan icke utföra ens  det enklaste hus- 
hallsarbetet, därför att hon icke 1ai;t det. 
Dessutom tager flickan. mycket ofta skada 
till sin karaktär genom det själsmördande 
fabriksarbetet. Hennes viljeliv försvagas, 
s å  att hon lätt faller offer för osedlighets- 
lasten och andra laster och lyten. Fabriks- 
flickan arbetar endast med halft igtresse, 
menar förf., ity att hbn. icke betraktar 
det ta  sitt arbete som sin egentliga livs- 
uppgift, utan spejar i stället efter äkten- 
skapet. 

",P8 vad sätt skall i industrialismens 
Arhundrade kvinnan kunna bevaras för 
hemmet?." utropar förf. patetiskt. På detta 
a r  det lätt för varje tankande människa, 
som. lart .nAgot a v  tidens företeelser, att 
svara: I. industrialismens århundrade är 
det omöjligt att bevara kvinnan för hem- 
met, ty "hemmet". finnes numera inom 
den industriarbetaride klassen endast 
kvar till namnet, och snart torde begrep- 
pet " hem" i. dess ursprungliga ' betydelse 
försvinna helt ur dessa arbetaregruppers 
medvetande. Hemmet börjar redan .för 
manga att te .  sig i organisationens ske-' 
pelse, och de,  kooperativa hemmen med 
gemensamt kök, gemensam matsal, ge- 
mensam barnkammare - kort och gott - 
kooperativt hushAl1 i stallet för enskilt 
familjehushall,, vilket senare är, bade dy- 

rare och mindre praktiskt' an '  det förra, 
börjar allt mera att .bliva föremål för de  
tankande och vakna industriarbetarnas 
Önskningar. 1 . 

Fru Anholms studier ö v y  14hernu f& 
arbeterskor a r  i själva .veraket , ett tyst 
gillande av den kooperativa 'hemidCn, 
ty största delen av hennes avhandling 
omfattar just d e  erfarenheter hon inhäm- 
tat under en stipendieresa i Tyskland, 
dar hennes uppgift varit att studera d e  
anstalter, som de18 av  privata personer 
- dels av föreningar och bolag. - upp- 
rättats till s., k. hem f ö r  unga '%~ibnor  
ur  industriarbetareklassen. Förf. har  un- 
der sin studieresa besökt en mängd så- 
dana " hem '!, såväl katolska som prote- 
stantiska, ty det säger sig .självt att reli- 
gionen spelar, om icke huvudrollen, s å  
dock en avsevärd biroll vid upprättandet 
och underhallandet a v  dylika u hem". 
Reglementet i sådana Ilhem" ä r  ' som 
regel mycket strängt. D e  A hemmet 
boende flickorna måste vara inne i rätt 
tid, i '  säng .i ' rätt tid, icke om dagen 
uppehålla sig i sovrummen,. städa rum- 
men själva, innan de  gA till arbetet, in-' 
finna sig till måltiderna i rätt tid på  minuten, 
i c ~ e  mo!taga .besök av manliga anhöriga 
etc. etc. Denna "ordning" - vore det icke 
större skal att ge den ett annat namn? - 
anser förf. vara basta. sättet att höja 
fabriksarbeterskorna i socialt och etiskt 
hänseende. Man skall inrätta "hem" å t  
våra fabriksarbeterskor, menar fru A. 
Därigenom skall kvinnan i industrialis- 
mens Arhundrade kunna bevaras för det 
riktiga hemmet, hennes eget, ifall hon 
får något. Utan att i minsta man hysa 
nagon som helst illvilja .mot de, personer, 
vilka ställt. och ställa sig i spetsen för 
dylika sociala företag, saga vi bestämt 
ifran, att med dylikt barmhärtighetslapp- 
verk framskapar man icke ändrade eller 
lyckligare sociala förhållanden. Vilja d e  
bildade kvinnorna på  allvar göra nagot 
för fabriksarbeterskorna, 'så. måste d e  
lära känna deras existensvillkor och dar- 
näst uppmana dem till att taga sin egen 
sak i sina egna händer,  sa att d e  an- 
sluta sig till sina respektiva fackorgani- 
sationer, därigenom d e  s& småningom 
kunna tillkämpa sig högre löner och 
kortare arbetstid, med ett ord förbättrade 
existensmöjligheter. 

Det a r  genom organisation, självhjälp 
och självuppfostran viira fabriksarbeterskor 
skola höja sig i socialt och  etiskt hän- 
seende och icke genoni barmhärtighets 
institutioner. Hur hänsynslöst kapitalis- 
men plundrar proletärerna pA deras bade 
fysiska och psykiska kraft, och vilken 
verkan detta har' p3 det nya, uppväxande 
släktet, har  m a n  bast tillfälle att grund- 
ligt lära kanna i d e  stora industrilan- 
derna f. ex. England. Att försöka bota . 
allt detta elände, som uppenbarar sig ' i 
form a v  bleksot, lungsot, magsjukdomar, 
barnsjukdomar, skrofler, engelska sjukan 
etc. etc. - allt detta fattigdomens trogna 
Följeslagare - med socialt barmhärtig- 
netslappverk, " Madchenheime " o. d.,. a r  
antingen ren dårskap eller .'ocksa veder- 
värdigt hyckleri. I .samband med denna 
kritik över ett arbete, v a r s  tendens. ä r  
ett han mot hela industriarbetareklassen, . 
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tillater jag mig att hanleda mina läsares 
uppmärksamhet pa  en avhandling i tid- 
skriften "Die neue Zeit", n:r 43 f. a., 
~ n d e r  rubriken: Das ~ r o l e t a r i s c h e  fird. 
Förf. av  denna intressanta avhandling 
-- Th. Rothstein - åskådliggör medelst 
siffror i schematisk framställning indu- 
strialismens inflytande pa den kommande 
generationen. Siffrorna äro fullt tillför- 
litliga och tala ett fruktansvärt språk i 
sin nakna enkelhet. 

Hänvisande aven till en  av  mig för- 
fattad artikelserie, bärande rubriken "So-  
cial  X .~ , l t u r~~  - Ö. F. under de  tv3 sista 
kvartalen f. å. - dari jag begagnat mig 
av nagra ur "Die neue Zeit" hä-mtade 
F!otshsteinska schematiska tabellerna, 
vänder jag mig ånyo mot fru Anholm 
och hennes "socialt intresseradeu sall- 
skap inokn den borgerliga kvinnovärlden 
med ett lika gott som välment råd., Ut- 
1iSs edert sociala intresse i arbete inom 
barnavarden, fattigvården och sjukvarden, 
ty barnen, d e  sjuka och d e  gamla, fat- 
tiga behöva barmhärtighet. Men d e  unga, 
friska människorna, vilka utföra produk- 
tivt arbete, m&ste sjalva f i l h i t i g a  sig 
genoria orgarzisatiotr och solidauilet, 
den endast organisationen förmår skapa, 
tiriiiiitiskoviii~diga lcvrradsvillkor, dari- 
genom de  själva medelst förenade krafter 
höja sig i cRono~r.tisRt - vilket ä r  grund- 
betingelsen - socialt och etiskt hanse- 
ende. Att på andra vägar och genom 
andra medel försöka att höja vara fabriks- 
arbeterskor etiskt och socialt ä r  absolut 
lönlös möda, och dylika försök - de 
nia nu vara aldrig sa välmenta och utgA 
fran vem som helst - kunna sasom 
onyttigt arbete endast väcka det giftiga 
och harmsna löjet till liv. 

H. U-d. . 

Kongressen Kristiania. 
Något referat i Morgonbris om denna 

kongress a r  icke nödvändigt, d å  utför. 
liga redogörelser lämnats i partipressen. 
Vad, som närmast efter dessa referat kan 
intressera Morgonbris' läsekrets, äro kanske 
de intryck Sveriges /vd k v i m l i g a  ombud 
kunde på den korta tiden (3 dagar) in- 
hdmtat om d e  norska partikvinnornas ar- 
bete. Kongressen var stor, över 380 om- 
bud, men bland dem endast 13 kvinnor. 
Flera viktiga frågor diskuterades och av- 
gjordes till förinån för den skandinaviska 
arbetarrörelsen. Framsr kooperationen, 
arbetslöshetsproblemet, militarfragan m. fl. 
Från kvinnliga diskussionsklubben 'i Mal- 
mö, hade genom arbetarkommunen där, 
inlämnats en fråga a v  följande lydelse: 

*Vad kan göras för att arbetarklassens bild- 
ning och kulturutveckling rna halla jämna steg 
med den ekonomiska och materiella .utvecklingen 
oc:h höjningen inom arbetareklassen?, 

Debatten, som inleddes av red. Aug. 
Nilsson, blev synnerligen livlig och ut- 
mynnade i antagandet a v  en  präktig 
resolution. 

I kongressens s. k. ~kvinnofr igas  vgr 
inlämnad följande motion fran f ar be id er- 
partiets kvindeförbund i Norge,:- 

»Da den kvinnliga' fackföreningsrörelsen star 
mycket lagt hos oss och de'flesta arbetarkvinnor 
sta oförstaende och likgiltigii för organisations- 
tanken och da det ar  bevisat att denna likgiltig- 
het fran kvinnornas sida ar hämmande för ar- 
betarrörelsen i sin helhet, anmodas arbetarpar- 
tivts kvinnoförbund om att det upptages till be- 
handling a den skandinaviska kongressen frigan 
om, vad som kan och bör göras för att ffi kvin' 
norna intresserade för sin egen sak och organi- 
serade. B ' 

Frågan inleddes a v  fru Marta Tynnes 
och debatten var ganska livlig. De sven- 
ska kvinnorna redogjorde för vårt arbets- 
sätt i facklig och politisk kvimoagitatibn 
och organisation i Sverige och hänvisade 
till vår kvinnokonferens arbete och beslut. 
Resolutionen som antogs är  a v  följande 
lydelse : 

Kongressen ar övertygad om, att saval'den 
skandinaviska som den int,ernationella arbetar- 
rQrelsen nldrig kan na sitt slutliga mal, förrän 
n//a arbetarklassens kvinnor star samman med 
männen i kampen för mänskliga rättigheter. 

Vldare uttalar kongressen att det är varje 
organiserad arbetares plikt att p3 alla satt giva 
sina kvinnliga anförvanter, hustrur och döttrar, 
inblick och förstaelse för arbetarrörelsens mal 
och medel, samt tillhålla dem att ansluta sig 
till deras respektive organisationer. 

$om svar pil fragan: Vad kan göras för att 
oiganisera kvinnorna? hänvisas t,ill av mannen 
sa länge prövade och ,verksamma medlet: agita- 
tion och upplysning. Erfarenheten visar aven 
goda resultat av kvinnliga agitatorer. Kongres- 
sen hemställer därför till de olika ländernas ar- 
betarorganisationer att sasom hitintills pa alla 
sätt stödja den kvinnliga arbetarrörelsen ekono- 
miskt och moraliskt samt söka framdriva kvinn- 
liga agitatorer och erkänner kongressen de kvinn- 
liga fack- och politiska organisationernas arbete 
och uppgift. 

I fragan om kvinnornas rösträtt uttalar kon- 
gressen sin. anslutning till Stuttgart-kongressens 
 resolution.^ 

Denna resolution säger varken mer 
eller mindre an  föregående i samma 
f råga .  Men vad vi ha  att göra ar  
s e  till, att den efterleves och att nagot 
uträttas, isynnerhet nar man känner till 
hemarbetets konsekvenser. 
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De lärdomar' vi fingo på denna korta 
tid, övertygade oss om att den kvinnliga 
arbetarrörelsen i Sverige ä r  både större 
och mera gedigen och att vi jämförelse- 
vis inga skal ha  att misströsta och klaga 
över kvinnornas oförstilelse och likgiltig- 
het. . Även om vårt arbetssätt: att de  
politiska kvinnoklubbarna, vid sidan a v  
sin huvuduppgift, själva bedriva röstratts- 
agitationen bland arbetarkvinriorna. Det 
kan synas som om striden för och van- 
tan . p5 var rösträtt gjort, att vi lärt oss 
förstå dess varde och veta att ratt be- 
gagna den när frågan blir löst. Kvinno- 
klubbarna ha  aven d a  en. plats att fylla, 
nar det galler val till riksdag och kom- 
munala institutioner. 

Dessa reflektioner tvingas fram, när 
man läser och känner till att Norges 
arbetarkvinnor icke i den utsträckning 
som Önskvärt vore, framträda och del- 
taga i d e  kommunala valen. Vi hoppas 
livligt att d e  skola bedriva en energisk 
agitation innan. --nästa val till stortinget. 

. . 

Det vore a v  stor betydelse för arbetar- 
kvinnorna' i -Skandinavien .att börja ett 
planing-t samarbete, varav vi kunde lära 
mycket och vara varacdra till hjälp. 
Denna tanke fördes aven fram a v  de  
norska och danska kvinnorna i privata 
samtal vid denna kongress, och en skan- 
dinavisk, socialdemokratisk. kvinnokonfe- 
rens blir nog snart en  verklighet. 

Ruth G-n. ..' 

Den av  centralförbundet ' . för socialt 
arbete länge bebådade hemarbetsutställ-. 
ningen öppnades den 9 okt. i' Oskars- 
teaterns hus vid Vasagatan. ' 

Utställningen har besökts af mycket 
folk i högst olika samhällsställningar. 
Skanehertigparet, prinsessan Ingeborg, 
prins Eugen, åtskilliga riksdagsman, stads- 
fullmäktige pch i övrigt en del filantropiskt 
och socialt intresserade personer, ja, även 
arbetsgivare med sjukt samvete h a  varit . 

där och Kant igen sina daligt betalta 
alster, samt dessutom naturligtvis av  en . 
mängd arbetare och arbeterskor. 

utställningen omfattar 350. n:r.. Syfte- 
malet ä r  att visa hur hemarbetet i all- 
mänhet ställer sig ifråga om lön arbetstid 

' 

och övriga villkor för att p& s a  s a t t  låta 
den stora allmänheten få en inblick inom 
den gren av  varutillverkningen som kallas 
hemindustri och som medför s å  miserabla . 

förhållandena för kvinnorna och hemmen. 
De . yrken utställningen representerar. 

äro skrädderi-, kapp-, linne-, blus-, klad- 
nings. och sacksömnad, täckstickning 
hatt-, möss- och handsksömnad, trika- 
stickning, vävnad, skomakeri-, borstbin- 
deri, bokbinderi samt  silverpolering. Det 
ar isynnerhet d e  billigare artiklarne. i 
ovannämnda branscher som förarbetas : i 
hemmen. 

Pa d e  utställda varorna äro ' häftade 
lappar på  vilka arbetslön., arbetstid'm. m. 
står angivet. Dessa uppgifter illustrerar s 

på ett gripande satt arbeterskornas pino- 
historia, det är  ju mest kvinnor som 'det 
har  ä r  fråga om. 

S e  här några exempel: ' 

En vara betingar i handeln en pris av  
kr. 1: 50. Arbeterskan får i lön för va- 
ran färdigsydd 8 öre, hon förtjänaia'lZ- 
15 kr. pr vecka, men far d a .  arbeta fran 
6 på  morgonen till sent pa kvällen med 
mycket korta raster. 

De få kvinnor inom skrädderiyrket 
som sy rockar få naturligtvis det enklaste 
och sämst betalda arbetet. n En 42-årig 
kvinna syr lagerkavajer, hon f å r  2: 2 5  
pr st., och använder 12' timmars tid till 
varje kavaj och arbetar genomsnittligt 8 ' . 
timmar pr dag. En annan arbeterska i 
samma bransch arbetar 16 timmar i dyg- 
net 'och kan förtjäna 14 kr. pr .vecka. 

Billigare byxsömnad betalas m'ed 2-4 
kr. pr dussin, högsta arbetslönen för 'f i-  
nare arbete av  detta slag a r  3:.5CI pr par. 

Till d e  dåligast betalda arbetena hör 
linnesöm'men och förtjänsten för d e  .olika 

. . 



plaggen variera från och med 2 kr. til 
och med 1 8  kr. pr vecka. En 3 7  Ar 
änka arbetar 12-14 tim. om dagen 
Hon syr mansblusar och far i betalnin! 
1: 15 pr dussin d. v. s. 9 l / a  öre pr styck 
Hon maste själv betala traden, vilken gå 
till 1 8  öre pr dussin blusar. Hon för 
tjänar 6-7 kr. pr vecka. En annai 
uppgiver sin dagliga arbetstid vara 12- 
13 timmar, hon syr linnen, aom hol 
även' måste klippa, och får 1: 50 pr dussin 

- Hon behöver 1 V 2  timme till varje linnc 
och förtjänsten bliver salunda 8 öre p 
timme. För blus- och klädningssömmer 
skor ställer förtjänsten sig något sa nä 
lika. En blussömmerska får 2 5  öre fö 

,stycket a v  blusar och förtjänar omkr. ; 
kr. pr . vecka; kladningssömmerskorna! 

., förtjänst varierar mellan 10-15 kr. p; 
vecka. 

Säcksömnad betalas med 3: 50-7 kr 
pr 100 säckar. Dessa arbeterskor för, 
tjäna fran 3 till 6 kr. pr vecka. Ickc 
stort bättre ställer sig trikastickningen 
Veckoförtjansten ä r  här för det stora fler. 
talet mellan 3-7 kr. och i enstaka fal 
mellan 7-15 kr. pr vecka, men sa fC 
dessa sömmerskor i reglen själva anskaffa 
maskiner, bekosta nalar, olja m. m. av. 
bränningar, som betänkligt avknappa 
veckolönen. Det sämsta a v  allt a r  dock 
den s. k. maskningen, förtjänsten utgöi 
för detta arbete endast 3-4 öre pr timme, 

Det bast betalda arbetet a r  otvivel- 
aktigt den inom skomakeriet förekommande 
nitlingen, som vanligtvis utföres av  kvin- 
nor. Timlönen varierar mellan 1 0  öre 
till 4 0  öre, ja i enstaka fall till 4 5  ii 50 öre. 

Borastraktens hemarbetsförhållandena 
äro synnerligen karakteristiska. Det är 
uteslutande trikastickning samt sömnad 
av  billiga manskläder som här dominerar. 
Inom hela distrikt sysselsätta sig arbetar- 
familjerna hustrur och barn med dessa 
arbeten. Genomsnittsarbetstiden a r  van- 

* ligtvis 12-14 t. o. m. 16 timmar pr dag, 
En manlig arbetare 45 .  Ar +kar trika- 
jackor ,för 1 kr. pr st.   an arbetar 16 
timmar pr dag och förtjänar 6: 90 pi 
vecka. Har arbetat i yrket i 2 5  Ar och 
ä r  ö v e r ~ s t r a n g d .  

Det skulle föra för långt att vidare 
inga pa detaljer i fraga om eländet inom 
h e m a r b e t s i n d u s t r i n  i Borastrakten, sa 
mycket mera som det nästan ä r  hopplösi 
att tänka att fa dessa arbetare organi- 
serade. De bo på  rama bondlandet eller 
i skogarne ofta Iangt fr in varandra utan 

, kännedom om annat  an  det trälsamma 
slit vari d e  framleva sina dagar. Man 
förstar emellertid vilken fruktansvärd 
smutskonkurrens, som här utvecklas gent 

. emot d e  organiserade arbetares strävat-  
. den, att höja lanerna. 

Som grundlag för utställningen har 'en 
. genomgaende undersökning av  hemarbets- 

förhållandena ägt rum. Materialet härtill 
a r  samlat av  många olika personer i alla 
trakter a v  Sverge och en sammanfattning 
därav ä r  i broschyrform utarbetad a v  fröken 
Gerda Meyerson. Broschyren innehaller åt- 
skilliga tabeller, vilka utgöra ett präktigt sta- 
tistikmaterial ifraga om hemarbeterskornas 
ställning. . Författarinnan papekar i sin 
nledning 'huru fragan om hemarbetarnes 
tällning i andra Iiinder redan . pakallat 

. - m  . . . .  . 

uppmärksamhet och föranlett framkom 
sten a v  lagförslag, som fordrar hemarbe 
tets reglering, dels genom registrering a 
hemarbetarne hos yrkesinspektionen var 
vid denna får sig alagt att inspekteri 
hemarbetarnes bostäder, dels genom pA 
bud a v  särskilda marken A hemarbetadc 
varor, samt genom tillsättande a v  kom 
missioner för fastställande av  minimilönen 
Genom dessa atgarder hoppas man kundc 
förbättra hemarbetarnes stallning ocl 
siimtidigt skydda hemindustrin. Frökei 
Meyerson slutar sin redogörelse med et 
uttalande om att även hos oss måstc 
frågan om dylika atgarder sattas unde 
debatt, man måste dels gmom upplys 
ni~g dels gertom ovgariisatiorz få hem 
arbetarne själva att medverka till sir 
ställnings förbättr,ing, 

I detta senare instämma vi fullkomligt 
Facklig organisation med tillhjälp av  yr, 
kesinspektionens ingripande i fraga orr 
de i v  allehanda smittofrön fyllda bosta- 
der, vari allmänhetens klädesplagg till 
verkas, vore nog d e  radikalmedel s o n  
sehövdes härvidlag. 

De  skriande missförhallandena sorr 
nemarbetsindustrien innebar a r  i allmän. 
 et kand a v  de  flesta arbetare och många 
tanske tänka att för den sakens skul; 
lågon utställning ej behövts. Detta ai 
lock ett misstag, ty iitstallningen visar 
)ss i en samlad bild hela det elände 
;om hemarbetet medför, visar oss klar1 
ritt har a r  ett försummad och styvmoder- 
igt behandlad omrade, där  arbetarrörel- 
;ens praktiska idéer ännu e j  förmått 
ranga in. Denna försummelse måste 
lottgöras, hemarbeterskorna måste orga- 
iiseras, om nagon förbättring kunde 
rinnas. Må vara att på rama. .lands- 
)ygden organisation * ännu ä r  omöjlig 
itt Astadkomma, men i staderna, dar  det 

övrigt finns en stark arbetarrörelse och 
lär hemarbeterskorna sitta vägg i vägg 
ned  varandra mitt bland de  organiserade 
irbetarne, där  borde de! vara annorlunda. 
3 e  undersökningar som d e  kvinnliga fack- 
'öreningarne företagit har  också i många 
'all bevisat, att hemarbeterskornas stora 
nassa,  atminstone i Stockholm, utgöras 
iv hustrur till, ' eller döttrar a v ,  organise- 
made arbetare. Ända stå dessa kvinnor 
itanför organisation och omöjliggöra där- 
ned alla strävanden till det battre, som 
ackföreningarne försöka astadkomma. 
)et uselt betalda arbetet, som vi sett 
)å utställningen, ä r  endast en följd utav 
 tt hemarbeterskorna ej äro organiserade, 
,ch s8 länge de. icke äro det kommer 
dandet att fortfara trots alla humanitära 
;travanden. Vi hoppas att utställningen 
;ommer att verka som en  sporre till en  
(rundlig, .malmedveten agitation i hem- 
nen bland vara hemarbeterskor. 

8 

--- ~llvinnagz hav så (ange levat 
:nuböjande i skuggan, att uhra fördo9)zs- 
Ulla ögon Itava sv&t att komma under- 
und med Rarmonien i de första osä7cra 

rörelserna, som hotz gör, dd hora reser 
rig clpp i c7agslj'uset.~ - - - . .  . 

. m . . 
. . . . ,Maurice Maeterlinck. ' 

I .  . .  . . i.. 

Den reglementerade pro- 
sti tuitimen. . .  . 

II. ' 
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~ n ' k l a s s l a ~  - utan ringaste varde. 

Vi ha  redan i en föregaende artikel 
bevisat att kvinnan icke ensam, och att 
hon icke ens bar största skulden till sitt 
sedliga förfall, och att hon av mannen 
och samhallsförh~llandena drivi ts  till 
prostitutionen - varföre skall hon d a  
ensam lida för samhällets brister? Var- 
före prostitueras icke mannen, hennes 
medbrottsling och ofta den ensamt skyl- 
dige? Varföre gör.  man' intet för att 
skydda kvinnan för den fara, som stän- 
digt hotar henne? Varföre stiftar man 
icke lagar, som stadga strängt straff för 
dem, som medelst spritens hjälp förföra 
u q a  kvinnor och förstöra' hela dess 
liv? -- Det vore säkerligen en  åtgärd, 
2etydligt nödvändigare. än '  prostitutionen 
>ch ett nytt verksamhetsfält för vår "sed- 
.ighetspolisU, som skulle gagna sedlig- 
leten och den samhälleliga moralen, vil- 
ret jag till alla delar bestrider angaende 
iess nuvarande verksamhet: att lura på 
)flren o,ch tvinga dessa till ständig för- 
ledring - och detta ofta utan att nagon 
;om helst anledning föreligger! 

För att .belysa orättvisan i det, radande 
iystemet vill jag. anföra 'följande ur en 
;vinnas liv: 

Första gangen jag sag henne var p3 banken 
sockenstuga, da jag och socknens övriga kon- 

irmationsbarn vor0 församlade dar första gan- 
len. Hon var dotter till en f,. d. sjökapten, som 
ust inflyttad till var socken, där han inköpt ett 
~v de  basta husen i "bynu och arnnade i lugn 
ich ro framleva sina Aterstaende dagar. Han 
.osags ganska välbärgad. 

Ellen - s a  a r  hennes namn - gjorde redan 
r h  första dagen ett förnämt intryck p& oss 
,ondbarn. Hon röjde bade. en battre uppfostran 
)ch en finare och känsligare sjal an vi andra, 
nen var enkel och flärdfri, blev darföre fran 
örsta dagen allas var favorit; Storböndernas 
barn varnade henne f ö r  att söka s!tt sällskap 
bland husmans- och statarebarnen och gjorde 
rad de förmadde. för att behalla henne i sin 
:i-ets, men hon slöt sig icke till nagot parti - 
intagligen fann hon oss lika präktiga, eller töl- 
liga! - och dar hon var ville alla vara.' Hon 
nförde fullständig jämlikhet emellan oss och 
ntet slagsmal kom till stand den vinter" mellan 
iondsönerna och statarepojkarna. 

Fadren var aven en gemytlig och hjärtegod 
nanniska och ofta fingo vi efter Iastimmarnes 
lut i sluten trupp ga med Ellen hem, dar vi 
rakterades med sötsaker och frukt,, och 'en &g, 
et var da Ellen fyllde fjorton ar, hade kapte- 
ens hushallerska (hans hustru var död sedan 
langa ar.) kokat kaffe och bakat tarta, som 
ervcrades oss i stora salen, och Ellen spelade 
ia-no och sjöng för oss. 
Antligen kom konfirmationsdagen och alla 

luppo lyckligt fram ; söndagen darpa .fingo vi 
herrans heliga nattvardu. Sedan .  spriddes vi 
t alla hall, för at t  rakas endast til1fi;illigtvis och 
n och en, för att skryta, ljuga. och beklaga 
s s  för varandra. Nagra atersag jag aldrig. 

Jag hade fortfarande under nagra tir min mor 
byn och kom hem en och.  'en annan gting, 

ig hölls för övrigt under en lang tid A jour 
led handelserns av  en .van; 'som jag flitigt 
axlade brev och vykort med. . ' 

Ellen stannade hos fadren och jag rakade och 
ilade vid henne nagra ganger sedan vi skildes 
8 kyrkobacken. Sista gangen var en midsom- 
iarafton för 8 ar sedan. Hon'hade blivit en hög- 
axt och . imponerande dam,  men sättet, att 
älsa och spraka med alla! var detsamma. Vi 



växlade de  vanliga. frägorna och svaren, varp, 
hor: sade farväl och avlägsnade sig med sil 
sallskap, cagra herrar, som jag. aldrig sett da 
i trakten, men, som jag p3  förfragan fick veta 
voro: den ene en till socknen nyligen inflyttac 
lantbrukare, kallad 'patron B.", som just över 
tagit det stora kyrkohemmandet, och de övrig; 
vor0 hans släktingar. 

Efter aenna tid var jag icke i hemmet pi 
flera Sr, men genom brev fick jag. veta, at 
Ellen skulle vara gift med patronen. 

Hennes fader dog kort efter vart sista sam 
manträffande. Patron var vid denna tid ständig 
i hennes sällskap, bistod henne ,pa alla satt ocl 
sökte skingra sorgen över faderns död. Hai 
erbjöd henne plats hos sig, som husförestanderska 
vilken hon antog och samtidigt förlovades ho1 
med husbonden. Nigot bröllop kom dock aldri! 
till stand. 

Folket i socknen, vars moral- och sedlighets, 
begrepp var oklanderligt, hade hört talas on 
bor.gci.ligt cr"Mc~rsknl>, enligt vilken man gifte: 
p3 "fem och tio ar", allt eftcr som det beha 
gades! Att rikt folk gingo förlovade i Arta 
var. orimligt -- dct fanns ju inga ekonomisk: 
hinder, inga bosättningsbekymmer, som för dc 
fattiga, och att folk utan äktenskap kunde lev: 
samman, var likaledes ofattbart för de god: 
byinvgnarne. 

Det var alldeles givet, att Ellen och patror 
gift sig pil det dar nymodiga sättet, resoneradc 
man niqon tid, och sedan sade m m  alltic 
'fru Ellen". 

Men Ellen var olycklig, försäkrade man, hor 
hade blivit tystlbten och nedstämd, skämtade 
aldrig och skrattade aldrig. Antagligen var pat. 
ron ingen snäll man. Hela byn ömkade Iienné 
och sandc henne varma kärleksfulla blickar, men 
gloddc argt p5 patron var och när han visade 
sig. Men verkliga förhillandet dem emellan 
visste ingen. 

- - 
För ett par a r  sedan kom jag gaende Södra 

förstadsgatan i Malmö. Ett yngre, ganska väl. 
klatt fruntimmer halsade mig da  vi passerade 
förbi varandra. Jag visste mig ej  aga  en enda 
bekant i hela den skanska huvudstaden och un- 
drade över anledrhgen till hälsningen. Jag såg 
tillbaka, s a  gjorde aven hon och jag uppfangade 
en skymt av hennes ansikte. Jag trodde mig 
igenkänna typen för en  prostituerad; men dess? 
halsa ju endast pa  man efter skymningsdags 
och aldrig p& kvinnor. Hon .gick gatan framä 
:med tunga släpande steg. Jag grävde blanc 
mina bekanta bad' har och dar, slutligen dök 
Ellen upp i mina tankar. Var det hon? Omöj. 
ligt tänkte jag, men kunde dock icke värja mig 
för tanken, att det var hon. 

Jag skyndade efter henne, och nadde henne 
ganska fort. D2 jag var henne jämsides vande 
hon ansiktet halft at  mig. Det var'hon. 

. - Ellen! utropade jag. 
Hon stannade, men svarade icke, endast sag 

pa  mig med en iörlagen ?ch skygg blick. 
- Är det icke Ellen S.? fragade jag. - 
- Jo, det ä r  jag. - Men min gud! Vad gör du har? 

. - Jag? var hennes enda svar och hon ska- 
kade sjtt härjade huvud. 
- Ar du icke i V. mera? fragade' jag ivrigt, 

ty jag anade att allt icke var väl ställt för 
henne. - Folket sade du gift dig med patron B.? 
- Ja, de kallade mig fru och jag lat dem 

göra s a  - - - En. fin patron, suckade hon. 
Hon föreföll mig trött och jag tog hennes arm 

far  att stödja henne da vi gingo vidare. Jag 
di-og henne med mig in i den smala .parken vid 
kanalen där vi slogo oss ned pa en bank: Vi 
siitto länge tysta. Det föreföll mig som om hon 
ogärna ville tala om sitt sorgliga liv och jag 
ville icke tvinga henne'dartill med vidare fragor. 

Tystnaden föreföll mig pinsam. Jag grubblade 
över livets valdsamma framfart, huru goda och 
adla människor hjärtlöst och utan annan skuld, 
a n  tron p8 det goda, det ratta och barmhärtiga 
hos medmänniskor, störtas i livets avgrund. 

Antligen bröt hon tystnaden. 
- Jag gör dig orätt, sade hon, att sitta med 

dig s a  h2r pil en allmän plats. Jag a r  - - - -- Vad ar  du? 
- Jag är  - - ja jag vill'sd ogarna köra 

bort dig, ty du är den första människa, som 
sedan IAng tid talat till mig i hederligt syfte - - -  men det a r  min skyldighet att säga dig 
det - - - jag a r  - - - en prostituerad ! 

M O R G O N B R I S  

' Hon talade under största ansträngning, me1 
formligen skrek ut de sista orden. Om det va 
för att skrämma bort mig, eller för  att h ak  
mig kvar, har jag sedan dess mycket funderat p i  
Jag stannade emellertid kvar, men kunde ickc 
f& fram ett ord at t  säga henne. Jag stirradc 
rakt p3 henne. Hon hade vant ansiktet ifrbi 
mig och började grata - icke ett sadant kon 
vulsistiskt gratande, som utmarker sentimental: 
och bortskainda kvinnor, utan ett sakta kvidande 
som röjd.e en hopplös och söndertrasad sjal 
Jag viile lugna henne - men huru? Jag vilic 
tagit henne i min famn och kyssa tararne fra1 
den harjda kinden. Men vartill skulle det gagna 
henne? Huru radda den drunknade, da mar 
maste använda sina yttcrsta krafter för at t  hall: 
sig själv vid ytan? - Jag vill, sade hon och torkade besIutsam 
bort tararne, berätta dig hela historien, icke fö, 
det du skall beklaga mig, men jag vill att di 
later deii bli kand - möjligen kunna andra ha 
gagn därav : 

Vi vor0 verkligen förlovade. Det gick myckc 
fort, ty haii var aiigcliigen att, som han uttryckt( 
sig, "f3 k l l a  dig: min'. Men hans 3trb til 
mig svalnade ganska fort.' Som du vet galldc 
min far för förmögen, vilket icke var fallet. - 
ian hade en livränta och en liten ~ens ion ,  som 
vor0 tillrickliga för oss, men bada dcssa in. 
romstkällor utsinade med hans död. Efter sil 
amnadc han endast vad som var placerat 
iuset och boet, knappast tretusen kronor. DE 
ietta blev kannt talades aldrig mer om gifterma' 
' r h  B:s sida. Jag gjorde pastötning därom 
lagra ganger, men fick endast ett vresigt: de 
lastar inte, till svar. Han skyllde pa stora ut. 
lifter för ett bröllop och ville darföre uppskjuta 
iet. IDU ar ju anda som fru och folket kailar 
lig SA. Det kommcr att verka mera skandal, 
la vi gifta ossn,  brukade han säga. 

Och han hade ratt, vi vor0 verkligen som 
nan och hustru i ett avseende. Mitt moraliska 
notstand var för längeo sedan nedbrutet och jag 
rar hans slav i allt. Aren fortgingo. Jag skötte 
lans hus och erhöll endast maten för mitt ar- 
)etc. Alla övriga utgifter fick jag bestrida av 
rgna medel, men det gjorde ju ingenting, vi vor0 
örlovade och skulle naturligtvis gifta oss - 
rad gjorde det da om mina pengar förbrukades 
:Iler hans. Slutligen ägde jag intet och maste 
Je honom om pengar för min garderob. 

Jag fick dem. Men en av de  närmaste da. 
2arne sade han till att vi skulle resa till staden, 
Vi togo iii  pa ett hotell som "herr och fru B." 
%istföljande förmiddag gick han tidigt ut i "af- 
&-sangelagenheteru, sade han, och bad mig 
itanna. Han bterkom icke och pa kvällen an. 
nodade mig kallarmas taren att lämna hotellet, 
.y jag var *ett lösaktigt fruntimmeru, det hade 
!rafr sagt honom, da  han gick ut i "affärsange- 
agenheter". Det svindlade .för mina ögon. - 
>et är nedrig lögn! utropade jag. - Stall nu icke till nbgot väsen, min flicka 
illa1 svdrade han, ty da miste jag kalla hit 
~olisen. I 

Nu var[  situationen klar, jag kastade en blick 
d .mina iomma händer och nu först saknade 
ag förlovningsringien, med vilken jag ville gen- 
Iriva den oförskämde källarmästarens pastaende. 
Yan hade saledes stulit ringen under natten. 
Samtidigt uppdagade jag at t  mitt ur var för- 
vunnet, dar jag lagt det pa fönsterbordet. Han 
ille saledes aven beröva niig varje medel för 
iterresan, ty jag hade inga pengar. 

Det var ganska sent p3 aftonen, da jag kör- 
les bort f r h  hotellet, men icke förty ämnade 
ag anträda resan hemat till fots. Det var.  icke 
a utan att, jag kände mig glad till sinnes över 
,et skedda: Jag var nu äntligen fri - nagot 
om jag s2  ofta önskat, men aldrig förut ägt 
raft att göra. Och dar hemma vor0 alla mina 
tinner, och skulle säkert hjälpt mig över de  
iirsta svirigheterna. Men da  jag kom till sta- 
ens utkanter fasade jag för mörkret och vägen 
enom de stora skogarne 'i den bistra höstnat- 
:n och bkstamde mig för att invänta morgon- 
agen. Jag fruktade även ert planlagt överfall 
3 min person, förberett. av min s. k. man. 

Men var skulle man val bli av, en ensam 
vinna i en stad, dar hon icke ägde en bekant 
ianniska och utan et t  öre p3 fickan? Jag van- 
rade nedat gatan till de bättre upplysta delarne 
v staden. En massa karlar sprungo efter mig 
art jag gick. Nu angrade jag att jag ej  gett 
iig av mot hemmet, eller för det jag icke varit 
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modig nog at t  be om natthärbärge i artietare- 
kvarteren - nu kunde jag varken det ena eller' 
andra, och hopen, som sprang efter mig,, blev 
större och större. 

En poliskonstapel uppenbarade' sig och jag 
styrde mina steg mot honom i hopp om att 
denne skulle befria mig fran de efterhängsna 
karlarne. 

' Q '  - Var ska fröken g%? . ': 
- Hem, svarade jag. - Var bor ni? 
Jag sade honom det, men ocks3's'kälet varför 

jag var i staden och uye s i  har dags. 
- Det a r  nog bast ni följer med mig! sade , 

han baiskt och fattade tag i min arm. 
P 3  kontoret förhördes jag i korthet om mitt. 

föregaende, var jag varit 'sista nattenu och s i -  
vidare.. Följden blev att jag . fick'. stanna pa 
kontoret under, natten. 

Följande dag blev jag inställd för polisdom- 
stolen. Man hade skaffat upplysningar fran ho- 
tellet och fran min fästman, som var ordforandc 
i kommunalnamden dar hemma och enligt de 
upplysningar dcnnc lamiiat, v- det tillfullo be- 
visat, sadc man, att jag var ett lösaktigt frun- 
timmer, som länge livnardt mig .med otukt; och 
da jag dartill var medellös idöindes jag tv3 
m3nadcrs tvangsarbcte. Scdan ' -- -- jag kan 
ickc bcratta mer, du ser ju 'för,övrigt själv, slu- 
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tndc hon sin bcrattclse och föll inyo  i grat. 

Hon dömdes til! tvangsarbete och hän- 
visades Sedan .till prostitutionen, med ' .  
alla dens vedervärdigheter och slutliga 
följder. Detta enligt lagen.' Men om .det 
givits en sann rättvisa - vad 'straff 
skulle da drabbat mannen, i detta fall 
den ende skyldige? - Döm! - Grav 
kam alla medeltidens tortyrredskap, sträck- 
bänken och balet.! Tag prästernas evigt 
brinnande svavelsjö l .- Vad 'förslår det , 

till en  proportionerlig rättvisa? ' 

Jag gör icke denna jämförelse p å ' d e t  
du skall i denna s e  anledningen till 
skärpta lagar och stränga straffbestäm- 
melser på det manliga kön.. Hvad 
skulle det gagna kvinnans säkerhet? 
~ i k s o m '  prostitutionen endast drabbar ett 
fåtal kvinnor, som enligt vår  "sedlighetsu- 
lagstiftning skulle ådömas. '  straff för osed- 
lighet, skulle liknande lagar , för män 
drabba endast' ett fåtal och d e  . minst 
farliga för den kvinnliga säkerheten, och ** 
polisen, som tjänar drickspengar p& att 
ge herrar anvisning på  lämpliga kvinnor, 
skulle naturligtvis alltjämt ' blunda för 
jverklassmannens lagbrott. . Och lika li- . 
tet, som prostitutionens ä r  ägnad att be- 
irämja ett folks moral, skulle sadana ' 
,agar trygga den ,kvinnliga säkerheten. . 
Vägen dit g& .genom upp fostran till 
wzsva~. 

Ellens öde a r  ett bevis för kvinnans 
>säkerhet under nu rådande lagar och 
noralbegrepp. Har var det  en  valupp- 
'ostrad, rikt utrustad flicka, med alla 
letingelser för att slå sig väl fram i 
rärlden, och ända . . . Den ieglemente- 
made prostitutionen a r  en gapande av- 
jrund för varje ung .  kvinna, vari .hon 
lär som helst kan nedstörta utan eget 
örvallande. Den a r  det starkas gruvs 
iga hämd p i  det svaga och vä~ulösa. 
'rostitutionen är '  sämre än  fängelset och 
nera fasansfull än  själva döden. 

Och - vartill gagnar den?. . ... 

"Man mis t e  skydda det uppväxande 
Ilaktet från sedligt förfall och könsjuk- 
Lomaru, saga samhällets herrar. . Men, , 
[ör man detta med ,prostitutionen? 

Den offentliga, av  samhället bränn.  
narkta kvinnan avskys a v  alla Udygdiga" 
c h  "hederligau element, vilket gör. att 

i i  .. .. -_ .. . . . .  . -4 r 
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hon slutligen kommer att hata all dygd, 
g6r allt för att sara det skenheliga sam- 
hällets lLdygdiga" känslor och lever ett 
d e  råaste och fräckaste möjligheternas 
liv. Detta måste bliva följden, d a  den 
ena  människan med stöd a v  samhällets 
lagar nedtrampas. a v  den andra. 

Den prostituerade kvinnans ogenerade 
uppträdande pa gatan ä r  en  beständig 
utmaning till ungdomens sämre känslor, 
och den hungrade fabriksarbeterskan och 
sömmerskan ser  ofta i den prostituerades 
förhållandevis eleganta toilett en rädd- 
ning frAn nöden och släpet i grottekvarnen. 

Och vill samhället skydda sig mot 
könssjukdomar medelst prostitutionen - 
d å  duger det sannerligen icke att nAgra 
olyckliga kvinnor prostitueras. DA maste 
för säkerhetens skull hela samhället pro- 
stitueras, och gar man med pa  detta 
har  prostitutionen ur denna synpunkt 
ett visst värde. I annat fall icke. 

. Den reglementerade prostitutionen är 
en  klasslag, - riktad endast mot kvin- 
nan - utan rättvis grund, utan uppgift, 
totalt värdelös - den skändligaste av 
alla lagar. Den maste bortskaffas, och 

' , prostitutionens bortskaffande är  i första 
hand en kvinnornas angelägenhet. Det 
skall bli en  ganska lätt sak, blott vi ägna 
denna fraga någon uppmärksamhet. 

Men orsakerna - d e  verkliga orsa- 
kerna - till det sedliga förfallet skall 
leva kvar, Astadkomma lidande och nöd, 
förnedring och elände, sorg och hat, för- 
tvivlan och död för tusenden, ända tills 
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det borgerliga samhället - lika orimligt 
som prostitutionen ! - faller sönder. 
Men mycket kunde dock bliva annor- 
lunda för arbetareklassens kvinnor, redan 

.under nuvarande förhållanden, om dessa 
samlade sig i stora och starka organi- 
sationer, där  dryftade sina och sin klass 
angelägenheter och beslutaile om nödiga 
åtgärder. Säkerligen skulle d e  kunna 
fostra bAde sig själva o,+ männen till 

.människor, som . handlade under med- 
- vctet ansvar. 

Vore blott ingen för god och .ingen 
för simpel! . . 

Carolina ~V&?leizg~e~z. 
8- . 
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Kvinnan som man- 
nens stridskamrat. 

Tyda icke alla tecken pd, att det 20:de 
,arhundradet skall skänka kviiinor'na hel 
social och politisk rättvisa? .De alltmer 
demokratiserade tänkesätten skapa stän- 
digt nya argument, nya vapen, varmed 
d e  frihetslängtande gå  till storms mot d e  
drakoniska undantagsbestämmelserna för 
den .feminina mänskligheten. Och den 
ena  reminiscensen efter den andra fran 
barbariets tid, dA kvinnorna blott vor0 
en handelsvara - jordas, vittnande sedan 
blott om mänsklighetens barndom, med 
.sin okänslighet, bristande humanitet och 
laga kultur. Socialismen har ,.allt från 

sitt första framträdande höjt sin fana för 
likställigheten mellan könen. Dess främsta 
och största andar h a  klart insett och siat 
om, att det hög're samhällssystem - den 
ekonomiska jämlikheten genom socialis- 
men - som niåste efterträda den kapi- 
talistiska staten, skall å t  alla giva samma 
möjligheter at t  bruka sina krafter i mänsk- 
lighetens och samfundens tjanst, och e j  
förvisa den ena  hälften till ett litet om- 
rade, som p& ena  sidan begränsas a v  
en  spis och å den andra a v  skap och 
diskbänk, Den snabba utvecklingen i 
vår tid later en  ana ,  att "hemmens och 
slavarnas slavinnor" - proletariatets kvin- 
nor - som f. n. inte veta om nAgon 
normalarbetsdag, genom koncentration a v  
hemsysslorna, vilken omöjliggör en  onödig 
kraftförbrukning, skola få mera frihet att 
agna sig å t  det stora hemmet = sam- 
hället, och mera intellektuella ting. I den 
svenska socialdemokratins genombrott, 
under den första stormande entusiasmens 
tid, trodde nog mången att kvinnorna 
icke behövde agiteras upp för socialismen ; 
den var så nära sitt förverkligande, att 
den som en mogen frukt skulle komma 
alla betryckta till del, utan. att kvinnorna 
aktivt rycktes med i striden. Den läro- 
rika erfarenheten, händelsernas egen logik, 
bevisar dock motsatsen. Den sköna 
drömmen om grundandet av  samförstån- 
dets, samarbetets och rättens rike på  e'tt 
par decennier, blev ej verklighet. Men 
det gällde ock en jatteomgestaltning, en  
andlig och ekonomisk revolution - och 
detta kräver sin tid. 

Alla krafter måste nu fram! 
Kvinnorna behöva socialismen, liksom 

socialismen behöver dem, blpv lösen. 
Den socialdemokratiska kvinnorörelsen 
och socialdemokratiens agitation för kvin- 
nornas organisation, fick genast fart och 
gav goda resultat. Goda resultat, invän- 
der någon, ännu kan väl inte talas om 
goda resultat! Vi svara ob~ t inga t :  Jo. 
Ty när man betankgr hura manga mak- 
ter som 'samverkat för att halla kvinnan 
tillbaka på  sin ".rätta platsu, att få henne 
att "tiga i församlingenu,, så måste man 
erkänna att de  senare årens framste,g på  
kvinnofrigörelsens väg äro ratt betydande. 

När vi som rubrik på dessa fragmen- 
tariska utkast skrivit u kvinnan som 
mannens stridskamratu, sa avses här 
självklart arbetets kvinnor. De kvinnor 
som tillbringa sina dagar på svällande 
divaner med romaner i hand, tratta, sjuk- 
ligt överkultiverade, tänkande högst på  
nästa bal, soaré eller välgörenhetsbasar, 
där d e  .skola f3 exponera sina behag, 
denna sorts kvinnor syssla vi givet ej  
med. Men - i förbigående - det . ä r  
förvisso denna kvinnotyp som ä r  orsak 
till en  Strjndbergs m. fl. intensiva kvinno- 
förakt, ett förakt, som arbetets trälande 
döttrar nog dela. Det galler blott att 
skilja p3  kvinnor och kvinnor, skärande 
över en  . k a m  ä r  brutalt, ytligt och obe- 
fogat. Inom arbetarrörelsen bör ett ideal 
vara: kamratskap mellan kvinna och 
man! Detta såväl mellan makar, som 
mellan kamrater pA arbetsplatserna. I den 
riktningen synes utvecklingen. gA. MA 
den organiserade man, som har en ho- 
nom .hängiven kvinna, vilken star fram- 

mande för den nya tidens tankar, oför-. 
dröjligen upplysa s i n  kvinnliga vän och 
kamrat om frigörelsens medel och mål. 
Han gör därigenom blott sin plikt, gör , 

sig själv och röre1sen;en stor tjanst. 
Den stora sanningen. i orden : "äkten- 

skap utan själarnas kärlek, Zr '~~cM.tu . i ion" ,  
later sig ej' förneka. 

Den tid d å  de  'spörjande kvinnorna. 
avspisades med orden: "det begriper du 
inte", maste höra till . ' den .  som flytt! 
Kvinnorna äro nu en gång för alla mera '  
känslosamma och lagda.  för impulsivt 
handlande. Propagandan för kvinnorna, 
den som ska11 bringa dem till full för- 
ståelse och kamratlighet, får därför inte 
bli någon fnösketorr, ' statistikbemängd 
fackföreningspropaganda, utan en lätt- 
fattlig och känslorik, som. vädjar till fan- 
tasi lika mycket som till förnuft och til: 
deras medkänsla för .de '!idande och för- 
tryckta. 

Socialismen måste, som Zola säger, 
framställas som frälsningens underbara 
lära och . *rättfärdighetens evangelium. 
Och för en skolad socialist, som ä.r helt 
genomsyrad av  socialismens höga allvar 
och nobla, befriande anda,  blir den nya 
läran hans filosofi, hans verkliga livs- 
åskadning. Lägges agitationen för kvin- 
nornas upplysning på den bogen, då - 
framspirar som den bästa frukt den sanna  
kamratligheten och sympatin mellan män 
och kvinnor inom samma klass och lik- 
artade tryckta förhållanden. Solidariteten 
når sin högsta potens Män och kvin- 
nor skola d a  hållas samman i kampen 
a v  den andliga frändskapens osynliga, 
men dock sa oändtligt mycket mera 
värdefulla band, ä n  d e  yttre tecknens. 

Väldiga vidder ligga ännu oplöjda för 
den kvinnliga upplysningsagitationen, som 
e j  alls nar  det gäller socialdemokratiens 
och dem närstående radikala kvinnor 
ä r  synonym med en  oresonlig och för 
skäl likgiltig kvinnosaksrörelse. 

Tvärtom ligger just . i kamratligheten 
och samarbetet mellan för . sin rätt 
stridande män och kvinnor, en  borgen 
för att kvinnorna e j  under en  missriktad 
iver och hänförelse, skola rusa åstad 
och bilda nya partiskolor som skola strida 
mot deras manliga .kamraters. 

Bort därför med ytliga, hycklande a r -  
tigheter fran mannens sida för kvinnan ! ' 
Den artighet som ' kostar s å  litet, men 
aldrig vill veta a v  rättigheter, den kunna ' 

kvinnorna gott avvara. . Det är: en  ömse- 
sidig aktning som skall utrota ett me- 
ningslöst smicker. ' 

Låtom oss systematiskt medverka till 
att kvinnorna inom arbetets leder bliva . 
männens hängivna' strrilskamrater i kam-.  
pen för socialismen - d e .  mänskliga. 
rättigheterna! i : . F.. G-% 

, 
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Från agitationsfältet. 
I Örebro har Arbetarkommunen och 

Kvinnoklubben gemensamt anordnat en  
agitationsvecka '. för kvinnorna med fru 
Elma Dnm'elssoiz. 'från Malm'ö som före- 
dragshållare.. . . . . . . . 

I . . 
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F'6rsta mötet som ägde rum den 6 okt 
hade som amne:  Kan en kristen vari 
socialdemokrat? Fru D. pivisade här, 
vidfag huru en sann kristen mycket va 
kan vara socialdemokrat, samt hänvisad€ 
till partiprogrammet, enligt hvilket religio, 
nen a r  och bör förbli en privatsak, fri, 
tänkare såväl som kristna böra i övrig 
vara toleranta mot varandra. Talarinnar 
skildrade vidare industrialism6ns genom, 
brott och alla d e  rubbningar i samhälls, 
livet denna medfört, särskilt för kvin, 
norna, samt  påvisade fackföreningsrörel, 
sens stora betydelse som motvikt mo 
följderna a v  industrialismens ödesdigr: 
utplundring av  arbetarne, utvecklade vi 
dare grundprinciperna i socialismen ock 
påvisade att denna ej  vor0 nagon sam, 
hallsfara utan tvärtom ville omdana sam, 
hället till ett bättre dar  alla kunna levi 
under full rättvisa. 

Andra mötet var  måndagen 7 okt. d 3  lo. 
kalen var fullsatt av  kvinnor. Fru Daniels. 
son hade som ämne:  Kvinnorna pii arbets. 
marknaden. Talarinnan skildrade de  odräg- 
liga förhiillandena varunder de  kvinnliga 
arbetarna nödgades existera,, samt pavi. 
sade at t  enda utvägen till förbättring 
i levnadsviilkoren för kvinnorna a r  at1 
söka i sammanslutningen ; erinrade vidare 
om den f rarnghg som kvinnornas fack. 
organisation på  senare tider rönt sam: 
berörde den stora uppgift Kvinnornas fack- 
förbund har sig 8lagt ifråga om just d e  som 
i hög grad vore i behov a v  organisation, 
nämligen sömmerskorna. "Veta vi " , sh- 
tade talarinnan, "vårt eget basta och ville vi 
ernå en större behållning a v  vart sträv- 
samma arbete måste vi sammansluta oss, 
Det ä r  bättre att vara en rättigheternas 
soldat ä n  en blygsamhetens angel. u 

Diskussion följde och resultatet blev bil. 
dandet av  en sömmerskornas fackförening. 

Tredje. mötet var  onsdagen den 9 okt, 
Fru Danielsson hade d a  valt som ämne:  
"Orsakerna till' den kvinnliga arbetar- 
;rörelsens svaghet", vilken tal. fann 
huvudsakligen ligga i det obetydliga in- 
tresse som mannen och deras rörelse, 
visade för kvinnornas stravanden. 

Fjärde och sista mötet den 10 okt, 
hade som amne : u Modärna kvinnliga 
spörsm81. u Detta föredrag ,var  säker! 
det intressantaste a v  dem alla.   alar in- 
rian kom här in på omraden a v  ganska 
Bmtalig art, ' omraden som o emellertid 
rnåste belysas och diskuteras, bl. a. där- 
f& .  att rörande dessa Sekelgamla fördo- 
mar ännu ar  rådantie b1an.d tanklösa 
människor ja även bland sådana som 
kalla sig bildade. Det var särskild d e  
ogifta modrarnes och deras barns ställning 
fru D. berörde. Vi citera ur ett referat 
i 0 . - ~ u r i r e n  följande: 

"När nagon kvinna råkat "i olycka" 
och mannen i kraft av  de  bristfälliga 
lagarna drar sig fran spelet som "heder- 
lig" karl ser  den nuvarande samhälls- 
moralen i modern ingenting annat än  en 
"fallen". kviiina, värd andra människors 
förakt, och barnet, följderna av denna 
förbindelse, stämplas som "oäktau och 
nägonting som icke borde finnas till. 
Utan att agna den ringaste tanke åt det 
I iamde som en sadan kvinna kanske 
haft att genomg8 innan hon blev mor, 
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ä r  samhället, icke minst kvinnorna, redc 
att falla den hårdaste dom över der 
oiyckliga. Mannen däre.mot omnamne: 
på  ett helt annat  sat t  och betraktas viss 
icke som "fallen". J a  vi socialdemo, 
krater döma icke p3 långt nar de  mar 
som övergiva eller svära sig fria frår 
faderskapet, så hårt som en person (strejk- 
brytare) vilken sviker sina kamrater. 

Det maste ansåg tal. bli en ändring 
i dessa rnissförhAllanden. Lagarna bör; 
ändras därhän att mannen och kvinnar 
gemensamt bära ansvaret och följdern; 
av  en förbindelse. Huru mang? kvinnoi 
a r  det icke som i sin nöd och förtvivlar 
inte s e  någon annan utväg an  att tag; 
sig själv eller barnet uv daga, eller ocksS 
för att nöjaktigt kunna försörja sig oct 
barnet, bringas till ett omoraliskt leverne 
PA samma g h g  vi söka reformera la. 
garna till ett 'bättre, mSste vi också 
stället för att döma och avsky dess; 
olyckliga söka bringa dem var hjalp ock 
såmedelst rädda dem å t  samhället. Tal 
tog Malmö som exempel på vad som 
detta avseende kan astadkommas. Däi 
hade bilgats en mödraförening med sar- 
skild uppgift att bringa dessa ogifta möd- 
rar en  nöjaktig. hjalp. 

Särskilt må r.i var och en kommz 
ihåg att den icke obetydligaste hjälper 
ä r  att icke döma och förakta dessa kvin- 
nor. Detta spörsmål a r  icke någon spe- 
ciell kvinnosak, utan en  allmänmänsklig 
friiga, vilken tal. särskilt ville anbefalla 
till behandling i partipressen. 

Fru Danielsson berörde till slut kvin- 
rbrnas rösträttsfråga, och nödvändighe- 
ten av  att vi genom denna f A  med- 
bestämmanderätt pA samhällsfrågornas 
lösning, samt manade kvinnorna till ar- 
bete i enighet för egna intressen. 

Det vill synas som om fru Daniels- 
sons agitation i Orebro har medfört en 
välbehövlig uppryckning bland kvinnorna 
därstädes. Att å fyra möten i en  vecka 
få lokalen fullsatt a v  ,kvinnor tyder på 
att såväl det fackliga som politiska in- 
tresset för allvar har vaknat. Vi hoppas 
det rna lyckas kvinnoklubben att hålla 
intresset uppe, och instämmer med 0.-KU- 
rirens maning till de  manliga partivan- 
nerna där p3  platsen, at t  racka kvinnorna 
en.. hjälpande hand genom att agitera 
bland sina kvinnliga bekanta och f8 in 
dem i organisationen ty först d a  kan ett 
lyckligt rbsultat .förvantas. 

Fru R d h  Gusustafsso~ anträder för Soc.- 
Dem. Khnnokonferensens Arbetsutskotts 
pakning en längre agitationsresa med 
>örjan den 18 november. 

Agitationen kommer på en del platser 
itt galla enbar: RaWtnarts poli t isha Y&& 

vutt och pA de  övriga poli t isk urgatli 
sntiolz b l a n d  kvi~tirori ta .  . Det a r  nöd- 
randigt att kvinnorna l överallt, där detta 
innu e j  skett, bilda socialdemokratiska 
rvinnoklubbar ty det  a r  med hjalp av dessa, 
;amt i samband med kvinnornas fackliga 
~rganisation som en enhetlig kvinnorörelse 
;kall växa fram. Resan kommer att om- 
atta följande platser: 

Nov. 18 Linköping,. 19 Motala, 2 0  
Jänersborg, 21 Göteborg, 22 Uddevalla, 

2 3  Halmstad, 24 Oskarström, 25 Klippan, 
2 6  Helsingborg, 27  Landskrona; 28 Malmö, 
29  Lund, 30 Kristianstad.. Dec. 1 Karl- 
skrona, 2 Växjö, 3 Nybro, 4 Kalmar, 
5 Oskarshamn, 6 Huskvarna, 7 Jönköping. 

V ida re  kommer fröken FZihqa  of- 
s h d t  från Gcteborg att företaga agitation' 
på följande platser nämligen Gislaved, 
Lessebo, Kosta, Safsjö, Nxssjö, Norra- 
hammar, Eksjö och kanske. på några 
flera platser. Denna '  agitation bliver i 
slutet av  november, äro 'dagarna  
ännu ej fastställda. 

FrU Sigrid VGS~~Q~-H&SSOIZS agi ta- 
tionsresa i Skåne  f. o. m. 9 sept. t. o. m. 
9 okt. har  varit .mycket vällyckad. 27 
möten ha hållits, och varit besökta av  
omkring 3,500 personer. 8 nya klubbar 
ha  bildats, nämligen i Svedala, Höganäs, 
Sjöbo, Marieholm, Furulund, Tolfarp, 
Skäralid och Hasslarp. Föredragen ha 
behandla4 fackföreningsrörelsen ocn kvin- 
nornas' deltagande i arbetarrö'relsen, och 
dessutom den kvinnliga rösträttsfrågan. 

Mötena ha  som synes ' varit ganska 
gott besökta och tillfört rörelsen en del 
nya medlemmar. 

Fran Dalarnes kvinnor. 
(Resebrev till ~or~onbris . ) ,  ' . 

Den första agitation Soc.-Dem; Konfe- 
rensens Arbetsutskott hunnit ordna, blev 
Förlagd till södra Dalarne nied under- 
tecknad som agitator. 

Början gjordes i   ud vika den 15 sept., 
där mötet likväl maste inställas. emedan 
endast några få infunnit sig. Nar början 
blev s å  snöplig kunde det ju tydas som 
ett dåligt tecken för fortsättningen, men 
så illa gick det inte sedan. .P3 d e  10 
platser som resplanen omfattade, bildades 
5 klubbar: i Säter, Hedemora, Avesta, 
Forsbacka, Kvarnsveden och Ludvika. 
På den sistnämnda platsen ordnades 
namligen ett nytt möte den 2 0  sept. och 
 ild da des då en klubb. Mötet i Ulfshyttan 
far  bra besökt och arbetarhustrurna hade 
ivligt intresse för att bilda en klubb, , 

men arbetarrörelsen ar  där  helt. ung .och .. 
;vag, varför det ansågs vara bättre att 
lanta en tid. Likaså 'Vikmanshyttan, 
Iar mötet var präktigt, och b.esökt a v  
nånga kvinnor, bl. a. aven a v  disponen- 
:ens fru och dotter, kända . da r  för sitt 
lit och intresse för kvinnornas rösträtt. 

Horndal hölls mötet p8 en basar i 
'olkets hus, men emedan .v i  vor0 hus- 
rilla, kunde e j  någon klubb' bildas, utan 
)lev det ålagt ungdomsklubben, med 
ijälp fran. Borlänge, att sna'rf bilda en  
dubb. Det sista mötet var. i Borlänge, 
lär klubb förut finnes, och var lokalen 
illdeles fullsatt a v  kvinnor' och enligt 
~ppgift fingo flera vanda om. ' Borlänge- 
;lubben har uttrattat mycket för denna 
igitation, såsom att bekosta affischer,.  en  
le1 lokalhyror, skjutsar'  m. m. Avenså 
ia soc.-dem. ungdomsklubbarna varit 

.. 
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hjälpsamma att ordna mötena och på  
några platser bekostat lokal och annonser. 

Överallt på platserna synes det vara 
uppvaknandets tid för arbetets kvinnor, 
och det intresse och energi varmed de  
sedan omfatta sitt arbete bådar gott för 
vår arbettrrörelse. Det ä r  s å  oändligt 

. viktigt att vi få arbetarkvinnorna med i 
striden, isynnerhet att aktivt arbeta just 
nu för rösträttsfrågan, s å  det inte endast 
bli d e  borgerliga kvinnorna som er- 
övra .densamma. Därtill äro våra kvin- 
noklubbar lämpliga ' vid sidan a v  sitt 
viktigaste arbete att föra ut vara idéer 
bland kvinnorna och göra dem till social- 
demokrater, och taga upp kampen för 
kvinnornas rösträtt och valbarhet på  all- 
var. Låt  därför, kamrater, icke vara 
nya kvinnoklubbar dö. Om det ä r  något 
som ni vilja h a  råd och hjälp till, s å  
fråga manliga kamrater p3  platsen eller 
skriv till utskottet. Referera någon gång 
genom brev till oss om edert arbete 
och lat Morgonbris få del av det  även. 
Detta ä r  der, i förra numret utlovade 
"'rapporten" om agitationen i södra Da- 
larne och slutas den med hälsning till 
'mina" klubbar och kamrater från eder 

R. G. 

Från Kvinnornas fack-, 
förbund. 

Stockholms Damskrädderiavdelning har 
i dagarne genomfört ett arbets- och Iöne- 
avtal hos A.-B. Béve & C:o, gällande 
från 1 sept. 1907 till 1 mars 1909. 
Arbetstiden har blivit satt till 56 lir tim. 
pr vecka från 15 sept. till 15 nov. 
och från 15 april till 15 juni till 
53 ' / 9  timmar pr vecka, övriga tider på 
året. Helgdagsafton slutar arbete kl. 4 

' e. m., julafton och 1 maj kl. 1 e. m. 
Veckolönerna för kvinnliga arbetare 

äro bestämda till 16, 17, 18, 19,  20 kr. 
n pr vecka . och för de  manliga arbetarne 
. till 25,  28,  30 kr. pr vecka. ,- 

Bestämmelser ang3ende övertidsbetal- 
ning för såväl ackordssömmerskor som 
veckolöns kvinnliga och manliga arbetare 
hava blivit genomförda. 

Angående tiderna för avlöningens ut- 
. ' betalande s a  har det blivit bestämt att 

. avlöningen skall utbetalas varje fredag 
kl. 4 e. m. eller lördag samma tid, och 
skall arbetet inlämnas färdigt aviönings- 
dagen kl. 11 f. m. 

Under sommaren erhålla d e  som varit 
S anställda hos firman 3 å r  en  veckas se-  

mester med halv veckolöns betalning 
och de  som varit anställda i 5 å r  hel 
veckolöns betalning. Ackordssömmerskor 
som varit anställda hos firman i 3 år  

, erhålla 5 kr. och de  som varit anställda 
i 5 å r  10  kr. i semesterpenningar. 

Prislistor skola sattas nya för varje 
säsong, för sommarsäsongen skola d e  
vara bestämda till den 22 jan. och för 
vintersäsongen till der. 22 juli och skola 
d e  undertecknas och godkännas pil basis 
a v  grundavtalet men äro d e  vid genom- 

förandet fristående och oberoende av 
detta. 

Vid inträffad arbetstid får ej avskedan- 
den ske utan förkortas arbetstiden. 

Avdrag å avlöningen får d å  ej  göras 
med mer a n  högst 5 tim. pr vecka och 
två månader årligen och räknas avdragel 
å aflöningen med högst 2 0  öre pr tim. 
för kvinnlig och 30 öre för manlig ar- 
betare. 

Arbetsgivaren äger rätt .att genom resp. 
förestånderska leda och fördela arbetet 
och skall detta ske så rättvist som möjligt. 

Arbetslokalerna skola tillses att d e  ära 
i bästa möjliga hygieniska skick och 
skall sopning ske efter arbetstidens slul 
eller minst en timme före dess början 
och fullstandig rengöring skall ske vid 
behov, dock minst en  gang varannan 
mådad. 

För stycksömm&skorna blev satt ga- 
rantilön som huvudsakligast skall gälla 
vid i möjligen inträffad arbetsbrist till 8,  
1 1  och 1 4  kr. pr. vecka. 

Detta i huvudsak det som genom af- 
talet blivit bestämt, och veta vi att m h g a  
fördelar vunnits för arbetarne genom detta 
avtal, vilket dock med all säkerhet blivit 
ännu bättre om arbetarne på andra plat- 
ser  i den branschen stått med i organi- 
sationen, s å  att även d e  andra arbetsgi- 
varne blivit förpliktigade till samma skyl- 
digheter. Konkurrensmöjligheterna blevo 
därigenom mera rättvisa, 

I varas bildade en  del a v  d e  kvinn- 
liga, arbetarne vid' A.-B. Keros Glödlamp- 
fabrik en  avdelning av  Kvinnornas fack- 
förbund. 

~ v d e l n j n ~ e n  ' inlämnade . för en tid se- 
dan förslag om att  få ändringar gjorda 
angående pliktsystemet, arbetets upphö- 
rande på  lördagarne, förhöjd timpenning 
och ändrade bestämmelser om uppsäg- 
ning a v  arbetet. på  platsen. Vidare in- 
lämnades förslag om förhöjning 8 ackor- 
derna för bränning a v  glödlampsstrumpor. 

Pliktsystemet vart ändrat från 25 öres 
plikt, gällande för 3 min.. för sen .an- 
krimst till arbetet -såval pa morgonen 
som middagen till 10 öre för 15 min. 
för sen ankomst vid inställelse till arbetet. 

~ i r n ~ e n n i m j e n ' .  blev förhöjd med 5 öre 
pr timme. 

Arbetet upphör om Iördagarne en timme 
tidigare an  .förut: 

Åtta dagars ömsesidig uppsägning 
mellan arbetarne och arbetsgivarne be- 
stämdes. 

M,otförslag till prislistan har erhållits; 
med omkring 1 0  O/o förhöjning a v  ackor- 
der. Avtalet har nu underskrivits av  
båda parterna. 

Harvid skulle kunna sägas mycket 
om dem, som bekvämt endast togo emot 
vad organisationen p i  platsen tar initia- 
tiv till och arbeta för. En stor del anser 
det nämligen bra att s tå  utanför sina kam- 
raters organisation och plocka frukterna, 
vilka arbetsgivarna i detta fall tycks vara 
mycket benägna att l igga sa att det fal- 
Ier dem mycket tillgodo. S. 

De engelska kvinnornas ' 

strid f8r r0sfritfen. 
Om detta ämne  höll fröken ,S'~monds ' 

Oklitz den 2 1  okt. föredrag. i Stockholms 
Allmänna Kvinnoklubb: 

Talarinnan började med.  att konstatera 
att d e  engelska kvinnornas rösträttsstrid 
egentligen rör sig om att eröfra tillbaka 
politiska rättigheter som d e  förut varit 
i besittning av. Ända till 1832 hade 
både män och kvinnor rösträtt, ehuru 
mycket begränsad, men d å  männen _ 
samma år '  efter en förtvivlad och våld- , 
sam kamp - inför vilken kvinnornas 
mest agressiva demonstrationer förblekna 
till ett intet - erövrade en  utsträcktare 
rösträtt, utestängdes kvinnan från del- , 

aktighet i landets Ledning genom den ' 

nya rösträttslagen. Areri 1867 och 1884 
utsträcktes rösträtten ånyo till ett större 
antal män,  # m e n  trots Johtz S t u a r t  MiZls . . 

motion om kvinnans rösträtt, samt kraf- 
tiga demonstrationer och agitationer i . 

samma riktning erhöll0 likväl icke kvin- 
norna rösträtt, Och ännu gäller det för 
den engelska kvinnan att återerövra vad 
hon en gang ägt. . . 

Inom den gamla röstrattsföreningen har 
emellertid efter 6 0  års  resultatlöst arbete . 
en del av  röstrattskvinnorna tröttnat på 
att längre "tålig! vänta", såsom stats- 
ministern Campbell, Bannerman bjöd den 
deputation a v  400 kvinnor .som förliden 
maj uppvaktade honom för att framlägga 
kvinnans krav på delaktighet ' i  landets 
styrelse. 

En ny organisation har 'för 3 år  sedan 
bildats under namn a v  K v i ~ z n o ~ ~ z a s  so- 
ciala och poIitisKa ftWbund. Stiftarin- ' 

nan mrs Pankhurst och hennes dotter 
miss Ch. Pankhurst, inse båda till fullo 
att någon genomgripande och stor reform, 
vare sig på  det politiska eller sociala 
omridet  ej  kan erhållas utan &-eheqisk . 
och verkligt agressiv strid.. Det nya 
förbundet raknade. '  vid årsskiftet 1906 
12,000 medl. . 
Da den liberala regeringen; som kom . 

till makten 1905, e j  tog upp kvinnans 
rösträtt utan endast korn med undan- 
flykter och uppskov var stridshandsken 
kastad. Tiden var inne att s lå  ett stort ' 

slag för en rättvis sak. ,Kvinnorna lan- 
det runt måste väckas och så. började 
d e  drastiska metoderna användas som 
vi alla delvis känna genom tidningarne, 
demonstrationer, nekande att betala skatt 

.. 
m. ni. 

Talarinnan berättade vidare huru kvin- 
norna genom att .  demonst~era ' ,  utanför 
parlamentet och även i själva plenisalen, 
med berått mod Överträtt lagarne, vilka 
endast tillåta demonstrationer på  ett visst 
avstånd från parlamentsbyggnaden. Manga 
kvinnor häktades och kastades i fängelse . 
då d e  nekade sona biottet med böter. . 

Under loppet a v  5 manader häktades . 
salunda 1 6 0  kvinnor och ingen a v  dessa 
fingo uhder en miinads"fängelse. Som 
försvar för detta kvinnornas tillvagagangs- 
sätt har  framhallits; att då kvinnan, saknar . 

konstitutionella medel för ' att göra sina , 
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fordringar gällande har hon ingen annan 
väg att g 3  än  att använda okonstitutio- 
nella metoder. 

Det kan synas oss svenskar väl djärvt 
detta, att kvinnor, såsom d e  engelska, 
använda sig a v  våldsamma medel i sin 
strid, och här i landet skulle, förklarade 
fröken Ohlin, ett sadan framgangssätl 
vara högst klandervärt, bl. a. därför at1 
vi ej på  långt nar  mötts a v  det envisa 
motstånd som generation efter ' gene- 
ration har hallit dessa kvinnor tillbaka. 
Dessutom bör man härvidlag räkna med 
olika nationallynnen. De engelska kvin- 
norna h a  i alla tider varit vana  via' 
den politiska agitationens spel, de  del. 
taga ivrigt vid alla vallillfällen, uppträdi 
p2 valmöten, interpellerar kandidaterna 
arrangerar friluftsmöten och gatdemon. 
strationer o. s. v. och denna deras, on; 
man s a  far  säga praktisk-politiska upp- 
fostran, gör att till exempel, en  olaglig 
demonstration med poliskravaller, och 
häktningar aldrig ur en  ren kvinnlig syn- 
punkt få r  samma uppskakande betydelse 
för dem, som för oss. Tal. framhöll dock 
att tidningarna vis A vis kvinnornas upp- 
trädande vid olika tillfällen, betydlig1 
färgat sina skildringar till deras nackdei 
samt i regel samvetsgrant glömt ati 
cmtala alla cyniska fräckheter man till- 
Iiitit sig mot dessa. 

Slutligen lämnade fröken Ohlin en 
intressant karakteristik över d e  kvinnliga 
lederna inom den engelska rösträttsrö- 
r then ,  där  ibland textilarbeterskan miss 
Annie Kenney. Denna senare hade 
hon personligt besökt i fängelset, där 
hon fått sitta 3 ganger för sitt deltagande 
i agitationen. Miss Kenney ä r  en ung, 
spad flicka, med en  sällsynt begavning 
och i besittning a v  en brinnande entu- 
siasm. När hon uppträder p4 d e  stora 
friluftsmöten kan hon i timmar hålla 
flera tusen Ahörare i spänning pA grund 
av sin glänsande talformaga. 

Kvinnor sadana som miss Kenney 
m. fl., vilka för sin sak  uthärda. brutali- 
teter och hänsynslösheter, som motstan- 
darna överhopa dem med. h a  alla för. 
utsattningar att bevisa sin oövervinner- 
lighet. ' 

Föredraget senterades livligt av de 
talrika åhörare. 

Kr is t ian iakongressen  och kvinno- 
fragan. Det ser ut, som om våra egna 
partivänners värdesättning a v  kvinnornas 
arbete inom var rörelse skulle vara mycket 
g ,  da . d e  vid . denna kongress under 
valet a v  det utskott som bl. andra frågor 
skulle behandla kvinnofrAganU e j  kunde 
giva plats a t  a n  a v  sina t v i  kvinnliga 
kamrater, annat  4n som suppleant. Dar- 
emot valde bade Norges och Danmarks 
partivänner in kvinnor i detta och flera 
andra utskott. . . 

DA det nu vilande förslaget till rösträttsfrAgans Iösning i var& godkändes av  riksdagen, . 

mottogs denna underrättelse med ett mycket stort missnöje, ty resultatet var en missräkning för 
landets alla arbetare. Folket, som i Aratal väntat pil en ärlig Iösning av röstrattsfragan, en' tös- 
ning, som aven tillförsäkrade arbetarne en rättvis andel i den politiska makten, fick i stället. ett 
kompromissförslag, enligt vilken medborgarrätten fortfarande begränsas av  en mängdgarantier och 
där man gjort valsättet till huvudsak, men tagit mindre hänsyn till röstrattsvillkoren. Att arbe- 
tarne protestera mot detta sätt att lösa rösträttsfrilgan följer helt naturligt av sig självt. 

Dock, huru man än betraktar saken, ma det anda medgivas at t  det vilande förslaget, trots 
alla brister, innehaller ett anbrrd till Iösning a v  röstrattsfr&an för mannens vidkommande. Annor- 
lunda ställer sig saken för kvinnorna. Dessa har helt enkelt utestängts och avspisats med ett . 

löfte om en framtida utredning, och därmed menar sig riksdagen ha fullgjort vad av den kan : 
fordras av landets kvinnliga innevanare i denna samhällets viktigaste fr8ga. 

Vi tilliita oss att i sammanhang härmed citera ett uttalande av Soc.-Dem. ~ r b e t a r e ~ a r t i e t s  . 

riksdagsman hr kerman Lindqvist i andra kammaren, da rösträttsförslaget där behandlades. . 
u r  L. yttrade: 

.Utskottet djärves har pasta att riksdagen gjort allt vad pH den ankommer med avseende 
p8 kravet av politisk rösträtt för kvinnor här i landet, d3  den har skrivit till .kungl. maj:t och . 
begärt en utredninb och eventuellt framläggande av förslag i ämnet, Jag undrar, mina herrar, 
vad Sveriges rösträttskrävande kvinnor skola komma att 'säga om ett 'sadarit påstaende. Jag 
undrar om de skola vara villiga att understryka detta utskottets förmenande att rikadagen gjort 
allt vad pil den ankommit da den begärt denna utredning, men, d8  den nu löser fragan, icke . 

samtidigt löser kvinnoröstrattsfrdgan. Jag känner mig övertygad om att, särskilt med hän- 
syn till vad som skett i Finland under det sist förflutna Aretm, kvinnorna här i landet icke skola 
giva sig nagon rast eller ro förrän riksdagen har beviljat deras framställning och i frAga.om 
politisk rösträtt gjort dem likställda med männen., 

Nej, förvisso,'kvinnorna äro ej nöjda med att vara medborgarinnor utan medborgarrätt. 
Envar, som nagot reflekterat över kvinnornas samhallsstallning och d3  synnerligast arbeter- 

skornas, maste medgiva att rösträttens erövrande är  ett nödvändigt villkor för deras hela sociala 
och ekonomiska tillvaro och att ett fortsatt uppskjutande av  fragans Iösning. ej endast hindrar 
kvinnorna i deras strävanden pa olika omraden sikom fria innevanare i ett fritt land, .utan' även , . 
berövar dem det skydd de genom lagstiftningen behöva tillförsäkra sitt kön, och s i l k d a  liksom 
degradera dem till ej fullgoda medborgare i landet, ej jämnbördiga med männen. Detta protestera 
vi emot. Vi aläggas stora skyldigheter, ofta a v  lika betungande art som de  männen fahdkännas .  
vi fd till sista öret erlägga vara skatter till stat och kommun, därför. vilja ocksa vi hava med- 
borgarrätt. ~a därför arbetarklassens kvinnor samla sig om kravet p4 rösträtt. Rtillvisa och 
rimligaet fordra alt rbsfi.ä/ts frdgan Idses f6r kvinnorna på samma g&zg som for tnä~rrrm. 

Motioner i saken mast: därför ater väckas i riksdagen, intill dess fragan iöses. och lyck- 
ligtvis börja även Asikterna inom riksdagen att utveckla sig till förman for oss, ,  därom vittnar 
den senaste, i varas verkställda omröstningen i andra kammaren, da 91 röster avgavos för röst- 
rätt för kvinnor p3  samma villkor som för .män. Vi hemställa härmed till ~ o c . : ~ e m .  rikidagr- 
gruppen att vid riksdagen 1908 inlämna särskild motion om rösträtt för alla svenska hinnor 
på sanzma villkor som för rwan. . .  . .  

. 
Stockholm i okt. 1907. . . . , . . . .  . '  

Soc.-Dem.   vinn ok on fe rensens Arbetsutskott: . . . 

Anqa. Sterky. Gertrud Mhsson. blin Llndley. Ruth Gustafsson.. Alma Tengdabl. , 

Stockholm. I *  , 

Anna Ekberg. Anna Wasell. . elin Neuman. Signe Lu~dblad.  ,' 

Malmö. Al by. ' Jönköping. Borlänge. - ' 

För Kvinnornas Fackförbund: , : För Typografiska Kvinooklubbens styrelse: I 
Signe Svensson. . . ' Augusta helin. j . 

For Sv. 8ryggeriarb.-fllrb. kvinnliga medl.: 
' F6r Tobalrsarb,mfUrb. kvinnliga' med,emmar: 

Anna Johansson,. . 
Hanna Nordström. , ' 

För Sv. KorliarbctarefOrb. kvinnliga medl.: 
Anna Törnblonr, For de Fikenarle fikb. kvinnliga medlemmar: 

Kerstin Hansson.: 
För Sv. Bageri- och Konditoriarbetareförb. 

kvinnliga afd. och medlemmar: ' : Medl. i Sv. ~okbindarei6rbun'dcfs styi.else: 
Amalia Jatrsson. . Addle Bengtsberg. , .. . 

För Sv. Textilarbetaroförbundets kvinnliga Ombud vid Kviiinokonfercnsen i6r afd. n:r 12 
, . 

. . medlemmar i Norrköping: . af Sv. Skoarbctarcf8rbundct: . , . 
I . Anna. Sarström. Augusta Ma1,berg. . ' . . 

. . .  . . .  
Sedgrmera ha 'som bekant även de  norska kvinnorria erhiillit politisk röst&tt. ' .  : 

. . 
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trots 1902 års barnavårdslag a r  kontrc 
len över d e  oakta barnens vard i hi 
grad bristfällig. Över d e  oakta barnei 
liv längre fram kunna våra fattigvård 
inrättningar. vara räddningshem och fal 
gelser sprida ratt mlcket  ljus. På c 
anklagades bank ha  ej endast de  oak' 
barnens föräldrar utan aven statca si 
plats. 

Det ä r  e j  fraga om att hjälpa elli 
icke hjälpa d e  ogifta mödrarna, utan dl 
ar fraga om pil vilket satt man bör h j ä l ~  
dem. I vanliga fall hjalper man moder 
på s å  satt att man utackoraerar hennc 
barn, d. v. s. '  man hjälper henne ifrå 
sitt moderskap. Eller ocksa tar man i 
nenne pa fattighuset. Det borde var 
s est amt att en mor vore skyldig ge  si 
:get barn mjölk, och för att göra dett 
so.rde hon ha ett tillräckligt understöd a 
tommunen. Man är  stundom rädd f <  
itt uppmuntra osedligheten genom att g 
ie  ogifta mödrarna för stora understöc 
>ch s å  händer det att modern far i un 
ierstöd t. ex 3 kr. i månaden. Hyck 
are. . P8 s å  sätt understöder kommune 
)sedligheten, ty modern måste för a1 
runna leva skaffa sig andra inkomstkalloi 
:Uer man sätter in. modern pa  ett fattig 
lus tillsammans med uttjänade prosti 
uerade, drinkerskor och idioter. P, 
lenna vag begår samhället ett moralisk 
nord. Nar man tar barnet från den ogift; 
nodern sliter man i f r h  henne räddnings 
ilankan. Barnet iiger' ratt till sin egei 
nor, kosta vad det kosta vill, och al 
~arnavard maste börja, med modersvard 
;allan är  en  kvinna, d a  hennes först; 
larn. födes, sådan att hon ej kan vari 
n god moder för sitt barn. Sambande 
nellan mor och barn bör'bevaras. 1775 
rs kungliga brev, som tillåter att moderr 
$r förbli okänd, b.ör avskaffas. 

1901 års  lag, om att e j  modern får gr 
industriellt arbete förr an  efter en  vis: 

d efter barnets födelse, blir endast er 
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industrialismens härjande ' framfart ut- 
plundras och misshandlas. till' .kapitalis- 
mens fromma, samt påpekar huru fack- . 

organisation ar  enda medel till räddning 
häremot. Vidare arbetarkvinnans rätt; ja 
skyldighet att deltaya' i politiken och ar- 
beta för sina politiska rattigheter. Arbe- 
terskan maste ha del i lagstjftningsarbetet 
för att genomdriva skyddsåtgärder, mot 
de  övergrepp hon som arbeterska a r  ut- 
satt för, skydd 'för kvinnan och modern, ' 

samt ett avgörande ord. med - i  lagstift- 
ningen rörande barnarbetet måste möd- 
rarne ha. Ytterligare utvecklas huru den 
social-demokratiska arbetarrörelsen behö- 
ver kvinnorna med i sina' leder för rö- 
relsens egen skull, men även för kvin- 
nornas, ty dessa' tid mera under kapita- 
lismens elände än  mannen, huru kvin- 
norna ha  plikter gent emot sig själva 
och sina barn, ifråga 'om att skaffa sig 
upplysning och arbete med i arbetar-. 
klassens frigörelsekamp. Broschyren slu- 
tar .med ett .papekande a v  på  vilket sätt 
kvinnorna lämpligast skola skaffa sig 
~pplysning om arbetarrörelsen och så-  
unda f å  ett stöd i sitt samhallsarbete. 

Med undantag av  fru Kata Dahlströms 
illa broschyr »Till arbetarklassens kvin- 
.ior)) vilken hon som hastigast skrev för 
:tt tiotal å r  . sedan och ' som mera var 
itt betrakta som ett upprop till kvinnorna, 
iar icke på partiets förlag funnits någon 
ektyr direkt rörande kvinnorna. Fr. 
ströms lilla briljanta broschyr fyller en  
ucka i partilitteraturen .som länge varit 
rännbar. Broschyren kostar i0 öre och 
Lommer säkert att röna strykande atgång. ' 
S e  omstående annons i .M-bris.) 
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Stutg~rtlrongressens resolution . 

, "Kongressen hälsar med största til 
fredsstäilelse den första internationel 
kvinnokonferensen och förklarar sig sol 
darisk med dess standpunkt till kvinnc 
rbstratten. 

Kongressen tillbakavisar den begräi 
sade kvinnoröstratten som en förfalsknir 
och ett förhanande a v  det kvinniic 
slaktets lika berattiqande. De socialistisk 
partierna kampa för det enda livskraftig 
konkreta uttryck för denna princip: de 
allmanna kvinnorösträtten, som tillerkar 
nes alla myndiga och icke. ä r  knute 
varken vid egendom, skatt eller bildning! 
grad, vilka hinder utesluta det arbetand 
folket f r h  att åtnjuta sin rätt. De social 
stiska kvinnorna hava icke att i förbun 
med den borgerliga kvinnosaksrörelse 
kampa för det kvinnliga släktets full 
medborgarrätt, utan i gemenskap me 
d e  socialistiska partierna, vilka kamp 
för kvinnorösträtten som en a v  d e  vikt: 
gaste och överhuvud taget för samhället 
fulla demokratisering, mest betydelsefull 
och praktiska fordringarna. 

De socialistiska partierna i alla lände 
äro förpliktigade att energiskt kampa f6 
införande av  den allmänna kvinnorösl 
rätten. Därför a r  isynnerhet aven kam 
pen för valrättens demokratisering till di 
lagstiftande och förvaltande församlingarni 
att föra som en kamp för kvinnoröst 
ratten, som socialismen fordrar och 
agitationen och i parlamenten städse mec 
eftertryck mis t e  framföra. I länder vares 
demokratiseringen a v  mannens valrätt ä 
långt framskriden eller fullständigt upp 
nadd, hava de  socialistiska partierna a t  
upptaga kampen för införande a v  der 
allmänna kvinnorösträtten och i förbin 
delse därmed naturligtvis . framföra all: 
d e  fordringar, som i intresse för der 
fulla medborgarrätten för det man1.g; 
proletariatet ännu återstå att framföra. 

Den internationella socialistiska kon, 

Varför böra kvinnorna organi- ' 

;era sig? heter en annan broschyr. 
kriven av  journalisten Carl Nilssolt och 
itgiven av  Kvinnornas fackförbund. Denna 

' 

roschyr behandlar närmast kvinnornas 

' l ig pa papperet, s& lange ,modern ej  få r  fackliga organisationsfråga och fyller denna 
konomiskt understöd av  kommunen. Vi ! sin uppgift p i  ett utmärkt säti, i det den 

nänsynslöst blottar d e  m e r .  än  orättvisa öra skaffa hem, e j  anstalter, för ogifts 
iödrar och . deras barn. Barnet agei 
cksa ratt till sin far  och fadern bör tvin- 

iörhallandena kvinnorna som arbetare äro 
inderkastade. Hr Nilsson utvecklar huru 
jen . kvinnliga arbetskraften betalas ofta * '  

ned  under hälften, ja i manga fall med 
mdast en tredje-, fjärde- eller femtedel 
iv den manliga genoms'nittslönen, och 
iock kan det bevisas att det arbete kvin- 
iorna utför har .  samma varde ,för sam- ' 

iallet som mannens. Vidare utvecklas 
r a d  fackföreningarne vilja, och att för 
len kvinnliga lönearbetaren fackorganisa- 
ion ar  ett livsvillkor om det skall lyckas 
ienne att höja sina existensmöjligheter. 

gressen kan inte föreskriva nggot land 

- l gas att i viss ' mån fullgöra sin faders- 
en bestämd tidpunkt, d å  en valrattsrörelse plikt, isynnerhet den ekonomiska. ' 

skall inledas. Kongressen förklarar dock 
att, om en dylik rörelse skall börjas ; 

ett land, den obetingat och uteslutande 
måste föras på den allmänna socialistiska 
kampens grundval för den allmänna val- 
rätten At alla myndiga utan åtskillnad 

' ' till kön.u 

Nya kvinnobroschyrer,. 
En av redaktör Fr. Ström skriven 

)roschyr, Arbcters.korrta och socia- 
'ismen utgiven av  Soc -Dem.  .Kvinna- 
;onferensens Arbetsutskott, har nu utkom- 
nit på Arbetarepartiets förlag. 

Broschyren, som ar  skriven på ett latt- 
act och känsligt sprak, a r  'synneriigen 
örtjant ?v intresse och bör läsas av  
J a  kvinnor, ty den giver klart besked 
lm lönearbeterskornas och hustrurnas 
iutida samhallsstallning och även vad 
e med mänsklighetens ratt ha att fordra 
3r att höja sig själva och sitt kön. 

Broschyren omhandlar inledningsvis 
.vinnans tidigare historiska stallning, huru 
enne genom ' maskinkraftens utveckling 
kiftade karaktär, huru kvinnorna under 

Broschyren riktar sig närmast till söm- . 

nerskor och fabriksarbeterskor och bevisar 
ned en del siffror huru lagt arbetet i 
lessa branscher betalas samt pakallar 
lur oändligt illa manga unga kvinnor 
iandla mot sig själva .och sitt kön ,  dar- 
jenom. att de, enar de  ha  föräldrar att 
t a  på, endast betrakta. arbetet i fabriken 
om en tillfällig förtjänst för att »hjälpa 
I l  bara.» Därför att en .del  taga saken 
å tanklöst, f4 manga av:'.deras kamrater, 
om bara h a  sig själva 'att lita p& föra 
en mest förtvivlade kamp för att e j  
välta ihjäl. ' . . .  . . 

. . . . 

Rättvisa åt dem och mödrarna 

fordrade en .  bekant kämpe för s a k  a en i 
ett nyligen hallet föredrag, i vilket be- 
lystes det satt på vilket de  behandlas. 

Under första levnadsåret dö 135 oakta 
barn pa 1,000, under det att motsvarande 
siffra för d e  akta barnen är 77. Över 
2,000 oäkta barn i ' första levnadsaret 
dö varje ar. En sadan statistik v i s a ~ a t t  



~örfat tareR uppmanar varmt arbeter- 
skorna att organisera sig. Tro icke 
skriver han, att det ligger niigot oriktig' 
i.  detta! S e  blott pA arbetsgivaren, som 
vid minsta förseelse du gör, visar dis 
hucgerns eviga spöke för att kvava varje 
oppositionell känsla hos dig. Varföre 
ständigt 13ta honom plaga dina nervei 
med en skräckbild, som du kan slå i 
tusen bitar med organisationen? 

Broschyrens pris 5 öre. (Se annons 
i M-bris.) 

Konfi'rniaiionen ' .  en' -"fi.lyllli'g 
handling. Flygbladet i konfirmations- 
frågan som Soc.-Dem. Kvinnokonferen- 
sens Arb.-utskott fick i uppdrag att ut- 
arbeta, a r  nu färdigt, och tillsändes gratis 
kvinnoklubbarna och andra kvinnoorgani- 
sationer som därom insända rekvisition 
under adr. Soc.-Dem. Kviir~roko~~fireli- 
ssits Arbefsdskott, Kvi~znortzas /;acRa 
/örltrrrds cxp., I.olkck hus q k., Stock- 
lrok,s. 

Jan. Ersa och Per Persa, 

Redovisning 
Sver till Soc.-Dem. Kvinnokonferensen 
Arbetsutskott insända eller anslagna me- 
del till bedrivandet a v  facklig och poli- 
tisk propaganda bland Sveriges arbetare- 
kvinnor. 9 

Uppsala arb.-kommun l 0  kr., Söder- 
telje arb.-kommun 2 5  kr., Koskullskulles 
arb.-kommun 10  kr., Vasteras arb.-kom- 
mun 10  kr., Oxelösunds arb.-kommun 
10  kr., Brastads arb.-kommun 5 kr., 
Kramfors arb.-kommun S *  kr., Hutiebo- 
strands arb.-kommun 5 kr., Klippans 
arb.-kommun 5 kr., Falkenbergs at b.- 
kommun 11: 60,  Karlsskoga arb.-kommun 
1 0  kr., Kosta arb.-kommun 7 kr., Halla- 
ryds arb.-kommun 5 kr., Malmöns arb.- 
kommun 1 5  kr., Säter  ab.-kommun 10 
kr., Arvika arb.-kommun 1 0  kr., Alby 
arb.- kommun 1 0  kr., Orrelrläpps arb.- 
kommun 1 5  kr., Lysekils arb.-komriiun 
10: 25, Stockholms arb.-kommun 50 kr., 
Borlänge och Domnarvefs arb.-kommun 
100  kr., Katrineholms arb.-kommun 10  
kr., Sv. Transportarbetareförb. 50 kr., 
Sv. Jarnvägsmannaförb.. 100 kr., Sv. 
Sruvarbetareförb. 100  kr., Sv. Skoarbe- 
tnreförb. 5 0  kr., Sv. Gjutareförb. 2 5  kr., 
Sv. S3gverksindustriarbetareförb. 100 kr., 
Partistyrelsen 200  kr., samt Sv. Bokbin- 
deriarbetareförb. '100 kr. Dessutom har 
rypografförbundet på sin kongress beslu- 
:ad skänka 500  kr. 

Samtidigt som vi iittaia vart tack till 
~idragsgivarne för deras behövliga och 
ralkomna understöd f& vi dock fortfa- 
-ande hemställa att få förbliva i benägen 
Itanke. Det föreligger fortfarande ett 
stort behov att sprida upplysning bland 
~rbetareklassens kvinnor för att göra dem 
.'ackligt och politisk förtrogna med arbe- 
tarerörelsen, och därför gör kommitten 
tortfarande anspråk på såväl ekonomiskt 
som moraliskt understöd av  övriga arbe- 
tareorganisationer. 

De som önska bidragslistor för insarn- 
iing a v  frivilliga bidrag ,t6rde rekvirera 
sådana a v  fru Elin Lindley, Tunnelgatan 
l B, Stockholm. 

Till Kvinnornas fat kforbunds avdelningar. 
Minneslistan uteslutas ,. i. detta nu i 

brist ,p3 utrymme. PA samma gång på- 
minna vi avdelningarnes kassörskors upp- ' 
märksamhet på förbundskassörskans än-. 
drade adr. Alla kontingent- och övriga 
förbundsavgifter skola hadan'efter sändas 
under adress: F Y O ~ I Z  f[i'hza Laussoa; 
S'ahihetz  Li>.ritén, Storu Valtugalair 
j M ,  Stochhol~~z. Redovisning för .Mor- 
gonbris sker däremot fortfarande under 
adr.: Anna S t e d y ,  I~vinnor~tas fack- 
föu6und.s ~xpdiliotz, Folkets hus IV, 
Stockholm. 

* e . ? ' .  

Hclsiiigborgs Kvinnoklubb. 

Ordf. frkn G[ o d n  Pcttcrsso~t. Knssör frii 
C/wZstin Jol~ansso~z. Saniinnritriitle lata och 
8:tljo in:Llidagoii vcirjo infinad,. Folkets hiie 
P-wnl. 

Sjiikknusiiiis ordf. frii CI~&ti?i Johnns~on, 
I h r l  Kroksgntnii 60. ICarieör Erii ' Ida Olsson, 
Ilnrlsro n:r 38. . . . 

Social-Oemokratiska kvinnoklubba 
finnes pA följande platser: ~ l b ~ ,  Avesta, 
Arlöv, Boden, Borlänge, Blötberget, Bil- . 

lesholm, Båtskärsnäs, Cimrishamn, Eskil- 
stuna, Engelholm, Eslöv, Forsbacka, Fu- 
rulund, Göteborg, Gävle; Grängesberg, 
Hasslarp, Hyllinge, Hessleholm, Helsing-. 
borg, Hedemora, Höganas, Kiruna, Kvarn. 
sveden, Karlskrona, Kärrgruvan, Kristian- 
stad, Kjeflinge, Klippan, Landskrona, 
Lund, Limhamn, Lomma, Ludvika, Lilje- 
holmen, Lervik, Malmö, Marieholm, Norr- 
köping, Stockholm, Söderhamn, Skrom- 
berga, Säter, Sjöbo, Skaralid, Svedala, ' . 

Trelleborg, Teckomatorp, Tomalilla, Tol- 
larp, Trollhättan, Tranoas, ' Västerås, Vä- 
stervik, Visby, Ystad, Ahus, Örebro. - '  

För uppsättande av minneslista över 
social-demokratiska kvinnoklubbar anmo- 
das ovannämda klubbar att insända namn 
och adresser på korresponderande sekre- . 

terare. Det a r  aven sannolikt att klubbar 
bildats på flera platser än  d e  här nämnda . . 
och anmodas dessa att på samma sätt 
insända uppgifter för minneslistan. ' 

En del a v  ovannämnda klubbar tillhöra 
Social-demokratiska Arbetarpartiet. . De 
som ännu e j  tillhöra, böra snarast söka 
inträde i platsens Arbetarekomm.un. Om 
an kvinnorna därigenom alaggas skyldig- 

. 

heter s å  vinna de  aven rättigheter att * 

såsom partimedlemmar kunna föra.'sin 
talan p& ratta platsen. Vi påminna .om 
detta aven av  hänsyn till representations- 
rätten till nästa kvinnokonfeiens. 

ovannämnda uppgifterna torde sandas 
under adr.: A ~ t ~ t a  SIcïhy, Kvi~t~ronias 
facRfrbutzds e+, Folkets has q kr., 
StocRkolm. 
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MORGONBRIS . . 
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Till Landsföreningens möte i 
Stockholm för kvinnans politiska rösträtt i 

Cirkus den 17 nov. kl. 7 e. m. böra arbetar- 
klassens kvinnor infinna sig i massor. 
Rösträttens erövrande ä r  en gemensam sak 
för alla kvilt~zor och ingen bör därför för- 
summa tillfället att infinna sig. ~ o ' m  
talarinna för arbetarklassens kvinnor kom- 
mer fru Agda Ösilutzd att uppträda. . 

Ett utomordentligt. vällyckad 
rösträttsmöte blev det av Socialdem. 
Kvinnokonf. Arbetsutskott arrangerade 
kvinnomötet den 17 okt. i Folkets hus 
A-sal. Fru GzilZi Pelrzizi fran Växiö 
höll ett glänsande föredrag om kvinnans 
politiska rösträtt, som var ägnat att om- 
vända den mest föistockade motstandare. 
Hr Hci-tiznn Li~zdqvist utvecklade i 
sitt anförande kvinnornas politiska rättig- 
heter och skyldigheter, även. detta ytterst 
vällyckat. Dessutom förekom vacker sang 
av  Kvinnoklubbens sangkör. . 

I VästerAs var den 27 okt. anordnat 
möte för strykerskor med föredrag av 
fröken JPIZIZY Carlsson fran Stockholm. 
Resultatet blev bra, en  stor del stryker- 
skor inskrev0 sig i föreningen. 

Kvinnornas fackförbunds qrdf. 
fröken Signe Svensson'ar f. n. ute 
p8 en längre agitationstripp. Nya afdel- 
ningar ha  bildats i Karlskrona, Göte- 
borg m. fl. andra platser. I nästa n:r 
av ;  Morgonbris kommer utförligare med- 
delande om agitationen att lämnas. 

För nybildade kvirinoklubbar. 
Matriklar, kassa- och ~rotokoZZsböcke~ 
kunna erhallas genom Arbetsutskottets 
kassörska fru Elin Lindlcy, Tunnelgatan 
1 B 2 tr. Priset för alla 3 böckerna ä r  
5 kr. med en  månads respittid med be- 

talningen. Även 'tillhandahalles stadge- 
förslag tiil vägledning för klubbarna. 
Dessa erhållas gratis. Inom kort kommer 
likaledes plan över diskussionsämnen, 
arbetsordning m. m. att utkomma. 

Kvinnoklubbarna och kvinnoorga: 
nisationerna kunna erhålla broschyren 
Arbeterskorna , och socialismcl;~ a v  Fr. 
Ström i kommission genom att rekvirera 
hos fru Elin Lindley, Tunaelgatan z B, 
2 tr., Sfockkolh. Redovisning efter mot- 
tagande med avdrag a v  20 O10 rabatt. 
Broschyrerna sändes fraktfritt. Kv. Fack- 

. , 

u JamBntumrner . . 

utkommer i början av dec. Pris 
10 öre, organisation.er och kom- 

w .  missionärer 8 ' öre 'pr st.. Insänd 
rekvisitioner innan nov. månads slut. 

Redovisning för Morgonbris' torde insändas senast en månad 
efter mottagandet under adr. . Anna Slerky, Kvinnor~as .Fackför- . 

b u d s  Exp.,'Folkets hus, Stockholm. 
. . 

tör Agra kromoh. 
D Berömda böcker> omfrittar det allra basta 

inom litteraturen af v%rldsber~mda författare. 
Modern utstyrsel, godt papper och tryck. 
Otr'oliqt billigt, blott I (en) kr. pr band. 
N:r 1. ,Ned med vapnen, af B. v. Suttner. 

3 och 4. Raukolnikow af F. Doatojewski. 
5. Bebodda varldar af Camille Flamma- 

rion. 
D G. Kvinnan pR 30 Ar, af H. de 13alzar. 

7. En Folkefienclo, af Henrik Ibsen. 
8. Sfingernna bok, af I-Toinrich Hoine. 

. D 9. Huckloborry Finns irfvontyr, af Mark 
Twsin. 

D 10. Abrahams offer, af Giistaf Jnnseon. 
11. Urnnia, af Camille Flammarion. 

* 1:1 och 13. Piclrwick-lCliibbens efterlnm- 
nade papper, af Charles Dickentii. 

n 14. Niels Lyhne, af J. P. Jakobsen. 
16. Sherlock Holmes' afvelityr, af Conald 

Doyle. 
*Berömda böcker* kunna köpas 'hvar för 

sig. OBS. I Blott 1 krona för hvart band och 
inbundna i praktband 2 kr. De finnas till 
salu i hvarje bokhalidel. Slindas afven franko 
frhn förlaget. Aterförsaljare .tagas h alla 
platser. Katalog gratis. 

Björck di Börjessons 
Bokförlag 

6a Drottninggatan 6a ' 

Stockholm. 

En bok E:F-~ 
för  svenska folket 
saes En kunskapskälla esse 
för hvarje niedborgare och medborgarinna 
och ett vapen mot all osund litteratur ar det 
nu pibörjade, stort anlagda bokarbetet: 

vilket utkoniriier i ej niindre ar1 ?O-sidigal 
illustrerade Iiaften till det billiga priset av 
nr häfte 

Detta verk ar  det första i sitt slag 
i Sverige och vi uppmana särskilt varje 
upplysningsvan iriom vart lands stora arbe- 
tarekar att be'akta detta sällsynta tillfälle att 
erhiilla sidaria villkor för s i  lagt pris. Vi . 
bemärka afven att till subskribentsamlare ut- 
delas 2000 kr. 

Ett särdeles intressant och upplysinde 
prospekt jämte villkoren sändes gratis och 
franco. Skrif därför Ögonblickligen till 

A.08. Weijmers Bokförlag 
STOCKHOLM 1. 

. . 

rekommenderar. sig i arade kunders 
beniignah&gkarnst. ~tsnssrutf i iras  
smak£ ullt oeh billigt 

, . 

MALMSKILNADSGATAN 40 ' '  . . 

Allm. Tel. 2 02. f3ikslTel. 67 83. 

' Stort viil sorterat lager ,av: 
~ul'd- och Silver-~r, Vtigg- och Vackar- 

Ur m. m.  
Urkedjor etorat3 

r 

I äro verkligen hållljnra, likna 23 .karats guld och kosta 2,s 0; sandas till lands- 
ortgn mot efterkrav eller insänd remissa. Behöver Ni en. varda~sring så 

I försumma ej att rekvirera och självs pröva dess verkliga liållbarhet. . 

VASA- 
RILEH 

förbunds broschyr "Varför böra kvinnorna 
organisera sig?' fas p& samma villkor 

finnes 
endast hoa 

, - ' ' 

I Stort vii1 sorterat ,lager av : 
Rums-, Fönster-,' Bad- och Feber-ter- 

nioinetrar, Barometrar m. m. 

URMAKARE & . E. A. #A.WkS%oM URHANDEL . 

1-, Stockholm 1907. A.-B. Arbetarnsf. Tryckeri. 
. .  . . . 

genom Kvinnornas fackförbunds exp., 
Folkets hus 4 tr., Stockholm. 

KUNGSCiATAN fl5 . . . . 1 .. , . 

. STOCKHOLM . . 
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