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Ett besök i Visby. 
~örc lagen den 27 juni 'gav 'Stock- 

Iiolhis Allmänna Irvinnolrliibbs sang- 
kör en konsert i.Visby, under ledning 
av sin iippburne liiromastare h r  Carl 
Sordström. . . 

Det var Visby lrvinn&lubb som ar- 
yangerat denna i allt sfi viillycltade 
shgfest .  ' 

. Konserten ägde.  rum i St: Klaras 
kyrkoruiner. I denna mhgliiindra- 
;kriga rnins skepp p i  en matta av mju- 
: l i i ~ ~ t e  g& och sinii vita blommor voro 
soffor .och stolar framsatta. Dcn tal- 
iilra puhlilren, stadens Iioioratiorcs si- 
dn vid sicla med arbctareltommimens 
n~ccIlcii-iii~;rr l yssnnclc Iiiirif~irc1.z till dr: 
vackra s5ngnurnrcn. Eiitiisiastislrt bi- 
fall fiiljtle cftcr vnrjc numnicr. 

Siinclag c. in. \;sr stor agitations- 
fwt incd silng, inusik ocli förcclrag an- 
ortliind . i gocltci.iiplarlolrc7.lc1~. ,Även 
c l c ! ~  i la .  Ecst iiton~~)rilciitl i@ viillyc1z;isl. 
.An r ~ i ~  Stx~~lcy 11611 fiircd rng och fr;imi- 
hii l1  clc krav ;iv politislc och e1;oiioinislz' 
i::ltur som iitgijra Irviniiorilas for- 
dringar, . samt manade till organisa-' 
tion. Livligt bifall. . 

e Emcllan s h  gniimren deklamerado 
c11 mccllem av arbetarelroiniiiuncii, h r  
I-'etterson, pågra vaclzra bitar p& ett 
ltiinsligt och meclryclcande sprak. Un- 
der hdcz festcii. r idde.  verklig feststäm- 
ning, villren I<iilminerade d i  s&ngltöreri 
till slut sjöng Internation~lcn. Bifal- 
let ville alclrig taga slut.. . . . 
I Scrlan var det fest p i  Verdancli. 
Logen bjöd på . lraff e och, smörglisar 
fjickorna sjöngo och dct blev scnt in- 

- 
rian man skildes, a h  vor0 nöjda o c ~  
icke minst lzvinnolrlubbens styrelse. 

I veckor förut liade man arbetat pi 
a t t  :förverkliga den djärva 'planen at1 
fU lcvinnorias sångkör på besök . 

LOVA MOLANDER. 

Visby. Det är ingen sriiåsnlr a t t  Rtagu 
s'ig risken för ett  dylikt företag. Att 
f r a k t a e t t  30-tal personer f r h  Stock- 
holm till , Visby,' hiirbiirgera deni, och 
i övrigt ordna al.lt, kostar bhde' pen- 
iiingar och besviir, och s iv i i l  Visby ar- 
betnrclrommiin som lrvinnokliibbeii iiro 

. . -- 

iiyorganiseracle och ha just intet över- 
flöd pi, mynt.,. Det giilldc cliiyför att. 
vara praktisk, rHdsnar och offervillig, 
och Lova Molander, som varit sjiileii 
i företaget, förstår den konsten fullt lit. 

Först var det a t t  slraffa bostad,, par- 
tifollret fingo naturligtvis paclra ' ihop 
sig litet' under cle dagarne :och slrnffiz 
plats å t  s~ngerskorns,  ja diirom' -vor0 
alla eniga. ' De som hach tv& 'riiii.1 
ställde det ena till disposition eller 
man flyttade ut i köket ,för att 'slraffn 
plats. På så satt  ordnades denna sak 
genom ' parti folkets iilsltviirda . giistfri- . . 
het. ' 

Matfrågan orclnades ' SA a t t  s,'i..nglrii.- 
ren inackorderades i ett  Iienitrefligi 
pnkionat till niyclrct nioclerat pris, 
cliirigenom ltunde kostiincleriin 'ned- 
bringas till det minsta iiiöjlign. 

I3es6lret riiclrtc i fyra dagar. I .&i; 
l~iirlignste viider fijrctops cii 'iitf1 ylrt 
till 116glrliiiten, c1ii.rifrii.n ut$iIz tcn.Gvcr 
havet' iir ' storslngcn. 

Vidare hesi i lzt~~ l)otllil'is1z~: tri.i.dgiol..l'- 
den och nntiirl igtvis fl(?~$;i.lot av dc 
gii.niln lrlostcr- ocli 3qri.lwl.wi nei; som 
Visby iir sk rikt p:.. Nixtiireii 'iii. jii. 
i övrigt s i  vaclrer i Srisby a t t  mil.ii 
helst ville staniin 1Hnge pk, deniix plats. 

E t t  par av a~rbetare lco i l l i~~~~~~e~~s  iiied- 
Immar  vor0 outtrötliga soin ciceroner, 
f5rden gick f r i n  den ena sev@dliet.cn 
till clen andra, upp och ner.för de smn- 
la trapporna i' lryrlc~mii~ariic och allt 
var sk intressant. ocli .egc!ndoiiiligt. 
Tröttnide man, var det en liiirlignjiit- 
ning a t t  sitta och vila, liclst !ippe p,? 
taltet av en Iryrkor~~in, d iix dct val* c h  
I iiirligaste iitsilct över Iiel?' Visl*, ocli 
ilet omliggande linvct. .. i . ;  ' I . .. . ' l ,  



Undcr fiircleii bcriittacles liiirii sv5x 
dct varit, och fortnfailai~de iii., a t t  or 
ganisera arbetarm i Visby fastaii clc 
p5 seiinre tiden Ijiisiiat iingot. Dii.1 
a r syiiiic1.l.i gast lolralfr8gnii svhrlöst 
I)ct %r först p5 scnarc tider1 soin so 
c ~ ~ l . d ~ i i i o l i . r ~ t c ~ ~ ~ ~  f   tt Iiyïn god l+~i i l~  
lzrlolralen. Förut liar I I X ~  fc:ltt II All: 
siila niöten hos privata fariiil jer, j: 
t. o. ni. i ganilla vedbodar. Vi gingc 
förbi e t t  ganmalt  dystert lius nlec 
nliistjocka murar som en gåiig för &r 
liuiiclraiidcni sedan varit anvant son 
npotelr. Dar hade konimunen en tic 
haft sina möten, men lokalen kund( 
e j  uppviirmas och man höll p& a t t  frys2 
il~jiil där. 

Xii börjar dock arbetarerörclscl: 
viiiiia terrang ocli kom.munens med- 
lmsnnta l  har stigit. De inanliga kam. 
raterna satta stora förhoppningar till 
dcn nybildade kvinnolcliibben, t y  kom. 
nia först kvinnorna med slrall det nog 
g& fortare framåt med h$a rörelsen, 
Bn kooperativ affiir finns aven, som 
vunnit stort förtroende bland arbetar 
ne och går bra framåt. 

Xvinnoklubben bildades för  ett  pai 
ar sedan av f ru  Lova Molander. 1301 
k r  kiind av  de flesta kvinnorna i'Stock 

. holm som aktivt deltagit i rörelsen 
, I?6r f4 a r  sedan flyttade Lova Molan 

der med sin familj till Visby, dar  hor 
RU ar bosatt, och dar  hon funnit eti 
1 erksamhetsf~lt som tager s%valrlien~ 
rics arbetsförrniga som hennes livlii,: 
fantasi i fullt ansprfilt. Hon deltagei 
med största intresse i komniunens a n  
gelägenheter, ä r  med i kooperationen, 
men verkar natiirligtvis förniimligasi 
bland kvinnorna, och .för deras u p p  
lysning och organisation. Att  f ru  Lo. 
va slraffat sig m h g a  viinner i Visbr 
Sr e j  a t t  undra på, t y  hon sr mycket 
intelligent, besitter en arbetsförmåga 
som fii, och i samband härmed ett  sall- 
synt ljust och glatt humör, som gör 
samarbetet med henne så lätt och be- 
hagligt. 

Det var lir Carl Nordström som pss- 
sadc på och tog en plat av  ffu Lova 
cn stund före avresan, just som ho,i.~ 
stod och lyssnade till flickornas sang 
inne f r h  skogen. 

Vid avresan var halva stan nere 
vid båten för a t t  för  sista gingen höra 
shgkören  sjunga och vifta farviil och 
viilkornmen åter. 

E t t  tack till lramraterntl för de slcö. 
xa dagarne i Visby. 

A. St. 

Var kongress. t 

Nar arbetmörelsen, hatad och för- 
aktad, drog in i vArt land, da man sphdde 
den en snar underglng, ingen kunde val 
d i  ana rörelsens frarngiing, att den skulle 
bli den makt den ar för arbetsgivarna, 
för högern och de 1;jusskyggrt. 

Ingen kunde heller ana att  liven de 
arbetande kvinnorna skulle liira sig orga- 
nisationens principer och arbeta gemen- 

samt med in:i.iiliga kamrater för ekono 
inisk och politisk' frigörelse. 

SA komma emcllertid onda sp&donm 
pH  kam. Det som inte ens riirelsenr 
mast optimistiska förlciimpar .trodde p5 
att f;\ kviriiiornn med, %r nu en verklighet 
Föriitoin det*, att den fackliga organisa 
tionen alltmer g8r frainat, alltmer vin 
ner ny? &aror av indoslriarbcterakor 
så har kvinnorna inom arbetarrörelser 
aven byggt upp sin politiska organisa 
tion. 

P% enastaende kort tid har den vuxit 
upp och kan redan framgangsrikt tavla 
med den borgerliga kvinnorörelsen ifraga 
om numerär och organisatorisk fasthet, 
Dessa viira lcvinnoklubbar ligga spridda 
iiver hela landet, eöka sig fram till 
kvinnorna i .hemmen, till hustrurna, 
söka göra klart för dem vår arbetar. 
rörelses uppgift, dess etravan och niAl. 

Kronan p& detta, de arbetande hin. 
nornas verk, ar vAr nu stundande kon- 
gress, till vilken komma kvinnor fran 
norra och södra, östra och västra Sverge 
J?rAii .Boden och Ri ksgriinsen! f ran Sk% 
lies . klubbar, frdn Kalmar, fran Göte 
borg, frAn en miingcl platser i landel 
komma arbetarkvinnor för att ridska om 
politiska angeliigenheter, om samhalle- 
liga spörsnibl. 

Att v%ra kviimolrlubbar redan nu upp. 
t~äras av ett levande intresse, vittna de 
rndnpa motionerna. om. Vad som först 
möter oss vid en blick i motionshäftet 
axo förslagen om organisationsformer. 

Vi ha. många klubbar, men intet för- 
bund ännu. En centralledning utsikg 
föregiiende konferens, men rörelsens ut- 
veckling, dess mer hopade arbete, det 
nödvändiga uti att ha ett verkligt band 
av samarbete mellan klubbarna, en 
enande kraftig verksamhet för och ge- 
nom arbetarklassens kvinnor, har över- 
tygat samma styrelse att till kongressen 
lämna förslag om bildandet av ett för- 
bund: 

Denna. fraga ar mogeri och att den 
trafiger till sin lösning visas bäst därav 
att av vara. klubbar bildats distrikt, sa- 
som varit fallet i S k h e  ech Sörmland- 
Viistmanland. Den goda viljan att ut- 
rätta n%got har .varit 's& stor att v%ra 
hmrater bildat andrahnndsorganisatiooer 
= distrikten, och ,det .,ar en gradmätare 
is. god 'som: n$gon. p i  det levande in- 
iresset . för VHF ':röre$e bland kvinnorna 
csjiilva. För ' :kongreaiccn Aterskdr det 
~rbe te t  ritt sokr2 lösa denna viktiga friigs 
med ett beslut, sOm blir det biista och 
lyckligaste för vara organisationer. 

En annan fr+ ar ' kvinnokluhbarnas 
stallning till :tidniggen Morgonbris. De 
mhnga motionerna om att tidningen 
skall utgivas oftare är ett gladjande be- 
vis p& att den ar omtyckt och gjort 
nytta för ~ i g .  

S% ha vi en hel rad motioner om 
~gitationen, nykterhetsfrligan, militar- 
)ch fredsfrAgor, lag- och riittsfrbgor, 
icligionsfrlgan, kvinnans röstritt, koo- 
peration, skolreformer, up~lysningssfrA- 
;or, eexuell hygien, skydd för barnen, 
mnhem, foeterbarnsindustrien, eviilt- 
ullarna, v&r etiillning till den fackliga' 

rörelsen, valcii i höst . och flera andra . . 

friger av' vikt. . # .  

Som synen av allt detta, %r det en 
mängd sociala spörsmbl aom s& nara 
beröra kvinnorna och ' deras stiillning i 
samliiillct, som berora hemmen, barnen, 

' 

modern, arbeterfikan, och varför det -sh 
va1 fordras att vi . fb' satta :oss in uti ' 

dem och att vi äro med n#r frágorna 
skola lösas till. viirsle och 'gagn for alla. 

För att kongressen skpll bliva s i  Iäro- 
rik och givande som. ' möjligt, har ut- 
skottet sökt ocli erhillit goda förmdgor . 

att med belysande föredrag inleda de- 
batterna i de stora ' viktigaste frågorna. 

Kongressen har ocksh efter förra kon- 
ferensens beslut ställts. öppen för de 
Fackligt organiserade kvinnorna och detta 
B& mycket mer d i  uven många av dess 
stora frågor har en betydande samhörig- 
het med arbetet for 'ekonomisk frihet. 

För. oss alla som komma till denna. 
kongress förestar ett viktigt arbete och . 

snevar, men vi äro för.vissade om att , 

besluten skola leda till goda resultat' 
oss till varde för oss' kvinnor och för 
hela arbetarrörelsen. 

Denna kongress och dess arbete går i , 

en bestanib riktning, i en politisk ten., 
dens, den skyddar 0ss.ic.e genom neu- 
tralitetens mur för . angrepp och kritik. . 
Mon just detta, att vi aro socialdemo- 
kratiska kvinnor, att vi h8lla var iskid- ' 
ning och vArt parti. högt skola sporra 
os8 att noga tänka. först och sedan ' 

handla. 
Med dessa ord hiilsar Morgonbris om- 

buden till nrb~~arkvinnornas riksdag 
hjärtligt va!komna Med e t t  lycka till i . 

zrrbetet för det genzensatkna mdlet: ett . , 
upplyst, lyckligt folk , i ett rättyist, a 

u al ordnat satnlialle. ' , ; " . 

. Morgonbris' 
lästa n:r utkommer'l  oktober. . 

Försiljningspris 10 öre. Kommissio- 
iärer och organisationer 8 öre. 

Rekvisitioner, insiindas. under ndresa : 
Anna SterIcy, FoZIccts Hus, 4 ir., Stock . 
kolm. . . . 

Redovisning en m8nad:efter varje n:r. 

P Sprid Morgonbris! 

De engelska rösträttskvinnorna , 

Sa. iincle; Aret fatt . till . at8nd en egen 
veckotidning *hLon1en1e Frouchisos ined 
speciell uppgift att arbeta :för deras fulla 
:öst- och valrlitt, 

I den mycket agitatoriskt redigerade 
idningen kan man i varje nummer se . . 

lur den i början F& förlöjligade rsuffra- 
yterörelsens p& kort tid vuxit u t  i 
nognad och styrka, nu fylkande under 
lin riittvisn fordran stora massor.. ur alls 
ramhiillsklasser sv Storbritanniens kviii- 
ior och vilka i sitt arbete nedlägga, en ' . 
~eundrnnsviird energi för att *gentlerniin- e 

len i världens mest demokratiska stats 
)j  h g r e  m& iippr5tthAlla. ett t i l lsthd 
ioln utestiinger halva nationen f r h  all 
bffentlig inedbeat%mmanderiitt. 



. 
Sommarnatt. 

Den sjunkna solen ännu gjufer 

p& skogens krön sin kupperfärg, 

och gyllne ndgra fa minuter 

sid runt om flarden, trdn och berg. 
Ej segel syns pd vlarött vatten, . 

vart vig.sk;alp domnar av mot strand, 

och rakt sjunker sommarnatten 

frdn horisontens djupblå rand. 

Mln langton flyger Idngt mot väster, 

mot aflonmolnens gyllne stad, 

d i r  lyckan hdller karleksfester 

bland röda ros- och vallmoblad. 

Dar gyllnc kannor mättnad bjuda 

för varje längtan, som oss bränt, 

och glärjjens sommarhymner ljuda 

frdn trefallt sälla Instrument. 

Min korta sommars lilnga nätter 

med tin~ritar glödando som eld, 

med ensamhet sd besk som etter 

oeh längtan aldrig tillfredsställd. 

Den dröm om överminsklig lycka, 

som stads jag hör I nattens sus, . . 
skall den d4 aidrlg unnas smycka 

milt väntande och tomma hus? 

OSC.4if LEVER TfN.  
(Ur D Legender och visor s .) .I 

En lag till ogifta miidrars skydd 
I vArt södra grannland Danmark ha: 

i dessa dagar trätt i kraft tub unde; 
Arets riksclug antagna lagar, vid vilka! 
tillkomst eocialdemokraterna i riksdager 
inlagt stora förtjänster, i syfte att  f& dezr 

. förbiittrade, och vilka lagar pA det nar 
maste beröra kvinnorna. Den ena rö1 
sig om förlih.llandet mellan utom äkten 
skapet födda barn och deras föriildrnr 
särskilt om .mannens skyldighet att bi. 
draga till barnens underhbll, den andr; 
lagen preciserar inom äktenskapet födda 
barm och deras mödrars ri-ittsställning 

I cletta nummer av ' Morgonbris skola 
vi delge vHxa läsare innehhllet av den 
förstniimnda lagen, efter en redogörelm 
i danska Soc.-D. av en jurist. 
S5 snart on ogiEt kvinna, som' kiinnci 

uig vwit viig ntt Lli mor, inimtiinkcr, 
att f:iilcrn till dot bnrii hon sltnll fijilo 
iiar för :ivsikt att utvai-idra och aiilecle~ 
iinilandraga sig' eina förpliktelser mot 
henne, kan hon alltid, ab snart hon 
skaffat sig en attest frHn en läkare eller 
barnmorska att  hon ar havande, hiin- 
vända sig till polismiistaren. Jiimte det 

första gangen hon ar pii vag att  bli 
mor, i vilket fall polisen skall förhindra 
att fadern utvandrar, shvitt han inte kan 
pA förhand betala kostnaderna eller stH11a 
borgen , för sig. Myndigheterna skola 

hon medför detta intyg skall hon för- l fi 

M O R G O N B R I S  
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darefter med det elinraste hj5lpa Iienn 
att anligga riitteghg mot mannen fä 
att  fS, avgjort om han iir fador till bal 
net, för den hlii,delse han skulle föl 
neka detta.. 

Finnes cliirernot ingen a ~ i l e h i n g  at 
förrnoda, att fadern genom att  emigrer 
vill undandraga sig sin plikt, behöve 
modern ej förr %n efter G mbnader gör 
n5got för ntt hi fadern dömd till el 
siittning. DA akaffar hon sig först et 
intyg av läkare eller barnmorska ocl 
viinder sig sedan med detta till polis 
mastared, som har att  ombestyrs at 
att stiim,iling ofördröjligen utEiirdas mo 
Fadern. Och han bör företaga cletta ävei 
Dm fadirn under tiden rest utomland 
eller avlidit, dA hon, till och med i sist 
namnda fallet, har riitt att  Ea bidrag. 

Det ar i kvinnans eget intresse at 
inmulan sker SA snart som möjligt efter dl 
Jex första mlenaderna, sa att  ~akeri  kal 
vara avdömd en mdnad innan hon kai 
vänta barnets föcleke, db hon iiiimligei 
mligt den nya lagen biede kan fi i  bidral 
bill de siirskilda omkostnaderna vid bar 
~ e t s  födalse och till sitt eget unclerhril 
m inArind före och en infinad efter ned 
comsten. Och dettu bidrag nxlstc faderr 
. regeln genast betala, s& att  myndig 
ieterila p5 förhand taga behövliga pen. 
p r  i förvar At modern och utbetala: 
lem At henne vid lämplig tidpunkt fört 
~arnets  födelse, o& detta aven om mo 
lern personligen icke har nigra omko& 
iader, antingen hon vistats i sitt för 
ildrahem eller pil barnbördshus. 

Om fadern icke betalar detta bidrag 
il1 hennes underhiill, s% länge han al 
kyldig göra det, kan den kvinna, som 
iar behov av bidraget genom att  han- 
randa sig till polismiistaren på den p h t ~  
lär han uppehfiller sig - i Köpenhamn 
il1 tredje avdelningen pb rAdhuset - for. 
Ira en, del av detta bidrag, ett snormal. 
iidragi, utbbtalat af myndigheterna, 
itan att  detta anser som fattighjalp föl 
ienne. 

Saetidigt ' som fadern blir Blagil att 
betala bidrag till modern personligen 
&r hon ocksh storleken av sitt bidrog 
il1 barnet fastställt.. . I alliniinhet be- 
aknas detta efter 3/5 av kostnaden i 
,oda barnhem i den trakt dar modern 
lefinner eig, men det kan siiltas högre 
ller liigre nied hiinsyn till föräldrarnas 
tillning och i allmänhet torde bidraget 
l i  satt högre fiir de tv& första liren iin 
o följande. Flideriis bidrrigsplik t varar 
il1 harncts 18s Ar, dock att  I~idrngct 
rin eiiiiknu eller bortfnlln cftcr tlct 
iortoiitlo 'Aret, ehuru dot oclt~k kiiii 
liggas fadern att  betala extra, till bar- 
cts ~kolunderviming och yrkesupp- 
xtran liksom till ev. dop, konfirmation 
jukdom och begravning. Bidraget er- 
igges i förskott för den tid det skall 
mfatta, och om inoclern fbtt .fadern 
irklarad ereattningsskyldig före barnets 

klara sig villig att  g& ed p%, att  perso- 
nen i friga ar fadern samt att det ar. 

, 

födelse förfnller &et för& biclraget ge- 
nast och inbetalas till iilyncligheterna, 
gom till modern utbetalar det & snart 

i 
I 

f 

oarnet itommit levande till virlclen. 
Skulle fadern icke betala biclraget 

bar modern att  hi in~ända sig till polis- 
gästaren - i Köpen hamn . till magietra- 

I 
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tens 3:e avdelning - och far. d&, si 
snart hoii dolrurnen tcrat sig,.' ,normala 
bidraget D pl"~ orten sip tillclelat, dock 
icke för kortare tid är  '/a 'ar ht glingen, 
och denna utbetalning sker sedan i fort- 
siittningen oavsett om fadern ar  död 
eller wtvnndracl. 

Lagen galler ocltsii unclor vissa betin- 
gelser för redan födda barn, som icke 
i ro  för gamla. 

Modern har ocksH ratt till att  kräva 
utpantning av fadern för skillnaden 
inellan det normali~idrag hon e rh i l i t  
av myndigheterna och det .bidrag .hon 
:iv fadern til lclömts. Posterföriildar och ' 

~~doptivföriildrar ha samma rätt. . : 
Men A andra sidan skola ocksd ~ v x r j e -  

rbden s, motsvarande viira barnavllrds- 
nämnder, tillse att  bidraget. uteslu- 
tande anviindes till barncta' b%str\ och 
att modern hjiilper till att  försörja det. 
C annat , fall frhntages hon ,föriildra- 
makten. 

Gent emot miinnen 5r lagen mycket 
3trSng. .tom de'  skylc1ighet.er i ekono- 
miskt hiinseende soin vi redan omnämnt 
ir han förpliktad att om modern .dör 
betda barncts fulla försörjning. Utom 
isken att fb  utmiittiing om han ej  full- 
;ör sina skyldigheter, har .lian även att 
viinta fiiigelaestraff, i regeln under fyra 
$Anger SA lang tid som han föri erhöll 
mtten och brödatraff. Och. far han barn 
ned en annan kvinna utom äktenskapet 
iman den första avlidit, ,blir ' straflet 
rtterligare en halv gAng förlängt. Och. 
ikafuilt är han fortfarande skyldig be- 
oppet, som icke kan avtjänas. Söker 
lan komma utomlands utan att  betala 
iitt bidrag kan han diirtill sattas i fän- 
:else 9 mAnader för den saken. -; ;$"ör-' . 
ummad anmglan. om flyttning föörbarnä2" , 

ar medför böter upp till 100 kr. o. s. v. 
Som synes håller lagen energiskt efter 

nannen att. fylla sina fadersplikter, 
nedan den särskilt vill hjälpa' modern 
rtt fylla sin plikt gent emot barnet; 
ör 'vars .goda v%rd och trygghet ytterst 
d a .  lagen tillkommit. 

Stor "arbetsbrist" .synes 'vara rå- 
lande pb Hjalxnar Söderbergs fabrik i 
Jppsala. 

Arbetstiden liar där förkortats 6 'tim- 
oar pr vecka och sA har ivskedanclen 
gt rum samtidigt, vilken skett med 
ynbarlig avsikt At visst hall. 1 annat 
d l  rivskedas minsann intc dugliga nr- 
ctcrskor, HOIII arl~ctat pil plntscii i 6-7 + 

r oc l~  iiiiclcr Iicltt ticlcii fiillgjort eitt  
rbcto iitnn Itliiiidcr. Men det h j i i lp~ 
nte, de infiste offriis, för . det bilrliga . 

ifiletf Det mhl som . EP storglnget 
yligen hiigracle en liten tid för arbets- 
ivarne i Sverige siisom ngra nog upp- 
att. 

Att det skedda icke haft .ilsyftad ver- 
an, kom v51 till synes pil föreningens 
maste möte, dA sh gott soin alla söm- 
ierskornn frbn Hjalmar Söderbergs 
kbrik vor0 niirvarande. . . 

S1 

11 

f: 
Det behöver vii1 knnppast ' meddelas 

att  fabrikör Söderberg i dessa dqp r .  ar 
mycket sv&r att  triiffa.. . . .  . . 

. .  . -- . . * . .  
' ' i  , . . 



Kooperativa syfabriken 
Linnéa. 

Ilet torde vara i1.v iiitrbsse för 'Mor- 
gtiiibris liisare att Iiörii, ni'got oiii cleii- 
ila syfabrik, villteii, som vi torde inin- 
rliis startgcles efter cn strid om före- 
ii i ii gsriitteii Iios firinan Josefson .vid 
Ceiitralpalitset i Stocltliolm, i denna 
strid cliir fröken Kjönsberg och hen- 
nes högcrprcssh jältar spelade en s& 
sorglustig roll. Troligen veta ej de 

svkriglicterria vi 1ia;Et iitt ilras med gc- 
noni för litet rö.relsclrri,pitd och s& 
d.cssa förfiirliga tidcr, soiri varit, sa iir 
det ,ju helt iintu:rligt att clct iiitc Iran 
gli, i Iiop - nieii lciinclc vi Imra f2 rö- 
relselzapital och ölcacl oiiistittiiing s5 
slrall den nog g i  ined glms. 
- Meii Kooperativa förbuiiclct tar 

viil sina varor liar? 
- 11itintills SR gott som intet. Men 

Linnéas styrelse Iiar haft ett par sain- 
mantriiden i~iecl föi:bundetu verlrstlil- 
lande utskott och clc ha lovat att de- 
ras agenter skola föra Linnéas varor, 
annu ha vi dock inte hört av dem. So 

i Jq, ,. , v' f - -  .OL CS~;~~II (~ ;LZ*C Iiiir, hr Svcri- 
son, soin slcijtcr fin;i,nicha har rii1rna.t 
ist att i.ncrl cn 5,000. lironor. aliullc clct 
g5 bra, bara vi 1iai.i~ clcriz? 

. . .  

- N$., inan vad h i r  ni @drt er för 
ii tviignr ut t skaffa, pengar ? . 

- Vi Iiii, natiirligtvjs jogen annan 
utviig iiii att ~ i i~ i~c l i~  oss t# cle olilw or- 
gaiiisat.ioncrni inom arbctarerörelscii 
nied bcgiiran om stöd., Bara striderna 
i~tjai-~innts och arbetet lco~iner i Un 
lugna gang igen lziin vi nog pariilrna 
okad omsiittnjng, .lika viil,. som inköp 
av and e1a.r. 

. . 
Stockholms Allmanna Kvinnoklabbs sangkor' i S:t Karins kyrkoruiner i Viaby; . . 

; 1,iild~~ricldnrne var jungfrun nu finnes, 
-rneu Iicnues namn f& .de siilcert bara 
:för. evärdliga tider inom arbetarrörelsen. 

: . Men nu till syfabriken. Vi gjorde 
hiirom dagen: en titt upp p& Linnéae 
:lokaler, Stora Vattugcctan 5, 2 trappor, 
och det verlraclc i sanning välgörande 

. f ö r  sinnet at t  se en s& trevlig arbets- 
lolcnl.. SIög, ljus och luftig, inte. ett 
.spar till oeund eller .dammuppfylld luft, 
.fast. det var under slutet på arbetsti- 
..den ,för dagen. Dar syddes för till, 
fallet blå Överdragskläder; - En be- 

. stallning fran landsorten - upplystc 
förestånd erskan, fröken. Larsson, oss. 

' -  Nå hur gar fabriken nu? Debet 
' och kredit &r väl ännu inte ihop? 
- Det vet jag ej i$ noga, blev sva- 

ret, men efter de stora ekonomiska 

det ar  amutskonkurrensen soiii aven 
liar spelar in. De kooperativa affii- 
rerna i lanclsorten nxGiste naturligtvis 
liålla sanima priser som de andra hand- 
landena och det lir ju klart att utsu- 
gare, soin betalar 80 6, 90 öre dussinet 
för skjortor som vi betala 1:75 för, 
slrall kuiina sälja s im varor till billi- 
gare pris, och dcn stora inassan av ar- 
betare tycks iinnu inte lart sig förstii 
nyttan av att  så snianingonl försöka 
f& produktionen i egna hander, utan 
därför gynna de sina Iiustrurs, dött- 
rars och kvinnliga v%nners utsugare 
genom att köpa 'deras varor för några 
öres billigare pris, vilket också förut- 
siitter en samre' vara. 
- Hur stor summa behövdes i rö- 

relselrapital för att f& fabriken ordent: 
ligt i gång? . . 

1 
d 

. . 

- Vad tillverlrsr iii f6retr+hsvis 
för alster har? 
- Vi sy snart sagt. allt möjligt till . 

och iiiccl shh,iit son1 tillhör den allra ' 

h ~ n s t c  liiiriesöniii;tdcri, för shdana kiiti- - - 

clcr ha vi ocld:  Förut hade vi cn 
lrl~aiiiiigsavdelningj nien den Iia vi för 
rGirvnraiide lagt ii.cr, emhclaii det mötte . 
sviriglicter att f; arbetet utfört till . ' 

Iiuiidernas Iiel~~tenliet.. Bestiillniugar 
inlcoiiinio ej i SA stort antal s&. det var . 
lönande att engogers en slticldig ldati- . 
ningssöminerslra för utförandet och .. 
mari Isan. e;j begara A t t  en linncsöiii- 
merslca slrall kunna sy'k1iiliniiip.r och . 
tvart om, men diirernot sy vi kappo: 
och promenilddriil~te~, vilket lönar sig . 

biittre och %r reelare arbete: Vi lm en 
utmiirlrt l~~pps61ii1iicrsl~~ och för hcu- 
ne ha vi jaiiit sysselsiittniug. 



. 
M O R G O N B R I S  

J7i fick d@vid se cii stilfiill proiue- 
naddrii.lct soin var f4rdig, lika clcgimt 
ocli vii.lgj~ircl soin om dcii varit tjllver- 

, 
Iiad vid d;t första klnssciis daniskriid- 
clcri. Sniiiiua förliSllaiide var det  iiiecl 
dc niidra arbeten vi s%go. Snyggt 
och uiilgjort, varför v i  utan tvelmn 
kuiiua rckoinmendera Linuhss a r b e  
tcn. ' 

Oss synes clet sow om detta lilla 
ciiibryo t il1 kooperativ prodiilztion in- 
om den stora linnesö~m~iaclsind~~strin 
intc p& nc'lgra villltor f%r stupa p$ eko- 

' noniiska sviriglieter, och det * slriillo 
varil cii skain om sa skedde. Det k 
ju blott frHga on1 a t t  förbunden, faclt- 
f örcniugsrna, iiil gcloniskliibl)nrna,verlc- 
stitdsliliibbarlis, kvinnc~klub1~nrna in. .fl., 
in. fl. ville offra niigrii, Irronor u r  sina 
kassor, allt efter rad och lagenhet, för 
iiiköp av andelar, aven enslcildn perso- 
m r ,  soim först8 kooperationens stora 
betydelse borde u tan  tvekan off ra  er1 
femma till eii andel. Den kommer sa- 
ltert med tiden igen; ty de t  a r  siikert 
att om söiniiadsind~utrien iitniinstoiie 
delvis kunde erövras för kooperatio- 
nen vore diirmed mycket vunnet nr 
snmliiillelig synpunkt. Ni vet ju at t  

' clet a r  kvinnorna, de ,-svagast stallda i 
aanilitillet, villras röst' siillan höres och 
soin iiigcii S& siirdeles. bryr sig oiri a t t  
höra pil, dct .ar dc som iiro viirst lit- 
satta för exploatering p5 clcttn oinrkde 
och vad kvinnornas - genom utsvalt- 
ning och för lang 'arbetstid - under: 
pi ivda fysik liar att betyda för kom- 
niande generationer det veta vi allt fiir 
väl. 

Men det %r e j  nog med a t t  köpa an- 
delar, vi måste ocksii arbeta .för a t t  
Linnéas arbete .blir kant och vinner 
oms%ttniiig, detta a r  ju huvudvillkoret 
för  företagets f r amghg .  

Med denna. lilla. erinran till Nor- 
gonbris' .läsare och läsarinnor hoppas 
vi a t t  var och en gör s% gott han kan, 
för a t t  hjälpa och :stödja Linnéa till 
fortsatt utveckling och framtida be- 

. stand. . . . . . n  A; P. : 

Kvinnokonferensen : 
. för västmanland och Sörmland, anord- 

nad av li vinnoklubbarna därstädes hölls 
den 5 juli .i Eskilstuna och öppnades av 
fru Lotten Jonsson, som redogjorde för 
konferensens andamiil. 

Att leda dagens forhandlingar valdes 
fru Lotten Jonseon och till sekr. fru 
Agnes Söderkvist ; att justera protokollet 

. frölin. Lottm Perason, Arboga, och Emma 
Oberg, Eskilstuna. Resefördelningskom- 
.mitte, fru Matilda Olsson, Nyköping, 
fruarna Anna* Karlsson och Anna . Berg', . 
:Eskilstuna. 

Konferensen uttalade sig för ett di- 
strikts bildande . inom ' klubbarna för 
aormland och Viistma~laiid med ett 
gemensamt namn : a Sörmlands ocli Väst- : manlands distrikt av socinldcmokrntiska 
lrvinnoklubbars. . i 

Konferensen antog Pven förslag til 
stadgar, utgiiende fran sbheka distriktel 

av sociald. kvinnoklubbar; dock med 
iiLigra mindre andringnr cliiruti. 

JZooforensen enade sig oin'ett  arbcts- 
utskol ts förlliggaiide. i Eskilstuna. I det- 
samma invaldes 5 , personer: nämligen 
fru Lotten Jonsson, Terese Olssoi~ och 
Estcr Beckman frAn Eskilstuna, fru 
Agne& Söderkvist frin VVReras och fru 
Matilda . Olsson frbn .N ykoping. Siipple- 
anter: frkn Lotten Persson, Arboga, och 
fru Ellen Svensson, Eskilstuim Revi- 
sorer: fru Elieabet Eriksson, . Katrine- 
holm, fru Ida Adamson och fru Ich 
Lund kvist, Eski lstiina. Revisorsuupple- 
anter: Anna Bergman, Hallstlihammnr, 
och E1:anns Carlsson, Jhkilstnna. 

, Nista konferene skall hAllas i Viisterbe 
i juli inanad 1900, .p& dag som styrel- 
gen bestilminer. 

Konferensen uttalade sig, p& förslag 
av Arbogaklubben, för ett Malarcl?ls- 
möte. 

En framstiillning frCn Kärrgruvans 
kvinnoklubb, att miinnen mer än hittills 
borde understöd ja kvinnorna.8 organisa- 
tionsarbete, föranleclde ett uttalande att 
för litet beaktande fran mannens sida 
kommit ' kvinnoklubbarna b t.ill del, men 
att även kvinnan mera borde ~kaffa sig 
medintresse i det politisk,z' arbetet samt 
att mer besöka kommunernas möten. 

a Nykiipings kvinnokliibb hemstiillde, 
att upptaga till behandling frdgiin om 
'~huinanitet och barnalstrings, och gjorde 
konferensen sitt uttalande i enlighet 
med skbnslra konferensens resoiution. 

Fru Agnes Söderkvist, VasterHs, f ram- 
stallde en förfrilgan, huru. respektive om- 
bud skulle ~ttilla sig till nrbetsutskotteta 
i Stockholm förelag om bildandet av ett 
kvinnoförbund. De flesta ombuden 
tycktes vara öaerens om nödvändigheten 
sv ett förbunds bildande, men fram- 
böllo aven svarigheterna för de mindre 
klubbarna i ekonomiskt hanseendo. . 

Fru Svensson inliimnade föielag om 
huru vara partitidningar amera skulle 
kunna ' spridas och gjordes ett uttalande 
om kraftig agitation. 
, Fru Jonsson tackade mötesdeltagarna 
för det : visade intresset ' och avslutade 
härefter den i allo lärorika och ange; 
näma. sammanvaron kl. 5,16 e. m.. l: d. 

l 
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Ur "Tankar". 

.Kvinnorna vilja - och med full ratt - 
avskaffa prostitutionen. Men det första vill- 
koret &r en genomgaende höjning - för 
mins: 60 proc., en fördiibbling - av de nu- 
varande yrkesarbeterskornas löner. . Denna 
höjning kan endaet ske genom fackEöreningar 
och d& u& behöves 'etrejker. Men för bada 
delarna fasa de krietna kvinnosakskvinnorna 

Dessa vilja - och med full r#tt -- hindra 
ruedryckernas missbruk. Men de inse ej, att 
detta icke eker genom förbud och temöten; 
at t ,  endaet genom rikligare tillgang p& och 
höjd njutningslust .ifriga om *hemtrevnadens, 
bildningena, skkqhetene och nature.ria gliidje 
amnen, ekall, liveberueningen kunna ersattp 
alkobolberueningen. - ' .Men desea, höjda liv. 

möjligheter frnmgfi for&. och. ur  den ihilrdigt 
fördu klnaskainp, ~ o n i  kristna',. kvinnorna 
i nllmiLnliet ogill:i l . . 

, .  i .  
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. . 
. . I rostriittsfrfignn - eom s t idae  dh h t  gallt 
kvihnnne rlitt - liar innn alltf@- ensidigt eett 
siikon lir do ogifta liverklesukviii~iorn~s syn- 
punkt. Men dessa gro rih'l8ngt i f r h  de mest 
betydeleetidla, alt  man snarare kan p h t 8  att 
en mor inom arbetsklesaen, som - under 
alla de m0cior och ;ïrnbilranden detta för 
heniio innebar - givit eiiia .barn en god, 
kroppslig och .andlig v i ld ;  .At. derii och man- 
nen skapat ett lyckligt hem och darlinder 
ejllv. skaffat eig bildning ocli inriikt i sam- 
h8llsfrAgor -L er1 dylik mor utgör en e& iitom- 
ordentlig ~ainlilllekraCt, att  h t  mest rattviea 
no alla proportionella vnlsatt vore att ge 
henne - som alla mödrar t# 'utmarkta barn 
dubbpl röitl  

Hurii'kan samlilllet fordra att just arbetare- 
partiet skulle vara det företa i varidshistorien, 
eom vUntade att handla tille d e t  nlltt ofel- 
barhet?! ~ i i r i i -  kan mnn av arbetarna be- 
gilra det adelsainne, som ingen adel nhgon~in 
visat? l . . . 

SA Ifinge de stridande h ömse eIdor ejillva 
Hro of!irdi~:i munniskor, blir striden fiil. Och 
HA 1 ~ n g o  etritlernn itro filla, Ar frnmtideriket 
fjdrran, om mnn BB &n tnlnr om dct med en  
&iigele tunga. Ty det första vfigetycket mot 
det  mfilet bygges i vhr egen ejiil. 

Danska kvinnor som våljare.. 
I *Die Gloichheitr fur den 22 juni ekriver 

Andrea Brochrnan fr8n Köpenhamn angkende 
den iitstr8ckta röstriitten för. kvinnor i Dail- 
mark följande: 

Genom antagandet av den nya hjalpk;yse- 
lagen har Danmark tagit ett  stort eteg framgt 
pli v ~ g e n  för at t  draga försorg. oni de be. 
hovande i kommunerna. Att denna lag er- 
hillit 'Pin niivarailde . furmulering' ha . vi i 
framsta rummet att tacka socialdemokraterna 
för, de ha ocksh kampat med outtröttlig 
energi för .a t t  hjalpkaeeorna skulle erhalla . 
s& stort atatsanelag som möjligt, *och at t  de 
stalides under egna s!yrelser. 

Lagen föreskriver att det i vnrje kommun 
p i  land e&v!il eom i stad, med iindantng av 
Köpenhamn, (etr\tsförvaltniiigen i Köpenhamn 
har sedan lhng tid tillbaka lilmnat dylilrt iin- 
derstod bt beliövnnde) ekall finnas en hjalp- 
kassa. .. Till dennn kasen skola inflyta be- 
besthm& penningniodel iivensh bebillningar ' 

f r h  fester och andra tillstiilltiingar och.kom- 
munetyrelserna kiinna av allm%nna medel 
ansla etörre eller mindre belopp för kaasor- 
lias verksamhet. Dessiitom kan staten Iiinina 
ytterligare inelng, vnre samlade storlek dock 
icke fiir överstiga '1, million. Vi h ~ d e  @rna 
eett att den eieta eumman blivit'nigot st6 ,. , 
men niir man tanker pA att Danmark endast 
raknar 2,000,000 inv. s& %r det and5 en gan- 
ska aveev#rd hjalp frAn stntens eida. 

Desea knssortl uppgift &r att bjalpn perso. 
ner, som genom sjukdom, arbetelöehet eller 
annat rakat i nliJ och pB .sh .siStt. skydda 
ehdana i trAngm5l stallda personer frKn att 
anlita fattigviirden och slippn de att i dylika 
fall . förlora eina medborgerliga rilttigheter. 
Den. danska lilderdomeunderstödelagen stad- 
gar, att icke n%gon .kan. bliva, delaktig av 
Alderdomsiinderstöd - vilket under vises bo- 
tingelser eljest tilldelas personer som . fyllt 
sextio Ar - som en gBng ~uottagi't fattiphjblp 
och icke hterbetnlt. clenna. Itfan knn harav 
ganska tydligt först8 huru xiödvandigt ,det är 

. . , .  .. . 



att' dessa hjiilpkaesor med sinn medel b 
eptinga pereoiior i filtler inellan 60 och 60 
niir nrbetskrnften börjar efittn efter och nöde 
ofla Rr etor. Det nr ockeh ny etor botlyrlclei 
att törvnltiiiiigen av dessa kaseor utövas n 
m ~ i i  och kvinnor gemeneamt och ntt det ick 
i frhim~tii rumniet I!iggee an p5 spnreamlii 
u tm  p:i att Iijiilpa e$ mingrt, som möjligt. 

Jiiitt att  deltogn i val av styrelse för lijall 
kassnn tillkominer alla man oeli kvinnor, sot 
tir0 bocatta inom koinmuiien, fyllt 25, hr, e 
lagt koiurnunelskatt Aret före valet och int 
anlil.acle fnltiglij8lp. iiven gift3 kvinrior ikr 
röstberiittignde siivida deras mBn fullgjoi 
sin ekatteplikt. Valen förril! tas över hel 
laiidet pQ en bestamd dag, i mnre inbnac 

' efter proportionalistiekt syetern och omvr 
eker vart tredje Ar. Tack vara hjtllpkaesc 
lagen deltogo de danbka kvinnorrie, iinde 
sintlidiio. mara n-\Anad, £Ur första ghgen  sor 

. v~ljnririnor i  tt viktigt koiilmiinalt val: E 
in~onsiv valagitation %r ntidvhdig bland rna1 

neo, vilka tinder en hel niantklder utövn 
dcii kommunaln och politieka röstriitten, al 
det behövee eo an.kraf~igare agitation blan 
kvinnorna #r ~jiilvklart. Och det var ick 
hellor nfigot Iatt arbete ntt &lita denna förr 
riittelösa b h  i eklan mAlniedveten verkeau 
het, eom skulle tjiina allmanheten. Par\ 
kamraterna, shviil de iiianl'ga som de kvinr 
liga pitogo sig uppgiften med största iver oc 
derae arbete kröntou med det baeia reeulta8 

' trots överklaeeene mot&ånd. Socinldemokrl 
ternas kandidatlietor iipptogo e!Lval kv:nnci 
Noin man och p& flsrn platser konimo ~ocin 
deiilokraterna i ,  iilajoritat ioom hj&lpkaesr 
stpreleerna. K~innorna  deltogo gnnaka livlig 
i valen fmt över huvud taget borde de möt 
fram iinn~i starkare. 

T ttadakorrimiinerna i Kdpenhamn och Frt 
Jrilaberg förb~reddes och leddee valaktionei 
av eoc.-dem. partiet.yre1er.n. och etyrelsen fö 
den soc. dem. kvinnoröetriittsföreningen. A 
de fem kandidattr, som ekiille uppsillla 
överlamnadee At LiviniioröatrattaEörbundet at 
utse tre och dessa blevo Lindrca Brochman 
Luise Nörlund och Elieabet Jörgensen. Dem 
talade under den tre veckor lhnga valkampel 
vid 100 mliten. De inihkte alla tre daglige] 

. vara i eitt arbete ' och .talade A möten on 
. kv8llarna och eöndagsef~ermiddagarne, ocl 
(18, ofta efter an&,rlrigaude jarnv&geresor til 
de meat skilda delar av landet, dar man an 
modat dem tala till kvinnorna och uppfordrr 
dem t il1 val p i  da eocialdemokraticika listorna 
I Fredrihbergs kom mun deltoko ett tjugota 
kvii~noi i valarbetet.. Det var 'eh glhilje a t  
ae huru uuga och gamla kviunor med rask: 
hiiuder och förnöjda ansik ten ordnade v d  
iipprdpen och foro ut nied eiora paket undo. 
arrnarne for att tillutiilla vnrje valman i kommu 
ven ett iipprop'och uiideirsjiil vavaldagen vor0 dc 
livligt varkea:iima i eocia!deuiokraternaa tjihet 

. . 
Det unga, livekraftiga eec.-dem. kvinnw(ist 

riitteförluudet' kom under arbetet för hjalp 
kassevalet till dcn erfarenheten, att det kravel 
Ln enltrgiek verkuain het f r h  förbundets sidr 
r!ii l909 Are kou.imiinnlva1 ekola ritfalla mec 
*-ger. för socialdemokratin. Db blir det ntlm 
Iigin forsta gAngen eoin de daneka kvin 
norna fii d6ltnga.i de kommunala valen. Vis 
uerligeii icke alln kvinnor, ty den komrnunbla 
r8~trBtien #r icke allinaii i Danmark utan er 
or1oiiiokr:itibk . pcnniiigeiicksvcilratt, men ei  
mycket st;ör.re oreuk ha de kvinnliga parti 
vannerria ' att röra pk sig. Valagitationer 

, m b t e  IJ.8 eammr g8ng bli en kamp för den 
allmiinqa r0atratton. . .Alla kvinnliga parti, 
vgiinor rnlhte, dB gdra ,sin skyldighet. 
. . I .  .. 
. . .  . . . .  . . .  ... i , Muvia Q+ut. ' : 

. . s. . I . . '  . . f . . 
I .  . . 

. - .  
. . 

i . . :  . .. ' . '  i ,  

'iielsingborgs kvinnoklubb. Ordf frkn 
Gerd; P~t<itjbrsaon: ' Kssaör fru Christiua Jo. 

' Lanmon. ,' ~arn'ma~,triibe'!l:eta ?ch ,a:dje mPh 
dagen. i i i e  mhnrid, Folkote The' F eal. , . 

Sji:l;kautluns ordf. ;fr11 Christina1 ~oh&aon, 
' Karl Kroksgatan' 60. e as& fru 'IdapOlsson, 

m .  

Karlero .n:r 38.' . . .  , , :  

m 

MORGONBRIS - - 

Friin. kvinnoklubbarna. . . 

1, . , A l t i ~ i ~ i e h o i  ma soc.-dem. kvinna 
klubba möte den l9 juli behandlade 
frdgan om i vilken orovackAnde grm 
kortspelet florerar. Efter en livlig dis 
kussion uttalade sig mötet för att  de 
enda radikalmedel mot detta ofog vu 
upplysning. Viidjar cl5rEör till hemme 
och skolan att  härutinnan göra ~ i t t  basta 
Vi tro oss vara förvissade om att, on 
föräldrar och milsman ejälva bannlyst1 
kortspelet inom familjen, den riickvi'dc 
varå- de h8 bestaminanderiitt, ~1cull1 
detta helt siilterta hava ett viilgörandc 
inflytande pA den kommande generatio 
nen. Det m h t e  val medgiva8 att de 
verkar högst nedstammande d' a rnan se 
ynglingar och ma.11 förnöta sin tid me( 
E& demoraliserande förströelse som kort 
epel. 

De första impulgerna till dylik för 
ströelse har säkert .i m%nga fall inham 
tkts i hemmet., dar för *nöjes, skul 
&ortepel idkats pH lediga stunder, .varvi( 
oftast hela fnrniljeri deltagit. : Att under ~Bdaiin förh8llanden be. 
skärma sig över en dylik osed, dA mar 
marker att  den börjar urarta ii11 et; 
verkligt ont till förMng för sann bild 
ning och kamratandas epridande ock 
uppammande, verktir nligot krystat. 

Därför bort med kortspelet för snöjesa 
 kull fran hemnien, frAn farnil jerna, ock 
kam med nyttig, upplysande och roandt 
Läsning. Varje familjefader och -mode] 
bor därvid uppträda eom ledare ock 
lärare och ~erkningarne hiirav &kola hell 
gakert icke utebliva. 

Vi viidja till skolan och dess .rn81sq 
man 'Guru  dess inflytande härutinuan 
.cke torde vara synnerligen stort. 

I Pörst och sist vädja vi till den arga* 
3iserade ungdomen, oavsett kön, som 
!Att sin smakriktning införd i ra~ ta  
gängor att göra kriget emot kortipelef 
i i  effektivt eom möjligt. Insätt all 
?der energi och ungdomsei~tusiasm .. i 
irbetet för att  akaffa eder ejiilva allt 
jet vetande sorn ' s t8 r  till buds och HA- 
nedelst mot- oc i  bortarbeta ovanors och 
)seders utvecklande och epridande och 
iillunda göra den insats i utvecklingen 
rv det gods. samt fylla de krav eorn 
len kul turella eec.-dem. arbetarröreleen 
italler' pit alla iabinnade medborgare. 

. .. . . s . .  
Fran Örebro kvinnoklubb.': 

.. . 
' ' (Brev till Morgonbrie.) 

Som det nu %r ganska llnge sedan 
isgot förekom i Morgonbris frAn Orebro, 
kall jag med redaktionens tilliltelae 
öra nilgra anteckninggr frHn vHrt arbete 
inder den gfingna vintern. 

SQsorn av referat i Morgonbris tidigare 
ramgAtt, .anslog arbetarekommunen för- 
idet Ar . 100 kr. till kvinnosgit a t' tonen, 
5r vilka medcl anordnudea en.* agitationa- 

--p . . --- - .- . - s - .. . .- . ---- ------ ------d 

. . 

vecka., 'som' inledning. till höstens och 
vinterns arbetc. 
' Till deniin' ngita'tions;ecka hadc vi 

lyckan ,att som tnlnrinna erhiilla fru.Elmu 
L)nniclsson, som höll. flera prsktiga före- 
drag över . oliks ämnen, vilka eamlade 
en tacksam och fulltalig publik. Under 
nov. manad  anordnade^. ett möte i kviri- 
nornas röstriittsfriga, . varvid fru Helene 
Uglniid-Andersson i ett utmärkt anfö- 
rande pbvisade kvinnornas sarctallning 
i samhället och inför: lagen. 

I .mars hade. klubbet! besök av arbets- 
utskottets agitator, fröken .Hilma Hof- 
stcdt, aoin vid ett av 'kommunen an- . . 
orcln:.~t rnöte talade 'om D kvinnorna och 
soc.in1iemen. B Fröken I-lofstedt-, som helt 
nyligen börjat sin verksamhet som 
tnlarinna, har de biida 'föruteattningar 
hiirEör och blir helt sakert, om hon fdr . 

tillfälle att  iner och mer utbilda sig, en 
prsktig kvirinoagitator. Enkelt och med 
kaiiela framhöll hon för oss kvinnor 
socialismen såsom var befriare ur  nöd . 
och förtryck och .hennes ord rönte livligt 
bifall av den full i aljga i hörarskaran. 

Den 4 maj hade. vubben anordnat 
e11 vlidest med föredrag av fröken, ~ n n a  
Linclhagen frbn Stuckholm över iimnet: 
B kul turinsatser # .  Pöru tom det utmärkta 
föredraget förekom s%ng och deklamation 
vilken, förtjänstfullt utförd, bidrog till ' 

  tt förhöja stämningen p& den alltigenom 
angenäma ftsten. Det ekonomieka resul- 
tatet blev ocksa gott, .:som nu blir till 
>od nytta vid agitationen den stundande 
hösten. 

Klubben har undel ., biiitern .anordnat 
lera 'förelasninprnöten, till . vilka även , 

utom klubben stfiende kvinnor inbjudite. 
Dessa föreläsningar '. ha avhandlat olika, 
imnen såsom fredsfiagan, Indiens D kvin- 
aorr, 8 om smitta. o .  s. .v. och varit 
mycket omtyckta; . Deseutom har. an- 
~ d n a t s  flere trevliga och gemytliga sam- 
&värn. 

Klubbens rn8dlemai~tal har eakta 
nen säkert ökats, och v.i ha trots alla 
ie motgå~gar  och svårigheter vi haft att 
lekampa under var snart 4-åriga tillvaro ' 
ander det senaste Aret haft att  anteckna 
m hel del framgångar som bereda oss 
nycken glädje 'och'spqrrar oss till för- 
iyade ansträngningar. .... . : : .. . 

I<amrat,erl MB vi icke f&ti%ttas, utan 
dlt nier och mer arbet.1 f9r upplysning 
)land oss ejElva och v h a  erbetande 
iystrar. ' .Till .de svåra tidet eom ,kanske 
itullda,: böra vi @tta in  all. v%r. energi 
1% att  viicka och &apa fram en allt 
itarkare solidaritet. bliiiid- kvinnorna, en 
,törre livaktighet och intresee .för de . 

ociala och politiska -spörsmilen. Ty 'i 
)öra komma ibig, att.,icke enchst k l u b  
)ornes höga numeriii, utan --fast mera 
ntresset' och samarbetet .inom .desamma 
.r värderniitaren . p% våf styrka. . . Sam- 
iianhA.llning, god kamratanda och. trohet 
not-' vLa ,  ideal, Sr .vad'.som. fordras av . 
s s  , kvinnoklubbister. 'Med en hjärtlig . . 
ialsnin'g till a l la  kamrater: ' .*: . 
: r;!?, a d,. 8 

. . ,.,,.i,.i.. . .. . . . . . 
. . : . .  ~ i s a b e t h . ' .  . . -  K-n. . . . ' . 

. . a .  . '  . . 
. . .  . . I i . . < "  , . . . . . . , . . I  i. . 
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e Kamrater! . . . . . . . ,  . . 
. . . . 

Ater st&- Sverge inför nya val av folkets representanter till riksdagelis andra kaniinare. ' 

. . Då det helt säkert är sista gången valen förrättas efter nuvai-ande valsystem, är det tydligt att de'-konserva- 
" ' tiva och framstegsfientliga stora ansträngningar att om'intetgöra de strävanden som gå ut p i  alt f3 '.en frisinnad 

' .. 
' 

majoritet i riksdagen: Om så skulle bliva; att reaktionen '"inner seger, 'så veta vi alla vilka konsekvenser dgtkqrnmer , 
, att. niedföra. . . 

Lagstiftningen komme att lägga sitt arbete på nya kla&lagar, oqg-e skattebördor fot-'.de fattiga, vansinnig % 

' -  rustning och svindlande militärbudgeter, den kommer att bliva elt förstockat hinder för Iösiiingeti av humanitära. 
. . 

reformer och det för oss kvinnor icke minst viktiga: KvUrnans rosträt2sffia. 
.. . Denna fråga blir .då helt säkert kastad långt in i framtiden, och för med sig åt oss många:år .&.arbete ocli 

... uppslitande strider för den rätt ,vi fordra av' samhället.. s et är därför.. icke endast de frisinnade liberalerna, icke . 
endast de -manliga kamraterna .inom' vårt parti, det är .averz vi k v h o r ,  som rndste med energi och iifresse arbéta , 

. . . . föc valen så de gd i en radikal; frr~t~tcgsvänfig riktrzirzg. : 

Arbetarkvinnorna kunna nu over hela landet wisa; att .de såväl som bor@lrgB kvinizor är6 poiitisk rnogna. . 
. . . . Vi måste börja tillbakavisa talet om att vi äro döa,likgiltig? och ointresserade. för de stora, socjala frågorna. ' . 

D; r>am vi ocksåJ så &gt det är /?@jligtJ .g8 med pd. va~nötei, lzöra på de stora programtah, 'vilka säkert äro 
upplysande och fostrande, deltaga i :interpcIlafioner i sddarza frcgor som. t r h  Ucröra oss. 

. . Vj ha frågor om skolrefrmer; ohz ' ~~;~ktcrftetshgstIfI~zi~zg; sfy~idsfagstijf~zi~zg som ~no&rska~~sförsiikrirrgr och 
. Ize~narbctsfagstifftzitzg; svältfullar~za, fattigvårdc~r, och åter igen v%-' stora friga: Kvi~znornns rösträtt. . .  

. . 

. . 190.7 års av riksdagen antagna rösträttsförslag giver ntänriei utsträckt valrätt i politiska ocli kom muhala val, 
 II^ det är därför icke de12 fösni~rg av r&strättsfrdga~z sorn 'sklaldemokraterrza ar& för. Det är belamrat. med ett 

I 

. dirförstått valsätt, med. orättvisa garantier, och det stänger ungdomen och kvUz~zor~za utanför. 
Kvinnornas fordran 'på medborgarrätt .har: tvingats fram :att bliva eti aktuell friga, och &t h o r  r~~.jc/c'ct p6 

- dc förcst~~cruic valen oin de~t sknfl ffirm l2l verket i en snar fmmtid. Men d i  dct .ocksi for oss att iioga sc . . 
till hur bcslutet bliver och energiskt motarbeta en sådan .imeclb&arrätt~ soiii ställer arbetarkvinnorita ,utanför. Vi 

. 

. måste redan nu vid valen fordra ' det löftet av kandidater till riksdagstnän, att dc sd lösa fr&an ortz rösfrätt och . 
vafbnrf~ct för kvintror, så dcn . kan givas oss alla e f e i  vEri varde. som, rnä~znkka och inedborgare, och icke eter , 

. . 
< .. . . . . 

;enningevarde, ejter inkomst elkr fönnögettiiet.' . . . .  ._ . . . 
. I  . .  , . 

Vi arbetarkvinnor kunna med jörtroendc a~zqfda o& .till socia&~tpkratisRa partistyr~kem valmarzif&, då vi ' 

' . . . . i deka finfia.. n l h  de rejor~ncr och yordringar medtagna, SOIIZ vi stäffa p i  sat~titälfet. Vi  äm ju 'ävt'~z överiygode orh 
' *  art vårt parti är .  det enda som ärligt, vill och ärligt arbetar för kvitznarrs frilrt, för /zc~ztzes höjande pRarbe&rnark- ' 

naden och i sarnhäfkt, det enda />ad sorn9ärligt strävar för att samfzällct skall skydda kvinttorna som tnödrar oc/i 
r ~rppfostrari~znor. När vi ä h  övertygniie ori , dettaJ är iiet för ass eti ijudande p W att pd alG' sätt arbeth för de 

. 

. . 
. soc~aldett~okra fiska ka~zdidaferna. Vi khnm förtrforn ah deltaga 'i .vq*nötcn, agiteraa för anslutning fiu dessa, agitera. 

' 

. . .  

för röster åt socialdemokraterna, påverIki de, f v h n t r i a  gerzorn all g(kz khr? för &/n, vod vira I~CIIZ; vara banz, .vad : - , 

: ; . vi som arbctikskor, soor mödrar, vad vi so~n kvirtnor *va~zfa'. o& hop/.i av : @t  reformarbete i socialdernokratkk riktnirrg. 
. -  . . . .  . Arbetarkvinnor/ -Kamrater! Under en.. lång hd av .fkrra m&tzader ha vi dagfigerz @t känna och erfra 

/tögems klnsshat. . Vi /ta sefi ,fruru arbekgivarne kastat ut indnga ti~endEn" arbetare och deras f'~niljer .tU'svält och 
. :' 

ar~nod, /rum de importfra u@rzdskt sföddcr att $kitta stri?jkbtyteriarUete, ppqle ocIr ~nilifär~nakt stå -till dcps fjBizst ' . . .  
med botfonger och skoft p& de utk&tade. Odt farfr? : For att våra 'hän, ii& barn, fäder, våra bröder, för att vi - 

, a f h  strida aft fd I>elåf&z. förut . genornkampBde. f!ir:nåner och att .tillvara& ekonotniska in fressen. . M se i dessn 
RonfWfer även en politisk betydelse, då vi förstå att arbekgivarne genom dem isöka minska socialdemkratc~~ia.s styrka ' 

. . .  : . . . . . .... : och. röstresurser filf  alen. . i i ; . . *  

- .  . Då vi kvinnor se &h kännbi dissk stiider, .dennii sv ik  virunder vår kloss Rhpar,  d i  vi se ocfc .finna den 
e .  

cni$"solidaritet som höll kodet u b e  Iz*s de etkastade, då vi' avsky f@rräderiet och då : vi äro stolta -att v m . .  
. . arbefa~kvi~znor, aft .tilUÖra den klass som benorn sjtt arbcfe giver~ationen dess värde och utvcckl~tzgJ då's t i '  vi ock 

a .': :, samnman ined våra män' i lRampen mot ~rzissförhåhnden, orättvisorJ lögn' och förtryck. Vi  stå eniga ~~zed.dct,z: i b&-&. . 

. strider Och föra dem tul seger och nu skoh vi @&a dem att giva arbEZsgivarna dit svhret för pn"hi1zgli.t Rrtrzod, .....S.. . . . e 

gira högern d@ Svaret för a h  reaktionara ;arilop~, att geiom vakn t'höstJ sätta in i 2:dra katnmeren' en biydl& . . i .r' ; 0 . . . 
.. fönt&kt soc ia~~mo~~i i s i s k  r&iagsgc~PP; . . . . . .  . : . . .  .. . . 

e . .  . . . . .  . a . . .  
. a  - . I .  . 

m . # .  , ...t- ' ', n a S l .Stockholm i. augusti 1908. j . ,  . .  . . .  , I I . . 
1 . :. . .  t ,  . . . * . . . . . .  i t e . ;  

. . 
' l  Med socialdemokratisk halsning I .  . . . . .  i : . .  l.*. m ' , :  

I ' . . .  :, l .-' . . . . . .  . . . . . . .  q @  . ..:.c : . , . : :. ! e . .  

. . 
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Svarfe Jim. . 

(Ur r Amerikaner 8 *V K. B. Ossian-Nilaon.: 

O m  Svarte J i m  blev ~u~ngntil l ioniir  
och dltsd Iiit?i(le köpa allt, 

bom rackte Imns begiir, 
Iran köpte Davis' Jfatror. 

vid l fh~t te  Az.e,yn: 
och byggde iill. och ölclc p;, 

' 

till dess det ~atidrlc. sicyta, 
vierl femtio bralila vinivgar 

, och trettio smiielcra iorn, 
s2 oiålioh gick och fast.>aadc 

p& spirafr m i l  aitt horn 
och ropet steg som dskan 

21r NCIV- Yorks  ~~iiinslcostim: 
,Great Scott, har m i b m  hängt sig Iios J im?  

O m  Svarte Jint blev q~l$ngniillionär, 
då lut hafs passa opp 6iy 

au vita 8la~'ars har, 
.och wade slav i sliarnvi 

en grem och baron, 
en sonooft eller son till en 

. oirginisk slar;yntro?s 
Afera sam de gingo jranc i tur 

och giirgo f ram i rad, . 

traktwcides de av massa. 
iwcd oi ciihnent buato~iad, . 

och wassa log ock vek sig 
och slog och skrek: nFörnim 

er zite $113 trnktcring i t  J im! ,  

Onr Svarte Jinr hlcv mångmillionär, 
'' 

d i  skulle vita q~tisser . . 
/i Jiwnty  gruvligt kar. , 

De ekzdlc stå i trolqorna . 

och spetsa mun och lyss . 
och 1 i i n . t ~  nit  benådas . 

9~~ct-l m enda l i t m  lyas. 
.Ja, genont fc mtio våningar . 

de slculle atd E kö 
och sciira och bedyra 

a t t  för J i m w y  giirnn dö. 
.Men naausa skidle vanla 

, och vihtta vied sitt val 
och lunttta dens å t  kiirlelcens kral. , 

n6 s l i d l ~  Jimmy liliitla sig Jint: 
i vitt och rött och bli t t  och g d t  

och p ö n t  och gg,dclint. . . . 

Då prgddc kan s k  nasa , 

nicd stolta brillor blå 
och hiinderna  led handskar 

. nt.cd ringar* tttanp& 
Hann Iirage skzille rucka . 

till I~attcnn briltten opp, 
och Iuttcn slculle siras 

w ed en branclgzcl rosen knopp. 
D 6  d a d e  cn diamant- 

o ~ h  bandbemtyckad kapp ' 

sin gicldlinapp mot hann sciillande kipp. ' 

Då ~ k z d k  Jintmy fara i vagn, 
s i  f o l l i~ t  sk~ille v i r v h  

1 . 
pi gatorna som agn. 

Och diip. han nl,julct i kzitldarna 
med lcnilna over kors ' 

lat vite I;uske?i ro sig f r c m  
i lirnjikens fors, 

a8 vita Ircdiesr stannutle 
och cyklar slogos kull . 

och spdrvoyr, buss och auto . 
j hgo  viitita fo'r Itans skull, 

d i  steg ett rop spnt dslca~r . 
z o .  Arezu- Yorks ~~~un.skos t im : 

8 That  gentleman, o h a r  me, i8  that J i m ?  

D Iknt gcntlc~nan, o ( h r  me, i s  tlrat, . 'Jim? 
.Då ekrevo alla tidningat* 

till Jintntys u m  r im ,  
di akulle J i n m y  ualjas 

till ~nayor  och guvernör, 
trl~erif, kongressmara, preuidcnt 
; kanhiilada, fowá lmn dör. 

jh, köpa sig f ~ r  guldet . 

I i si?s'nldrig tömda pung 
t i td  S O ~ I ~  ~ I ~ c ~ c ~ s ~ o ~ ~ ~ o T  

eller  alla Jimniars kung,' 
och få en g6ng p6 graven 

vid klockors bam och' bi,); 
m skrift i &&l : n Il& vilar kung J i m  !r 

0.m Svartc J im  var ,&ljadlionär - 
men det vet gud 
och det vet hela NewYork  han q .&.  

2' 9 r  han iiger jiilitt pd centen 
lika hted i jjol: 

en borste och ett blankskinn 
' 

ock en ganzwml sloppcld stol. 
r sol och snö och rusk och regn 

han hukar i sitt hörn: 
d' slant ger en på tusen 

och twen  vav sin törn. 
Bah, Jimmy8 ,tatider lysa glatt 

i .iVezu- Yorks vtanskostint : 
B .Kona, ., goitlemen, kom a i t  blankas hos J i n t ; ~  

Brev från Holland och rosträttskongressen 
i Amsterdam. 

Holland ar .ett  land dar allt och 'alla 
ycka 1 trivas. Glada, bel%tna och vänliga 
iro människorna, feta och frodiga g4 
Ijuren och beta. p& de brokiga angarna. 
hä.d och plantor se fylliga ut  och giva 
jkligt var i sin sort. 

Hela landet ser bördigt och viilmbende 
it och andii ligger det mBrkvardigt nog 
Ggre an havet, vilket ju Mer  ganska 
)lycksbiidande, men till skyddg mot det 
'a.rliga havet resa sig höga sandkullar, 
le s. k. sanddynerna. . För att  fil bort 
;rundvattnet i landet pumpar man u.pp 
let med väderkvarn 'och leder sa ut  det 
:enom kanaler till havet. 
.Landet iir genomkorsat av kanaler 

lär fraktbiltar gll. På ,avetand kan det 
e ut  som om bAten gick i Akern; niir 
[analen 3r E&; smal, att  den ej  synes pA 
&l@ hall. 

väderkvarnar finns det överallt. Dc 
e E% muntra ut  med sina fyra vingar, 
.Iltid färdiga att gno p% och arbeta, 
lara vinden kommer. Och den kom. 
ner ju niistan alltid 'från nA.got hB11 
:ftersom landet ar  e& slätt aom ett 
;o1 v. 

Dessa flitiga, snurrande vilderkvarnar 
invandas till allt ' möjligt. De mala 
njöl, de sbga ved, de pumpa vatten 
c h  jag vet inte allt vad do @ra. 

Oumbärliga äro, de, det ar  tydligt. 
(an kan se dussintal av dem, vart m m  
ittar, om man reser pil jiirnväg. Till 

och med inne i den .stora staden Rotter- . 

dam 6tli.r en prydlig vqderkvarn ph ett 
torg. 

Även i staderna finiinikanaler i mängd. 
1% dem fraktas med stora prilmar alle- . 

handa varor, tyst och stilla till husen. 
Hurigenom slipper' man  ifrin största 
delen av storstadsbullret. ' 

. 
I Amsterdam t. ex., som har s& 

hundra tusen invhare,  vet man knappt 
riv, att man ar i en stor stad, så fred- 
ligt och lugnt ar det pA ,gatorna. Nästan 
inga skramlande arbetsilikdon. . 

Husen i staderna . äro smA. Tomten 
iir dyr och husen måste byggas på phlar, 
s5 man miste dra in pA utrymmet. De , 

ligga med gaveln åt .  gatan och ha i. 
regeln ej mer an 2-3 fönster i bred- 
den. Man hyr inte .en vaning som 
hos oss utan ett litet hus. . 

Rummen iiro naturligtvis ocks?~ små,. 
TrnppuppgAiigen är inomhus, smal och 
brant. Man tänker $H hgbbtstrappor 
innan man vänjt sig vid dem och tror 
att man skall stupa' p&.  niisan, nar man - 
går utför. 

Men de vana holliindakorna, de rinna 
som ormar utför sina trappor utan att, 
halla i sig ens. . . ,  . 

Holland ar omtalat för sin renlighet. 
Man väntar sig ' saledes att  finna den. 
Men jag maste erkänna, att  jag ända 
blev i hög grad överraskad, ty  något 
35 renligt hade jag, ej drömt .om. 

Var dag i veckan har i .  hemmen sin 
beslimda rengöriiigsprocess. En  dag 
3kuras t. es. all massing. Varenda . 

pinne av mässing, som haller mattorna , 

i .trapporna skall ur och poleras. ' Var- 
snda vatfenkran gnides s i  ai;ï48kiner. . 

LAS och krokar och knappar allt skall 
lysa och vara blankt som solen. 

S%pa och vatten konsumeras i stora 
niingcler dagligen och det gör verkligen 
illvaron behagligare an eljes. .Till och 
ned trottoarbiten framför det lilla huset 
;polas med diverse hinkar vatten s:.~'I:in . 
iörst mattorna piskats utanför dörren, ' 

?n vana som just ej ar  ' angenäm för de . 
'örbigiende. 

GSrdar finnas icke. Den lilla &ds- 
datsen, som inte synes frAn gat.ai-i, %r 
rn liten förtjusande. triidg8id med blom- - 

nor och grönt, Girliga. gfingar och en 
revlig ~ittplats.  Dar kan man visst. 
nte piska mattor och dylikt.' Det eker . 

liirför på trottoaren eller g a t. an. 
Uppe vid takisen .p8 gaveln ' finns 

~ f t a  en lyftkran, som, användes för att  ' 

hissa upp allt 'som ekall in i huset ge- 
lom fönstret och 'det .  föreföll att  vara , 

iastan allting, friin' mjöl kflnskan pd. 
norgonen till hela bohaget vid flyttning. 
itora. möbler kunna, inte tas upp genom , ' 

len smala trappan - .de. mliste in ge- 
iom det breda fönstret. 

Det siiges emellertid, a t t  folk sällan 
lytta och det undrar jng.ej pb, SA hem- , 

revligt och praktiskt och, bekviimt som . 

nusen iiro inriitttide. . 

Holl5ndrire alslrar 'blomnior, Som be- 
rant odlas ju dAr .t. ex. hyacinter p& 
riildiga Hkrar. Nu' var rosentiden och 
nan sits rosor biiras i &torr\ Msskorgar, 
Ijupröda, doftande rosor. Och frdii allt1 
)alkoiiger l yste fiirkri ka blommor i över- 

. . 
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flöcl. Det gjorde sinnet latt och glatt 
niir nmi  gick p5 stengatoriiii, vi1 ket eljer 
ej iir roligt om somiilani; Jag önskade 
att vi i Stoclcholin hade litet incr blom 
nior och grönt att gliidja- OSS At pli v311 
torra gator. 

Det kiiide vi kitt liira oss liksorr 
micket annat. blott vi finge se hu1 
vackert det ar och hur liitt man .kar 
htadkolilma det. NKgra pelargoniekrakoi 
ar allt som behövu. De blomma rik1 
hela somniarii blott cle f A  vatten. 

131aiid egendomligheter i Holland mE 
jag till sist niimna, att  ingen kristen* 
domsundervisiiing lär f& förekomma j 
de offentliga skolorna. Den överlates 
helt och hallet &t hemmets fria val. 

Ändamblet med min och femton andra 
svenskors resa till Holland var att  be. 
vista den Internationella röstriittsallian. 
sena kongress i Amsterdam. Vi vorc 

' sex delegerade fr in  Sverge, nämligen d : ~  
Lydia \Vablström, fröken Signe Berg 
man, fru Anna , Wicksell, fru Frjgga 
Carlberg, fröken Anna Kleman och un- 
dertecknad. 

1% kongressen 'möttes kvinnor fï%n 
d n g a  delar av världen. ' Från Syd. 
Afrika, där kvinnorna nu organiserat sin 
röstriittsrörel.se och inträtt i alliansen, 
hade en representant infunnit sig. F+n 
Australien, Amerika och Canada, Italien 
och Spanien, ' Bulgarien, i3öhmen och 
Ungern, Öst errike, Tyskland och Ryss- 
land, Schweiz, . Frankrike och England 
och fr in  cle fyra nordiska 'länderna hade 
flera eller färre kvinnor kommit. 

Denna kongress hjöd dessutom pil en 
nyhet, namligen at t  regeringarna i det 
australiska statsförbundet och i' Norge 
bekostat resan. för var sin kvinnliga 
delegerade som statens officiella repre- 
sentant. Det var ju  ett vackert erkan- 
kännande av dessa stater, &om givit 
kvinnan rösträtt, att de p& detta satt 
ville verka för saken i andra, länder. 
Även frAn de fyra stater i Amerika dar 
kvinnorna. ha röstratt hade staten .sin 
officiella representant, dock utan at t  ip 
kostaressn. . . 

- AvensA fanns för första' gangen: en 
representant ,för männens förening för 
.kvinnans rösträtt i I3ngland. 

Han hedrades särskilt liksom i . all- 
mänhet de delegerade frdn England. 
Detta var ju naturligt med hiinsyn till 
den. offervillighet kvinnorna dRr visat i 
karripen för kvicnnne rätt. Diir fanns 
ju -n%rvnrandc flera, bltdo unga och 
gamla, som suttit i bbrt fiingelsc blott 
för att de g9tt i spetsen för kvinnornas 
demonstrationer. 

En bland dessa, den gamla silverhbriga 
mrs Despard berättade hur or$ttviat 
kvinnorna behandlas pil de politiska val- 
mötena. Medan mannen fe  saga vad' 
de vilja, blir en kvinna utvisad bara 
.hon stiger upp och frtigar kandidaten :. 
zVad ar er mening om kvinnans röst! 
ratt?, . ,  , 

. Nu ser det emellertid ut som om 

.Englands kvinnor, med rask fart nar-; 
made sig det önskade mitlet, tack varo 
att de upptagit mannens minrlre* vackra 
metod a t t  gA bröstgänges tillviiga. , ! 

Lyckligtvis passar samma taktik ej 
l l i d e r  I Norge lin kvinnorna fiit 
sin rijutratt utan att behöva utsiitta sil 
för I-iiktning. , Detsamma hoppiis vi 
Sverge. . . 

För de' .stackars ryskorna ar det varre 
b e  f:~ knappt till8telse att hillln et, 
möte en ging. Dar gäller det jii i först: 
rummet kampen, för hela folkets frihet 
En  av de niirvartrnde ryskorna hade se 
dan sista kongressen 1906 sjalv suttit 
fängelse, haft sin man i fangelse ock 
fatt sin bror hiingd. Sadnnt handel 
ideligen i det landet. 

Det var rörande att se ryskornas del. 
tagande för finskorna, nar underrätte'lser 
kom om att  numera alla iirenden skol: 
föredragas, icke som hittills av en finsli 
minister utan av en rysk. Därmed hadf 
Finland. till stor del fiirlorat den frihel 
det ägde. 

Detta var e j  det enda beviset £öl 

soliclari tetskiinsla mellan rös trättsir be, 
tande kvinnor. Vi möttes verkligen soin 
~ystrar, deltagande i varandras mödoi 
och framsteg och segrar. 

Mycket arbete v i l d e  p& alliansen$ 
utomordentliga president .' mrs . Carrit 
Chaj~ntnn Catt. Hon $r a en ordförande, 
som ingen jag hört och dessuton1 en varm- 
njärtad, ädel kvinna, värdig i ord och hand- 
h g .  Och hur fick e j  den bolliindska 
sekreteraren, redaktrisen av alliansens 
idning a Jzts Suffragii~ Martina lira- 
uers arbeta,' hon, som förde alla proto- 
~ o l l  förut om mycket annat och.d:r IZatht 
Sclih*r~zacher, som blixtsnabbt och kor, 
r e k t  tolkade till. tvb sprik vad som 
sades p& det tredje - timme efter timme, 
dag efter dag. Ja,  nog fanns dar duk. 
tiga kvinnor l . . 

Bland dem m& sijrskilt namnas den 
holländska landsföreningens ordf. d : ~  
Aletla Jacobs,  jal len .i rösträttsarbetet j 
Nederliinderna. 

Vid en kongress är ju tusen enker 
att ordna och. tanka pH och m h g a  sam- 
verkande1 k'rafter behöves för att f% det 
nela att g%. Allt gick här .som ett upp. 
draget urverk. 

'P%'  f. m. och e. m. kongressförhand- 
lingar, pA kvällen .offentliga möten.. Först 
sf ter kongressens slut vidtog fester och 
itfärder. 

Pb ett propagandamöte för holländsk 
mgdom framfördes skriftliga hälsningar 
:rån .flera svenska ungdomeföreningar, 
lariblrinci Sveriges socia.lc1emokratiskn 
ingdomsförbiind, vilka inottogos med 
stort biFn.11. I'hiid dc iitfiirclor jng gjordo 
tar en .till don 8ocialdemokratiska koopc 
:ativa föreningcn v Voorwanrts B 'i Rotter- 
Jam. Vi mottogos .pA det vadigusto 
)ch visades omkring i det vackra ny- 
~yggda huset, som inrymmer i tryckeri,^ 
lokbinderi, bibliotek, undervisningi- och 
nmlingssalar, kafferum m. m. för att  
?j tala oin idealiska tvättrum för arbed 

. .  ;arne.. . I 
! 

.På annat. d i l l e  :har .föreningen bager! 
)ch kryddbod, där vem som helst f64 
röpa sina: varor till. gangso pris.. . .  .. . ! 

Vinsten. fördelas s& att 50 proc. gA.4 
;il1 8ocialdemokrntiekn partiet, 25 proc; 
iiil. medlemmarna, 20 proc. till reserv; 
:onden. och .5, proc. till arbetspereonalen; 

som Ilestur av G5 personer, miin .och 
kvinnor. 

Varje rnedlcrn elrall ha .köpt cn andel ' 

för c:a 7 kr. 50 öre. Vinsten fiir 1907 
var tiotusen floriner d. v; s. 15,000 kr. 
i svenskt mynt. . . 

lxn stor girdsplatu var reserverad ,.till 
blivande triiclgird. Annu saknades medel 
att  plantera och anligga ilen, 'men där 
r k d l e  med ticlen arbetarnes , barn fb 
samlas och leka och ha det gott. ' . 

1% vaggarna stodo goda ,tankespr&k 
t. ex. %Strid utHt, f r id . inAt.~ ,Strid i 
striden,' frid i ledniugeno m. m. 

Arbetslokalerna vor0 försedda med 
väldiga fönster, som liito s o l  och ljus 
strömma in i rikelig' mängd.: Därtill 
kom en ventilation av rummen, som 
gjorde att luEten k a d e s  SA ren, som 
det överhuvud ar niö;jligt att. f& den 
i.nombus. FrAn mbnga hi11 hade man 
kommit och tagit efter detta ventil t' a ions- 
system. 

~ ö r e s t ~ n d x e n  van den Heuvel före- 
visade allt med glad stolthet. Nar jag 
till sist frdgade om jag fick halsa till 
PiSorgonbris läsare, strblacle hans ögon. 

Intet ar kärare an att fil halsa till 
kamrater i andra länder, sade. hans ögon. 
Och däri är jag enig med honom. 

Det ar just en sida av de internatio-' 
nella kongresserna; att man f&r sanda 
hälsningar till kamraterna i fjärran län- 
der. Därtill f%r varje land redogöra, för 
~ i t t  arbete och sina arbetsmetoder, till 
ömsesidig lärdom och uppmuntrail. ' , 

Sverge fick vid alla tillfiillen beröm. 
Organisationen var den basta,' vi hade 
de flesta prenumeranterna p5 tidningar 
och vi hade köpt de :Hesta . röstratts- 
märkena - flera tusen o. a; :v.. .Alltid ' 

hade Sverge gjort ntlgot bra, som applil- . 
derndes. 

Det lilla röstrattamärket bars natur- 
ligtvis av alla. Det' har ocksA verkligen 
sin stora betydelee. Om vi alla som 
önska rösträtt prydde os8 ined den 
vackra. rättvisans bild, som tecken ' pP 
ntt vi vilja rättvisa, sh skulle 'det helt 
visst bl. a. verka stimulerande pil oss 
$ilva, vilket vore ,vardefullt. . ' 

Vi behöva använda allt som kan 
samla oss, 'allt som. kan. ena osa och 
allt ' som kan. glada oss i. striden för 
vAr. ratt. . s 

. . . Ann Margret. f. Yersvreden.' Holtngren,. , 

, ' 

. . 
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Annie Kenney, suff rageiiten. 
Bland Englands suffragetter intar. ~ n k e  . 

Kenney, arbetarkvinnan, en framstbende ' s 

?lats, och ar d& och dd förerniil för en- 
usiastiska oninämnaiiden. 
Nu sist har en dansk korrespondent 

iimnat följande akildring av. henne själv . 

)ch hennes. liv. . . 

Hon iir tjiigusju Ar gnmmal  eller, 
;om hon ejälv siiger, tjugiiee*; ty un- 
l e r  mitt förstil 1evrindsAr 1Ag jng i vnggn 
)ch varkcii sitg, hörde eller.iitriittnde 
ibgot, det Aret riiknas inte?. ' " ... L . 

. . 



Blott tio Ar gainmal började hon ai 
beta pA fabrik, men niedan 11011 siilund 
förtjiinade sitt bröd, sökte -Iion tillfred6 
st5llu sin lust att lara. Och ju me 
hon liircle, deeto biittre förstod hon, hu 
liliigt sv;\rare kampen för tillvaron ii 
för arbet~r1classei.i~ kvinnor iiil för dce 
niiin. I hennes sinne viixte för var da1 
en allt starkare laiigtan att hjiilpa sini 
stackars systrar, och hon beslöt att därh 
agna sitt liv. Hon smugglade in politi 
6ka flygblad i fabriken, men sökte ocksi 
vi ich flickoriias luet att  läsa goda för 
fattare; hon höll föredrag, cliskuterade 
organiserade och blev snart sin avdel 
nings naturliga ledarinna. 

Inte under, att  mrs Pankhurst och mr1 
Pethick-Lawrence, bilda i styrelsen fö 
B Kvinnors sociala och politiska förening n 
fingo sin upprnihksamhet fiistade pi 
henne, och uppfordrads henne att bl 
en av clern. Ilon hadc just de egen 
skriper, som fordrades: ett hjiirta, Eorr 
slog .varm t fiir alla svaga och h jiilplösa 
okuvligt mod och energi, som utvecklnti 
under svbrn förhhllanden, och slutliger 
gSvan att kunna glömma sig sjiilv 
kampen, bleve det lin aldrig sil bitter 

Under samarbetet med de begllvadc 
man och kvinnor som hon nu kom : 
beröring med, utvecklades snabbt hen, 
nes egen stora beghvning, och helt na- 
turligt kom hon snart att  inta en fram, 
ekjuten plats inom rörelsen. ,Den för 

'bai~nade flickungen,, som hon en gAng 
kallades, har en ovanlig förmtlga at.! 
betala med samma mynt. Man före. 
brld. henne och hennes parti, att de 
upptriidde p& ett sh .  utmanande eätt, att 
de därmed skadade sin sak. d a ,  natur- 
l igtvis~, ljöd svaret, B ~ A  mannen pb siii 
tid önskade rösträtt, var viil deras agi- 
tat.ion mer konstitutionell och parlamen- 
tarisk? I Bristol brHnde de rgdhuset, 
tullhuset, biskopens palats, tre fangelser, 
fyrtiotvii privathus och varulager, men 
förstas, på ett alldeles konstitutionellt 

.och fullt hederligt satt.. Otaliga konsti- 
tutionella eldsvidor anlade8 i Bedford, 
Canterbury och Cambridge. Det var pil 
ett har, att biskopen av Lichfield blivit 
mördad, och ärkebiskopen spottade man 
i ansiktet. Den tidens manliga suffra- 
getter ' hade en konatitutionell svaghet 
för biskopar, och en vandaliek förkärlek 

. för att  Vinda eld prt domkyrkor. I Walee 
bröt uppror ut, och nio' man dömdes 
till. döden. Ja, i sanning, mannen ha i 
sanning givit oss fö~trliffliga exempel 
på hur man skaffar sig rösträtt pil 
konstitutionell väg. Vad skulle' man- 
niskor saga, om vi kvinnliga suffragetter 
följde miinnens exempel, vor0 lika fred-, 
liga, lika respektabla i v l r  agitation som' 
de en gAng voro. Skulle vi i s& fall 
förvärva deras sympati?, 

Gbng efter annan har Annie Kenney 
suttit i fangelse, har en gAng suttit dar 
tv8 hela månader, varit iförd fAngdi;äkt, 
ätit fangkost och underka~tata det strän- 
gaste fangelsereglemente. Men hon har 

.gatt ut ur £iingelset, till kroppen för- 
svagad visserligen, men okuvad, beredd 
att lida annu en gHng, om saken darav 
gagnas. 

.Den domare, som dömde mig till tvh 

inhaclers fiingelee, vet icke, att hal 
aldrig kunde gatt mig i en biittre ekola 
Jag sltall aldrig glömma de aii~iktei 
jag :Ag iiiirinn-e. Om jag sii levde min: 
sjuttio Kr, alltid slto1:i cle ansikten ja1 
~ ; lg  diirinne stii för mig och pilminn; 
mig om det arbete, som lir mitt. Lagci 
ar kaneke starkare än jag, inen om ja! 
inte kan fil den iindrad, ,som döme 
detta lands kvinnor, skall jag htminston, 
dö under striivan för  det.^ 

Detta iir hennes mlil: att fil upphavd; 
eller i väsentlig grad andrade de obarm 
bartiga lagar, som, skrivna av nian, s1 
hir t  drabba kvinnor, aven dA det gälle 
helt obetydliga förseelser, och detta må 
uppeh%ller henne. Medlet, vägen, a 
kvinnkns rösträtt; 

Livets invecklade maskineri kan intt 
längre etyras uteslutande av män, kvin 
nor krävas för att stödja samhället, ocl 
de ha darför ratt att, ocksa de, varr 
med och skriva lagarna. 

- Men för att nh detta mhl, kriive1 
kamp. s 

Från Kvinnornas . fachfiirbund. 
. Uttaxeringen fortgir annu och upp 

mana vi medlemmarna akt fullgöra sin2 
ikyldigheter. . Ingen avdelning vill va; 
vid Arsskiftet bliva utesluten till följci 
iv bristande inbetalning av uttaxerin- 
yen. 

Vi veta att det är svhr tid nu föl 
nAnga medlemmar, till följd av arbets 
>rist, men vi hoppas att det skall bliva 
jattre i höst och d& kommer naturligt- 
ris desea medlemmar att  fort nog kla- 
.era sina skulder till föreningen. Vi 
,ro även att  den ena avdelningen inte 
rill vara siirnre an den andra, utan alla 
rilja st% klara och kommer detta natur- 
igtvis an p% medlemmarne. . 

Det ar mAnga ,avdelningar som till 
lako fullgjort uttaxeringen och kan icke 
inderliitas att tala om att de flesta äro 
~vdelningarne i södra Sverige och äro 
nedlemmarne p% d g r a  fA undantag 
rvinnor. 

Detta är ett got% tidens tecken och 
:ommer nog att  glädja alla framsynta 
mrtivanner, nar de hi kännedom om att 
;vinnorna äro med och punkligt fullgöra 
ina skyldigheter, icke blott da det galler 
lom sjalva direkt, utan aven då, det 
:aller kl'assystrar och bröder l h g t  utan- 
ör deras eget arbetsomrade och yrke. 

Ännu niigon tid kommer nog uttaxe- 
ingen att fortsättae, men har det med- 
ielats . friin Landsseltretariatet att det- 
amina fortast möjligt skall försöka 
anka 'uttaxeringen. 

Frågan om ansiutning till Sv. Slträd- 
!e).iarbetareforbttndet. ' Fr8n S v .  Skriid- 
eriarbetareförbundets styrelse, har för- 
undsstyrelsen mottagit meddelande om, 
tt, efter det att  de mottagit Representant- 
kapets utli~tande ailgi~eiide förbundets 
!rAgasatt'a anslutning till Skriidderiarbe- 
sreförbundet, frhgan h y o  .behandlats av 

dam och de för sin de l ' t i l l ~ t~ rk t  anslutnin- 
gen samt j5rnvii.l.i .6vrjgt bitr+tt Reprcsen- 
lan tskapets ~ t l ( l t , ade  ; dlrom och &r- 
jämte beslutat att fragan inom deras 
förbund skall avgöris, genom omröstning 
i avc1clning:irne. Omröstningen skall 
verkstiillas EA a tt Slrr~dcleriarb.,-förbundets 
styrelse blir i tillfdle att  uenast den 1 
nov. ~.necldela förbuntjsstyrelsen beslutet 
och om iivervägandc röster blir för an- 
slutningen kommer att IrAn ,Sv. Skrikl- 
deriarb.-förbund.& ej hinder möta, att 
anslutningen sker vid &r6ski&etl 

Med detta meddelande har '*c E& at t  
~iigrt, fatt r8tt grepp p i  frligan. Det är 
härmed givet bestämd tid för avgöran- 
det och. hava vi nu . först att  invänta 
resultatet av omröstningen. ' 

För~~undastyrelsen har gått i.författ- 
ning oin att inkalla till kongress och 
ansett det lämpligt avhdlla densamma i 
nov. m h a d ,  detta vilket beslut omröst. 
ningen lin giver. . Avdclningnrne hava 
erhallit med.delnnde därom och hoppas 
vimatt alla avdelningar komma att sanda 
ombud till kongressen. . Det ar ju ratt 
liing tid till dess. och hoppas vi att de 
nvdelningar, vars resurser nu synas sh, 
att de e j  tro sig kunna sanda ombud, 
begagnar den mellanliggande tiden till 
stt hjälpa upp dem. SS, att  de kunna . . 
sända ombud. . . S. S. 

. . 

Skönhet och' socialism. 
utvecklingens m i l  ar skönhet. Genom. 

rampen, för tillvaron. och genom det na- 
;urliga urvalet frambringas. dagligen ny- 
ire och' ädlare former, .starkare och skö- 
w e  varelser och liv. :Det synliga och , 

!attbara milet för den ständigt fortgå,- 
snde utvecklingen 'tyckes därför endast . 
yara att inom det organiska livet komma 
il1 högata möjliga fulländning av for- 
nerna och till vinnande av den högsta 
>ch skönaste harmoni.' Därför ar det ' 

:köns sanningen och sanningen, vi. böra 
. 

:fterstrava, det sköna.: . 

Vad vore därför .naturligare, än att 
nanniskorna malmedvetet och under enig ' 

iamverkan följde denna naturens 'lag 
,ch med alla medel sökte närma sig 
nalet, som ar den fullkomliga skönheten. . 

Varje enskild människas liv borde vara ' 

itt stiindigt sökande. efter det sköna, 
iennes största och heligaste uppgift att  
rara skön, och alla hennes handlingar 
!tt ständigt helgande &t den enda och . 

anna guden:  könh het en, som är san- . . 
iingen. Denim guds priister slrulle vara 
onstniirerna, till vars k d l  hörde att . 
ranga fram till det skönes .idé och i 
ina verk predika glids vilja för mänsk- 
igheten. Varje stor tanke, varje sme-. . 
:ande ton, varje skön linje, ettanarmande . 
il1 glid, en uppenbarelse. 

Jorden är stor och skön och rik. Vi '  
nanniskor ha gott r i m  pfr dess yta utan 
t t  behöva varken triingas eller förbittra 
arandras tillvaro. Jorden Fr ingen jiim- 
nerdal i sig sjiilv. . Den .Sr en himmel. . 

)ch dock göra vi .n$nniskor den till 
t t  helvete och göra tillvkron helvetisk. 
ivet eller tillviiro~i. som iir livsmblet 
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sjiilvt, som borde vara en stfindig fest, 
en stiiiidig godstjiinst, blir miinnislroriia 
till en plilga och till en börda. Varfar! 
Jo c i n e h i  miinniskorna aystiingas frim 
det sköna, frdn gud. Emedan livet blii 
fult. Etnedan miiiiiiiskorna intvingas j 
snrnhiills~yste~n, som ger det sköna 51 
ndgra fb, det fula Qt de mhga .  Emedan 
det största kapitulerat till penningen, 
försatts inom 1As och. bom och blivil 
till ett dött Irayital. 

Nigon siiger: det ar icke kännetecknet 
pA.  en hög kultur, att  vi 5ga m5nga 
frainskapare av skönhetsviirden, känne- 
tecknet gr, att m5nga kunna tillgodo. 
göra sig och njuta av desamma. Konst- 
närer aga vi, men dessa. tvingas att  bli 
hantverkare, som sälja sina produktei 
som en nnnan handelsvara ht den högst. 
bjudande. Och så hamna kulturene 
skönaste konstskapelser i grosshandlaree 
och penningfurstars palats, oavsett om 
dar finnas förutsättningar at t  inverka 
förädlande och förskönande, vilket var 
den ideella konstnärens tanke, d% han 
skapade sitt verk. 

Det är en den svbraste synd på miinsk- 
lighetens srinwcte detta: att. blott ett 
filtal. m~iinislror iiga riitt till det skönn 
livet och kulturen bjuder, medan det 
stora flertalet gAr dar hunjpnde efter 
skönhet och lycka, efter ljus och jord. 
Det ar ett det svartaste brott mot ut- 
vecklingen och ett förhindrande av mansk- 
lighetens fortskridande till det givna 
m Alet. Vår t ansvar elisom människor, 
shom lemmar av denna stora mänsk- 
Jighet, bjuder oss att söka avtvätta 
denna flack ach att  predika det skönas 
~ocialisering. Det sköna måste bli alla8 
rätt och egendom, ni5ste u t  till beskidan, 
ut till dyrkan, u t  att  omsattas till nyare 
och stiindigt nyare varden och icke ligga 
som ett obrukat kapital, som en död 
relik. Det miste u t  att  skänka nya 
ideer, framskapa nya konstnärer, nya 
tankar, ?ii skönare .och ädlare mansklig- 
het. Ut att göra jorden till ett rike av 
präster, att skänka kunskap om livet 
och tillvaron och s i ~ t  att  lära människan 
först& sin slutliga bestämmelse: att ~jjalv 
vara gud. 

Lange nog har man 1Qrt oss att dyrka 
det fula. Vi vilja ej nöja oss därmed 
längre, Det' ligger e n  stnrlr, oftast omed- 
veten skönbetshunger förborgad nere i 
folksjiilen. Den har vaknat och kräver 
att bli stillad. Medlet därvid ä r  socia- 
lismen. Emedan man stulit av oss det 
sköna, ja, sjiilva blicken därför, alaka 
vi socialiemen, ty socialismen skall giva 
oss Hter. vara stulna rittigheter. 

Ilen socialismen kräver ock för sin 
framgång hjalp av det sköna. Ty har 
arbetarklassen filtt behov av skönhet 
och fatt smak p i  de njutningar, konsten 

. och kulturen skänker, skall den p% inga 
villkor stanna i en miljö av smuts, 
fattigdom och försakelser. Nej, man vet 
förvisso, att om trälarna hunnit dit, att 
de älska skönheten och längta därefter, 
skall ingen makt i världen hindra dem 
att dita sina fjättrar. 

. Diirför bedrivee heller ingen skönhet e 
kult inom kapitalistsamhällets folkskolor. 
En enda blick p& de tomma, enformiga 

skol.ënlsviignrn landet runt ger oss en 
Askbdlig .bild av det; tröstlösa odi grHa i 
deii flyn pil livet, som meddelas barnen 
dRr. Inga skönlietsdyrkare av proletir- 
barnen I Det vore förvis30 en ~amhiills. 
fara av het8nkligaste art. 

Som sagt: detta eambälle ger ose 
intet; vi m8ste strida för det socialisti- 
ska, vilket vill lika rRtt Ht rilla. Men 
under stridens hetta få, vi icke glömmg 

qinne att samtidigt utveckla vårt skönhets,' 
och vdr ' skönhetsliingtaii nied de smd 
medel, som st& oss till buds, skrivande 
oss till minnes, att  en dylik stark ]%ng- 
tan ar en av vara nödviindigaste föriit- 
siittningar för seger. Och niix vi iintligf 
ha valrnat till medvetand.e om var rat1 
till det; sköna livet bjuder, ha vi ingen 
tid att spilla. Vore vi desslikes genom- 
trängda av den monistiska sanningen, 
att livets mål a r  livet sjalft, och at1 
intet annat livsmA1 gives an ett rikt och 
starkt och intensivt levande av det liv, 
vi fatt, eller som akalden siiger: ,Liv& 
mal är livets lyckap, d&, ja, dA skulle 
vi ~annerligen veta att  icke förlora nBgon 
av de betingelser, som erfordras föi 
levandet av ett skönt och rikt liv. 

(Ur Bageriarbotaren.) Meir . 

8 .  

Sotarfrun. . 

Det ar  en grym och sorglig liiaioria. Jag 
hörde den iner Un en gáng berattas i. min 
ungdom, cch den kom mig att lindra och 
ryaa. 

Inne i en sidogata atAr ett gammal t torgar  
hus med en eltit och grA fasad. Genom en 
stor. run~liviilvd port utan alla prydnader - 
ja, ett  Arta1 finne dar,. k a n ~ k e  ocksA ett pax 
fruktguislander. - kommer nian in p& en 
trling &d, lagd med kiilleretenar, en evart, 
stenlagd . brunn som HA mingn' andra, dit 
solen alclrig hittar viigen. En gammal lind 
med avstubbade grenar, svartnad bark och 
av alder glesnat lövverk etlir dar i eii.vrR; 
den &r gammal som huset, ja annu altire, ocli 
&r allt.jtimt ett kart tillh811 för gardens barn 
och kattor. 

Det var förr i varlden aotar Wetzmanne 
gard. 

Sotar Wetzmann ekall ha varit en ganeks 
beekedlig gubbe. Hm hade haft f ramehg 
i livet och samlat en ratt stor förmögenhet. 
Han var god mot de fattiga, barsk mot sina 
gesaller -o ty RA var bruket, och det behöv. 
des kanske ocksi - och drack toddy pli 
kallaren varje kvall; ty. han hade trhkigt 
hemma. 

Hane buetru var ocksh barsk mot gesallerna, 
nmn hon var icke god mot de fattiga ocli 
icke heller mot naeon nnnan. Hon hade 
tjanat anm piga i sotar' Wetxmanne liiie, in- 
nan hon' blev hane andra fru. Den tiden 
vor0 Avunden och Kmtjan de bland de sju 
dödssynderna, ..som ljgo hennes natur nar- 
mast; numera var det Vreden och Högmodet. 

Hon var stor och kraftigt byggd och skall 
i yngre Ar ha. varit vacker. 

Sonen Fredrik rar spenslig och blek Han 
var född i det företa giftet, och man sade, 
5tt han liknade sin mor. Han hade ett gott 
biivud och ett blitt sinne, och han studerade 
till prset. Han hade just blivit student, dá 
han föll i en 18ng och evhr ~jukdom, som 
b011 honom vid sangen en bol vinter. 

I en ghdsflygel i odde en bjalpmadam med 
ein dotter Mngda. Ja, hette hon Magda? Jag 
vet icke, men jag kallade henne alltid e& för 
mig sjalv, n& jag eom barn hörde de gamla 
beratta om henne nRgon vinterkvilll, i ekym- 
ningen; och jag tyckte mig d& s e  ett litet 

blekt och ekypgt l~arnnn~ikl  n, om fllitet av ett 
stort, ljust I i h ,  och mod on mycket röd mnn. 
I.1on var forriton :"lr och Iiatlo nylipen gAtt 
ocli last.. Kanhihtla var det detta ~gil t t  och 
I!ietm, eorn gjorclo, att jag alltid förestiillde mig 
henne allvarlig och utilln eom de unga flickor, 
jng om s6ndngarna briikadc ee i. kyrkan, och 
att jag alltid tankte mig licnno kliidd i en 
Ilng och elat  vart kliinning. 

Dii ~tiidentcn fram ph vareidan 'btirjade 
komua pK biittringevagen, fick hjiilpmadnin- 
mens dotter p5 lians hegiir~n sitta hos ho- 
nom vid 1>8dden en stiind om eftermiddagarna 
och lasa högt. 

Prii Wetzniann tyckte icke om &et. Hon 
vnr riidd, ntt det kundo iippoti.:ett t.ycke. 
Hennes styvson kiindo garn% för henne 
gR och Lii kar i vem han :ville och 
förlova ~ i g  ocksi, det rörde henne icke; men 
det ekidle illininstont: icke bli med en hjalp- 
madame dot ter l Elon Iiöl1 ett rdiesltiriksnmt 
(Iga 11% Magclii, men mdsle lata det passera. 
Sjuklingen skulle jii för~tröe .p& nfigot 
satt; och doktorn liado förbjudit honom att 
ligga och liisa, t.y han Iiado svaga iigon och 
fick icke anstranga sig. . 
. SA satt hon dá Iios honom vid badden och 
läste Iiögt lir bhde aritlliga och varldeliga 
böcker; och studenten 1Rg blek och matt och 
ly~snade till hennes röst och sfig p i  henne 
ock@& och fana behag i benne. 

Hon b a h  on s5 röd m m .  . . . 

Do vbro ii!irjtaii jiimhriga - IiAn .vm icke 
mera fln ejiitton oller atlertoii Ar - och de 
haclo mfingn yllnger lekt tillsriminiinu som 
bnrn. Snnrt nog Llovo do fiirtro1irr:i. 

I?rii Wt!tmnniiii fann HA oftn e,nii~ niijjligt 
iiAgon ii~rsvlltidiiiiig f(ir ritt; F:$ in i kjiikriiiii- 
p e t  för alt  NO oCtor Iior det stoil till diir 
inne. Do .1>Bdn barnen borde Iia miirkt det 
och tagit eig till vara; men nian handlar ju 
icke alltid som man borde. En dag, da hon 
Ijiidlö~t. ocli försiktigt öppnade rlörren, stod 
det till p& följande satt: Mapdn hade läiiinat' 
sin stol, r om man hade stallt pK n8got av- 
e t h d  frdii biidden, ocli stod nu. böjd över 
h i i~udr l rden  med armarna om den unge 
niannene hals. Han Ater linde rest sig till 
hrlften med armbigen stödd mot kudden och 
smekte hennes IiAr med en tunn vit band, 
och de kysste varandra livligt. DA och d5  
viskade de ockaá nAgra avbriitna ord utan 
mening. 

Sotarfrun blov niörkröd. ~ i k v k l  kiindë hon 
icke avhiilla sig Prán att le inviirtes: linde det 
icke gatt alldelce eR, som hon visete att  det 
skulle g i l  Men nu ~kii l le  det ockah rara 
punkt och slut. Vreden och Hiremodet stego 
upp inom henne, svallde ut ocli lysta fram 
ur hennes hy och ur henuee ögon, som gni- 
strade; och vem vet - mtdan hon stod dar 
osedd och tyst och betraktado de blida unga, 
som varken hade ögon eller öron för nhgot 
annat an varandra - vem vet, om icke ockeh 
Avunden och Kiittjan i hc mligliet kröpo fram 
ur   ina pörnslen och spelede lipp pli var tin 
dolda'strang i hennee ejiil. ( .- 

Hon besinnade sig icke lange, utan ~ t e ~  
raekt fram till biidden, g r fp  flickan orri den 
spada handleden nied en j8rnhArd n h e ,  gav 
henne c t t  skymfligt namn och c;lnrpde henne 
u t  genom dörren under en ström av Iiilaste 
tillmlllen. Dareiter svor hon i tjiinares och 
geoiillere introuserade narvaro en ,dyr ocli 
mftig ed, att om den ungon en gan$ till vhgade 
eatta ein fot innanför  henne^ tröskel, sil 
ekullo hon f A  huden iii11 med sh tiiyckot 
ttryk, att hon inte skulle' kiinna'$~a en fena 
pH fjorton dar. 

Det var ingen soni betviflade. att hon., lm- 
ande h8lln eitt ord. 

Den sjuke ojorde icke sin 'styvmor n5gra 
IörebrHeleer. Var gbng hon gick genom rum- 
met, vand! han ansiktet' mot vargen; han 
ville icko i s e  lienxio~och,,icke taln till henne 
efter upptradet med Magdn. Men en dag 
anförtrodde han. sin far i ett  sazntal.. niellan 
fyra ogon, att han icke kunde leva, om'Ycke' 
Magda finge bli ' bans brud. Den gamle 
skoratensfejaren blev hapen. och förargad, 
men v8gade icke strax s a t t s i p p  nAgot all- 
vareamt motatlind: sonen var den' ende, som 
h m  höll av och som visade .honom-nbgon 
ömhet tillbaka, och han kunde .icke uthfirda 
tanken pQ att mista honom., . ,,,* . . ' 

. . . . 
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IJnn etl\lldo snkon pK framtidon och gal 
Iiiistriin del :iv sitia bekymmer. . 

* .  
Hur  skall jng kiiniin skiltlrn det som setin1 

h!lndea! Det Ifiter soiii en 'elnk dröm olloi 
som en aagn, gjord at t  skriiniiiin bariien rnec 
ii& (lo iiro stygga, ocli likviri Br det'eant. 

, 

Ilet skall Lis mri t  eii lördagsalton i ma; 
det paseerndo. 

Gfirden ligger tyst, gntnn #r tyst.. Kan 
hitiidn nigon gnolar en vicra gonom ett köks 
fönster, eller att  nfigra barn lokn iiero 
granden..  . Den sjuke hr ensnm i sitt  rriin 
Hnn raknar kvnrter och niinuter.. Det #r vlli 
ni1 .dar iito. Snart I r  det eommnr. ,Sknll liar 
aldrig niern komma upp f r h  sitt Nger, aldril 
merrr. hora skogen gnola och viska, nldrij 
aoiii förr k i i n n ~  miita dagen med stunder a \  
verksainliet och stunder av vila? Ocl, 
Blngda. . . Oiii lian. blott icke nlltid s i g  lien 
nes nneikte för sig med don vilds ekrilmsel : 

' blicken, Foin hon hade, d& styviiiodern Krey 
henne on1 Iiniidleden. Icko behövde ,hoii 
vars ridd. Icke vsgado deii elaka kvinnai: 
p5 allvar göra henne nAgot ondt, d s  hon 
vieeto at t  linnehade valt henno till sin brud 

SA ligger lian d i r  och drömmer, #n vaken 
lin halvvakeii, och later piipillerns stiga in 
Ijiiset RV soltitrimmnii pG den vita dörren 
ocli d& lian diiter ögonen, simninr dot frain 
eii arkipelug nv gi frign prfina öar, oiiislntiin 
av ~ l t  b ~ i I ~ k ~ ~ ~ r t  hav. Och inedan iian bliin, 
dar, gdr dot grllnn öror i blitht, och det siartn 
ljiieiinr i hlllrfitt nied iinggnde.mörka kanter, 
och sh blir dct svnrt nllt.saininnn . . . ' . 

Han klLiiiier uii 1ILt.t linntl etrykn uiii pniiiis, 
och lian far iipp i bUtltIoii: 

Jlot iir Mngda. Mayd:i 8 t h  frnnifClr lioiioni, 
liten och .sli!kl. och ined en leendo röd niiiii, 
och hon lugger en knippa vhrblommor dram. 
för honoin pd, tacket. Sippor och mandel. 
blo-nmor och violer. 

Ar det sant, lir det verkligen hon? 
~ H i i r  liar du vAgat? viskar han. 

. ,Din styvmor ILr  borta,^ s#ger bon db. mJac 
. sdg henne nyss gR ut., kladd för ntt gA lbort. 

J a g  iiordo, iitt hon ekullo gh t'll Södur, ocli 
dot drojer eiikeit lange iniinri hon kommer 
hem. DA eniog jng mig tippför iriippan och 
in till dig., . . . 

Och lion blir Illnge hos .Iionom och talar 
oin skogen, dar bon pAtt ensam och lyseiiat 
till fdglarna och plockat v8rbloinmor &t Iio- 
noni, soin I r  henne kik. Och de kyssa vnr- 
andra . sh  ofta eotn möjligt och sinekae eom 
tvA barn, och bhda aro lyckliga, medan tim- 
inerna rinna och- soletriiiiman p& d e n  vita 
dörren blir brandgul och röd och, mattas och 
blek nar bort. , '. a .. . 

.Kanske du borde gQ,r 30ger Fredrik. .Bon 
kan tiiiart vnra hemma. . Vad akall jag gora, 
om hon vill S I &  dig, jag, som ligger har sjuk 
ocli svag och som fhr sviiidel, oni jag sliger 
upp tir badden. Kanske di1 borde g h l ~  ,. 

*Jag ar  inte. radd.3 evarade Bhgda. . 
Ty hon ville riktigt visa, a t t  lion hkllor-av 

l i ~ n o i i ~ ,  ocli att hou g#rna vill lida ont för 
sin kiirleka skull. . . ' . . 

Och först da skyinningon .kornnier, kysser 
hon honom för sista ghgeri  och smyger ut 
ur  hueet. P.?. girilen stannar hon en iniiiut 
och ser uppat fönstret till det rnm, dar han 
ligger ensam pA den vita badden med Iiennee 
tnanclelblon~nior ocli violer. p& .tacket. DA 
hon viinder sig om för att gA in i .det lilla 
.ruiniriet i gArdaiiygeln, ethr. hon ansikte niot 
ansikte med fru Wetzmann, och hon ger till 
ett  litet skrik. 

Det fiiine iiipen levande rn'lliinieka -pfi gBr- 
den, iiigen mer iiii de tv&. Riintit omkring 
8th vllggarna och stirra p& dem i iuorkiiirigeii 
med tomma, svarta fatister, .och den gamla 
linden akiilver till inne i sin vr8. .. 

,Du liar varit dar uppels. sager sotarfriin. 
Jag trodde alltid Soin barn at t  Lon log, d& 

hon s a d e  detta, och at t  ..hennes tander d& 
lyste lika vita i mörkret som hennes inans 
geslllers. 

3 Ja, jag har varit hos hon om.^. liar kanekn 
Manda db  evarnr, trotsig och rak annu i ein 
kritbleka radsla. . . 

Hur gick dot sedan till? Man vet det icke 
riktigt, men troligen. blev det en 'lietejakt 
riint kring &den.. Vid foteii av det gamla 
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liritltr!Ldct ~inavtido (lickrin och töil. T-lon vR 
gado icko ropa pii lijlilp, for att  icko tlui 
s j~iko skidle Iiöra dot; och vom   kul lo ocks: 
lin lijnlpt Iienno? Ronnee mor var borta pi 
arbete. Don raeando kvinnan vnr över hennc 
hon hade lindor tidon rAtt fatt i et t  tillhygge 
eii kvnstkiipp eller iiAgot sidatit, och det fol 
slag p5 dag. . Et t  par halvkvlivda skrik frnr 
en atriipo, eaiiimanenclrd av dödsskriicken, ocl 
eA intet mera. n 

Ett  par nv gesiillernn, eoin jiiet hade kon1 
mit  lieii,, etoclo iiore i ilen mörka porton ocl 
eKgo p i ;  de rördo icke en led för att hjtilpr 
barnet. Kntih!incla vhpnde de icke; knnlihdi 
leddes (lo. ockwh nv et t  svagt hopp at t  oi 
gRng f& se  matmodern föras bort pQ en fáng 
k#rra. 

Dt0 frii Welzmnnn gick in i hiisot ofter at. 
hu utövat sin liiiebpnderatt - ty hoii kandc 
vlll inetinktmassigt, a t t  hon 'natiirligtvis Iiatlc 
hiisbonderiltt över alla, som hon kunde ocl 
ville iitöva den mot - stiilte Iioti emot nfigo, 
mjukt i trnppnn. Bon ropade pii en tjihiet 
flicka och ett  ljiis, ty det var,alldeles niörkl 
dar nppe. !Det var Fredrik. Han hade hör' 
de evaga skriken, epriingit upp lir biidder 
och ut, och i trappan hade han fallit. 

I 'tre dagar lovtlo Mggila; durefter dog Iior 
och blev begrnvon. 

Sotar Wetxnimin betalado en srimnia till 
I~j&lpinndnmnieii, Iionnos mor, och tlot h l e ~  
icke iiAgon rilttegfiri oin erikon. Likvnl tog 
dat 1iiOi.t ]);L doii gamle manrieii. l'lnn gick 
icko mora till killinron for ntt drickn totltly 
iitriii ~ n l t  d t n s t  Iioniinn i eii ~kiiiiiklirclti st.ol 
w11 etnvnde i on gnininnl bil)el. Ilaii f811 n\; 
och blov tyst och hesynrierlig, och det gick 
icke ett  Kr, förran ocked, linii var död och lagd 
i jorden. 

Sonen Fredrik tillfrisknade 8% emAiiingom; 
nieh lian blev aldrig fardig med sin priiet. 
examen, . ty bad0 Iiane fattiiingdförniBga och 
hans minne hade blivit försvagade. Man sllg 
honom oftn pli med bloiiimor till Magdae 
Zrnv; tia11 gick frnniittlulad ocli mycket fort, 
in,. han nUst.nn eprnng, som om Iinn haft e11 
nl\iigJ niigoli\gnc\ arondeii alt  utriittn, och 
inereiidola Iiolo han ocksil ett  pnr bdcker 
iiiider armen. Till elut .blev lian alldeles 
wagsint. 

Och, sotarfr~iii'?~ Hon, tycka ha varit en 
3tark natiir. Det ,finns in~iiniekor, soin icke 
?gontligon Uro eamvetslCr~n, men, soni aldrig 
iiv sig ejiilvn falla p:i deii id6n;att ile lia 
zjort nsgot oriktigt. Det kan hiind.. alt  en 
rar1 ined blanka knappar i rocken sl&r dem 
)K axeln och ber dem följa nied:. dll vaknar 
iamvetet. :Men. till frii Wetxmaiin koin ingen. 
EIoii satte .sin  tyv ve on p i  e n  inrattning, db  
ian blev för b~sviirliq lieinma, och hon 
;örjde..sin .man, som 8kick;och h i k  ar, .och 
iiitefter gifte hon oin tig. DA lion Akt? .till 
ryrkan bröllopsdngen, hade hon en gredelin 
riclenkofta. med guldtrlivear .och var i ut et yrd 
lom tiiegn .linkara, - ab endq inin mormor, 
iqm eatt i sitt fanstor i liiiaet inht emot och 
idg hela ethten, ineclan hon viinde. ett bled i 
lip postilla. . .  . a )  I , 

. . . . 8 .  . . . l .  

I .  
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. . I  Minneslista: . a l . 

' I Stockholm. : 
I I . I  

KvZnnor.nnrr fnclrforbitnrl. Ordf. Signe Svens- 
lon. Expeditioii :Folkels hus, 4 .  tr., öppen 
illa tiagnr kl: 10 f. m.-- 8. c. m., 6-8 e. m 
?redagar till kl. 9.0.. ni. för uppbörd. 

Kassörskan fröken Hilmn Larason postatlr. 
it. Vatfiigatan 6, 2 tr., ICoop. Syfabriken 
;iiin8a, Stockholm. 
~innesönzners1cr~ncl~f~reni~~~en~ . Oi d L .S i g n o 

henseon. 8aminnntrfider .3:sta toredagoii i 
nhnadeii i O.rinlen, Fo!lroie Iiiis. 

t Sthlnwi (lar~cak~ärE~lctinr(1etning. 0 r h ~  .fröken 
renny KarIsson, Kungsholmsgntlin 28 III, 
;amman trade 3:dje rnlindagon: varje iiiáiiad, 
F-salen, Folkela hiie. . . . I  . 
II1adsön~irter~slce~ack/öreni~a~cn. Ordf. fru Anna 

lohanseon, Surbriinnegntnn 6. Sarnm~ntrade 
!:dra onedagen i mAnadeir, G-salen, Folkets 
+.e. . ., 

fiosellsii~~~~~tc~~Icr:jn~:IcJii~~c~~~injc. . O rilf. f rk.n 
Milla :I,iii~iegrcn, I.'nrkgntrin 12. Samnim- 
triideii 2:drn .tiridngon v ~ r j e  nifinhi, Kvinnor- 
nas fac1;f~irbiiiids oxpcditioii,'Fo!lret~ hus, 4 tr. 

Före?zi?tpn Stoclcltol~i~Sl/u~lletl j h i n y .  Sam in :ms 
trade 1:sta tisdagen i inAnadcn Kausör fru 
IIiliria J o h ~ n ~ s o n ,  Götgatan 31. 

L. 31. Eric.sso?~s ~.kvinnolcltcb5. Ord f. fr i i  

Agda IJaminrrrliintl; .JCarlbergsviigcn 38. Saiiil 
mantriido 4x10 onsdagen varjo m:"load, 
len. Folkotu line. . .. 

Kcros Ki i imol i l~bb : ordf. fik J< arleson, ' 

Parkgatan 12. ' 

Knssör frkn Gerda ~ n n s ~ o n ,  ~ r i d h e m e ~ .  G! 
Tvätt- och s t ~ ~ ~ ~ k e r s 1 ~ ~ j a c I ~ o r ~ ~ i n g e n .  Eani - 

man trade 2x1 rntindagen i mAnad6n, P-salen, 
Folkete hus. . 

Kassör fröken Agren,. Piemin'pgataii 60 B. 
Stockl~olt~ts Glödlarnpsfabdcs arbrtores klubb!.  

Ordf. frii Isotlora Karlsson, Drottningholms- 
vageii 2 ö. g. IV. , . . 

Canrlors ku»inokl~~bb: ordf. . frii Rngnliild 
Knrleeon, Blek ingegatan 32. 

* * '  
' 

~ e n a w b e t ~ ~ ö ~ e n i ~ ~ ~ ~ c ~  n:r'. .l (norr). Sekr. fru 
Agnos Knstraii(l; Vikingatan 8 ,A. 

~Ientm.betRJö~~cni~a,~e~a a:?. 2 (aöd er). Ord f. 
hl1 Axborg, 1 k l g \ ' ~ I ( l ~ g ~ t ~ n  18. . 

Bencnrbetsföö1.eliinp n t* 3 (Siintl byberg):, 
Upplyeningnr liiiniinu nv lir C. I'atterseon, 
Kprkogntan R. l~lvriili~l; . . . . . . . . .. 

. a 

Latidsortin. 
hinlr!bzi rln~~islc~~iiclcb~*iri~~bcln~~~~:~nckjiirc~t'i~t~(~. 

Ortlf. fr0lcoii llotilrln .Arirlers .con, hIoiibijoiign- 
Ian 8. Sniniiinnl;r!itle 4:Je tisdngon i mRna; 
don. fin1 n:r 6, k'olkots Iiue. 

Hebingborgs Lin?vs~t~rnterslccf ~tclcförenin~q. 
Ordf. fru 13ilcla Sven'~son;,, Jitrnviigqptan 37. 
SniiimantrBde 3:dje torsdagen varje uihnad. ' E- 
aalen, Folkets hue. ' .  

Rahtnr aöw nicrskefack f ömzinq. Ordf.: f rkn 
Vera Nileon, Norrn IAaiidsvligen 24. 

Höganiin sö~~a~rrerskef~cclc~ö~'enin,q. . Ordf. frkn. 
Sicno 14rlniitls~on, I ' l~gnniL~ riedro. b .  

FIJir ~önz.rner~keficliförir~i~ig. Ord f. Ii r i,. G. 
Nordenson, Stiirogstnn 24. . Ssmninntratlen 
2:drn tisdagon vnrjo mSnnd kl. '/,g e. m., Ar- 
betnrföreningeiie lokal. , 

Latdslrvona sö~)tnbe~kef~~kjö~~c~zin~. Ordf. 
h i  Anna Alinkvist, Folket3 Hus. 

' B l ö v s  sö~1twi&rlc~ncllföreni~1~. ordf. fru . 
ilildn Henricksson, Almbacken n:r 1. Sniii-S 
mnntr#do 2:drp onsdagon ,varje' mAnat1; Lills ' 

ialcn, Folkets hus. 
Slcndscalla sör~rntel.rk~fi~cl~ö~~o~in~~: Ord E. Tru ' 

Hanna Boström, Sidsjövligeii 9. 
Göteborgs kappsöm ~~aerslceJacl~dreni,y. Ordf.. 

irkn Inoz Pettersson, Vegagatnn 40. 
E~kilsttcnaXnppsö1~~11te1*8keJncIc f u ~ * c n i q .  Ord F. 

Erkn Tliyra Adplfsson, Sinedsvroten 2. Sam- 
iian t.rBden 2:dra rnkndagon varja m h a d ,  
riim I. Folkets Iius. - . . 

Uppsnln . stick- och sönz;~tcrsl;~ackfö~~~)ti?~g 
h d € .  frkn HiltIa Örn, ., K~ingsiinpgatnii 24. ' 

3arnuiantriide 2:drd tisdagen rnrje niingd, 
Folkets hus. . . . . 

Västwcis aontncerske~ac~if~rc~zi~zg~ Ord f. f rkn 
Signe Anderstedt Sa~iirnant~rRde 2:di.a och 4 t h .  
nAndagen varje ipAnad, Folkots liiie, Bi+bo- 
:atan 3. 

Lw~.~lskroaa toBCf- och str.~lin~sktfacliförc~zi~~~. 
Cnssör frii Idtr 3I,~liiigren, Il~iidtverknreg. 2. 

Södcrtdjc sö))i~~aer-.sk~jackjö,.ot hg. Ordf., f r h  ' 

Iardrr Weei liolm, BMlarg,ztaii 10. . 

X C I . ~ S ~ ~ ~ O ~ Z ~  ~ö)~i1)tc?.ili~jd~ld~~e?ii?i3. O rd E. 
koken Hilnia Johanesoii, Pinniogriinclen 1. 

Trollhiitta~a9 söt~~~~aws.~~J;zc l i fö t~en ing. Sekr 
'rökon Annn Bord, Orinen 9. 

Gökborgs ~z't~?lesö~rtr~cc~~sk~jnckj~r(ir~ir~,q. Ordf. ' 
röken Signe Signe Karlsson, Grhbcrppat. 23. 

Västerås tu&% och strykerskeficFIföt.enitt3. 
h d € .  frllkon Johaneson. m .  

. ' 

Ombro  öm scc~ ' (~kcj~ckf  ö'rmina. . Ordf. . fk ' 

Zlieaboth ICnrlesoii, Slottegatan 28. 

A.4 .  Arbetnrnos Tr.,' Stockholm 1'905.. 
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