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Utgiven av Socialdemokratiska Kvinnokongressens Verkställande Utskott. 

Det var en gang . . . 
Det var en tung oktoberdag 1789. 

Mörka och tunga eom bly hangde mol- 
nen över Paris, som ville de av med- 
lidande tacka allt . det eliin.de, eom l ig 
under dem. Ty Paris 
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hungraile. Frlin alla 
gator och gränder 
strömmade kvinnor- 
na tillsamman. De 
sökte efter' ' bröd å t  
sina barn. I sina 
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hem hade de hittills 
föga försport 'av de 
stormar, som vid den- 
na. tid började skaka 
Frankrike. Först när 
nöden klappade på 
hemmens dörrar och 
talade till dem ur 
smala, bleba barna-' 
ansikten, vaknade 

iiigarne, mot brödfördyrarne, som icke 
blott fördyrat brödet, utan även s&lt 
fördarvat bröd, V A  att barnen dogo som 
blommorna om hösten. I Versailles be- 
funno sig under 'tiden folkets ombud 
och kampade med den envise kungen 
och aristokratien, om erkännandet av' de 

nya hundraden till. MAngfaldiga tusen- 
den vor0 de slutligen, som i' e v  oänd- 
ligt tåg, under storm och regn, genom 
vagarnes slam och grus, under ' de rika 
borgarnes hhleende drogo till .det kung- 
liga residenset: S6 gjorde nöden folkets 
kvinnor' till hjältinnor. Vad som icke 

lvckats nationalför- 

kvinnorna ur .sin 
djupa sömn. Mödrar, 
vars hjärtan skälvde 
vid de sinas klagan, döttrar, som &n- 
gestfulla i sina gamla föraldrare ögon 
laste de stumma kva.len, kvinnor, som 
plötsligt blivit seende, atällda an- 
eikte mot ansikte med sitt lidande folk 
- alla träffades de framför ' de stängda 
bagarbodarna, p% de förödde torgen. 
De vor0 . ett i förtvivlan, ett i beslut- 
samhet, men aven ett i harm mot ut- 
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~ f t e r  en samtida teckning. 

mänskliga, rattigheterna, medan i Pari: 
dep yttersta mänskliga rätten, ratten at1 
leva, ratten till livets nödtorft trampa. 
dea under fötterna, B Till Versailles l B 
klang de't plötsligt- ur de parisiska kvin- 
nornas leder. 'Ropet fortplantade sig s&- 
som buret av vinden, hundraden av 
kvinnor f ~ l j d e  maningen och p0 varje 
gata eo< dessa gendmtilgade, slöto sig 
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' earniingens talare, det 
lyckades Paris' kvin- 
nor.  arrande': för 
den revolution, som 
maktehs : innehavare 
själva frambesvurit, 
undertecknade ' ko- 
nungen de mänskliga 
rattigheterna. I' An- 
ge$ inför den folket6 
vilja, som yttrade 
sig hos' dessa mödrar, 
hustrur och döttrar 
till det' arbetande fol- 
ket, följde kungen 
dem tillbaka .med 
hela sitt .,.hov och 
alla .nationalförsam- 
lingens medlemmar. 

Den vag de tbgat f ramför  att hiimta 
bröd At . de hungrande, ' tAgade : de 
nu %ter med konungen i sin mitt. I sina . 
händer, vilka nyss i vre.de':och sorg 
hAllit om vapen, aviingde .de höstlöv 
och blommor. De hade velat övervinna 
nöden och hade t. o. m .  krossat kunga- 
viilde . och f&talsmakt. .@%indete pisk- 
slag hade drivit dem u t ,  med vajende 



fanor skred n; den segrande r~volutio- 
nen framför dem, som Lily Braun s3 
malande i sin bok om kvinnan skildra] 
denna, stolta episod M n  den etora franska 
revolutionen. 

(Ur D Arbetarkvinnorna och eocialiemen r.: 

Predrik Ström. 

Kvinnor i industriellt 
nattarbete. 

Xiir vid förcgieiidc riksdag deii 
kungliga propositionen om förbud föi 
liriiiiios i iiicliistriel.lt nattarbete blev 
avslagen, trodde man ej  at t  frågan 
s i  siiart som i ar  skulle komma åter. 

$Isii hade dock liunnnt viinta att, 
niir förslaget kom igen, det s k d e  va- 
rik biittre och i synnerhet; borde mo- 
tioniirerna tagit liirdom av den kritik 
mm förra !året rri9tt-ades n~oS debarn- 
ma, och shlundn sökt följa principen: 
v e r k l i g t  s k y d d  ht kvin~ioma. 
D iiii ater motionerna vid &pets 

rillmd~ag km 'baserade på det  f6ma -%riets 
kii ngli ga proposition 'finnes .ingen or- 
sxl< för f 6 r s l a g e t s Tmobst~End.a.~e att 
i d r a  gin uppfattning. 

Skalen som Franzfördes emot detta 
lagförshg iiro sh val kiinds, att de ej 
behöva upprepas. Morgonbris liar 
oel&t, !i n:r 3 (av 3.908 rut~edanlde be- 

. Iiandlat denno fr5gn och gjort sig t.ill 
tolk för don . .  kritiska meningen om 
förslaget, bl. n. den, a t t  lagen endast 
drabbar de bast betalda yrkena, at.t 
den kommer . at t  öka konkurrensen 
mellan livinnorna p5 den siimre ar- 
betsmarknaderi, a t t  den 'icke på något 
satt Iran skydda moclcrn i slaktets in- 
tresse, då den lej kan skydd.& kel?? 
för s v i i l t  och a r m o d .  

~iirutovcr kali som sk51 mot lag- 
förslaget anföras, a t t  h t  i c k e iir si 
allinfint kant, s o n  det bord. vaxa 
bland lmclets i n rl u s t r i a r b e t e r- 
s k o'r, beroende mest cliirp3 at t  rela- 
tivt inga hiinsyn tagits till deras upp- 
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frittning i frhgam. Ilet iir dock del 
niinsta (le kunna begiirn, a t t  (le fil iiil- 
&n vetskap om v d  de lag~tifti~ilil<: 
Rrniia genoi!)fiirn uti vad min baö i  
&iii sh iiii-ra.' Avcii i sXai.ia reformer 
soin h i r i a  bli Jem till nytta. 

Talet om atst Sverge sthr i jliiii- 
bredd med Ryss!ancl och I3allc.ansta- 
teriia, (la riksdagen icke infriade 
Beriilconven tioiieris fijrbindel se, ii1 
vilse1eda1i.de. D:~iininrlc har t. .ex. l m  
slutat ut,!. icltc fatta iiGgo.f; nvgtir;.i i idc  

förriin l!) 13. och imvii izdci. viil l itlci.i, 
3 i 0 ~ ~ i i ~  vi, till oinf;~ttn.iide iitrediiiii - 
gnr för at t  finna om en sklan lag blir 
till gagii. Lil;a.si Ilar Spanien oc1.i 
Italien icke huntlit sig sh fast. 

I Worge dseltog man icke i 13erii- 
lronv~eritioneu och det har givit &r6 
gimnlanil möjlighet a t t  p i  nationell 
vag i år  komma med ett  lagförslag i 
f rigan, som rent principiellt- sett hr 
riktigt, d& det till stor (le1 omfattar 
aven mans arbet.e, och dartill liar an- 
Ara bastammdi:er som göra det f örde.1- 
Bktigaie. Som synes har Sverge icke 
ensamt stiillt s ig avvaktande och kri- 
tiskt mot Beriikonveiitioiiens beztäm- 
melser. 

.Hur frugan .nu kommer a t t  avgöras 
kr .osiikert, men faller den Sven i &r, 
ï r  det a t t  hoppas, a t t  niisto g h g  ett 
förslag i skyddslagstif tiiing f ör kvin- 
nor frambiires., det d8 Rr fritt  f r h  
dia cle brister och iiacl.rc7e.lar årets mo- 
;isonler i friigan -aga.* 

Vad som nu till sist bher bör gagas 
ilart och tydligt tir detta, a t t  de 
~ccialdemokratiska kvinnor som ar- 
2eta emot denna lag, iiro inga fien- 
ler till en g a g n a n d e slrydclslag- 
$liftning, men stillla sig abso1,ut av- 
risande mot s k c n r e f  o r m e r ,  och 
den ratten kan ingen förneka d m .  

I R. G .  

* 8edan iclotta sk-rivits, har b~r~iiiiistarc 
Lind'hlagans imotilon i frhgan ,blli-vi4 d&nd, vil- 
km ghr ut p%, latt föndaget uppskjutclt 
w h  en ~z!tr-e.dn i iig vcr.kstLl~1.d om e n  lags t%- 
ning för 1bUc mgns och 1rvinnor.s nattarbeto. 

Kvinnorna och 
(Forte. fr. n:r 2.) 

s ( 

.Då gillesrörelsen uppstoid i Eng1an.d 
på 1880-talet, var e t t  samarbete mellan 
kvinnor och män, sadant det nu på 
~nfinga eociala områlclen ;med frarngfång 
bedrivers, ,ej gärna. thkbar t .  . Kvinnor- 
nia haclc Znnu allt$ör ringa tral- 
ning i sådant arbet.c o.di på piind 
hiirav ocksa allt f6r ringa 
s,jiilvförtroendc at t  i nigon .man kunna 
göra sig gällande bredvid miinaen, och 

l 

kooperationen. 
dessa hade d .sin sida snnii sv&rt a t t  
tanka sig kvinlnor såsom jiim~tiall~da 
arbetskamrater. Det var 'd5 utan tvi- 
vel.,en synnerligen lycklig tanlke, att or- 
ganisera kv-innorna $ör sig, a t t  iiioni 
denna separata organjsati~on utbilda 
just d,e ~egensl~aper, soni Rerbdet av 
iiom hittil~ls sdknat, #och att samtic7.i.igt 
utföra ett gagna~?dc arbcte, som till- 
vunnit rsig allt större respekt frAn de 
manliga ko.operatörernas sida. och efter 

: .  

#hand tyanst vag, till t tt viir.d;efullt sam- 
;i.rbete mcllan kvinnor' .och .man inom 
 le gem ei~sa:m 1n torganisat jonerna. Un- , 
clw .clcii tid, som förfiiitit, seiilan grun- 
dcli Ialclcs till kvin ~opillesr~r~elsen i 
England, din cmellcrtid så stora föran-' 
clrjngar fömjggitt; m-cd .avseende p.& 
.Irvjimornlas uthilodning ocih andra för- 
~ztsattn.in$ar tör lett arbete 'sida vid 
nida ndcl miinncn, a t t m a n  kan .fraga 
sig, om dct nu ar nö&jgt,och nyttigt a t t  
'h'ar biinka sig samma , o.rganis.abions-. 
form wih .  samrnia utvceldingsgiing som 
i X 1.1 g11a.n (l. 'i:lCi,r i l;~,ri~clol;  ha .kvinnorna. 
i;idiga,rr: korniiiit at t .  tá dc1 i nndra so- 
tida rijrclscr, t. cs. y 3 ]c t. r I i  c t S- 

r ö , r e l s e i l  och a r h e t a r e r ö r e l -  
yen,  iiii i det kooperativa ar- 
betet, och . ilarför .redan inom an- 
dra organis!ation:er vunnit den   kolning ' 

för samh.alleligt larbete, somm 'varit on' . 
så betyd.elselfiill uppgift inom den en- . 

geldia gill~esröi.clsen. Att genom sepa- 
rats. kvinnogillen omedelbart verka f ör 
iwinnornas anslutning 'till de  koopera- . , 

tiva fiketagen, Pram.stlår da .so~. .m tem- 
ligen on6dig omnig,.,och man'fSigar 
sig, -om det icke nu framförallt vore 
vardefii:Ilt, ' att kvjrinornas vaknandle ' 
intresse dör !dc ko.ope~ativa idéerna fin- 
ge til1p;clogöras ~iincler samverkan .med 
minnlen inom en lodi ,samma ~kooperati- 
va organisation ? ' . ' 

Där lett samarbete' mellan . h i n n o r  
och ingn för .geniensamma mal 'med 
f ö d e l  G.ter -etablera,sig, synes det mig . 
nämligen vara ett. ö~desdigert misstag 
akt kåta dvm .gå altilda, %\+agair mot det- 
samma - ödesdigert d%i;för ' att kvin- 
nor och n15n med sik tlelvis olika lagg- 
ning på  ett  iitmiarkt satt komplettera 
varann ooh lett .mera fnulktbarande ar- .. 

bete iiarigenom åstadlcommes. Och 
skulle icke kooperationen vara just et t  

' 

&dant arbe tsf alt, &ir. !kvinnor .och man 
borde .möbas .i aam!arb.et.e, 9.cooperati.o- 

so111 i lika grad vlirnar o& det  lilla ' . 
hemmets OCIL om de .stora s~mWalleliga .. 
intressena ock av vars leiiare det i lika ' 

mAn hraves pr@ti~lc dugligh.et och va- . 

ket idetal5sinne som stora vyer och 
varm idedi tee t. 

3/1!Bhiin.d;z ar #diet @yen .ur andra syn- 
punkter $n ide nu pipolkade, som liinlp- 
ligheten .av den separata gill~es~örelsen 
km behöv.a dislruterns. För en kraltig 
koaperativ rö~relse iir det utan tvivel . 
av störstia vikt, att viud sidan av den 
pralttiska verlrsambetien u>ciL-& går en 
icle~ell upp1ysnin~verlcsani;het. Men &r 
,die t i die minn  e .mest iinidmnklsenlig t, , 

att denna seiiare be'drives a v  len d g r f ~ r  
s!Xraslrilt lainpad kommitté inom en för 
a'1:la 9em.ensam organisation ? Givet ar, . 

att  olika krafter passa %&st p&, olika 
omr&den, nappa hava Fera  siane och 
förutistit tningar för själva aBärsver1;- . 
samsheten, andra fö r .  upplysningsnrbe- . ' 
fet, och det kan ju hpas olika menin- . , 

gar om liamplj glile t.en' .av e t t  mer eller 
minidm sbilrlit organisntioilssa..mman- 
hang niellan dessa Mda.gixipger av nr- 
Ixtan.de Scooperntiirer. . Men et t  torde 
vara visst, att en griippering av ensamt 
m&n B .ena omr,cldlct,. eiismlt kvinnor A 
det andnila - :nggot wrti1:l gilleisrörelscn 

. . 



i viss i i t h  t-eii;cterar - icke s!Iciillc vax 
t i Il fromiiia för dc11 genieii-saiiiiiia s;] 
keii. Bust tjanas ju  rlciiim, oin d e  fö 
en viss uppg4ft biist sk i c l t de  aiiranda. 
fiir deiisaiilina, oavsett 0111 .dc ar.0 h i n  
iior cllcr iniin. . Oeli liks on^ dc t  utai 
tvi ve1 finneis !förtraffliga krafbcr fö: 
iipplysiiii~gsarbetet bland ImBnnen, ' si 
fiiiiies det s2i!lcerligen .o&lce&. #bland h i n  
norna många, vilkas iiisatser p& de 
praktiska omrkiet  sikull!e vara syanner 
ligen v&rdef ulls. 

I ajiiha vcrket aer d e t  ut, som on 
nian i uoin den  kooperativa   ör els er 
knappast nog beaktat, vilka .goda för, 
ntsattiiingar 'för p r ak tkk  llwoperati 
verlcsam~het ~kvinnor.i~a Giga i sin hu 
moiderliga srfarenlh~et. (Det a r  i.sjii11 
verket r ä t t  förvilnande, .att man, #d% i 
s tar ta  .en konsumtionsförening, avse.e,j 
de att' tillhandaWilla medlemmlarna g 
d R .o c Ii of ö rfalsilca d e .li vsiförnlö denhc t.e 
anm sig h a  rkd a t t  undvara den p r d  
tiskrr erfarenhet .i vanilciinnedom, liv! 
-medlens anIdci.ni&lsen'liga f ~ r v a r i n g  n 
ni., son1 Gr a t t  finna hos .en i s i t t  ivgr 
vii1 förfaren husmor. Och d e t  k m  no 
ifrTigasuittas, om inte Ide manliga Icda11 
iias 'brist pli lduna'kap .i .d~e,*sa styclrc 
oft-ast visat s ig  ö,dcsdiger fö r  konsun 
tionsaffiirens Tramgång. A t t  Ilrvinno 
5.0 maiktiga a t t  aven u tan  manlig .hjal 
framgAngsrikt sköta !en kooperati 
Icoiisiimtion~fören ing, de  t h a r  ii ven 
v t r t  land klar t  'ådagahgts genom de: 
lzooperabi~a s a m a n s l u t n i n g  a v  hus 
m8drar i Sfo&holm, som bar namne 
"Svenska Hem'' lodh som nu kan  s' 
tillba!ka på en treårig tillvaro. Av för 
eningem nyss utkomna grsberatttels 
framgår, a t t  den undler denna t i d  t r e  
dubblat isitt mc$l.emwantal, nu öw: 
1,300, utvidgat s i n  huvudaffar och upp 
pattat 2 nya filialer samt f. n. h a r  e.1 

årlig omsättning av  omkring 300,00( 
:kr. och len nettovinst för  sista året  a \  
över 21 proc. på rör.elsekcqit.alet. Ocl. 
denna förening h a r  dods haf t  a t t  ar- 
beta s ig  f ram u d e r  osedvanligt svåra 
förhailanden, i det den allt $rån första 
dagen av  sin bff äi.sverksamhet varit  'ut. 
sa t t  fö r  e n  med alla till buds ståendle 
m.edel Yii l~fo~jd .bo:jkott :fran Stook- 
hol~ms Specerihandlaref6rening och 
dessutom .har a t t  övervinna svårigheter 
med avseende på yanidistributionen, 
som stalla gig 'helt annorlunlda i :en stor: 
stad, d a r  ~mcdlemmarnla bo vitt kring- 
spr- idd~,  ;in i e t t  III i ndrc ~nrnhiil.1~. IXnr 
ntriingt mun inani "Svcn~kn IIcm'! lyc- 
k i ~ t s  Pastlt?~lln priilcipcii m kontan tbe- 
talning, bevisas b'iist dzrav, ritt man 
under dessa kristider, då  sa mAnga an- 
d r a  'koopcratim f6rctag l i t r t  f å t t  am- 
giillia lalla  ina efbergilfter ii kreditay- 
stemet, e j  förlorat e t t  enda öre genom 
utebliven likvid fö r  rekvirerade varor. 

H a  nu d e  kvinn1ig.a krafterna här vi- 
sat sig kompetenta iatt p'& egen hand 
administrera a t t  s& pass vidlyftigt och 
s& pass kravantie kooperativt företag, 
~å 'ligger ju  laen duha t s en  nara  till 
hands, a t t  de .kooperativt intFessera.de 
kvinnorna ~b'öm tagas i ansprfik inom 
s,jalva konsumtion~fö~eningar.na, ej 
utanlfor desamma. Och %r de t d e m  tom 
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s n, p a t t  drvinnorna. - si.eoi11 den eng 
s h  gilIcsrörol~c!ii tytlrcs visa - ag 
sig ~~i~rskl i l t  .viil .att liilla utriing va 
ikring de Itoopcri~.tiva principerna, r 
utgöra "samvet~et" iimm dcn lroopei 
tiva rö~elscn,  &~SOI.I~ nia11 n5,gon g21 
uttryckt clct, &L :fö~cliggcr - syncs d 
mig - e t t  y t te r l iga~e  aldiil i samr; 
riktning. "Samvetet" utanför orgai 
sationen kan Iiitt bliva till omilt givl 
och iiii&slyii t m.ottagen krit.ik, som ic: 
to.~dle f&m:ja e t t  gott samförstånid Imi 

lan. manliga loch kvinnliga kooperat 
per, medan dess -vakna röst inom l e  
ningen a v  @et kooperativa 'företaget I 

en av d e  vil:lctigaste .förubii.ttnjngan 
f6r  e n  lyclklig ntvecrldling. 

!Den unga gi,llesrörelsc.ns hastiga u 
bredning .i vårt  land lhar på  e t t  sl$~e.nc 
satt  burit vittne om d e t  intresse, mc 
vilket kvinnor omfatta ikooperati\ 
id61erna ; andra sidan ;ha d e  respek 
ingivande p~*aktisltla resultat, som upj 
n% t t& inom !lcvin.nornas speci.ella koop 
rativa fiiretag, '$venska Bkrn", giv 
vid handcn, a t t  d e  f 6 r  s'ådm slags ïcr l  
im l i e t  ;besitta e n  eminwt  i6iigljgh.e 
De t h r  .sS1lcer*l i gen vari  t ny t  tig t o c 
nihiinda nödviindigt, a t t  llrvinnorn~ 
~nviind'barli-et ho rn  &en koopecativa ri 
'elsen p å  e t t  otvetydigt aat t  I%dagalagi 
genom dessa separapa k vinr~oor ganiist 
8i.o.n.er. De t  ovan qagda &vser helle 
eke a t t  r ikta  någon krit ik mot up l  
;oms ten .av dessa organisationer, ii. 
riindre mlot derias hittillsvarande v.er.& 
mnhet. Mon klet a*er, a t t  innan de: 
iu framträidande -tendensen a t t  f ars ck il 
n kvinnor och miin inom den koopera 
iva rörelsen ibliw t fas  tsllagen till p r  in 
ip, frarnth5l.la, iatt de t ta  i stället bö. 
etraktas  s h o m  lett - Ioåt oss hoppa 
or t  - gen:~mgång&~dium, Etån vi1 
et vi ~b'öra strava a t t   korn-mla över til 
n mera fr'ukt'bä,mnd~e o& ful l t  genom 
5r.d. samverkan mellcm kvinnor ocl 
iän fö r  kolopera ti va syften, idelella så 
ä1 .som pra'lzti~ka. 
1P6r den, som av  samarbete p% j&m, 

khetens grund .mellan män och kvis.  
or hoppas mycket för  ~dten h m t i d a  
tvecklingen pi olik? områden, fram. 
%,r edet nfiirnlli igen som e t t synnerligen 
k t i g t  5pstkem91, att l  den n.a m e i s o r d -  
Ig måtte  vinna till5mpniag just .inom 
~opera thnen ,  'som mer an  de flesta 
ildra sobiala rör .e l~er  %r fotad på prin- 
perns  $imlikhet o d i  sam-arbete. 

E m i l i a  I I r o m 6 .  
!Ilc-t ~lrmsikc ii:r ftir oss va.n~ls,lr.li~t a t t  

9. 
3w'Ö m sji-ilva gi~lai~e.sfizA$p~~, d& a l h  d en 
inening slom ~lcommer fGn vår t  hå11 
r111 er f I% n tld'u'bbar na, tolkas SOM 16go n 
;or is k ri~gsförltlm ing mot Jr  inn nog il- 
!e m. 

Det .har d o ~ k  redan !iiht, a& gillen 
)ch -1clubIyr tvistla med varanidra om 
iribetsfalte t f6r v m  aeli len's verksamhet. 

Klubbarna anse, med all  riitt, att. 
oi%etet för  a t t  upplysn arbetarlrviii- 
norna om socialismens idéer, om as- 
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betarrörelsens m51 pch om -<le stora 
~acialla ! f$gor~ia  tilIIik'birilmirilmer dem, dar- 
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Dc. klll~il,2 ~cli.~A: erliiinna,. a t t  de . 

kanske icke s:i eiEelctivt som öilsliligt 
wire har arhetat fiir tlcn. gren i ar- 
I)starriirczl,scn ,. soni just  nu'. i siirsliil t 
hög grad niaste i i p  1rviiinorna.s in-  
tresse, kooperationen, niei) milngii. be- 
vis finlnas td~ocilc iatt k1u'bha:rna i c %t e ' 
liiinnat denna gren a,lldelck ,iitanför 
sil! verksuruliet, u tan tviirtom s ta t t  . 

bLde elconomiskt och personlig t stöd- 
jande i samma rörelses kamp. Det  sr. 
s8lecles icke u r  viigen, a t t  lrlubbarna, 
i fortsii t tningei iiven arbet4 fiir k m -  
peratioiieii, ilii denna tir 51.1 et t  ].ed i 
den social3c.moki.atisls~ arbetarrörel - 
seris stfi-van a t t  n h  m;.let. 

5t:ai a t t  p5 n i g o t  siitt y t t ra  oas om 
f r u  Brom6~cs 4~~et'irn~Icligh e ter, d 6  väl 
Iiennes er i  iningar whrinas t gdl-a d e  t 
talctislrt Idolra f ör Icooper;~tioiie~~. som 
&dan a t t  1.m en siirsltild kvinnorörel- 
se, s i  t ro  vi giirna a t t  gillena h a  ,sill 
uppgift som en agit8erande rörelse och 
som en d l c o n t r o l l e r a ~ l d e  i s y n -  
-1 e r Ii e t u t i  clet syftet,.. a t t :  Iialla d e  
.iooperativa idéemn iippe. 6 5  1511 g t  det  . 

isr iniijligt, (1ii.i (le omsiitl &i: i. prnkt+k 
~erksniiiliet. 

DGrit.iJl bör ,j u ilzlo nsckvcn t rörel-scns 
i e ii t r a i r\. ki~ralctiir, so111 ju till;'iter 
)orgerliga kvinnor ur andra partier . , 

 tt som rnedlemnlar utiiva s i t t  infly- 
ande p i  rörel sen, avlii?dla gillena, a t t  
bin inte hellandla., sN Stn i i n s to~~e  i c k e  
;öra ut ta la .~~dei l  i partifr:~gor, ,eller 
adalis frngor som nii-rmast sa.mmAn- 
alla med niigon. viss politisk isk,?tl- 
im g. 

Man kan darför med god vilja drapa 
ipp l h j e r n s  för Kids rörelsernas verk- 
amhet och cliirigenom f5 UiiJan tvi- 
ter  och en menin gslön kon~iur rens  
 ell lan organisatioiier, vilkas f lesta 
ruedl.ernrniw dock i i r o  l r l a s J s y ' , s t -  
a r. . . 
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Lätta vita sk ar, d' segla i rym errra 6 4  . . . . ' . 
i rika fa~fasfiska former, 
s& M n ~ t  som ögat kan rtå. 
S6 sakta, så stilla de klida,' 
framåt $d solbeglanst färd, ' . 
i vymdens oändliga vida, , 

högt över v2r jäkfande vurld. . 

Liilfa vita skyar, 
tizitr blick drog o& liU-s&,. 
riar slut var pf du,qcus rnöda.. . ' 

och kvalhz bjdd vila och frid. 
N& sjztrrrihande solstnilav glöda, .', 

ett färgspel i purpur förgyld, ,' 

nar skyarna flammade röda, . 

min sjä2 av b~urrdratz bZev'fyld. ..: 
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Latta vita skyav , 

i måns frålars silverskrr;d, . 
smyckad med g~is1rmde ~tj2rtzor 
ses sväva krirg rzatfhimi'ens brtrd. 

, 
O f inge däruppe jag gungp, ; ' : . I 
befriad f l i t  slavbojairs fvång. : :  
Mina steg äro trötta och tutiga, 

,, 

och min vRg s2 ödslig och ./&g.'' 
. MLa.,; . . . 
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riktning, Gen socialdgmokratiska, och 
t i l l h ö r  a deft-a parti., 
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. .  Blommornas rike. 
(Ur BI~terliricks senaste bok.) ! 

I. i 
PA Hiertas förlag har nyligen utkom- 

mit en ny samling essayer av den bc- 
römde belgiske tänkaren och skalden 
Illaurice Jlccterlinck. Samtliga d e ~ s a  

.essayer äro smb mikterverk i tankedjup 
och sk i~dr in~~konst .  TvS av dem handla 
om blommorna, om deras intelligens 

- ' och om deras viillukt eller själ. Det 
ar en lustgard av härlighet, av skönhet 
och lysande försthd som Mzterlinck 
för oss till och som vi här taga nAgra 
brottstycken av. 

Författarens strävan gAr ut pil att visa 
vilken hög rangstall.ning blommorna in- 
taga i naturens vida varld, hur s t r b  
,lande deras intelligens- är, hur stark 
deras ejiil, -hur intensiv deras kamp för 
liv i ljus och frihet., hur dessa varelser 
i striden för tillvaron icke lämna ens 
munniskorna efter sig i uppfinningsrike- 
dom, uthAllighet, mod, 1hngtan, snille. 

Det finns mer eller mindre skickliga 
viixter, men inga som fullständigt sak- 
nar klokhet och uppfinningsförmaga. 
Alla göra de sitt biista att  fullfölja aitl 
verk och alla ha de den storslagna iirea 
lystnaden att erövra hela jordklotits yta 
genom att i det oändliga mkngfaldigs 
sin existensfok Men dA de äro fast- 
kedjade vid marken ha de att övervinna 
vida större evhigheter än dem som möta 
djuren vid deras fortplantning och ut. 
bredning. De maste därför utveckla en 

, kraft och ett förstand, utfinna m&del, 
aom visa att de ofta l h g t  före' man. 
niskan gjort till sina hennes mest ly. 
sande uppfinningar. 

Växternas varld, som förefaller oss 
aS fridfull och resignerad, dar allting 
synes vara underkastelse, tystnad, lyd. 
nad, stillhet, ar i stallet, säger Meter- 
linck, den varld dar upproriskheten mot 
ödet ar som viiidsammast och mest hird- 
nackad. Det väsentliga organet, narings- 
organet hos växten, namligen roten, bin- 
der den obönhörligt vid marken. Det 
kan för oss mhniskor vara svart, att 
bland de stora lagar, varunder vi sucka, 
skönja den som trycker tyngst pk varo 
skuldror. Men för växten rider intet 
tvivel: den tyngsta lagen är den som 

. dömer till orörlighet friin födelsen t'ill 
döden. OcksB vet växten bättre an vi, 
Bom splittra vAra ansträngningar, vad 
det galler att först och framet göra upp- 
ror emot. Och ' den sega uthhlligheten 
i den falita ide, som stiger upp ur röt- 

, 

ternas mörker 'för att taga gestalt ock 
epricka ut ' i blommornas ljus, är er 
oförliknelig eyn. Växten. uppgAï, hell 
i denna  end^   trav an: att ..i det högc 
undandraga sig det 16ga~ ödesdigra bun- 
denhet, att gäcka och övervinna der 
tunga, mörka naturlagen, att göra sig 
fri, nedbryta de trAnga skrankorna, upp 
finna At sig eller 18na sig vingar, flj 
bort sil Iringt som möjligt, kampa sig 
ur den rummets begränsning, clär ödd 
hiiller den fiingen, och närma sig et1 
annat rike, tranga in i en värld av rö. 
relse och liv . j . Att växten lyckas med 
detta, .är icke: det i själva verket lika 
underbart som\ om vi kunde ilvigabringa 
att leva utanför den tids begränsning 
som e t t  annat ö i e  föreskriver oss, elle1 
vinna intriide i ett f r h  materiens mest 
tryckande lagar frigjort universum f 
Blomman ger manhiskan en  storartad 
förebild av opposition, mod, uthallighet 
och uppfinningsrikedom. Om vi p& upp- 
hävandet av Atskilliga nödvändigheter, 
som förkrossa oss, t. ex. 1idandets;A.l- 
derdomens och dödens, hade använt 
hälften av den energi som den lilla 
blomman i vár tradgArd utvecklar, s% a r  
det att förmoda, menar Materlinck, att 
vAr lott akul1.b 'vara mycket olika mot 
vad den nu ar. 

Växternas oandliga behov av rörelse 
och förflyttning visar sig bäst hos frukten. 
Tvärt emot vad som ar fallet inom djur- 
riket och tillföljd av den absoluta orör- 
lighetens 'fruktansvärda lag iir faderne- 
stammen fröets första och värsta fiende. 
Vi äro' här i en sällsam varld, dar för- 
äldrarna, ejalva ur s t h d  att förflytta 
sig, veta, att de m h t e  uthungra eller 
förkväva sina avkomlingar. Varje frö- 
korn som faller invid trädet eller växten 
är förlorat eller kommer att gro i elände. 
Därför den oerhörda ansträngningen att 
avskaka oket och erövra rummet. D&- 
för dessa uqderbara anordningar .' för 
frönas spridnipg, utalungande och be- 
vingande t. ex. lönnens. vingfrukt med 
ain luf tpropelldr, lindens lätta fallskärm, 
tistelns och : maskrosens flygmaskin, 
euphorbians elastiska spiraler, balsam- 
gurkans egendoml~ga shngfrukt; erio- 
Eyllernis ullhakar och tusen andra ovän- 
tade och överraskande mekanismer. Det 
ges nästan intet frö som ej uppfunnit 
3itt eget satt att undkomma moderplan- 
hne skugga. Dar döljer sig en outtöm- 

. . -  . . . . . . . - .  
. . 

lig fantasi och ett livljgt inille i G1ori1- 
mornas virlil. . Vem .kan \.-ä1 ana att 
t. ex, den lilla 'vilds; röda eller gula, 
lucernen, son1 smyger. i griiset, lhngt 
före Arkimecles, den - snillrika fysikern 
i det gamla Syrakusa, upptäckt och p i  
luftseglingens omride sökt tilliimpa den 
arkirneclieka akruvens . . förviinanskirda 
egenakaper. . . 

Men icke blott. hoi h ö e t  och blom- 
man utan hos heta vaxten, hos roten, . 
stammen och bladet, .upptäcker man 
mhgfaldign . $ , r  av klok och livlig in- 
tellig~ns. Vilka storart'ade ansträngningar 
göra icke tillbakatriingna grenar för att  
nii fram till l juset.' och hur uppfinnings- 
rikt och modigt kamp- icke trädm för 
samma mal. Förf. säger sig aldrig kunna' 
glömma det beunclraiisviirda hjältemod,. 
sorh han en ghng såg hos ett väldigt, 
hundrairigt lagertiäd i rjrovence. PA 
dese konvul~ivislrt vridna, stam kunde 
man lätteligen lam .detta härdiga, knrga 
livs hela draina. I h  fagel eller vin: 
den hade, ridande över ödet,' fört fröet. 
till en flpricka i den lodräta klippväggen, 
som liknade en järnridå. Där hade 
trädet skadat dagen, tv& hundra meter 
över forsen,, otillgängligt och ensligt hos 
den heta, ofruktbara stenen; Tidigt 
skickade det ut de blinda rötterna pA ' 

ett l h g t  och mödosamt sökande efter 
myllan och vattnet och nådde bada. . 
Ett an svarare problem väntade den 
unga stammen. Den utgick fran ett ". 

lodrätt plan, sh att dess hjässa i stället. ' 

Eör att höja sig mot~.himlen,, böjde sig ' 

5ver djupet. Det gällde d i  att, trots . 

grenarnas tilltagande tyngd, ändra deii . 
Eörsta riktningen, k e d  ,envis ihiirdighbt 
kröka sig upp mot klippan och p i  detta . 

iält genom en stiindig kriftspanning och . 

vi1 jeansträngning halla '&n tunga blad-. . 

rronan upprätt i den bl+ aiurn. Kring . 

lenna livsknut hade sedan 'samlats all 
vaxtens ävlan och energi, al l  dess fria 
)ch medvetna intelligens. .Den vidiin-. , 

ierliga, ~ippevällda ledknölen' lisade ~ i g  
:fter hand i besittning;av ett slags oro- 
ig omtanke, aom förstod a t t  ' d r a p  för- 
le1 av regnets och stormariias, liirdomar. . 
6r efter Ar blev s5 bladvalvet tyngre. 
3et hade icke tanke på.  annat an att; 
xeda ut sig i ljuset och värmen. blen: 
Ijupt nere tärde ett svart liriiftstir p%' .  , 
len arm iom bar det  i rymden. Ly- : 

lande en outgrundlig' ' instinkt ut~iiste. ' ' 

19 tv8 starka, hhrige'rötter frdn stani-. 
neo mer än tvb fot ovanför krökningen ' 

ich fäste den 8om .med tv& kablar vid: . .  . . . .  ;ranitviiggen. . . . . 

hfrcterlinck övergir härefter att skildra,' 
rad han kallar de ' besjiilade eller för- 

. . . . 
, . . .  . . . 



nimmande viixterna och stannar en stiinc 
vid danskklövern, den f r h  Rengaler 
införda lilla artviixten, .som odlas i vlir: 

. drivhus och ständigt utför en besynner 
lig .dans till ljusets ara. Dess blad del2 
~ i g  i tre smhblnd. med rar t  och ett sir 
egen och olika rörels?. De befinna sil 
i ständig, rytmisk o ih  .&stan 'k~onome 

. trisk sviingniiig. ,, De äro till den grac 
kansliga för ljuset, att deras dans sakta] 
sig eller p ~ s k y n d d ,  allt efter som mol 
nens hölja eller blotta den bit av him. 
len; .,mot vilken. de .  äro vanda. De arc 
fotometrar, och oteoskop som funnit1 
Ihngt inian Crookes gjorde sin upp-ning 

SA vattenvaxterna, hos vilka befrukta 
ningen av blommorna icke kan försigg; 
under: vattnet. och vilka därför mAsl 
uppfinna olika satt att IHta frömjölel 
sprida sig torrt. ' Havstangen inneelutei 
omsorgsfullt sin blomma i en riktig dy- 

. kareklocka, näckrosorni' sända sin at1 
sl& u t  uppe p& .vattnets yta, underhllln, 
och' iiiira henne dar genom en andlör 
stjiilk, som .förlänges, dd vattnet stiger. 
Sjönöten förser sina blommor med en 
lufthlrlsa, de uppstiga till ytan och öppna 
sig och när befruktningen har skett, 

- ersattes luften i bliisan med en slemmig 
viitska, som är tyngre an vattnet och 
hela apparaten siinker sig nu %ter ned 
i gyttjan, där frukterna skola mogna. 
Eller utricularian, 'som sedan ofantliga 
tider begag~ar  sig av flera mRnsklighe- 
tens nyaste och nyttigaste uppfinningar: 
klaffarnas och ventilernas mekanism, 
vätskornas och luftens tryck och inge- 
niörens konst att  med lyftbojar höja 
ett sjiznliet fartyg. Och 8% drottningen 
i vattenväxternas. sagorike och hennes 
bröllop och kärlekshistoria! Den lilla 
blomdrottningen framlever hela sin till- 
varo dar nere i vattnet i ett slags halv- 
slummer anda ' till bröllopsstunden, dA 
hon längtar till n y t t  liv. Nu upprullar 
honblomman 18ngsamt sin atjal ke langa 
spiral, stiger uppik, höjer sig ur vatt- 
net och simmar p& dess yta, där hon 
spricker ut. J3anblommorna fran ett an- 
nat stdnd, som ae henne genom det 
soliga vattnet,. hoja sig i ain tur, fyllda 
av förhoppningar, mot henne, som gungar 
dar uppe, vantar p5 dem och inbjuder 
dem till en magisk värld. Men nar de 
n%tt halva vägen. kanna de sig plötsligt 
hejdade. Deras stjälk, själva källan till 
deras liv, ar för kort. De skola aldrig 
ni upp till det solljusets rike, dar en- 
sarht stindarnas och piatillernas förening 
kan ;iga rum. Vilket lidelsedrama: det 
oupphinneliga uom dock ar sA nära, det 
genomskinliga olycksödet, utan lösning 
6om iiiiinniskans eget drama, om e j  en 

h 

. . 
ovantad. omsthdighet tillkom. IJilrfion 
hade banblommorna haft en aning on 
att  hindras p& färden till sitt bröllop 
bara de inom sig. en luftbubbla, likson 
i en ejill bor ett sista Sortvivlat hop] .. . 
om befrielse. ' De liksom. tveka 'ett ögon 
blick, men med en he'dransvärd kraft 
ansträngning - den mest underlig: 
M~terl inck känner i "insekternas ocl 
blommornas hävder - slita. de, för at 
i i i  upp till lyckan, det band som knyte: 
dem vid tillvaron. ~ e '  lösgöra sig fr51 
sin etjälk, och omgiven av en jublandi 
skara PV pärlor svinga sig deras kalks: 
upp till vattenytan för att brista. Sårad, 
till döds, men str8lande och fria 'gunk: 
de en stund - ejda ' 'vid sida med s i k  
sorglösa brudar, föreningi  sker, och ai 
driva de 'offrade blommorna bort &ei 
vinden, medan blomstermalran, nu re 
dnn moder, sluter sin krona kring derar 
sista andetag, sammandrager sin spiral- 
stjalk och åter stiger ned i djupet föl 
att ' dar bringa till mognad den hjiiltea 
modiga kyssens frukt. Som förf. s$ 
underbart hiirligt skildrar detta blom 
3terdramas kiirlekshistoria och sedac 
€orisättdr med otaliga andra blommorr 
dika bröllopsceremonier och kärleks, 
historia, alltifrdn näbslans till liljans och 
tulpanens, icke vinrutans att forglömma! 
3iir bröllopet firas ' 8 5 ,  att  b r ~ d e n - ~ i .  
stillen kallar till l&rleksmöte en eftei 
m, i noggrann tu; och ordning, av iila 
skarne-ståndarne, börjande , med de 
udda och slutande med de jämna, utan 
itt klicka i sin räknekonst. Eller den 
dek\~lda jungfrun i det gröna. Nä1 
dommad födes, st8 de fem; Iiinga pi. 
stillerna , tillsammans i en grupp mit1 
.nne i azurkronan, fem stolta otillgang 
.igrt' drottningar i gröna sammetskliin. 
niiigar. Omkring dem tränges utan hopp 
len t a l k a  skaran av friare, s thdarne,  
lom icke räcka dem högre än till knäet. 

detta palats av  turkoser och safirei 
~tspelas dil, i. sominardagarnas lycka, 
len trakedi utan ofd och utan upplös- 
iing, som envar kan tanka sig, den 
~aninaktiga, fhfiinga, olösliga väntans 
.ragedi. Men de timmar förflyta som 
iro blommans Ar.  ungf fruns glans 
'örbleknar, blombladen falla och de höga 
Irottqingarnas stolthet. ger sig under 

\ 
ivets' tyngd. Liksom lydde de, säger 
orf,, ett hemligt och oemotstfindligt 1ö- 
iensord frHn kärleken, vilken nu dömer 
novet . tillriickligt, kasta de sig alla p& 
:n @.ngng bakåt -med en samstallning och 
yrnetrisk rörelse, liknande de barmo- 
iiska parabler, som frhn en fem strhlig 
utten kastare falla tillbaka i bassiingen, 
c h  behaagfullt niirma de sig .nu för att  

I 

. :  

fran sina ringa tillbedjares. lappar mot- 
taka b&lopslryssens guldstoft: . '  '. 

Blomm'ornns f~rest i i l lnin~ om: skönhet 
och gladje, deras förförelaekonst och 
estetiska smak närmar sig :mycket Gir 
egen, säger hf2eterlinck, men rnenar att 
det vore riktigare att säga, att  var upp- 
fattning liknar naturens. Ty .det a r . .  
ovisst om i i  iippfunnit nag& som 'är 
för osi, eget. Alla våra arkitektoniska 
och musikalieka motiv, alla vara iarg- 
och ljusharmonier o. s. V. äro direkt 
'lånade fran naturen. För att  inte tala . 
om havet, bergen, himlen, natten, skym- 
ningen, huru mycket vore icke t. ex. 
att  s5ga om tradens skönhet. Jag me- 
nar, säger förf., icke endast . trädet i 
skogen, som ar en av jordens stormak- 
ter, .kanske den förnämsta kallan till 
vAra initinkter och v&r känsla av uni- 
versum, utan om trädet  i och' för sig, 
det ensamma trädet, vars gröna Alder- 
dom bar tuben årstidei p& .sin nacke. 
Bland de uttryck som, utan att .vi veta 
det, bilda hela vbr tillvaros klara inre 
och kanske den djupaste grundvalen för 
dess lycka och frid, hava vi nog alla 
ett minne av sköna triid. Nlïr man natt . 

över livets middagshöjd och kommer 
till slutet av den förvånade perioden, 
när man s i  gott som uttömt allt vad 
hrhundradénas loch miinni&ornas konst, 
snille och lyx kunna bjuda en att skada, 
gAr man tillbaka till nigra myck& enkla 
higkomster. De visa osa vid den ren- 
sade synranden ett par oskuldsfulla, . 
oförändeeiga och friska. bilder, som vi . 
skulle vilja taga med Öss i den'sista 
sömnen, om det .ar sant att  nAgra andar 
kan överskrida den tröskel,; som skiljer 
våra bida vsrldar ht. Och sil niimner 
M~terlinck själv tre träd, en- bok, en 
cypress och. en pinie, vars :bilder ' han . 

skulle pA-detta sätt viljstaga med sig 
in i den stora vilan. 

Fredrik . . S@öm.' 

Till debatten i nattarbetsfragan. En 
mrrnlig partiviin, som i frilmeta r i i~meb.v.1~ 
vara eocialdehoki'at, och sedan yrkesarbetare 
)ch kamrat till' kvinnliga kolleger, f6rde föl- 
jandc argiiment mot kvinnors nattnrbete: 

>Man bör alltid med. sympati. tagp emot 
~bdana lagar som föra kvinnorna bort f r h  
irbetamarknaden. Om ni1 inga kvinnor.' fun- 
lits ph fabrikerna sh :hade inte.srbetslösheten 
larit eA etor*. . 

Är den mnnnen uocialdemokrat med öppen 
dick för utvecklingen ? 'Kviniiornn vilja nog 
i& garns stanna kvar i de. lugna hemmen 
)m de det fingo, men om iniinnen kinna fer- 
iörjn hela .sin kvinnliga' s l e t ,  det blir nog 
rlrre det. , . . . U 

. . .  
. a' .' .. . . . . '..I 
. . 

. . . .  r .  
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ESKILSTUNA SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB. 

Det ljusnar. 
Nog mörkret skall skingras, dcf Iro 

v8 sd visst, 
och Ijusare tider nog randas fil( skf, 
f6v fralande människor alla. 
Vi väirfa och hotpas den dagm skall 

, . ' .  . 

A n  svida val sdren av hdrda slag, 
av' ortittens gissel, grym &r dess lag, 
dn lusenden svalta och frysa. 
A n  synes oss vagen sd mörk och si 

lang. 
men dimmorna skingras. av solen en 

@ng, 
och frikelens ljur skall oss lysa. . 

A n  delas oss brödet s2 hårt och så 
kfia#h 

:än frala vi  djup! ned i gruvorrr~s 
* schakl, 

ait guldet Bt  rikeman samla. 
A n  !vala vi tungt i Jp&annelsen$ 

kvarn, 
.som mammon har shupat åt armodet: 

barn, 
och h.ösfZöst i mörker vi famla. 

482 hors .över vdriden kanonernas Zdt, 
)ch lufttm g#Pfyles av verop och grdt, 
?dn savcade, döende, arma. 
! framiidens land där std segrande .vi, 
W blogbdZar svärden s&aZZ orufstöpta bli, 
?ch krigsgudecn upphfirt att larma. 

Det sdddcs smd jrdir; i den tZrdriinkta 
jord 

Sring vadden den vida, jran syd och 
till. nord, 

If frihetsgudinnans händer. 
% h  jordetz var luckrad av trälarnas 

svett, 
7ck +rför d$ g ~ o d d ~  srf la, sd lätt, 
ie spira vart blicken sig vender. 

Del spirar och grömkar, och snari 
sidr i knopp. 

le blommor' af samiizg och kärlek 
och Ilopf, 

rom framtidilande$ skall sira. 
Vi timra, vi by&qga, pd framtidens sia!, 
och kärldk skall vaxa, där furr' växt4 

hat, 
och S ~ W I  sis ,  vdrfizst skall $ra. 

#-e. 
.. -i- . . I  

De "oakta~'i barnen . . i .Norge. 
Ett nytt lagf orslag. 

Enligt nu gällande norsk Iag hap ett 
siikta barn fulla faniiljerattigbeter gent- 
m o t  modern och' hennes släkt men e j  
gentemot fadern. Lagen gAr ej längre 
in att %gga fadern ett, underhBllsbidrag. 

Det nya lagförslaget. -avser att ställa 
barnet lika gentemot b&da foraldrarna. 
Barnet far rätt att bära fadern6 familje- 
namn och samma, arvsrätt gentemot 
fadern och hans slakt, . eom dennes i 
äktenskap födda barn. . 

Barnet skall som nu stanna hos mo- 
dern eller den bon ÖyerlAter det till, s& 
länge det behandlas försvarligt. För att  
tillvarataga dess intresse vidtagas sar- 
ekilda. anordningar. . Barnet fllr ratt att 
~ t n j u t a  en uppfostran, Isom motsvarar 
etsHnir~gen hos den .av . föraldrarne som 
har den ' basta ekonomien. Den av för- 
äldrarna, som icke. har barnet hos sig, 
uppfyller sina förpliktelser genom att - 
betala uppfostringsh jalp. 

Till barnets mor skall fadern utbetala 
utgiftorila vid hennes: nedkomst och för- 
svarlig v5rd under ' bnrns5ngssjukdomen. 
Deesutom skall han 1Hmnn henne bidrag 
under den t:id hennes förviirvsförni$p, 
pA grund av havandeskapet, Kr nedsatt. 
Understödspli kten gentemot nz.odern bör; 
jar 3 mllnrtder före födelsen och fort- 
eiitter 6 veckor efter , densamma eller, 
om modern har barnet. hos sig, 9 md- 
nader. - . . .  

Den blivande modern kon tre rndna- ' 
der innan hon vlintqr sin nedkomst an- 
miila detta till liikare eller barnmorska 



och uppge vem hon meiiar sig vara be 
fruktad med. Detta tillk2innagives föl 
den plistndde fadern,. som gir 14 dagare 
Lesviirstid. Gör han ej invandning inom 
denna tid Sro faderslr:~pet och under- 
stödsplikten juridiskt avgjorda. 

Kan vid ratteghg faderskapet ej nöj* 
nktigt bevisas, skall dock den tilltaladc 
Aliiggas underbdll At modern, för shvit1 
det Adagalagts att  han haft samlag med 
barnarnodern ph sHdan tid att  han kund€ 
vara fader. Uppger modern' att  hon 
haft samlag med flera pd den tid dd 
befruktrhingen ägt rum utfärdas förelag- 
gande för dem alla. 

För att i varje fall tillförsäkra modern 
och barnet nödig vArd stadgas, att  den 
kommun där hon upyehhller sig skall j 
av behovet pAlcallat fall förskottera un. 
deretöd för tiden 6 veckor före till 3 
mAnader efter barnsbörden. 

iiven i fraga om i äktenskap födda 
barns ratt till för~örjning stadgas nya 
bestrimmelser, bl. a. att  kommunalkas- 
san i nödigt fall skall larnna bidrag i 
de ~ i ~ t a  sex veckorna före nedkomsten 

. och till uppamning i de första tre rna- 
naderna e£ ter födelsen, mot ersättning 
av mannen. 

Beztäminelserna om tillsyn av hälso- 
vardsniimnden skall galla aven ,aktas 
barn. 

.Lagen föreslas at t  träda i kraft den 
1 januari 1910. 

Helt nyllgen har i Danmark, genom 
lag, tryggats den ogifta moderns och 
hennes barns rättsliga stallning mot 
barnafadern och nu s6ker Norge följa 
samma;rättvisa princip i detta lagförslag. 

Vad skydd och' rätt ha övergivna 
mödrar och deras barn i viirt land (som 
ju vill kallas B kulturlandet s)? 

Man later ju ännu man genom att 
de få ssvara sig frias, ostraffat bliva 

. de största brottslingar, d& de därigenom 
förriida egna barn och som' de starkaste 
g& fria frbn ansvaret. 

Man tvingar kvinnor genom svalt och 
urnbärandei till de mest onaturliga ut- 
brott av förtvivlan och vansinne, barna- 
mord, och sedan känner snmhiillet sin 
%plikt, och giver straffarbete %t modem. 
Om nllgot bor väcka kvinnorna till 
kamp för frigörelse, ar det väl vetska- 
pen om de lidanden, och oriiitvisor, 
eon1 övergivna barn och mödrar tvingas 
att genomleva. En  enig opinion för 
ratten till moderskap, och framförallt 
för ratten till att modern och barnen 

. fA leva under naturliga och mänskliga 
, förhållanden, skall val bringa även 
Sserges lagatiftandt: församling att snart 
följa grannländernas strävan .i  att 
7att och verkligt skydd A t  barn och 
kvinnor samt bidraga till att  a118 lära 
eig amvaret mot barnen. 

'Tv& döda.. . 
(För Morponbrie.) 

J 
Ky rkohlockor över 91 ejdm r i q a  - 
e j  till helg och gudsijamt nrr - 
Ni @e endast dödens budskap brirtga 
B herr patron begraves. ju. 

Se, dar nalkas redan processioneh - 
Blommor, vagnar överfullt - 
Mett, sd är det ocksd D herr 
som nu bäddas ner i mull. . . 

I/. 
FaifigItusets likvagn glider fram, 
utalz blommor, ulatz siat. -- 
Nu ej  någott sorg och gr& , 

' 

foger med till gravens stilla hamr. 

Ej nd'n kyrkoklockas ringning körs, 
man har sagt det far e j  ske 
nar elz arm sjalvmördare 
till sin sista vila )örs. 

f . * 

Frifgay du: .Vi tog han livet d&?~ 
.k?ellrb dö -än lida azöd, 
fåjii@ be oin en bit bröd. 
blir d# e d a  svar du dd kan jå. 

Hulda Henricsson. 

Agitations- och upplysningsarlietet. 
e Genom en del motgångar, ' har v. ut- 

skottet icke kunnat som det ongknt, 
verkstallra de stora agitationsplanerna. 

Emellertid skall fru Xata nu u t  .p&, 
en resa i S k h e ,  som börjar den 10 
mars och omfattar föl jande platser : 
Kristianstad, Ahus, Ystad, Svedala, Lim- 
hamn, Lomma, hlalm.ö, Trelleborg, Liind, 
Arlöv, Furulund, I<jävlinge, Dillesholm, 
Bjuv, Hälsingborg, Höganas, Basslarp, 
Astorp, Skäralid, Eslöv, Marieholm, 
Skromberga och Landskrona. Vidare 
finnee det aven utsikt till, att  med fru 
Agda Ostlund som talare, fil en ordent- 
lig agitation i Blekinge i 'slutet av mars 
och hälften av april. För att  kunna 
kanske glädja det stora Norrland, SA fii 
vi viil tala om, att  i slutet av maj och 
in i juni komma , vi edit. Sedan blir 
det att i sept.; okt. och nov. p5 allvar 
taga upp arbetet med Halland och vast- 
kust&, Dalarna, Yärmland, Viistman- 
land, Nerike, Smbiand och i övrigt sfi 
Ihngt vi räcka till. 

Till dess ha vi säkert biittre med 
resurser, Btminstone; vad mynt betriiffar 
och, Rom vi hoppas, aven med krafter 

som.vilja arbeta mecl !ör ,allars var sak. 
A~betszctskottet för Söder- och Vast- 

manlands distrikt av kvinnoklubbar, har 
anordnat en förcliisningsturri. med me- 
dicine c1:r- Anna Clara Romanus-Alfven 
som föreliisare över iimnet ~Soxue!l hy- 
gien n .  Turnén omfattar föl jande platser: 

Mars 25 : Katrineholm. . . 

6 30: Sparreholm: .::. 

April 4: Eskilstuna. . . 

B 12  : Oxelösund. '1 ; . . 
. . 

B B Nyköping. ' 

Maj 30 : IGirrgruvan. , ' , 

31: Vasteriis. 
s EIallstahammar. ' 

Desea föreläsningar böra okfi t tas  med 
stort intresse av arbetarkla'ssens kvinnor 
och bliva av dem fulltaligt 'besökta. 

Gift ' kvinnas rlelilarationsplikt 
Det har under d e '  föregående åren 

ui~clantagslöst gallt att  utan .anmaning 
Mrlarationspliktig giEt man haft att i 
sin deklaration upptaga ein egen och 
hustruns samnza~t~tilmac7e inkonist. 

I regeln galler detsamma iiven . vid 
leklarationspliktena fullgörande i Ar. Men 
nu har tillkommit ett' ganska. avsetart 
!6%da?2ta$. Gift kvinna, som Atnjutit in- 
somst, över vilken hon ' enligt lag ägt 
ttt ensam rada, blir nu fur sig sjulv 
skattpliktig för denna inkomst och kom- 
ner att erhfilla egen debetsedel. Den 
iom kan komma att för' sig taxeras, ar 
'örat och friimst inkomst av egendom, 
;om hustrun pi% grund av aktenskaps- 
Förord eller enligt giva eller testamente 
aller efter vunnen boskillnad själv för- 
vaItar, sam t vidare -. vilket vi stirsldt 
betona - inkomst, som ..hustriin genom 
?get arbete förvärvat. 

Av denna nu hustru i viséa fall ilagda 
!arskilda skatteplikt följer för samma 
Eall i friga om cleklarationsplikten och 
;attet för dess fullgörande.en del .avvi- 
relser f r in  vad i fjol gällde: Gift man, 
rars hustru p& eatt nyss nämnts ,skall 
:ör sig taxeras, är deklarationspliktig 
itan anmaning endaist om hans egen in- 
romet uppghr till minst ett tusen kr., 
)ch hon skall i sin deklaration upptaga 
dott d e n ~ a  inkonnst, icke sahmanrak- 
iad med den, varöver hustrun ägt en- 
lam rada. Har hustruna inkomst av 
iyesnamnda art uppgittt till-.,'minst ett 
~usen kr., ar hon sliyldig att deklarera 
'ör denna inkomst utan.  avseende om 
nannen är - deklarationepliktig eller ej. 

Tysklands. socia1.demokratiska 
parti och kvinnorn'a. . . 

. . 
Ilet socialilcuiokr:~.tisl~a , .ynrtief i 

I'ysklnnd liar gjor t  sl lrirov talet oni 
lett lilcstiillx lcvi!~i~:n~ lmkl u x m ~ e n  i 
Eriiga om partiets viktigaste anmelii- 
;enlieter, skriver :\..ii$ A-n i4"~j. 



le1z1zum, alltid 11:lgon 1.vinn.s va: 
medlem. Vid val till partikongres 
oiiibutl slid1 p i  v u j e  ort, diir flel 
ombud viiljas, en kvinna iive? viilja 
SH framt det ar m6jligt, och i part 

. styrelsen skall en kvinna hava s* 
OCII stnuiila. 

Ilessa iiya bastii.minelaer iiro 1ii.ttzt1 
att förstå, om man ser på Tysldani 
statistik, vad betriiffar ökningen i ni 
talet manliga och lrvinnlign arbetan 

Denna etat.istik s m  u t  si har:  

.. . 

8 
a . .  

M O R G O N B R I S  

mad.  arb. kvinnl. ar; 
' IN82 ...... 11,025,266 4,961,22 

1895 . . . . . . 1.6,533,741. ' 6,37!J,!l4: 
1007 ...... 20,1!)G,640 10,035,70 

- .-.- ---- .-.- . _ . - - _. .. . _ - . . .- - - . .- - - - -- . 

F." Xaii ser s ~ l u i i c ~ i ,  a t t  i förslaget 
till liga stadgar för partiet liviniior~in 
siirsliilt kommit i itaiike, sii.lrerligen 
tili stor nytta för partiet! s i  som for- 
Iil"illaiidena.niien iiro, d& kvinnorna i allt 
stijrre :.ntal dragits in pi. arbetsmark- 
iiaden. 

Enligt ovanniimnch stadgeförslag 
skall i styrelsen för varje organisa- 
tioii, i vilken iiven kvinnor iiro med- 

ra 
s- 
ra 
8, 
;l- 

C,! 

h h l  nrlwtnrc manas hiii* iiaturligl 
vi:: icke arhetare i inalcriiiikt hmii1 
kelse, utan d a ,  soni iiro ved.aamm 
för sin utkomst. Emellertid iir de 
ju e t t  märkligt tidens teclcen, a t  
Iivinnorna i s i  oerhörd grad tvingas ii 
i de sjiilvstiindigt arbetaiides leder.. 

Koiisekvens er 1x1 kunn a hellmer icke 
sisom vi förut vid itskilliga tillfiil 
leii piivisat, utebliva, och liksom i öv 
riga socidn angeliigenheter ha social 
demokraterna varit ile första a t t  för 
st:- utveclilingen och inriitta s ig diir 
efter. Dcn tyska s.ocinldemolrrcztin 
som haft  att verka bland "Bismarcki 
tyska kviiinor'~, har icke. tvekat it1 
siirskilt uppmuntra livinnorqa till de l  
tagande i det politiska livet genon 
a t t  inrymma dem en given medbe- 
stimma.ncleriitt. Vi lciinria iiveii till- 
liigra, a t t  mot en kontingent av 2C 
öre i miincnaden till an politisk förening 
iiger cl~a kvinnliga partimeillemmen 
a t t  gratis bekomma Irvinnotidniii gefl 
"Gleichlieit". 

Kvinnor som medlemmar av för- 
likningsnärnnder i arbetstvister. 

- - - -  --  . --._ _ - _______- _._ . . -  

samma, men man haller icke för otro- 
ligt, att M. Hubert efter ett längre över- 
vägande kommer att ändra Asilct. 

Danmarks kvinnor och de 
kommunala valen. 

i 
Med stort intresse motses i 'vinno- 

kretsar i Danmark offentliggörandet sv 
kandidatlistorna för de kom,munala valen. 
Ma*nn. kan icke h 0 ~ ~ a s 9  att 
de uppställda kvinnliga a kandidaternas 
antal skall stii i förhiillande till det 
stora kivinnliga "]jare* 
andra sidan kan det antagas, att hiinsyn 
har tagits till' kvinnornas sk bestämt 

Denna friiga har samtidigt varit uppe 
till behandling i Frankrike och Belgien. 
I Frankrike avgjordes frilgan i novem- 
ber förra Hret genom  enate ens CIH fattade 
beslut, att kvinnor, som fyllt 30 Ar och 
rarit bosatta i tre Ars tid inom kommu- 
nen, vore valbara till förlikningsnamn- 
der. Omedel bart efter frilgans avgörande 
invaldes sekreteraren i ~nesömmerskor -  
nns facIiJö~ening, madame Jusselin. 

I Belgien behandlades fragan av de- 
puteradekammaren sistlidne december. 
Med 26 ja mot 29 nej beslöts, att h i n -  
nor skulle erhilla rösträtt och valbarhet 
till förlikningsnamnder pli samma villkor 
somt man. Senaten har ännu icke ut- 
talat sig. Arbets- och industriministern, 
M. Hubert, ställer sig 5nnu ab länge 
avvisande mot frkgan, vilket betyder 
mycket för senatens ställning till den- 

---- --- ---- --- - -- -,.----. .---- . . . . .-, . --- .e. -. - 
. . 

Varfar graita vi? . 

T i h r  ha alltid varit on sbr$%m &rnbol Ve-, 
tenskapen ha nu konetateiat, att tarar gro 
en absolut betingelse för organismens . jämvik t 
undor ajälsligt eller kroppsligt lidande, det 
ar det medel till lindring, 

oas. 
I ett n,lmmer av ,Revuer sysael- 

sfittor sig d:r Waynbaum med datta intrea- 
upöram 

och lidande hjarnan tec- 
kpn till avtagnitle blodti]lf6rsel, Men thrnr. . 
: . - 

kamförda 'önskningar, och troligen kor 
ner det att g+ illa för de listor, vill 
cke upptagit nAgot kvinnligt namn. 

NHgra rena 'kvinnolistor komu 
cke att uppställas, da kvinnorna funn 
let riktigaste och bästa sättet geno! 
itt ,ansluta sig. till de olika politisl 
)artierna och darmed öva inflytande 1 
:andidatniinmingen. 

no socialdo~i.iol~r:iti~I<:~ Irviiii~oriir\ dr i l  
n energisk ngitntioii för sitt partis lieto 
'isdagen den 9 mars hade de, genot 
5 kvinnliga fackföreningar och de 
ocialdemokrntiska kvinnoföreningen, ar 
rdnat ett stort agitations- och upplyf 
ingsmöte för kommunalvalen. 
Inbjudningen till mötet och uppropc 

tt deltaga i valen heter det bl. a.: 
r Dagen närmar sig dii kvinnorna fä 

h t a  gPng skall utöva inflytande p 
alet av borgarqepresentanter. Det kal 
is pH. kvinnorna f r h  alla hAll, me] 
i veta att de arbetande kvinnorna ocl 
rbetarhustrurna endast fAr sina intres 
!n tillvaratagna av deras egen klas 
:presentanter, - ,av socialclemokratin~ 
De konservativa, som alltid varit emo 

vinnans rösträtt, ha nu i valrörelse1 
livit förskriickta för de socialdemokra 
ska kvinnornas röster, och agitera iv 
g t  för att f& sina kvinnliga anförvantel 
,t deltaga i valen. 
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Spväl ~ocialdemokraterna som det de 
okratiska arbetarepartiet och vansterr 
L h u  p B  sitt program upptagit frilgan 
n. allmän kommunal och politisk röst. 

r i i t t ,  för kvinnor. Som avgörandet al 
len' kommunale röstrattsfrhgnn endast 
rriiver enkel 1 majoritet, lzan med 
i11 siikerhet tankas, att densamma med 
let första kommer att gli igenom. An- 
iorlunda förhaller det sig med den po- 
itiska rösträtten, vilken m h t e  hava tv8 
.redjedels majoritet för att gd. igenom. 
3ar kommer utgangen att bliva bero- 
mde av högerpartiets stiillning till sa- 
:en.' Det är eärdeles av vikt att kvin- 
norna vid valen ut6va ett sådant tryck 
%r reformens genomförande, att de en- 
last rösta p&. de kandidater som iira 
%r alhan röstratt. 

Sprid MORGONBRIS! ! 
h. . 

bn vid kemisk analys visat sig innehhlla 
samme bcetAntlsdelar uom do ; vita blodkrop- 
partie och nrir do bryta fram, ökarr alltsh 
blodbristen i hjsrnrn. Vid  blodbrist i hjiir- 
nan intriider elnyphet, sav21 nndlig som le- 
kamlig. Den blodfatti~a ' hjtirnan ar alltsii 
md?r sorg m.indro mottnglig In eljes, vilket, 
iter medför, att smartan icke k2nnee i hela ' 

pitt omfhg.  SA snnrt thra'rna bryta fram, . . 

'örökns hjllrnnnu elnppliet..ocIi cle verka fnk. 
, i ~ k t  H O I I I  CIA, HIIIRH )~~dilvl1il!gnrt1~(1d likfloln . 
rloroforin, olcr ollcr iilkoliol.. Rhin driliikor 
iii scrg i t h r  1il;tloin iii?n drhkor doii i vin. a 

Särskilt hos barn, vilkas nervsystem ännu 
,r outvecklat, rerka tArar som ett slags siker. 
ietsventil och de smA . skonas fran känslan 
f smärtan i hela dess vidd. Ansikteta kramp- 
ktiga förvridning, aom under grht stundom 
otrader, underlättar tiirarnas frambrytande. ' 

amma muskler @ttas i rörelse vid skratt, . . 

om ju ockea' kan avpressa tar% och vari- 
enom den alltför blodfulla hjiirnan fAr ctt , 

vlopp. 
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Bild ur vardagslivet. 

Det iir det hiirligaste väder man kan 
. 

inka sig i dag. Solena strdlar lysa . 
ackert p5 den ljusbli, molnfria him- 
ieln i den arla morgonstunden; fbglars- 
M a  sHng höres vida :omkring, ~ j ö n  . . 

lugn och spegelklar, ej' en enda 
indpust stör naturen - i dess sömn. 
Klockan ar ännu ej sex och likväl 

Sras muntra, klingande skratt 'pil skogs- , 

igen. De hörns allt niirmare; snart 
:ymta en skara unga flickor fram vid 
igkrönet. Deras ljusa vackra driikter 
:h den etrillande glunsen ' i de mörka . 
pnen giva dem e t t  obeskrivligt fngert 
seende, ett iitseeiido . soin ldiir dem 
ycket vii1 denna vackra sommarmorgon. 
Under eAng och skratt gir  viigen , 

nm genom skogen. Konma till en ' 

vacker aliitt invid den ,'stilla sjön ropar . , 

en av flickorna: w I-Ialt, :malet af hunnet,- 
fram med maten Jenny.. E n  IAng smiirt . 

Aicka, skiljande sig frhn de imdra ge- . ' 
nom den enkla kliidseln, dukar upp ma-. . 
ten i gräset; det $r jungfrun till en av . 
de andra flickoriias familj. . . . . . 

Nu. SIA alla sig ned k rhg  det y r o ~ i -  ' 
soriskn men sia-idi1ig.z matbordet och 
med aptit iites dess 1äcke:beter. 

Nar det var gjort dansade man i grön . 
g r h t  och vack.ra silnger hördes d5 och . 
d& f r h  den levaadkglada. skaran; - 
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m m  fröjdatles :it somrnarsoieiis s t r h  
och bloiiiniornas doft, i t  niiktergalen 
drillar i triidkronorna, At naturens ur 
derbara fägring, allt, allt var idel gliidj 
och .solsken. - Sorg, - ah, vad Sr de 
för dystert ord, nej bort du stygga tro]: 
det finns blott glädje och lycka, live 
tir ljuft, det iir en endn lting'solig som 
mardag. -- SA tänkte dessa unga, lycb 
liga varelser, som aldrig prövat pH livet 
qnörlia sidor . . . . f 

- - - - - - - - - - - e  

Fabrikspipan bliser. Det ~ t a rka ,  dov 
ljudet later nästan hemskt genom rymde] 
denna vackra sommarmorgon ; klocka] 
ar nu sex och dagens arbeie, fabriken 
arbete, skall börja. Genom den stor' 
porten glider den bleke, magre prolg 
tären in med nedböjd mörk panna fö 
att  bland maskiners gnissel börja sit 
mödosamma arbete'. 

En skara unga flickor om 16-18 A 
närma sig. De bleka, magra ansiktena 
i vilka hälsans rosor för alltid vissna 
och den.  matta glansen i ögonen bevis: 
att det Sr proletariatets döttrar som ha 
synas. Mycliet riktigt, tyst och stilla för 
svinna de genom porten till den mörkr 
fabriken. - Den stänges, snart hörei 
de m h g a  maskinernas surrande, arbete 
har 'börjat, detta ohiilsoenmma, tungr 
arbete som skall skaffa sh d i n g a  tuser 
munnar - bröd. 

Solen lyser ännu högt pil himmeln 
fhglars glada sing höres fr4n de lum 
miga traden; - det ar  sommar, som. 
mar för dem som se det, men dystel 
höst för den hop som i den mörkr 
fabriken, .d i t  solen och fiiglasiingen e; 
nilr, sliter för sin tillvaro, - för bröd 
biten . . . 

. . Hulda Henricsson. 

Göteborgs kvinnoklubb 
har ansett sig böra göra ett uttalande 
i en tvist som f. n. tyckes uppröra sin- 
nena därnere och vars anledning ar se- 
naste kommunstyrelsevalet. Klubben 
bar saledes ii insundareavdelningeo~ j 
.Ny Tids  sagt  s in  mening i frdgan och 
som mödrar hiivdat sin uppfattning om 
kampen mot diilig litteratur, vilken stora 
friiga blivit införd i den nämnda tvisten. 

. Vi göra oss icke till tolk för niigon 
mening som rbder om kommunstyrelse- 
valet, men vi citera det vägande i kvin- 
noklubbens insändare och ba fast oss 
vid ,Ny Tida.. kommentar till denna. 
Klubben akriver g:m fru Elvira Ström- 
berg bl. a. följande: 

,Vi soc.-dem. kvinnor inii vara ungdomen 
tackeam far dese vakenhet vid detta tillfiille, 
ty de av oss som aro mödrar isynnerhet, ha 
med oro sett allt detta tryckta elande över- 
evamma och att tigande Ase detta ar  lika 
oansvarigt som att sprida det. 

Till sist en uppmaning till kvinnorn?: se  
upp vad som utbjudes i bokviigl Urskilj 
noga vad som sitttes i haiiderna pb barnen 
och er ejalv1 Sag i f r h  att smutslitteratur 
a r  lika skamligt att  ealubjudae som att lasas. 
Det finne8 numera mojiighet att  billigt fii 
vardefull liisning, som man kan ha nytta och 

i 

n:iiint nöjo :iv. 'I'. ö. etA jii LiLliotelt till f61 
fogarido alldeles gratie, dar man iivon erhilllt 
lediiiug i val nv liltoratiir i alla iimnexi oc 
av nlln författare. 

518 vi  görs vad i vAr makt ethr för &t I 
ljus över landet.,' 

Och l svarar .Ny Tid8  alund da : 
,Vi ha ej  viigrat införandet av ovansti 

ende, som ju Br ett gairskn vackert bidra 
till kvinnokliibbene knraktirietik. Front m( 
majblomman, censur över !ven tillAten litti 
ratiir - det ur socialism, menar kvinnokliil 
ben. Fader förlat dem, - -. 

.Arbetarklassens kvinnor fll helt siikei 
lura sig ,veta vad: de göra,, men ma 
kunde önska att  !de inom vårt pari 
finge göra en menlng giillande utan at 
mötas med Överlägset hin. 

Inte f& de tal8 som arbeterskor 
Frbgor, vilka beröra 'dem som' arbeterskol 
inte som mödrar i deras ?pöramål, me: 
våra man1:ga partivänner böra lär 
~ i g  först&, att  vi taga oss ratten att  u1 
tala oss blide i partifrågor och andr 
FrAgor aom stll oss nära. 

#Arbetarhustrurna få lära sig laga mat> 
?olkekoleclverstyreleen har beellitat upplat 
ikolkOkslokalerna i fem ' av hiivudetadbn 
iolkskolor för kurser i huelig ekonomi, av 
iedda för arbetarhiietgir. 

Planen till deesa kiireer har utgitt  frAi 
3tockholms lokalavdt$ning av svenska skol 
röksliirarinnornae föiening, som funnit at 
m av . orsakerna till, den mycket omtalad, 
rroppsliga svagheten lioe det uppvaxandi 
ilaktet är navdramas brislJalliga kunskaper 
lenzntets skötsel, speciellt i rad .som hor ti2 
~aatlngni~zgen. Darjör kan en bespisning a. 
rnclernarda skotbarn q' anses som annat an a 
i jab  jör  tillfallet, eowa icke haver rjalca grund 
~rsakm. Denna kan endast psverkas genom an 
irdnaude av kurser för barnens mödrar. Föi 
le allra fattigaste ,anordnas kostiadefria kur 
er i matlagning, dar var och en lagar ma' 
or 3 ii 4. pertloner och fAr ta maten med sil 
iem till sin familj. För de mödrar som hr 
Bd ntt betala nttgot anordnas kurser i mat 
agning, dar de betala den direkta omliostna 
len för maten eom de tillaga och iita. Slut 
igen anoidnas fqr de, madrar som e j  ha till 
alle at t  genoms8 rnatJagningekurser och son: 
jalva ha nhgon praktisk erfarenhet demon 
trationskureer i niatlagning. 
Patriotiska siillekapet har utlovat ett un. 

erstad av 500. kr., s& att kurserna kunna 
medolbart sattas i gRng, sedan nu folkskole- 
verst yreleen upp1 Ati t lokaler. 

Det ar ju gott och väl detta, att  hör- 
an ar  gjord för att  f% planen fullstän- 
igt realiserad, na'mligen att  folkskole- 
ndervisningen lrompletteras . med en 
ullstlindig kurs i s. k. hiislig ekonomi. 
Ien nnan kan ju ocksi börja söka lösa, 
roblomet, att  hustrurna fil mynt och tid 
.IlrKckligt för hushllllets och hemmets 
rdentliga besthnd. Arbetslösheten, dyra 
yror, höga . skatter, smii arbetslöner 
iingar hustrun-modern in i hemarbets- 
idustrien, till grovarbete i B h ja iphus~  
. s. v. och hemmets och hushiillets 

i 

arbete Far iitl'ör;is pfi .kort? h s t c r .  och 
vi1ost;under. Det iir nog !e egentligii 
orsakerna till a t t  barnen'.bli . . underniirda 
och hemmen illa skötta. ' . . . 

Fureningen för kvinnan's politiska r6st- 
ratt i Stockholm höll den: 2 mars ett Dopini-. 
oneniöte~, med anledning av 'att kvinnor nu 
medgivas koinmiiiial valbarhet. Xhgon opi- 
nion blev det nu icke, men va] en tacksam 
gladje över denna =reforiiis, och.upplysningnr 
om, hur rakademiskt bildade kvinnors arbetat 
for ~iina rattighete:r och hiir mang& kvinnliga 
fil. doktorer och kandidater 'det finnes i vart 
land samt v ika  som äro styreleen i ~akade -  
miskt bildade kvinnors förenings. 

Det viLrdefiilla i mötet var'  frkn Stliël von 
IIolsteiiie ,Ilistorik över kommunallagarna,. 
I övrigt starktes intrycket av att för de 
flesta röstrattskvinnorna 'existera inga arbe- 
tarkvinnor. 

%Arbetarkvinnorna ' och kocialis- 
men., %r en Iiittlast, men 'aven inne- 
hillsrik broschyr och ar sakert den basta 
i partilitteraturen för sitt syfte: agitation 
och upplysning om socialismen .bland 
arbetarklassens kvinnor. : Förf. '(redaktör 
Fr. Ström) har förstktt att populärt och 
medryckande bevisa hur ' nadvändigt det 
ar, att  arbetarkvinnorna. läia sig först5 
den socialdemokratiska a;betarrörelsen, 
och vad de ha att  vinna. genom att  till- 
höra densamma. Broschyren a r ' .va rd  
en omfattande spridning .och böra alla 
~rganisationer rekwirera och' eälja den, 
sh den blir last :tv alla arbetarkvinnor. 

Den kostar 10 öre med, 20 O/o rabatt 
För i%terför&äljnre och finnes att  rekvirera 
ooa Soc.-Dem. Kvinnokongressens . v. ut- 
3kott under adress : F?YG E l h  Liqdley, 
Tunnelgatan I B, I, ~tockhokn. 

Minneslistan kórnmer att' 'införas 
indra m h a d e n  i varje ha r t a l .  De Irlilb- 
)ar, som därtill vilja i h!!orgonbris an- 
ionsera om mötestiden &h lokal för 
nöten, kunna detta mo t  att. beta!a 25 
ire gangen. 

Kvinnoröstratten och socialdemokra- 
lins framgångar. Under denna. rubrik lam- 
iar Arvid Neoviue i siets liiiftet av Nutid 
wd ta to t  av en statistisk iindersökniiip, av 
rilken framgbr, i övereiisetiirnmelee iiiecl den 
Dagny tidigare publicerade artikeln ,Iivin- 

Lornns röstr0tt och lantdagen i fin land^ nv 
röken Helena Westerniarck; ritt. vieeerligen 
,tt beroende kan förefinlia'rr mellan ktriniio- 
östratten och antalet socicilistieka röster; 
nen att dettn beroende #r .alldeles nioteatt 
[et, soiii antagits av professor Fahlbeck i 
$,atsvetenskaplig ticiekrift. Pet av honom 
.rivna .phetSendet, att  kvinnorna skulle över- 
tigande rösta p i  socialister, synes tvartom 
~otsitgae av erfarenheten. i Fiiilniid, s3 till- 
ida att det euda etatietieku 'm'nterial, Roin 
5r nitrvnrnnde dfirif.rltn kan prestertie, bo- 
thint vittnnr mot dot.tn antngni?do. . 

Dot eynee som ' , ~ ~ i ~ n ~ *  iiiocf~detin~ iiiod- 
elando villo liignn* de tvulisnmmn i láiidet. 
'i trb dock att niir kvinnoynn i v h t  Iniid 
\tt sin medborgnrrltt, arbeta.rkcin~ior~m icke 
kola frukta socialdemokratin, utan ennrnre 
5lja.denna och den~klnss de  tillhöra. 



Ett litet prov 
p i  frii Elmas alltt att  anmala ,Morgonbris,, 
följer har nedan: 

Lilla fröken ,Morgonbris, 

iir ute för andra gAngen i Ar och stiger. 
Det ar egentligen för borgmrstar Lindbagens 

direkta steg in till oss 'hon ejolv g6r nigrn 
utomordentligt sirligs ,pas*. Bien - alltid 
ar  det men har i vitrlden - hon gör det pil 
bekostnad nv vanligt folkvett mot sitt eget 
parti och f r h i s t  mot riksdagsgruppen, villra 
f A  aviilja, bëat de gitta, följande ratt imperti- 
nenta ord, som fru Ruth G-n lirgger i hen- 
nes m m :  

Vi hoppas livligt, att  medlemskapet i v h t  
parti for hr Lindhagen icke skall förpliktiga 
till niigot avkall pH de principer, som förut 
ledde honom till strid för r#tt At de tillbakn 
eatta och iitplundrade i vArt land och bland 
dem, icke minst, nationens kvinnor. 

Avkall pR principer l Vi hoppas partiets 
korriimperede ledareuslingar ta saken med 
etörre jamnmod an hr  borgmastnren, som 
sannerligen kunde ha sk81 stiga: Gud bovaro 
oes för vBt-a v!innerl 
* Om nu detta ~ o r ~ o n b d k n s  yttrande och 
vRra kommentarier förefalla nAgot opokryfiska 
för de kvinnliga Itisarna, vilja vi upplyea, att 
saken nog narmast rör sig om *gruppens, 
och borgmastare L:e olika hAllning förra riks- 
dagen till det rysliga tvisteamnet idustriellt 
nattarbete för kvinno9=. Den finkanslige borg. 
mastaren ville inte förvtigra kvinnorna n Agon 
frihet, som mannen' tinnii ha kvar, inte ene 
att arbeta eig fördarvade, medan .gruppen, 
tycker det ar  nog med det privata nattvak, 
soin gudi klagat brhkar vara livimors ocb 
framför allt gifta kvinnors lott.. - -.- 

Annars hade vi tankt berömma fröken 
Morgonbris, Hon förefaller valekiperad och 
aktuell, farsedd med rikkdagekaeeri, marga 
rinprorer och andra saker av etorre eller 
mindre varde. 

SAvlil Lindhagen, eom en annan Hagen och 
fru Sterky &ro portratterade. 

E-a D-n. 

Om nu fru Elma hade fast sig nhgot, vid 
den viilkomsth~lening h r  L. erliöll d& han 
intriidde i partiet, bl. a. orden om, att smed. 
lemskap förplikt ar~,.sA kanske vár blygsamma 
förhoppning icke sb hade förargat eller tniss. 

.. tolkats. 
blen fru Elma ville siikerligen Ater, med 

sin sdjiipaste niguingr betyga, ett  pli henne 
kunna mannen lita, om hon ock's8 darmed 
faller kamraterna och kvinnorna i ryggen. 

I övrigt kunna vi, dA s6oc.-Dem.# klippt 
fru Eimas ~ s n n ~ i i l a n ~ ,  aven Bterge .Arbetar. 
bladets, mening om densamma: 

,Stora fril Elnza i s A r l . ~  #r makta förlora 
nad vorden pá slilla frdken I\lorgonbries och 
tar till stora ,grytkroken 8, varefter tidn. Rter- 
ger ,aiimlllanr och slutar med följande ord: 

,SA lángt fru Elma, som inte sparar pli 
kraftorden mera an nbgon annan och aom 
i elutet gör sig ekyldig till en förlöp- 
ning av 83, pass grov kaliber, att  de9 Ilimnar 
Btskilligt bakom sig. Att lata piskina att hr 
L., och dtirnred majoriteten av de organiee- 
rade kvinnorna ejalva och en mangd andrn 
partiviinner iiro emot on delvis ensidig ock 
halvjurdig Zug8tiftning for vieea kvinnliga nr- 
botare darfor at t  da icke vilja förvagra kvin- 
norna nbgon frihet, ,inte ene at t  arbeta sig 
fördarvade,, &r att slunga iit en medveten 
osanning, vilket icke ar  t.illbörligt. Nog vot 
fru E. att m h g a  och vagande skir1 har fram. 
förte emot donna lagetiftning, Iiksoni ock att 
desea skal vor0 bra nara att vinna majoritem 
ten tör eig p& senaete partikongress*. 

Frln Furulund. 

DB det nldrig skrivits nfigot i .Morgonbris* 
orn vbr kvinnokl\ibb har i Furiilutid sh kan 
jag meddela att kliilbon gAr ratt bra framHt., 
fast nog kunde det vara battro om blott alla 
kvinnor företodo sin sak riitt, ty clh kunde nog 
v& kklbb raknat flera medlemmar iin den 
nu gör. Klubben har för narvarande 53 med- 
lemmar. Vid rionaste mötet som hölls den 
16 febr. ingingo dock e j  mindre Bn 11 med- 
lemmar i klubbkn. 

Bland frkgorna pk dagordningen stod mar- 
garinfrilgan föret, vilken klubbon tog tin be. 
handling och efter en liingre diskussion be- 
eliitades att bojkotta Renitlie och Pellerine 
margarin enmt försöka att göra bojkotten a l  
effektiv som möjligt. Vidare bes1 ritades att 
inlösa tv& reverser f r h  Kooperativa förbiindet 
pA tio kronor vardera. AngAende samarbetet 
mellan kvinnor och man har p5 platsen e& 
har klubben beslutat att  pA vAra möten in- 
bjuda manliga kamrater aom ha eiria haetr~ir  
med i klubben. Resultat av detta ar  a t t  
mannen ratt flitigt besöka v8ra möten och 
kunna de dH f& en inblick i vttrt arbete, 
vilket mbnga nog förut ansett e j  vara av nh- 
gon betydelse. ,Jag vill med detta ha  nog 
sagt för denna 6 ghng, inen ekall en annan 
g&ng Aterkommai 

Frambar bareed en varm kamratlig hale- 
ning till alla kvinnoklubbar landet r m t  frAn 
klubben i Furulund. 

G-a. 

Brev f r h  Qeiiivare kvinnoklubb. 

Efter vi eb lange varit osynliga i v i r  tid- 
niqg, iir det v81 pH tiden att vi ge nlgot 
livstecken ifrna oss. VLr klubb g i r  eakta 
mim sakert  framat, fast det mAete erkannas 
att det ar hiirdbruten mark hariippe. Det 
torde nog det rneeta bero pS att vi s& eUan  
kan f A  n k o n  agitator hit. Har behövs hycket 
agitation pli Norrlnnd och att dgonting göres 
för at t  f &  iigitationen battre tillgodosedd har, 
ar  alldeles nödvitndigt ' för v h a .  klubbars 
framghg. 

Söndagen den y'/, hölio vi var företa arsfest 
i samband med wfaninvignings. Festtalet holla 
av fru Anna Fradin fr in Malmberget, vilket 
hon gjorde utmarkt, som ju  morgonb brie^ re- 
dan omtalat i eitá förra mr. Dessutom bjöds 
pli ' musik eamt 'eHng av N. O. V:e barnkbr, 
eom p& ett rnllsterligt satt Iöete sin uppgift. 
Även förekom de$claniatioii, och kaffedrick- 
ning hörde som vanligt till programmet.. 
Livligt bifall vackte en smakEiillt arrnngerad 
tablb, förestallande frihetsgudinnan, omgiven 
av den upplysta och den* blinda varlden. 
Festen, som var talrikt besökt 'och bar .  en 
alltigenom otvungen och hjartlig prtigel, av-. 
slutades med dans. 

Har ar  kanske Iiimpligt at t  aven namna 
nAgot. .om vAr- .fana%. Den &r av rött helylle 
med .breda vita s idenbhler  och vita silkes- 
fransar, aven enörnialceriet av vitt silke. In- 
skriptionen A ' ena sidan ar  .Gellivare social- 
demokratiska kvinnokliibb. Bildad den "/, 
1D08r samt R nedre' fiiltet: .Svik ej fanan, 
hellre d.,. Embiemet hterger frihetene gli- 
diana med upplysningens fackla höjd. Fram- 
for henne strillag fribetesolen och under &r 
en sköld med orden: ~ROstrCLtt At kvinnan,. 

% 

fanan8 andra eidn ä r  ett motiv fr in Lapp. 
land .och övre faltet b& inskriften: ,Bort 
med klass- och rudrycks~amhii l le t~ och sido- 
firltan: aOch avarjon trohetaeden i kreta 
krjng fana rödl Att ekom hjilltar kampa. 
för frihet ocl-i för bröd., Var fana ar till- 
verknd hoa hr Augiist Lagerström, Örebro, 
och %r i betraktandet av.det viil utförda ar- 
betet billig. Vi iiro a t o h  över vhrt samlings- 
tecken och akola unuer det an mer energiakt 
söka arbeta för var '  .arbetarrörelses fram-' 
gging. %led kamrnth%lsning till klubbarna 
hela landet Erin Gellivare kvinnoklubb. 

A. P. 

Brov f r h  ~varnsveden. 

8oni det ej pA mycket lange vaiit nigot 
synligt frin ~varneveclen' i ,Morgonbris#, fAr ' 

jag val t aga  mig friheten .och visa, att  vi inte 
alldeles somnat utav. Kiiibben bar bar haft 
en endan diir period av daligt besokta möten . 

eamt slappat iotrcsee. Hoppas dock att den 
varsta krisen &r över nu och att kvinnorna 
b r a  eig inse, att  clet inte duger att  ligga pH ' .  

latsidan ens niir det ggller kvinnoklubben. 
Hagra intreseerade medleminar finnas ju, och 
det giiller för Geasa att tnga nya .frieka tag 
eaint icke ]&ta sig förtröttas av det motethnd 
vi röna. Till de manliga kamraterna ha: pli 
platsen -vill jag atiklla en maning: ,Visen Eder 
ej sh motvilliga för vár klubb, utan manen 
i atiillet Edra huetriir ocli döttrar att  sluta 
sig till 08s och deltaga i arbetet. Betank 
vilka det ar, som skola uppfostra det kom- . l  

mande slaktetls Jag tror inte at t  litet upp- 
lyening om vad striden galler skadar oss k&- 
nor, nar vi akola dana unga mottagliga sinnen . 
sa att de bliva goda, pliktmedvetna man och 
kvinnor. Visserligen medgivee att inte allt . 

är  eom det borde vara inom klubben, men . . .  
med god #ilja och litet. förstaelse i f r h  miin- 
nene sida, skola vi nog'driva srnhsinnet p8. L 
flykteh. Dliriör, kvinnor i Kvarnsveden, skaka .L 

utav Eder tröghetens boja, aneluten Eder till . ! 

socialdemokratiefia kvihnoklubben. Begöken . 

vLra maten, och delt ap i arbetet och diskqesio: 
nerna, eA ekola vi snart se;:en ny tid randae, 
db ej  vidskepelse och amhaktigbet a r  det . 
allt beharskande, draget hos Kvarnsvedena . . 
kvinnor. Anm J-n. 

FrBn Eokilstuna kvinnoklubb, 

I ~Morgonbrir D har ingentipg 'varit synligt 
p& länge frAn denna plats,. detta vii1 beroende . 

pA att inga lyaa&le reeult&vsrit att  omtala 
för Morgonbrie liiaare. Bar. vi s i~ t ' l a t o  höra 
av oss, hade har nyligen avhkllits, en konfe, 
rene med ornbiid f r h  kvinnoklubbar i 
Söder och VBstrnanland, p5'Eskilstuna kvinno- , 

kliibbs inbjiidan, varvid som bekant ett distrikt 
bildades, omfattande dessa ,klubbar. Sedan . 
dess liar allt glitt sin vanl,iga p h g ,  men klub- . 
ben har ej för det varit overkwupJ.~,vilbret. 
framgir av styrelsoris hberiittelse, soni före- ' 

droge och gobkandes .y6 Hrsniötet 1:sta sön- 
dagon i januari. Utom de ordiiinrie mötena, . 
ha biillits under h e t  4 estra. , Till ett av . 

dessa moten voro inbjudna samtliga organi- 
serade kvinnor för at t  diskutera en motion i 
etadsfullmaktiee oiii en huarnoderskolas bil- 
dande har. (Deu iir ëv'eu" under bildande nu, - .  

men e j  pH de  grunder eom .arbetarkvinnorna 
. . -  



uttalade sig för.) Vidare tia flera offentliga 
r mncn om möten billits, ph vilka en serie ï 

~kvinnane st allning l il1 de olika epörsmilen 
i samhiillet~ varit under dieknssion. vi' ha 
ilven genom enskilda diekuseionsmöten för- 
eökt skola oas, för att kunna mera deltaga i 
offentliga möten och förhandlingar. 

Den 6 december firade vi vhr ?:de kefest, 
varvid föredrng hölls av hr A. Weidenhaijn 
f r h  Stockliolm och utfylldes prqsrammet 
deseiitom s v  e h g ,  musik, kaffedrickning m. 
m., vilket allt borde lockat en lángt större 
publik Bn som nu var fallet. Men det #r eA, 
nar det bjudes pA nAgot av vllrde, dA 1yea 
de som vi önska n&, med sin fr8nvar.o. 

Till styrelse Iör detta Hr valdes fruarna Ida 
Adamson, Arnanda Stenliind, Tlieress Ol~aon, 
Anna Askerlund och Anna Karleon. Till sist 
en halsning till alla klubbar lnndet runt frdn 
Eekiletiina kvinnoklubb. Th-e. 

Brev till Horgonbrie. 

Skrombergs ~iocialdemokratiska kvinnokliibb 
beslöt pA eitt eenaete möte att instilmma i 
bojkotten mot Pellerin8 och Zenithe margerin, 
samt uttalade sig för att medlemmarna a8 
mJnga eom möjligt skola göra sina inköp i 
platsens konsumtionsförening, ocli a t t  $e som 
handla hos privatbandlarna skulle uppmana 
dessa, att ej föra bojkottade varor i sinn af- 
fgrer eA Iitrige bojkotten varar. Vidare disku- 
terades frAgan: rkunna kvinnorna vara nöjda 
med den lösning röstrattefrligan nu erhlllit?. 
Denna friiga beslutade mötet besvara med 
n g  samt uttalade sin protest mot denna lös- 
ning, varigenom kvinnorna fortfarande belt 
uteetangee frHn medborgarratten. Man ansAg 
at.t kravet pil allman, lika och direkt röstratt 
för siiv81 man som kvinnor alltjamt bör vid- 
htillas. 

Den 2:dra januari Iiöl1 klubben en julfest, 
till vilken allmiinheten var inbjuden, och alla 
eyntee nöjde och belAtna med anordningarna, 
och inte minet klubbens intresserade med- 
lemmar, därför att  auktionen av en del skankta 
varor inbringade en inkomst ps  90 kr. till 
klubbens kassa, ett :gott resiiltat pA eamma 
gAng aom en trevlig afton. ' Till r ist ömkar 
jag alla Morgonbrie' l a w e  god fortsattning 
p9 ' 1909 och ett gott .reeultat för kvinnorna8 
gemenaamma sak. Med kamrathalening 

. B. O. 

Linkopinge eoc.-dem. kvinnoklubb 

bildades efter ett föredrag a £  fru Ruth Gustaf- 
son den "/,, 1907. Under Aret har hiillite 
19 ordinarie möten och i agitationssyfte har 
hallits föredrag a t  fruarna Ruth Guetafeon, 
Agda Ostlund och frkn Hilma Hofetedt. Vid 
var Arfeet, som hölle den 1908 .hölls ett 
utmarkt föredrag af  frkn Amanda Horney. 
Nueik, eang och deklamation hojde festatam- 
ningen. Klubben har under Arot tecknat 2 
andelar i föreningen Folkets HUR hars'tadee. 
Vhrt medlemsantal iir fataligt, men de med- 
lemmar, som finnas aro besjiilade av en le- 
vande tro pA eeger far v i t  rattvisa sak. 
Linköping &r en bhrd jordrnh för de social- 
demokratiska ideerna, och kvinnorna ~ t l i  giirna 
oföretaende, eii lange inte nöden ger dem& en 
vaken bl.ck och den syn p& cramhtillete oratt- 
fardigheter, som endast den kan f& soin vet, 
att det inte bör vara till för parasiter och 
tankltlsa vareleer. Fram till eeger ar v8r 
lösen! Med kamratlig hiilening £ r h  

Linköpings kvinnoklu bb. 

Frln Limhamns kvinnoklubb. 

Man kan jii tycka, att  har ute i l imhamn, 
det stora fnbrikssnmhlllet som raknar flor 
arbetarhustrur än mbnga andra plataer, skulle 
finnae en stark kvinqoklubb, men e& ar det 
inte niiihera. t 

I febr. 1907 bildade8 hiir viis kvinnoklubb, 
soni tack vare vdra .anliga kamraters hjiilp 
oc!i sympati raskt gick framilt. Et t  ?O-tal 
medlemmar furinos dA och.ett ganeka stort 
introese visade sig kvinnorna aga för Llub, 
bene arbete. En fana anskaflades till den 
företa maj eamma Ar, vilken vi med etor 
stht invigde. Rfen nu ser det ut  som om 
allt intresse hade svalnat, det &r till och med 
ev:"trt at t stilja 119grn tidningar. Ar det niigon 
som vi\gnr agitera för vRr eaii,' blir den ph 
det Iojlignete förlifinad. Men trots allt finne 
iindrl ett tjugotal kvar och vi hoppas och tro 
att inte aven dessa svika fana och kamrater. 

Med h#leniiig till vira  kainrater landet runt 
L kvinnoklubbene vagnar O. M. S, 

Brev frln Vknereborg. 

Vanersborge sociafdemokratiska kvinno- 
kli~bb höll en viillyckail feet den 23 jan., var. 
vid förekom deklarnaiion och i~pplBsning m. 
m., varför kommitt6rahe hade all heder av 
nnordiiingarna. Lokalen var stilfullt dekore- 
rad och en vacker julgran var placerad i den- 
samma för att höja etginningen. Festen var 
anordnad i agitatoriskt syfte, mon trilkigt nog 
veta otaligt m h g a  av vbra arbetarkvinnor inte 
sitt< eget basta, bhde gifta och ogifta et& slöa 
och likgiltiga för kvinnorörelsen, fastan de 
dagligen fii  lida oförratter. Tank om alla 
vira fabriksarbeterskor ville sluta sig till 
kvinnoklubben och hjalpa till a t t  arbeta för 
vart nill: kvinnornas frihet, dá skulle snart 
Vanereborge kvinnor kunna stAlla sig i jam- 
höjd med övriga vakna kvinnor i andra 
samhallen. Vi vilja darför vadja till var 
och. en gift manlig kamrat i arbetarkommun: 
,bed din hustru at t  h8n gAr in i sin organi- 
jation ,och intresserar :sig för allas var val- 
iijrdr. Det a r  ruiinnens plikt sB sant de 
bro saktar partivanner, att  mana fram hiven 
sina huetriir, men de8 a r  l alltid det gamla 
~klllet: .vi hinna inte med,. Jo, det gbr visst 
att. hinna med. Gh pA mötet, om inte mer 
an en gAng i mhnaden, SA vore det andl  nHgot. 
Det bleve alltid nigot frö som slog rötter och 
kunde bara frukt i en framtid. Du moder, 
kufide lära dig Fostra dina barn för den ko .  
derna arbetarerhelsen och sjaiv finge du Iara 
dig att socialismen inte ar  e& fasavackandc 
som. vara motsthndare ropa. Darför Vaneres 
borge arbetarkvinnor, g%n in i Edert eget led, 
visen at t  Ni vilja vara anhangare av rattviea 
och kommen i hag, att vi behöva mycket upp. 
lysning för vhrt framhtakndande till det mAl 
vi alla etrava efter. E. S. 

Brev fr8n Västervik. 

Undertecknad vill med red. tillatelse med. 
dela nAgo,t om kvinnorirelsen och \;&r klubb 
verksamhet här i Vastqrvik. Har Ilr en rivhr- 
arbetad ka rk  för de 'moderna idgerna och 
isynnerhet ha kvinnorna stannat efter i utveck- 
lingen. h t t a  eorgliga förhiillande torde när  
ma& bero diirph, att vbra manliga kamrater 
gara för litet, f& att f á  sina kviiinliga an- 
höriga och kamrater att inse den etora iiod. 
vandigheten av sammanslutning. Trote dotta 
motethnd, gAr vAr nu  4' Ar gamla kliibb 

I \ 

framat mod sakra steg. Under det gfingna 
Hrot har ganska mycket utrlttats; Vi bado 
26 styrelse- och klubbmöten jjcb behandlade 
m8nga för vAr rörelae nyt t igi  frkgor.. Flera 
Eeator i agitationssyfte ha vi anordnat och vi 
arbeta f6r ntlrvarmde energiskt för aiiakaf- . 
fande av egen fana till 1:sta maj 1909. Klub- 
ben har &ven föreökt p& basta s#tt skola sig 
för att  kunna blttre deltiga 'i diskiiseioner 
o. d. Vi aro nagra eoni arbeta,för Morgon- 
bris' spridning, rnen vi möta stort motstRnd 
f r h  en hel del oföret5ende, va;för vi ha  svart 
att siil ja tidningen. 

Bland andra frligor vi hatt före p& rara 
möton iir att  nllinna röstratts: och nykterh.ets- 
frfgnii, hiir klubben bör, atWa eig gent emot 
militarismen, mmt  tobakeforl~rnkningene lort-  
ekaffnncle, elkrskilt deii fördarvlign cigarrett- 
rökningen för den iippv%xande. ungdomen. 
Undertecknad fick p5 sista mötet i- uppdrag 
tillsiinda ekolrbdet kiiirstldea en skrivelse i 
detta syflo och vidare införa en notie i plat- 
sene tidningar med vadjan till cigarrhandlare 
att e j  sälja niigon sorte tobakevara till ung- 
dom under 15 Ar. Som klubben beslutat pi% 
alla vie stödja kooperationen, s& iiro vi, bQde ' 
fruktade och hatado av en del 'privatkayits- 
lister och ' bakhtstrilvande , bar' p& platsen. 
Mycket mera skiille kunna' uppraknas, men 
£!r att e j  tags .tidniniens utrjymme. för. mycket 
i ansprik, ekall jag be f A  Bterkqmma en an- 
nan gang. 

Till slut en hjiirtlig halaning' till vára med- 
ciyatrar ocli partivhnner landet runt och ön- 
skar jag att ni e j  tröttna p& at t  vacka och 
iipplyaa de  utometilende för' v i r  etora eat. 
Upp till gemensam, liansynsiöa :kanlp mol 
kapitaliateamhallet, Bom ger livete lycka och ' 

skönhet At f&, men l l ter  det etora flertalet 
gA hungrande efter skönhet och lycka, efter 
ljus och jord. Eniga vi stii, söndrade vi falla! 

. Med partihiilening 
Edit B . . g, eetr. 

Brev till Morgonb.rie.' 

Som förut namnte s i  bildades i somras et t  
distrikt av socialdemokratiska kvinnoklubbar 
i Söder- och Viistmanland, med verkstallande 
litskottet förlagt i Eskilstuna, samt styrelse- ' 

medlemmar i Vaeterbs och ,Nyköping. ' An- 
ledningen till, att ett distrikt kom till .etind, 
var att  man ansag agitationen. battre kunde . 

ordnae inom ett mindre omrade, dels ock at t  
medlemmarna inom ett 'distrikt battre lara ' ' 

kanna varandra och p& e5 satt kirnna under- 
stödja de mindre barkrakiga klubbarna, samt 
att dessa var pA sin ort kunna undersoka nar- 
lirgande platser, om det finne möjlighet att  
bilda nya klubbar pil distriktets bekostnad. . 
Att agitationen annu ej kunnat kedrivas i sb 
stor utstriickning som vi önskat, beror p5 8 

flera omst&ndigheter, dels hir ju distriktet , 
Snnu sá nytt, dels bestar det av s& f A  kliib-. 
bar, f. n.  endast 8. Flera finnas visserligen 
men d e  aro annii e j  snslutna, beroende p& 
at t  de aro nybildade, ocli följaktligen e j  bar- . 

kraftiga nog alt erlagga kontingent till distrik- 
tet. Likval liar dock n&ot utratttrts. SH- 
Iiinda har utskottets ordförande, 'frii Lotten 
,Johnsoii, hAllit föredrag i ~ ~ a r r e h o l m ,  Arboga 
och Vrena, vilka alla vnrit val besökta och 
ltimnat goda reeiiltat. Ä.veii ligga. vi i under- 
handling ined Vronn, Harg, Kgping oob Skiil- 
tiina m. fl. plntoor om kliibbnré l~ildande. 
Vidare ha vi, enl. konfe.reneeus' i Eskilstuna, 
beuliit, lyckste triiffa övoroilskor~~inelse med 



iiicdiciiie &r Aiinn. Clara Roiuniiuri-Alfvói 
f r h  Norrköpiiig, om en förelibningstiirn~ 
rörnnde sexnell hygien, till olika plntserni 
inom distriktet - i elutot av mars och bör 
jan av april i Stidermsnland, twmt i elotet:nq 
maj i Viistmanland. Vi hoppas att defier 
förelleningnr komina att omfattas med in 
tresse sv  rirbetarklassene kvinnor,i villin si 
val behöva upplysning. .i namnda timnen 
Föreliisningarne . Bro .aveeddn endaet fö: 
kvinnor. 
Jag har h k  endast i koitliet vidrört vPi 

arbete, och som eynee, Ila inga etorverk af 
rattats, men vi hopprle p& framtiden. Til 
sist en knmratlig halsning till klubbarna inon 
distriktet fran v. utskottet. . T-he. 

iiallstahammars kvinnoklubb - 

firade ain' hrsieet den 28 febr. Föredrage 
hölls av frkn. Amanda Horney och fester 
var lyckad. 

Sthlm6 södra kvinnoklubb 

Grade den 27 febr. sin din vigning^ med et! 
trevligt eamkviirn. E t t  kort föredrag hölls 
av fru Anna Sterky, som framhöll betydelsen 
av klubbens arbete blnnd arbetarkvinnorna 
pb Söder för att fti dem intresserade för tia 
dene etora fragor. Publiken instanide i före- 
draget med att kraftigt besvara ett fyrfaldig 
leve för klubben. I övrigt utfylldee program 
met med >.kafferep>, e h g  och dans. 

Stblms norra kvinnoklubb 

.behandlade vid et t  talrikt besökt möte den 
15 febr. fragan om .Kvinnor vid val,. Fri.  
gan inleddes av fru Ruth Gustaf$on, som pikpe. 
kade, at t  det a r  pA tiden, att arbetarkvin. 
norna börja Iiim eig principerna vid val: coli. 

, daritet, iinderordnandet av beslut, eamt fram. 
förallt att alla skola hjalpa till att  verkstalla 
fattade beslut. Diskuseionen blev livlig och 
mötet initamde i inl. eynpunliter samt fer. 
dee in ph frigan, att  till stundande 
kommunetyreleeval ekulle litse en kvinnlig 
kandidat. SA blev aven mötets .beslut och 
ar  det att  hoppas att den.uppeatta kandida 
ten blir vald, .sZI Yi fAr en kvinna med aven 
i styreleen för Iandete störeta,arbetarkommun. 

X-a, Stlilm. Tack. Varför anonym? Giv 
namn och adress till redaktionen. 

.A.. J., Avesta. Brevet kommer i ntleta n:r, 
n ' Red. 
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Till våra Iasare! Zeed adedning 
av att lovads manuskript e j  hunnit in- 
komma i god tid, blev tidningen detta 
'n:r nzgot försenad; varom vi anlidlla 
om övemeende. hed. 
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