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Nydrets för- 
hoppningar gå 
till den socia- 
listiska freds- 

konferensen. 
Den har ansetts 
i flera kretsar 
sasom förlegad, 
en övervunnen 

s tbdpunkt .  
.Men ett s& na- 
turnödvändigt 
projekt som att 

socialisterna, . 

Situationen 
ar Aterigen den, 
att  Internatio- 

. nalens samling 
just nu har den 
största möjliga 
aktualitet.   et 
hade den vis- 
serligen aven 
under de dagar, 
då förhandlin- 
garna i Brest- 
Litovsk vor0 
som mest för- 

iskola samlas ALBERT T H O U S .  CAMXLLE HUYSlVïiANN. , ARTHUR HENDERSON. hopp.ni ngsingi- 
för att överläg- vande att leda 
:ga om fredsvillkoren, maste 

.pocka pi% sitt utförande. 
' Tidpunkten därför s 
den först var planerad . förra 
.Arets aensommar, var politiskt 
synnerligen lyckligt vald. - Man 
bar ju sedan blivit förskräckt 
*över separatfredsförslaget, sa- 
som hindrande för en allmän 
och varaktig fred. Var det 
icke då ofrånkomligt logiskt 
att Intsrnationalen skulle sam- 
las i tid för att driva fram 
de,n allmänna freden i sepa- 
ratfredens ställe? POUL AXELROD. 

till en fred på villkor av na- 
tionernas fria självbestäm- 
ningaratt, ehuru de, som icke 
kunde upphöra att misstänka 
tyska regeringens ärlighet, 
byste en fruktan att deasa 
underhandlingars kärna icke . 

var lika frisk som skalet ly- 
sande. 

De i spänning avvaktade 
första nyhsdagarna havaemel- 
lertid, aAsom all många väntat, 
medfört underrättelsen om att 
en konflikt utbru.tit mellan de 

HUGO HAASE, revolutionära ryssarnas be- . ,  . 
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stämda fordringar och Tysklands undan- 
tagaEörslag ángaende ejalvbestämningsrat. 
ten redan vad angár polacker, litauer och 
ester. Centralmakterna hava ju nämligen 
viigrat lämna garant.i för bortförande av  
trupperna friin de besatta omradena i Po- 
len, Litauen och Kurland samt' delar av 
Livland och Estland. Omöjligheten av, 89- 
som från ryskt hall också Ecrligt och 
öppet uttalas, att erhalla ett verkligt 
fritt uttalande från befolkningarna i de 
ockuperade omrtidena före den infödda 
befolkningens Atervändande till de eva- 
kuerade orterna, ligger ju i öppen dag. 
Underhandlingarna fortsiittas visserligen 
då detta g&r i press, men d i  nu den 
bolsjevikiska regeringen har fatt pröva sv& 
righeten att komma till tals med central- 
makternas regeringar, tvingas den kanske 
att icke liingre se så nedl8tande på Inter- 
nationalens samling för en allmän fred. 
Kanske också ententemakternas regeringar 
under påverkan av fruktan för separat- 
fred, under villkor som skulle betydligt 
förstärka Ty dklanda s tallning, icke längre 
 ilj ja förhindra representanterna för In- 
tornationalen att samlas. Kanske de 
rentav vilja förstå. att det vore en hjalp 

. för dem att lata en Thomas, en Hen- 
derson sammanträffa med en Haase, en 
Axelrod, ' med hjalp av det Huysmanska 
sekretariat et. 

Det förberedande förslag, som den 
skandinavisk-holliindska kommittén ut- 
arbetat för fredsvillkoren, blir säkerligen 
en god grund att utgå ifrån. En och 
annan dari berörd fraga kan dock kanske 
komma att f& annan lösning an kom- 
mitt6n tänkt sig. Så t. ex. polska fra- 
gan. Polackernas allmänna önskan synes 
hava varit ett fritt och odelat Polen. 
Men har föreslas ett vimrligen friare 

' än det föregiiende, men dock ett delat 
Polen. Folko.mröstningar  kola väl dock 
avgörs dessa frAgor. 

Samlas väl Internationalen, kan man 
därför hoppas på dels att ett alla till- 
fredsställande fredsförslag biir resultatet 
därav, dels en ofrtlnkomlig fordran i alla 
länder om fred. 

Nyårets lyckönsknhgar gå till Fin- 
land. Hur svårt vart broderland i öster 
nu än har det inför hungersnödens spöke 
och under inre fasansfulla oroligheter, 
e& måste dock 'Finland känna dessa ny- 
årsdagar såsom underbara upplevelser. 
Alls dessa drömmar, denna inteneiva 
kamp för Finlands frigörelse ha nu nHtt 
sitt mal och Finland kan se ut mot en 

'. ny dag. Vi i Sverge, som djupt kant 
. tyngden av Finlands hårda ödesh, för 

oss ar de t  också en befrielsens dag, 
Ehuru man icke blott väl kunde förstil 

'.Elan to. 
Koop . Andelsföreningen 

. ( i  Finland) .. . 

'Elalitos t.illkoinst , och syf te~iiål  st&]: 
i saiiiba~i c1 med de mi&f örh&llandcii, 
som pi, den tiden ]:adde i avseciide pA 
vart viktigaste livsinedel, brödet, s8viil 
nieci hiiiisyn till dess pris, dess tillverk-, 
niugssiitt och dc med tillverkiiingen 
sysselsatta arbetarnas stiillning ' j ,  skri- 
vor ordf. i Elantos förvaltiiiiigs@d, pro-  
feasoi. J. H. Veiinola. 

Elauto ar, som rubriken angel:, c11 
koop. aiide.lsf örening i Hälsiiigf ors i 
Fililamiid. 

Dess tillkonist berodcle av en de:! 
n.i.issf örh.å~l1.aiideiz soni d5  radde, nzcii 
den yttre påstöten gavs av en strejk vid 
n%gra av stadens största bagcricr. 

Arbctariia hade lange tänkt sig mö j- 
1ighet:ei av a t t  grundla ett  kooperativt 
bageri. 

Niir nian efter ahe t c  
f &tt stadgariia f ardigil, h.öl1.s dc11 1 5  
okt. 1905 I.roi~stituerande möte och 
E lmto  bilciacics. 

1: stadgai:iia., soiii uppgj ordcs f öl: 
verksamheten, bestäiiides följ.ande : 

1)  bedrivandc av bagerirörelsc ock 
lw xriiinclusti:i ; 

2) köp och försa.lji1.i7ig av m.atvnroi: 
ocli 1.ivsf öraödcinheter. 

P5 grund av beslut av .äninian -iiii. 

dc. adels laget  vidare, : 
3) utöva Irafé- och matservering saini 

bryggeri- och sl~alrterirÖrel.se, tillverk:: 
likkedrycker, ävensom s1cöt:sel av svi;: 
och. höns ; 

4) idka köp, försäljning och tillverk. 
ning Kvcn av andra Bil förenamndi 
varor. , 

Dessa uppgifter ingå f ortf ara.nc1e : 
det program Elanto söker förverkliga 
Men därutöver ha r  i de nya stadgania 
som. stad.fastes.den 24 april 1911, vpp 
tagits tvenne ~erlrsimhetsg~eiiar,  n?ini: 
ligen : 

5) drivande av badstugurörel.se ; ocl- 
6) anskaffaizde av su1rid.a) bil.l.iga bo. 

stii.clcr at niedlenin~ar~ia. 
Som. iilan filmer har  E lmto  ett  lkiigi 

vidsträcktare arbetsoiii.r5,de iiil a t t  e n  
ciast skaffa bröd.. Och dct har  visat sig 
a t t  ve.rl~iiinga.riia a v  den.im storartad( 
rörel-se indirelct ha en stor betydelse 

utan ocksk maste tillfullo gilla att stort 
delar av finska folket under ryska pro 
visoriska regeringens tid ville viinta mec 
frigörelseförklaringen tills den konstitu 
erande församlingen uttalat sig, har j! 
däremot en senare, situation, då ingen, 
ting i Ryssland inväntat konstituanten 
skapat en nödvändighet för Finland at, 
just nb deklarera sin oavhängighet. 

Fran miljoner svenska hjärtan gå 
dessa nyársdagar viira 'lyckönskninga: 
över Bottenhavet till Finland. 

Anna Lindhagen. 

Det iir klar t 'a t t  man vid starten av 
h t t a  företag hade både inilnga och sto- 
:a su~righeter  a.tt kämpa n~.$. E n  var 
?eimiiigfr iigan, cii a.iinaii niedlemsf ra- 
gan. Peiiningfrågaii ly ckades 111an f or- 
;am ordna iiii niedlenisfrågan, som 
rravcle- ett  oerhört arbetc.. Det försök- 
;es både genoni muntlig och skriftlig 
igitation, sava.1 offentligt SOIX eiiskilt 
)ch IIU efter tio i r  ar nzecil.cii1.ssiffrai3 
ganska hög. 

Maii köp-c iiu toiiit och byggde ba- 
zeri och först p& v%ren 1907. kuiidc 
Elaiito utshilda bröd f r h i  eget stort 
;icisciiligt bageri. 

Darefter gjordcs försök a t t  ordna 
:-njölkha~idelii och mjöllc s5ldes i egna 
mtiker i flera stadsdelar. För dessa 
x-tilccr iippköptcs III jöl.keii hos nijölk- 
~aiicilai~dena i Ra.lsingfors till dess man 
var fiirclig a t t  bygga cget n~.ejeri. Ocli 
nu #htar niaii 65 egna 'butiker, da.r bröcl 
och nijölk sä,ljes. 

Kolo~iialva~ubutikes har  nian 9 st. 
s m i t  4 Iraf Ger, f ina, 1nodei:iia och. först- 
klassiga. 

Vad soin mest torde iiitressera "bris" 
Liisari~iiior ii.r Elaiitos centralkök, som 
startade 1912. Matservcringeil Kr ord- 
nacl sa, a t t  micidagar och eliskilda por- 
tioner kmma, i1iBaga.s :s%vd p% .stället 
som. ,zvhaii-i.ta.s. Köket ax in.i%.ttat s3 a t t  
iiiateri til.h:edes i giist.ei;nas åsyn. Scr- 
~~cringei i  av poïtioi~er försiggar i mm.- 
nia rum., varigenoin kunclcïna ha  till- 
fälle a t t  koiitrol1ei:a den i köket rådan- 
de snyggheten och ordiiingen. 

Ceiitrallröket öppnas kl. 7 pa morgo- 
iieii och. redan d5  star cn lang kö av - 

inkii, som vanta p5 sitt ni.orgoi~ka~ffe 
och gröt, ocli sedan ha.r man ].okalen da- 
gen lang till trii,ngsel fyl1.d. 

Silviil fran arbetareh%ll som. f rån  den 
stuclc~andb ungdomens sida har  nian 
f %tt uppmaiiiii&r ' a t t  öppna matsalar 
såväl i stad.eiis centrum. soin i utkanter- 
na: Detta ar ju ett  stort erkännaiicle 
at ceiztralkökets idé. 

Kczfé't~rizas och cen.tra1.köket.s w r k -  
sam.h.et hade ZLI: 1914 en sam.iii.ai-ilagd 
ornsiittil.in g av 720,000 niark och uadei: 
första hiilften av &r 1915 612,0080, mark. 
Ricii iii~ilc:r i.r 191.6 haclc ensan1.t ].café- 
röi.clscn cii 011i.sii t t i i i i~ g p; 1,404,559 
iii ark. 

Dagl.igcn iit,n%r i ceiitralldret 4-5 hl.. 
pot.a.tis, 2 hl. lrålsötter, 1 hl. inorötter, 
c :a 100 kg. kött,, 60-70 kg. smör, 50 kg. 
fisk, 400-500 liter m.jölk, 90-100 1.iter 
grädde. Bröd f.ör 200-240 niark oni 
dagen. I~affe~koonsumtione uppgår till 
300 lite]: o. s. v. 

F .  ii. iir anstiilld e11 personal pi, 32 
persoiier 1not 14 i börjaii. 

I ett av kaféerna koiisunicras dagli- 
gen 20 kg. kaffe, 40 kg. soclrer och 100 
liter gradde. 

Under 1916 öppiiades ett  nytt  folk- 
kök i centruin av staden, och 'att detta 
livligt freliventeras visar cn onzsiittmiag 
på on~.kring 5,000 mark o111 dagen, soin 
uinder 1917 iikadcs till 5,000 in.ark oiri 
dagen. 

'I b6i:jan av ,1916 öppimdes en först- 
Iilassig matsoïvcring, som ar  förlagd i 
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losken som . trädgårdsmistare. 
Nar skapelsens herrar tiuiignade sig 

var > 'f örstf Öds101-att ) )  och det iitail att 
ge oss den allra simplaste gryiiviilling 
i vederlag, lato vi detta ske utan vidarc! 
hörbart h o t .  Varför? Ja., det var viil. 
clen ga.nil.il inrotade auktorit.etstron, att 
rnaiinen ha.r mo11opol p& all lcuiiskap 
och allt vetsiid6 och cl& skall haii vii1 
ocksa kuniia sllöta hushål1ni:~igen biittre 
ii11 vi, nar han im ä.iitligen vill vara s8 
sniill och bekva.ma sig till det.. S% trod- 
de vi. 

Har iGgoiisiii ordstiivct liar ovan va- 
rit tilliiinpligt s% iir det viil 11är det gal- 
ler deiina s. k. Follth~ish%lli~ingskom~~ 
mission. litcd vad ratt  f .  ö. tar den sig 
ett sådant iiainn? Kan inte dciina 
apparat snart vara fiirdig för titelii 
' 'Tuseil%i?ibetes ' '-kon~.ii~ission? Det 51: 
åtminstone cict mest syi.1.1iga resultat.c.jt 
av dess arbete. 

Niigoii hush&lliling i den m.eiiing m.a.ii 
i allmänhet lagger i ordet kan det viil 
knappast bli tal om, c?n iniildre ii&g011 
.- 

egen gard. Dcii bestar au ett l :a klass 
kaf6 och iiia.tsei:vering, el1 2 :a kl. mat- 
sal och tvA 3 :c kl. niatsalar. Matservc- 
riingeii hade uinder cxcinpelvis scptcni- 
ber maiiad 1917 en om.siitti.i.ing pH eii 
:mil j on inmk. 

Personalesi 5.r 96 pcrsoixr, so111 ar- 
beta 8 tiinmar om dagen 111ot en lön av 
120 marlc pr m%ilad samt mat 2 gårlge.~: 
oiii dageii och 1:a.ffe. Dnessiitoili hiilles 
fria förkladen och pcrsoiialen har 2 fri- 
dagar i ~cclran. 

Platseriia iiioin Elanto iiro inyclcct 
eftersökta, , trots kravande och tungt 
arbctc. Det behöver vii1 kiiapp.ast sa.- 
gas, att  all Elantos persoria1 Sr organi- 
serad och har avtal med Elanto. 

Urll..ier 1915 inriittade Elanto en egen 
lro~iservcïiii.gsaiistalt, dRr $är, f nikt 
ocli kö1~sv~xt.lcoi~server . bcreclas f ö r  
inatser ve:riiigarnas behov. 

j~ikas5 har Elaiito egen sviiig8rd) som 
f. 11. födes upp 300 svin nied uteslutaii- 
de :ilv£a!l fï%n n1.atserveriiigariia.. 

Det. wlaste förvärv Elanto gjort ii:]: 
cn stöiw lantgård i iiii.rheten av HB1- 
s i .  Och aven dar has man öpp- 
11a.t ~~:.;iIserverii.i.g, som f i:ekveiiteras 
.ii~yc!Bet livligt. 

,411 I w~son.a.1 iiloni ka.fé- och inatser- 
veriiigaima anst~l1.e~ geiiorii vår parti- 
lr.aili~*at Mina' Silllaiipiia, isoiil också ar 
inspektris f ör kaféer och matsalar. 

En sa.lr att  antcckiia ä . ~  lra.iislre, att 
hela 1kt.dage.n intager sina mål%der i 
Elantos m.atsa.lar. 

Nar iiildertecknad p& hösten 1913 be 
sökte Halsingfors, hade jag iiö jet att 
bese Elaiitos lokaler, och jag försäkrar 
att nian sällan ser så smalzfuila iiired- 
ningar och sådan ypperlig ordning och 
renlighet. , Och vád maten beträffar: 
kan jag enda.st saga a t i  &n var allde'les 
f örtrafflig. 

Synd bara att  vi ej ha något liknaiidc 
har i Stockholm. A. F r ö s e l l .  

f o l B h.ush.Wl.ii.iiig. c Vad niaii. h.ittills 
fiiiinit tyclrcs vara en fortg&endc stra- 
vail att halla producenter och distïihu- 
töïer skadelösa för lcristideiis följder, 
ett iiiira nog ii il g s 1 i g t vakailde ö v e ~  
att e j dessas viilstmö jligheter m i n- 
sl<,ns. Den stora 1coiisumerai1.de all- 
iiiiinheten, franist de fattigare, soiii cj 
ha aii:il.at an sin arbetskraft att  a.vyttra, 
EQ iiiira nog ensaiima biira hela tyiigdei~ 
av krisen. 

H a r  endast några ex. p% hur huviid- 
löst saviil .ransonering som iilaxiniipris. 
sittiliiig liaiidhaves. . 

Nar på sin tid iaxiniipfis sattcs p3 
havre o. a. spaimin&l, var priset s ~ t t  tili 
kr. 19 : 50 hos odlaren och kr. 20 : - hos 
grossistcii för 100 kg. Upprepade g511- 
ger hörde jag eii person beklaga sig 
över att lian fick betala upp till 55 kr. 
för 100 1rg:havre. Vid en föïfrbgaii 
Iios l!'. IX K:s ombud förklarade deiiilct 
att grossistcrila kunde ta h u r in y c- 
k e t de villc för varan. 

Det pralcti.ska resultatet : En boiido 
soni Ilar mcr l i a ~ r c  iiii ~ a c l  en "saklriiii- 
iiig anser honoiii behöva f%r sal ja det- 
ta till F. 13. IL för kr. 19 : 50 pr 100 kg., 
men om han slr~ille behöva nggot iiler 
far han betala detta ined vad grossisteii 
behagar, eller vara utan. 

S% sattes maximipris på  gryii, risgryii 
bl. a., det högsta till 72 öre pr kg., vil- 
ket dock inte hindrade att haiicl1a.r~ 
gladcl.igeii togo kr. 1 : - Z i  1 : 10 pr kg. 
Övcrtr&de.lse förstiis och ailrniilaii ! Nej 
bevars, det var b a ~ a  e11 viss del undsii- 
taget, som de fiiigo ta  ett högix p.1. 
f ör. 

Blarid alla trevliga inaxiinipris \-al 

val ocks2 det på lralvkött. Gödlrali 
f örsvaiin som genoin ett trollslag, och 
ville i~iail ha kalvlrött fick man betala 
ma.siinipris f ör nyfödda kïiik, som 
leauske knappt l~uinilit ta  ctt ordentligt 
aqdedrag. N&, detta nmsimipris upp- 
hiivdes hastigt och lustigt och 3 dagar 
daref ter betingadc 1ca.lvkött kr. 4 : 50- 
4 :  50 pr kg. S; blev sinöïprodiicenter- 
lias viiist inte fullt s% stor soin en del 
andra jobbares och genast stod maii 
till tjiinst : smörpriset höjdes med - 
1 kr. och darnied var inaii genast mitt 
uppe :i nijöl.kbrist och ytterligare höj- 
ning iiveii av c?en. Det hade n a t ii r- 
l i g l; v i s i n t e satts. inaxiinipris p$ 
mjölk. Nu lönar det sig flott att an- 
viinda nn.jölken till smör samt "lagga 
p&" gödkalv, och diirmed kunila vi viil 
niistan riikiia ined pernlaiieiit m jöllc- 
brist. En brist soin i il t c kan c r s 5 t.- 
t a s med n5got aniiat. 

Goda herrar ransonör er och maxinli- 
prissattare, tag edra ransoner och för- 
dela ruellan inaii och åtta barn, därav 
sju ohyggligt matfriska pojkar i ålder 
8-3.8 år ! Mannen ar malmslagare vid 
en hytta, det tyngsta arbete som före- 
koniiner dar. ' Försök sedan ta denne 
nlaiis arbete elid-ast .under ett skift d- 
ler; wirför inte; stall er i den matmo- 
d& stiille, som skall tilliiinpa eder sak- 
kunskap i p r a k t i k.e 11. .Det går iiog 
ah att sitta. på kanslier och .byraer och 
ransonera ut 1 hg. smör pr vecka och 

individ, riicii var s i d l a  och hnsh811.a 
nied detta hg. ocks&! Vi ha dock Kvcn 
en "dageii efter", ellcr en dag d% vi 
f ii se f öljcleriia av deii11.a in i s s 11 u s- 
h å l l il i i i  g med niiiiiniskors h.a.l.sa ocli 
kraftxr och fram.£ örallt följderiia av 
den uiidernii.i5ng, som cle nu uppviixan- 
de, dc som 51to i dcn både biista och 
rriirsta b l d c ~ ,  f 2. 

Hur skall en arbetare, en fabriksar- 
betare mccl ön~.tiilig inage, kunna st; 11 
nieii den diet han  iii 1izAst.e h 8lla ? Ta.ck 
vare uth3ligliet och noggïa~iii diet hm: 
det kuiinat g& ritt trots a l l ~ r d i g  mag- 
iikonii-~.a ~ < U ~ I . I A  f ortsiitta: sitt crbctc. 
Hur liiiige lean c11 s%dan hiilla ut i i iw 

deii ii~.atordiii.ug, soiii mu iiiiiste t.il1.g i. i - 
pas Hiiilclratols av vara  f nbrj.lrsaibc- 
tam, för.att inte ta1.a 0111 arbctci.sko,riin, 
1som.ii.i.a att  ta  o b o t l i g  skacla av 
detta s\raltsystcm.. 

Hur 1h.g t id nikin e clc t b cliö vs f ö i: 
att seclan rcpa:~:ci.a c k  ~ & d o r ,  ni.aii iiiod 
sin 111.issliiisli~l1iiii1.g y%llat vårt f ollr ? 
I(a.iiskc ii5,goii lim. försölra rEkria u t 
det. 

SCBelit bl.ii: det l.ilr;~ sv%i.t soni at.t 
ïiikna ut hur 18ngt vcrt tiilaniod stïii c- 
Irer Sig. Dct tyclrcs vara mer 511 oiiiiil- 
ligt. Nar blir inittct r5gat för oss 
kvinnor ? 

A gli. e s S ö cl e r  q u . i s  t. 

ile ny a lagarna otn barn utom a klens kapii, 
llesss lags]:, som trätt  i kraft 1 ja- 

fina14 1918, äro av stort vii,r-de för h i i i -  
il~orna a t t  f å ii.ddic.l< uti. Ce~itr.a.ï.cty~;el.- 
sen h:ar föi:dennsk.ull latit  tryck^ e t t  
litet hiifte, däri Aiiiia Lindhagen redo- 
gör för de viktigaste punlrt.erna j. dessti 
bariilagar. 

Centralstyr.elsen aiibefa.l.ler organisa- 
tio1i.erri.a att spficlci. detisanima, b1si.n.d 
kvin.i~onia. 

Haf tet finnes att  relcvirera f r h i  
M.orgoilbris expedition och 1.5nmas. tili 
orgai1.isat.i.olii.e1:11a för 3 öre pi: st. 

Förteckning över oredovisade 
Morgon bris. 

Borlänge: Hilda Danielsson., . . .. ... . . . . . . 14: 40 
BarkAkre: S. Svensson . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 8: 40 
Fraiishamniar : Greta, Valliii. . . . . . . . . . . . . . . 7: 20 
Falköping: S. D. U. Kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 64 
Lidköping : Anna Svensson . . . . . . . . . . . . . . . 33: 40 
Lund: Kvinnolil. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... 26: 36 
Bor& : Arbe t a r e l i on~ne i  . . . . . . . . . . . . . . . 12: - 
3~ariestad: S. D. U. Kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3: 60 

Tiii följd av att redaktören hastigt 
insjuknat loch sv3,righetema f ö r  den 
tillf alliga red. a t t  onie1del:bar t . lruili~a. 
redigera ihop ett iiuiiiu?ier har 11 :r 1 
blivit beklagligt försenat: C. S. 



Från agitationsveckan. 
Om det var med en viss tveksamhet 

som cii del lrl~ibbar grepo sig an arbetet 
med anordnaiidet av var agit.ations- 
vecka, sa torde iiu bland de flesta ej 

' rt2cla iner än en mening om densamma, 
niim!igen att  det var en god id4 som om 
niö jligt bör upprepas. 

Ave.11 om, som en kamrat skriver, det 
på .en eller annan plats ej ' 'blev något 
fiskafänge den g$ngen", så ha-r vår agi- 
tationsveclca ej haft sin minsta betydel- 
se i det, at t  m%nga klubbar ha kommit 
i tillfalle att  utöva en sjalvverksanihet 
som de kanske ej hittills trott sig 0111. 

Var agitationsvecka synes - där den 
på allvas planerats - på ett lyckligt 
satt ha Buiuiat f rainniana f ördolda 
krafter till arbete och en verklig livs- 
energi återspeglas i arbetet och dess re- 
sultat. Detta ar ju glädjande nog d& 
det ur första gången våra lrvinnolclub- 
bar prövat deiiiia agitationsform, men 
vi få  väl ocks% tro at t  det iimebar ett 
löfte för den tid som kommer och frani- 
förallt: frmg%ngen ii.r ju ett bevis för 
att  ' 'det g%r ' om man ärligt b juder till. 

I huvudsak liar agitationen planerats 
gecom kvinnodistrikten, dar sådana 
finnas, och genom klubbarna direkt. 1 
iiagra fall med ekoiloiniskt understöd 
fråii C. S. och endast en turné ordnad 
genom direkt medverlran från C. S. 

Rapporter ' och meddelaiiden ha hit- 
tills inkommit till C. S. f r k l  följande 
platser (övriga m%ste översta till iiiista 
n~ximner) : 

Karlskoga. 
I3iirvaraiicle kvinnolrlubb iiiledcle agi- 

tatioiisveckaii med föredrag av Alma 
Norsell, Karlstad, med ämne 'Kvin- 
norna och politilrei12 j .  Nästa 'möte var 
eiislcilt, varvid det från C. S. utgivna 
f öredraget uppliistes av ordf. Vidarc 
höllos möten med syiineiligen utinärleta 
föredrag av ena dagen konim. ordf., A. 
Rytter, om "I<vinnans uppgift i det nu- 
varaiide sa.in1dlet ' ', . och andra dagen 
av f~llcskolla~are~i  Erik Eriksson om 
"Foll~skolaii och arbetarelrlassen ' ', 
Äiiiiu ett möte var plaii.crst, naen miiste 
iiist.allas. Om .alla , cle.ssa möten givcs 
omdomet att d.e voro ypperliga och in- 
struktiva. och allt som allt torde kulina, 
sägas at-t ldubbens agtiatioiisvecka va- 
rit syiiiierligen ly ckad. 

Karlstad. 
Vi ha haft tre möten. Ett  med före- 

drag av Ruth Gustafson om "Dyrtic1e.11 
och arb ctarelrlasseiis kviiinor ' ': ett 
med föredrag av underinspektör G. 
Strömberg om "Arbetarerörelsei~s 
m.å12 j ,  varjämte f örekommit musik och 
sting. Sist ett enskilt möte, där en av 
klubbens medlemmar, Alma Svensson, 
höll föredrag om Oscar Stjarne. Alla 
m.öten val besökta och stamningen god. 
Sammanlagt har inom ' Varmlands 
distrikt avhållits 11 möten med före.. 
drag av fru Gustafson. 

En liten rapport med mycket "talan- 
3e ' ' innehåll föreligger fran 

Sundsvall 
iver den av livinnoklubben anordnade 
agitationeii i Medelpad med Disa Vist- 
bihg och Selma Nordlandm som talare. 

l a av om- 20 möteii ha hiillits, besökt 
kring SO0 iihörare. 11 klubbar ha bil- 
da t .~  och 3 interimsstyrelser ha valts. 
För Morgonbris her anskaffats Il koni- 
misisoiiarer nied en samnianlagd prenu- 
mei.atioiissiffra av 225 ex. Dessiitorn. ha 
spritts en del olika flygblad. 

Viht arbete har mötts av varnit in- 
tresse och resultatet kan val sägas vara 
storartat? ' (Iilstammer !) 

.Geineiis.anit med kviiiiioklubben i 
Västerås anorciiiades av C. S. en turné 
i mellersta Sverge. Talare Disa Viist- 
berg fråii Sundsvall. Fru V. besökte 
13 platser, varunder bildades klubbar i 
Fagersta, ' Tillberga och Borlänge samt 
f örbereddes en i Skultuna. 

Eskilstuna kviiiiioklubb hade anord- 
nat föredrag i Brottsta, Hellby och 
Toishalla.. I Hallby valdes en interims- 
styrelse att förbereda bildandet av en 
klubb och i Torshälia vidtogos aven 
f örberedelser f ör klubbs bildande, sa 
Eskilstunaklubben har f ortf arande ar- 
bete. Taalare var undert., som aven 
talade vid *möte i Uppsala den 9 dec., 
d i r  .en klubb bildades  med ett 40-tal 
inedlemmar. 

I Södertalje talade Kata Dalström in- 
för fullsatt lokal över "Kvinnorna och 
det sociala samhället ". God stamning 
och fem nya medlemmar skriver sekr. 

Från fyra av våra Skåneklubbar rwp- 
porteras om möten. t I Malmö stort 
möte med föredrag av redaktör G. Lö- 
wegren om )'Vansterpolitik och kviiin- 
lig rösträtt)'. I Tralleborg fredsmöte 
med föredra,g av skriftstallare Otta 
Lund. I Ystad föredrag av Anna Alres- 
son, ilIalmö. Klubben'firade på sam.ma 
gång 18-årsfest, och i Furulund har 
sanitidigt ett stort kamratmöte för 
kviiliiolclubbarna varit anordnat, fra11 
vilket referenten intygar att  alla at- 
skildes med f örny ad arbetslust. 

Jag slutar nu med rapporten från 
Arvika. Lydia J. skriver #roligt om att 
det är svart att  slita sina tankar från 
det vi tala om nar vi stå i "paltkö ", 
' 'flaskkö ' ', ' 'mjölk- och smörkö ' ' o. s. v, 
men rapporterar i alla fall tvenne lyc- 
kade möten med föredrag av Ruth Gu- 
sta.fso.11 och Alma Norsell. Resultntel 
blev "flera iiya medlemmar och vi hadc 
gärna velat anordna iinnu flera mö- 
ten". Till sist säger vår meddelare : 
' "Kamrater ! s ed sorg och gramelsc 
se vi nu hur mycket vi försummat. Ilui 
aiinorlunda kunde det inte ha varit om 
vi i tid varit p% var vakt, särskilt mot 
jobberi och dyrtid, som nu ar nara att 
taga livet av b%de oss och våra kara, 
dem vi s% garna ville skydda. Det är 
hög tid att  vi genom sammanslutning 
rackla varandra händerna för att  ,ge. 
mensamt kampa oss till bättre 'förhål. 
landen. ~ l l t s a  nya medlemmar och nya 
klubbar landet runt, .vare det var 
lösen. ' ' 

Efter W. K i n g s l e y  T a r p e y .  

Nar f ör den nya t.ideiis . domarbora 
var tid' skall stå till ratta sist en dag, 
vem skall d"aömas tyngst för blod och mord 
för gudlöst brott mot broderskapets lag8 

Helt sakert icke deii, vars hand är röd 
sv fiirska. dödssår och omkring vars fot 
ses utav skonslöst gjutet blod ett flöd, 
som ropar emot skyn med hamndehot. 
Ty dessa dock ha delat kampens ve 
 ch nätters vaka, 'hunger, köld och svett, 
xli. mördande i stridens yrsel de 
till gengäld sina egna liv ha getat. . 

Ej heller de, som följde )'arans)' lag 
i bist.er trohet, lydde stridens båd 
och modigt ledde hararna ti.11 slag, 
och blodig kamp och mörka mannadiid. 

Men, furstar, tärda utav arans brand 
och maktlust, traden fram ur folkens ring, 
iii som ha fåt t  miljoner liv i hand 
och kastade dem bort föi: 'ingenting, 
ni statsmän, vilka samvetslöst och fegt 
löst krigets band 'f ör. taburettens skull, 
ni spe1ai:e och m%nglare, som vagt 
upp liv med mindre vikt an gods och gull! 
Och ni, som bådo gud med ">heligt ' mod 
och drogo emot hedningar ert svärd 
och slrrevo uti herrans namn i blod 
ert evangelium i vefull viirld! 

Och .du som ser p% vadjobaaan ned 
och blåser under stridens hemska glöd, 
du lrlass, vars vilda lystnad fordrar mer 
an gladiatorns dystra kamp ,och död, 
vad skall du f&  för dom, som tränges dar, 
till tidsfördriv a t t  uppå fasan se, 
som arekrans å t  segrarns panna bar 
och jublar å t  de många offrens ve9 
'Hur skall ,du dömas, som till fjärran strand 
med patriotiskt skrän, sant folk till .slakt 
och tog till sken ditt kara fosterland 
men tänkte mest på ökning av din makt? * 
För at t  i yppighet du leva må, 
din kiielrtahop f örhärjat f jarran bygd. 
För a t t  ditt eget hus må säkert sta 
du störtat tusen hyddor utan blygd. 

För vinst och ro i lugna hemmet har 
och för  en ara, som ar intet vard, 
som endast ar en skam, av likar bar 
du liundratusenden till of f ergard. 

Du kanske tror din hand från blodskuld fr i  
d& del i kampen ej du tagit har. 
Men r o v e t t o g d u. Domen ock skall bli: 
"I sjal och hjärta mördare du var." 

I denila önskan kunna v i  nog alla in- 
stamma ,och var och en göre sitt till för I 
att förverkliga. SP 

Centralstyrelsen halsar härmed alla 
de nybildade kvinnoklubbarna valkom- 
na till vårt gemensamma arbete och 
tackar alla, "ingen nämnd och ingen 
glömd ", för oförtrutet, uppoffrands. ar- 
bete för att f ö x  vår sak frarn.å8t! 

(Florts.) 
För Centralstyrelsen : 
A g d a  ö s t l u n d .  B 
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Littera tur. 
Ludvig Nordström: R e s a n 

t i l l -  C y t h e r e  ar en uppfris- 
kande lektyr i all den pessimism 
och f örtvivlan vari vi befinna oss. 
Ludvig Nordström tror p% en 
bättre värld, ja, till och med p& 
en ide.alvarld efter kriget. Det 
verkar som våra gamla samhalls- 
drömmerier, vilka redan syntes 
oss hava fallit i 'grus och aska,. 

. Eniel.lertid är det på hoppet man- 
' ~liskan lever, det ar därför inner- 
ligt val att  ii%goii vill lära oss 
hoppas.. För övrigt ar det en viss 
sanning, i vaad Nordström säger 
oss, ty e.ft&r krigets måste ju nied 
natur.nödvandig1iet komma e11 
biittre viirld. 

I boken, som ar lång och grund- 
lig, s1cildr'a.s ett svenskt akta , . p a n  
resa nti deii nya världen. Det ar 
ett obeskrivligt nytt Tyskland de 
koinina till. Det gamla Tyslrland -. 
omtalas egentligen som clemon- 
stratioiishlstorier om hur det inte 
skall vara. I det nya Tyskland 
fiiiiies däreiiiot platt ingen nzili- 
tari.sni men däremot niatvaroiv i över- 
f1ö.d. Och inte bar.a "tval och parfym., 

. 'och mat m h  kläder, och hiilsa oc1.1 
gliidje", utan oclcs% "1rarl.elr till hela 
varl.de11.~ '. På följaiide satt resonerar 
den nye tysken, i sanning en efter- 
Pangta.nsvard f öretedlse : Tyskland 
har givit mäiislrligh.eten viirldsfredeii. 
Det har visat varlden det högsta och 
säq~sta kriget och iiilitaren har kun- 
nat. koii~ni~a till och nnu lever Tysklamd 
för att  skapa ideals!aiuhiillet. 

Vid ankoimteii till ICÖlii mötes dat 
svenska paret a+ ett förbluffaiid~e L I ~ -  

tryck för den ' nya varldei~s uppf at t- 
ning. , Där f örevilses s%soim ,en :antilwe - 
rad. löjlighet den vag lre jsaren tog fråm 
baiig%rden upp till högaltaret i Kölrier- 
domen, då han besöikt;e Köln under 
kriget och vid donikyr1;ans högaltam 
på knä til1ha.d den dåvarande tyske 
gliden. 

Vårt lsverisk.a par besöka, också 
111a;ssor av il~stitutioiier : alla ti;ev- 
liga 6ch praktiska för a t t  av de iyskn, 
mannislrorna göra de  kumigaste och 
nyt.tigaste, men p& saimla g h g  o c k d  
de gladaste mamirskor i hela världen 

Ankoilma till Paris bliva de mottag- 
na med stor vänlighet, ehuru de äro 
~~ens1ra.r. Intet smiiaktigt agg existe- 
rar i den nya varl,d.en. och da chauffö- 
ren hörde :att de konmiit över Ty&- 
land sade han: "A, bocherna! Dem 
känner j-ag. Det ar ett bra folk. Jag 
har slagits med dem. Nu ha v i  gjort 
11.p~. Rättvisan framförallt, ser (herr- 
skapet. Jag  ar internationalist soni 
hela Frsankrike och h,ela världen ! .Det 
är ett stort folk, ett tappert folk, ett 
aktningsTriart f ollr. Fa de b.ara f a t i o  
år p& s i g  så bli de lik. bra Ison1 frans- 
i15annen." - I Paris synes deni a t t  de 
möta skapandet av den nya mä~islrlig- 
heten. Det ar icke blott talare, Bom 
exalterat tala därom, uran f örsöker 
också inviga dem i hemligheten, hur 

Englands kvinnor h a  
erhållit sin rösträtt. 
Underhuset har den 7 dec. 1917 

i tredje läsningen antagit val- 
reformförslaget. Förslaget ger 
praktiskt taget rösträtt åt alla 
nia11 över 21 år samt. därjämte åt 
alla soldater och matroser, som 
fyllt 19 år, o c h å t a l l a k v i il- 
n o r  ö v e r  3 0  & r .  

Så är d& frågan löst även i det- 
ta 1.and dar stricleii stått hårdast 
och of örsonligast.. F r  %n Tyskland 
äro dämmot utsilrterna f ör frå- 
gans lösning nu mindre ii11 någon- 
sin. K~~iiinoröstriitte beliaiidlas 
dar med förnäm tystnad i det nya 
röstrattsförslaget. Olika kvinno- 
fraktioner ha också samlat sig till 

Militarism och Civilisation. eii harmfylld protest. 

allting g%r till. 'Har erkännes gärna, 
aven av en aldrig s% .glad och tacksam. 
läsare av Nordströms lbok,' a t t .  s jalve 
sk apand e t av d en nya m aiisldi ghe t en 
framst%r, som i alla ut0p~s1i.a 'böcker, 
icke :så litet oklla.rt, nleii inan kan saga 
s t t  det %r byggt på hygien, glädje och 
inäniii&ok,ä~lel~. En .bra trio,. proble- 
n ~ e t  är b ara . hur ,s.ai~~rn~aiis'ättiiiiigeii 
skall vara för a t t  f li fimn den f~11lko.m- 
liga ni'än~i~sk an i d,e t f ullkoinlilig a sani- 
hiille t. 

I Belgi,en, där d.en industriella och 
jordföirbattraede ~~tvecklingen. redar1 
n%tt fabul.ösa resultat, möter nzari 
g.aml.a. belcanta f rån krigets dagar, s2i- 
soni Huysmans och Gerlache. 

Till sist .anla.iida sveixskarna till 
Englalicl. Det ar Cyth.ere, det f örlova- 
de .landet. Detta .ägnas endast några 
siclor, och det 'a.r bra gjort !av författa- 
ren, ty. paradiset Ban ingen b,eskrivn, 
det iir bäst d.a nijan b a ~ a  :anar det. 

Marika Stjernstedt: E n  o f f i c e i s- 
h i f i t o r i a .  Detta i r  e n .  saniiinq 
l~rig~berätt,e~ser. De äro u t ~ ~ l a d ~ b a .  
E1.1 a.r hi:stoi:i.en 0111 .en österïilxisk off;.-. 
ceq som ar nied om infallet i Ser13ier.. 
illej; $.r en. iirlig. lsjliil. Han ly del:, nie11 
ha11 lyder icke utan en inre kritik. 
Haii resonerar över kriget 1ilr.som hans 
wotst&nda1re serbeni, f ~lkskolla~aren 
h k a .  Fö~:.~attariiin..aii har lyckat s f :li 
tv8 inä.nniskor levande. Dpet iir inga 
uppstyltad e kriga~e, det ar mäiini:skor. 
r~iilca, eåso.ni f ost,erlandsf örsvaram, 
blir ju, som den föro~ättade! m.er en. 
ide.alfigur. I den österriki~ske offi- 
c eren kunde ju förf att~arinnan myc- 
lcct väl skildrat brutaliteten personi- 
Eiera.d, om hon pejlat hängiva sig %t 11%- 

got speciellt ceiitmlniaktshst, ,som folk 
föreställer sig att  allt ententvanligt 
folk lider av. I stället 'har hon skil- 
drat österrikaren ' Bom en eympatisk 
ung nian, ett offer för kriget, vars I 

grav i det f r&iimmnd~e laide t hans f ö r- 
tvivlade nwder ' icke Irilnde finna. - 
Han vinner till den gra,d läsarens syni- 
yati, a.tt man icke faller nQon  d o n  
över honom, d& han  iie ed segrarens rall, 
gör en serbisk flicka till sin. Berättei- 
sen6 gripande tragik är, att  flickan är 
Luka's utvai1d.a. 

E11 liteil b e ~ ä t t e ~ s e  från Fr.anlrri1re 
0111 filölren El.is.a% eth iir .e11 f in slddriizg 
om en ensant .ogift f ranslr of f icersdot- 
ter, som aldrig varit van at t .  reda sig 
i livet. Men ehuru kyskamas invasion 
11iiri1ia.r sig, ata11.1~~~ hon .i. det gamh 
hsiu:niet i stallet för .att fly, som s% 
idinga alidra,. Heniles :ei~slanihet f.örle- 
der henne t*ill. .en f ör äAsk els e, men ila- 
tur1igtv.i~ helt aktiiirigsvart på av- 
stånd - hon är ju en fransk doam av 
f anil. j - ooh när det aedid;n upptacl.rts, 
att henne~s nppvlaktande är ~eii spion, 
Iiar 11011 niad att avslöja honom. Dar- 
n i d  ä r  lienlies livs enda roinan lyktad. 

Vidare är det historien 0111 världs- 
hiisvarden Jaquemin, en elsass-lo thrin- 
gare, soni varit mied 7 0  och 71, och om 
~ L W U  eii ny genera.tion. under t y d c  re- 
gim vuxit upp oeh  om icke sett s% 
mycket av det ganila som Jaqueniin..' 
Haii fick också var.a ined. att  frans- 
nlaiiiieii besatte lians h.eniort under de!; 
nya kriget och "hur uppför flaggst%n- 
gen l&iiosamt hiswdes den fla&3~~nde , 
C' . V 

dulien av en gainn7al. trikolor '. Det 
var på Jaquemins hua. Och. de, sonii 
. s tdo  dar nere, sc5.go också något mera, : 
"E11 gammal vithårig mtaii, som vid 
fönstret .en tra.pl3.a upp latit sitt huvud 
sjunka ned i häi~de~iia och 8om grät . 

50.172 om hans hjiZrta brustit." 
Äimu ett par mycket läsvärda be- 

rättelser ar i &et i Marilra Stjernstedts 
bok. Men .ni niåste'dasa ,deni alla sjal- 
va., d,et blir för långt a t t  berätta dem.. 



Kring årsskiftet. 
Det förflutna året har varit ett 

av de märkligaste i m.lii~.sBlighc- 
tciis historia. Sallail ell.c~: ;.ild.rig 
har 11.i.c.l.lan tv5 &i:l;al. saii~rii;ii~fGi*ts 
s2 stol:a oc l-ivilctiga 1iii:iidclsoi~ soni 
dcm vil.lvn passcmt ui1clc.r ticli~>m - 
deii 1917-1918. Dct h a r  g j o h  
1iiid.ds1-i istoria ni.elli>.ii ilcssa 2 rtal, 
s%tj.llvida l-ia~ tlct ~ ; i r i t  cii tic1 iii- 
tressa.ii.1; att  upplwa, o~ii. cloii. ocl;: 
sn.ni.t.idigt f ö r  ~i i~l t lci is  f olli \-a vit i 
hög grad para tl m.cc1 ].ida i! tl c ocli. 
f iirsakclsc. 

Vid föïm drsskiftet viigdc soiii 
iiti stiilliliiigcii p$ dc avgörandc 
striclsfroiiterna jiiiiii~t. Krafterna 
hade prövats, m.ei.n stii1liniiigski.i- 
get 1iacl.c i.iitc n5golidc~ri pni.i-~il 
,l,,:.- ~ i \ i ~ t .  2- :: föm.ii,ind~:ii. :I dctiii!ii. s iha -  

ti 011. ko m. Q-sld ;ilids f 6i:stx f i'cds- 
11~icl. och vicl sjalva h s k i f t c t  f ö1.j- 
de entc:iit.ei:~ svar, givet genom. 
president Wilson. Dess iniieh31 
a r  leiiit : iiiga ~ii?clei:hanidliiiga~:. 

Brasan : MORGONGRYNING. 

smntidigt avgivna delrlarationcii av en- 
tenten.~ lrrigsin%l, i villicn ~:.eli.t ann.clr- 
tioiiistislea krav ilterfuiiiios, bar iivcn i 
sig d1.t annat iiii fredsliingtaii. Maii 
hoppades p& inilitarn framg%igar och 
inan rakn d e  med erövringar. 

Kraftmiitningen har p%g%tt - utan 
rcsultat p5 de avgöi:aiiclc fronterna.. 
Miljoilei: ha förn15,tts att g& :b:am c1le.i: 
h5lla stitnd, dar iniljoner före dem fun.- 
16.t döclen., inordniasl~iiierna ha arbetat, 
liclandeii a och uiiibiiraiicleiia ha vuxit .i 
kapp inecl de militära aizstsai~gniizgar- 
ila. Vid å1:sslixtet har inan reellt inte 
hunnit n a g o ~ ~ ~ t ä d e ~ ,  f öl:m.agal~ v5 ger 
f ortf arande ' j  ainnt iiionl de b Ada nialrt- 
grupperna och Tysklands framgåilgar 
i öster och i ~talieli  uppvägas i clet nlir- 
inaste av ei~tentens diploni.atis1ca sege:]: 
i  väste^:, best%encle uti An~erikas indra.- 
gande i kriget. 

MCII därutöver har cioclr intriiffat n%- 
got son1 i iiiyc1re.t f öriiindrar bilden. 
D e n  s t o r a  r y s k a  r e v o l n t i o -  
n e 11, tsarviildcts samm.anbrott, gör 
191.7 till ett historiskt år av första ord- 
iiingen, ei~astkmde nara nog i varlds- 
historien. Vad revolutioneii skall föra 
med sig för världens folk iir val.' Biiriii 
oinöjligt .att saga; på djupet gå dock 

' d ess Bt..crverlrningar r edan  1111 i alla 
land, siaiide om aaldrs tider och en ny 
tingens ordnii~g, som blir omöjlig att 
k:on~.ma ifrail.. 

Parollen d e n  a n  ii e k  t i o n s f  r i s 
f r e d e n gav revolutioneii ]:edan f r h  
början en kraft, som intet kun.i~.at för- 
taga ver1miiiga.ra.a av. Och deil har 
sedan upptagits av den valmande arbe- 
tarevarlden i alla ].ander. Stockholms- 

mgiu~aude i fi:eclsföi:ha~dliiigariin i 
Brcst-:Litovsk. De i.~ä.rmsiideii Tysk- 
land dar ansett sig böra görs till dc 
1:ysl;s hcdsinttlcn bilcla eii port som. 
1iel.t öppnad lc u ii d e leda till cleii 
5stundade a.1.lnlZinna frede.11. Diit står 
n-i~ilslrl.igheteiz nu, fredsh oppetx fackla. 
brinner, om ock n i d  svagt och flarn- 
tailde sken. 

Dcii tida kraft, soiii. i dctta iiii kan 
betvinga dc imperialistiska intresseii, 
som aven denna g%ng sölrs oni.iiltetgöra 
ett vei:lrligt iia,rmailde, ctt resoineraii- 
de &tniinstoiie om inöjlighetei~ av en 
uppgörclsc, a.r den interiaatioiiella arbe- 
tsrevarldeii. Teckeii finilas, som tyda 
p;, att världens proletariat h%ll:er p$ 
att samla sig till en verklig fredsat- 
tack. Frm3.ksikes socialister stå i klar 
1rani.pstallning mo t den krigsgalne 
Clcrneiiceau, Englands arbetare ha sam- 
lat sig politiskt som aldrig förr och sy- 
lias iiitaga en allt klarare ståndpunkt 
till de Irrav, som gei1oni.f örda lruniia 
!eda till det sa:mm,införande a v  parter- 
na, ~ t a n  vilket en fred är otänkbar. 
Må1.inedvctna strävanden i samma rikt- 
ning kuiina iiveil koiistatesas bland ar- 
betareniassoriia i andra ].alider. 

Dagens situation ar licroende av i 
hum hög grad den internationella ar- 
betarcrörelsen. f öim.%r att gö ra  s ig gid- 
laiide. Kan den samla sig, förmår dem 
LIPPII% ett enigt framtriidai1d.e - da. 
le a 11 1915 föra freden i hamn. För att 
ila dithail behövas alla goda krafter, 
varje energienhet soni les11 uppdrivas. 
Vår plats i d e  stra~~anclena ar given: 
tillsa.in.mans med vara bröder och 
systim inom Iiiteriiational~eii in.åste vi 
lägga i11 all var kraft för att  11% frani. 
till f r o, d e n s g ä r ii i11 g. I den full.- koiiferensen blev clct synliga uttryclret I 

för denna fredsviljeanspZnning och om följa vi var da-gligs kamp mot i~öden, 
i i i  dess verk p$ gru13,d a , ~  könda om- I strava till att föra undan eliiidets vin- 

En .renare ton. ' 
Varför har dcn allmii~niia toiiel:, inte 

minst i heminei~, blivit sk förflaclrad, 
ja, ofta rent av simpel, soin dcii gr? 
Kan det vara ett lra~niiei~iiirke pL 
fra111.f t~I.iïiCla1i.!3e, a t t 1% an. utim vi- 
dare slrjuter %t sidan gamla goda se- 
der utan att  siitta något lil!vardigt i 
stallet? Var ar aktningen f ö r  det öm- 
taliga iliigot, som. i biista i~~eniilg kallas 
god ton? Vad kali iimil svara? - In- 
genting påta.gligt, ingeiltiiig reellt sy- 
nes ju ha gått förlorat och iiilda - 
fyllas vi med ängslail. ' Vi l<un?la inte 
uild&i att lriiima, det förSi:idriiigeiiiiite 
enbart iir ett n.ociväiidigt steg ifrim 
prydhet och onödig stränghet fram 
emot andlig frihet och större natuilig- 
het. Kanske 11a.r det striivats clitiXt, 
inen ofta nog tyckes ma;= ha tillägiiat 
sig deii nya tidens sedecodex ~ l l g e f i i ~  
efter sa1nni.a principer som en viss po- 
tantat plägar tillämpa, iiar han lasw 
bibelii. 

Vcm bar den drygaste s1;iildcii harut- 
innan ? VBgar j a g  sva ra  : Kvinnan ! 

Htismodern-vardiii11ai1, ungmiin-kaiilrs- 
ten, fästmön och makan. Varför tole- 
rerar hon tvetydigheter, sinpelheter 
och t.amklöst sladder 8 Hon kan ju, även 
u tan  att hehövrz stöta i~&goi.i för pan- 
man, ge sitt ogillande uttryck på så 
inåiiga ssitt. De flesta kvinnor veta nog 
ocksil detta, nien de vilja av någon aii- 
ledning inte göra sin insats. Oni nu den 
frambrytande m.erl~antilism.en nied dess 

I 
i standigheter e j  lcunde slutföras, gav ' ter och kunna uppil% att se förhoppniii-, nl~llga ofr~ll~omliga för ett folks ! 

I 
det dock e11 inriktning av strava,ndena, ; garnas 1 jusa vå.r spira upp på nytt. I andliga h5lsa är en nog så svår, om oclr- 
soin aldrig helt upphört att  verka. 

I 
Till arbetet! 

så ej medveten fiende till många ideella 
I 

I arets elfte timme koin sLc den nya G o t t h a r c t  B ö h i n e r .  I 
strävaiideii, s% borde dock alla goda fasen av händelserna i IZyssland, ut- e 



- 

viljor samverka till att  hiollla luften rcn 
från delcadailsens sniygailde sjukdoiizs-. 
frön. 

Ty knappast kan det .  viil 1rtll.- 
las ba.I&sträva.nde att  bjuda 1ial.t Ri 

olater, aven om dessa iiro iiii s& vccleï- 
tagna och t. o. in. aiiscs son1 iiq~clwi; 
passabla. Jag uiidvikcr har a.vsil.ctligt 
att ge mit.t ut.ta1aiide en mera lcoilkrc; 
form genom att ta cxcnipcl u]: clet dag- 
liga livet. Siidsiit skyninicr SA ofta 
gruiidtaiilreii och f ö r  resoiiemaiigc t : 

i dc banor, soiii pliiga köras i iiii(:llös;i 
ticiiiiiigseiicjueter. Det är ilog Liricid 
oftast 8%) att  den, som gari~c?. vill tala 
oni 1ii1r niaii skall handla i fallct A cl-- 
ler fallet B har ganska sii1.5 1iiöj1.igh.c- 
ter att foga saninlaii det helil till cn 
Iiarinoiiisk eilhct. - Diirf ör S r  cict vii1 
liimpligast att  lata t.aiikcn. g& till Clcii~., 
soni ha en lewmcle iiiiiebociide 1can.sla 
för den ratta vägen friiii livets A till 
dess 0 .  Hos dem. slrall cn v5djaii för 
deii hotade andliga treviiaden ej föi- 
Bliliga oh.örd. 

Vår kultur kan vara en tunii ferililissa, 
som. lä.tt faller av, om den cj aktas föl: 
stötar, det ban. nog yara sant, inen iii- 
gen sa.niiing ä.r dock sa absolut, att deii 
inte i sig k m  iilixsluta en iilotsiigelse. 
Att frgn höjderna av en i:nbillad aiid- 
lig överliigsenhet nied klumpiga 5th.a- 

- vor satta sig till doms över det, som 
ändå var det hittills uppiiåeliga rcsnl- 
tat av l h g a ,  ofta nog Överhövan prö- 
vande och luttrande 2i.rhixiiclradens oav- 
låtliga stravaii, detta 5 dekaclaiisens 
tvivelaktiga adelsniärlre p% ett slakte. 
Dekadans och okultur riiclza va.raiidra 
handen och livet vulga.riseras. Ur rent 
estetisk synpunkt n~ii  det därtill sagas, 
att det Blar oss barii av, det tjugonde 
Arhuiidradet utmärkt illa att  andligen 
ax1.a vildens primitiva björnskiniisfii11. 
Nar .r6 i vällovlig iver att  göra rent hus 
nied fromleri, hyckleri och all slags fa- 
riseism gå darhan, att 1 7 i  ocl&i vraka 

de goda seder, av vilka dessa företeel.- 
ser voro en. avart., då kunna vi med skä.l 
fråga oss, om vi inte ha kastat ut  bar.- 
net med badvattiiet. 

Esempe.1 riildvilrer jag foitfarancle, 
meii v%gar andå hoppas att bli för-  
stådd. Oskick och andlig osuiiclhet f ïo- 
das ilog invid Irnutarna hos oss litet var 
och m.8ngeii h r  iiog också lrant harnien 
stiga inom sig, utan att  kunna göra n&- 
got &t saken. Detta ar iings~a.&Ie: Men, 
vad göra? Ordet ligger hos kviniiori~a, 
den nya tidens suiida, naturliga, valziia. 
och orädda kvinnor. Skola de gii.clca 
oss? - Vi vilja ej tro det. 

Ni kvinnor, som i en varm tro p% en 

M O E C O N B R I S  
-- 
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Hanna, Pauli : VANNERNA. 

Ameri k.a. 
1LTaïi haar i Ainerika de seilaste åren 

börjat att l i t t i  p% bördan för niånga 
av sainh~llsorä,ttfa~:dighcteil.s och indu- 
strialis~n~ens offeer - ankorna och de 
f.aderlösa.. Änlcepenaiolieriiigilz har 
mildrat föl.jderiia av betsjakteii på {ar- 
l.)etsin airkilad-en. 

Amerika har 11Gnga h k o r .  'Mas 
äro billigare iiii tinimer", sades det i 
gruvd.istr.il.~eii i Colorado för några år 
seclaii 14-i.r inilan hellre i gruvorna to.? 
risken a , ~ r  ra9 och spillda 111iinliiis1;oli.v 
ii.11 att. kosta p5 tillrickligt alltal gruv- 
stöttor och nya iiarr det behövdes att  
göra dciilsiilrrare. M%nga blevo då'an- 
Iior och minga bli det allt fortfarande. 
!ndustr.in ki%ver %rlige-n iiiinst 35,000 
j. döda, och 700,000 i s1;aclad.e (olycks- 
fiallsf örskkring Bar under de senaste 
&ren genoniförts i .n~åiz~ga stater). 

TJtoix olyc.l~sh~i~clel:ser, som göi'ti. 
iliiinga till iiilkor, ar iiet sjinlcdoili, l_il.es'i. 
lungsot, fattigdom, ~&betslöshet, krog- 
liv, den ohyggliga ar bets in ten si te te^?., 
soau lägger faiiiiljeförsörja~eii i en f ör- 
tidig graV - och a:iilcoriza och barnen 
bli liimnade latt dra sig fran1 sa gott 
de Iculillra ined e lhs  utan hjälp av den 

ha 1.idit sliil.sni%s.sans :alla lzval och lai~i- 
illat dem till baïiiuppf ostw.ingslanstalte~:. 

I\f.eci tiill~epensioileriilgieriig malas att  nie- 
clellösa ai?.l.cor med lbzi.rii p& or&er av . 

barindoinstolm få sig tilldelat #en viss 
summa i mh.acle~i för att  'b1.i 1 stånd att 
taga våpd on sina barn i &t eget hem 
i stallet för att  son1 förr sa ida  dem 
till ba.riiuppf ostriilgsmlst alter elle r 
kanske s j alv a duha uncler i strävaii :att 
försörja dem. 

Deilim pension från stat.eil 'äT .ej. viil- 
görenhet eller fattigdoii~smiderstöd. 
Et% av de mest. a v g ö l ~ ~ i ~ d e  a.rguiiienteïi 
f ör den ar att  ~n.o.deril skulk f ört jan:; 
sitt eget uppehalLe geiiom axbete, som 
vore av största val'~12;a för staten - det 
att bast uppfostra sina .epps barn. 

'Harvid ar dock att 111.iirI.a latt det ej 
iii: n8.got nytt att  staterna bidra till dn 
f aderlösas uiiderhall. Äiil:~e~)eil.si.o~iz- 
ringen har blott oil~placerat :stat.ens mi- 
d.erstödsniede1. D:e l~lato~ska po1it;ike~- 
n.a ha 11oga drngit för.sorg o111 at t  rik- 
liga bidrag Iamnats barnuppfo:strings- 
anst.al.teer, som -det oaktat f%tt  .en gloria 
.av välgörenhet. D,et måixatlig:.a -~iixde~!- 
h&l:let till dessa ii~stitutioiier har oftast 
övemtigit det belopp, so112 betdas ut j 
K1illcepeiisioiieriiig. Chicago beta:lade s% 
mycket s0.m upp till feimton 1doll.ars i 
ndi.iiaden. för varje barii till anstalter, 
då, .det i början 'betalades .endast fem 
o ch S j LI dollars till 'anlco~na, men da7 

vets gladje : Gör bruk av eder makt 
till det goda ! Vilja iii rensa luften, s& 
skall den bli ren. Vad Inrinnaii vill . . . 

. F r i t z  S a n d y v i s t .  

pensioneringen ! 
Beloppeii som utbetalas variera. 

Ohio, soin har sn l?beral lag  och  om 
a:]? en av de biist iadll1511istrsra~e i unio- 
nen, hetalar feinto~i. do1lai:s i ini&iiadei?- 

(ForLs. Ci sid. 10.) 



Litterära kvinnor. 
Små. stämningar och korta biografier: 

II. 
Vi slutade förra a:rtikelii med 

F r e d r i k a '  B r e n i e r  och 1.1a1i.ii1de 
helinels starka andliga släktslza~p -och ge- 
mei~sainhet med Geijer. Naturligtvis 
efter Geijers omvändelse, soin gladde 
Fredrika Bremer så mycket och gav 
hciiile ännu mera cznlediiing att hoppas 
och tro på ljusare tider. 

Den verkligt socialrefonnatorisk;i 
t e n  d e ii s e 11, som ju överallt varit 
skönjbar i hennes skrifter, kom dock 
till fullt utti-gck först i roinancii 
'Syskonliv ), som utkom 1849. Detta 

stora, m.arkliga år, v a n  h~aiidelsei 
g l a.d d e Fredrika Breme:r - till stol* 
'undran och förstiimniilg bla,iicl en del 
av hennes niismaste och viiimer. 
: . Kritilzeii var oclrså pilpasslig och fr%- 

, 
giicje om hon belziinde sig till kommu- 
nismcils Gror. SA "farligt" var det 
v51 ej. Dock - utan iqtryclr fr811 
'dem stora brand son1 kringbrusade 

jordklotet och vid denna .tid f or över 
alla jordens länder var val den vind, 
som smek te henlies panna ' ! 

Ho11 styrde nu lrosan till Amerika, 
hciines Utopia, för statslivet, dik hon 
stannade i två &r. Rar i det nya lan- 
det fick hon. oclzs5 se kvi.iailaiis upp- 
fostran 1.yft till. en hos oss icke aiiacl 
hö jcl. 

Hemkomnieii f örklarade hon, att 
blott aiyiu en roman ville hon skriva 
och i den slnille hon t aLa u t. 

Ho11 gjorde så också. Det blev i 
1 . e i : t l i a  e l l e r  en. t 3 j  ä l s  h i s -  
t o r i a. Boken utkom förresten p i  
tyska och eiigelslza f örst. 

Hertha blev j: estetiskt haiiseeiide och 
i sin avsakiiacl av poetiskt liv icke n&- 
got litterikt konstverk. N%got som 
f örf. s jalv också, senare insåg. 3fe1.1 
den blev ur samha.llshistorisk synpuiilzt 
en verldig b i. a, g d. Och den utsatte 
fijrf. för de hatdaste angrepp. Kort 
före sin död skkev oclrså Fredrilra Bre- 
nier : 

"Med Herfia äventyrade jag, ile j 
uppof frade niin popularitet som förf at.- 
tnriiina. Att jag kuiide det, har sedan 
glatt mig och slm.11 glädja mig i min 
dödsstund. " 

Kertha väckte lrvinnofrbgaii till liv i 
Sver ge, .framkallade en opinion, som 
vaxte till en makt. Som roni.an lever 
Rertha väl ej, .meil den lever i de ra- 
fornier, vilkas lösning den främjat. 
Det har oclrsb. med rätt.a sagts att  
Fredrilra Bremers betydelse %r tvåfal- 
dig : som sköiili.tterär förfa.ttariiiiia och. 
som socialreformator. 

P5 en kyrlrfird juldagen 1865 för- 
kylde hon sig och clog, .i bsrndonishem- 

. met r s t a, på. årets sista dag, 64 år 
gammal. 

Aveil Fredrika, Breme:r hade som 
ung naturligtvis haft sin '.kärlekssaga. 
Ho11 skriver därom. själv i sin dagbok : 
" D k  jag älskade. älskades jag icke 

igen, och där jag blev älskad 'i kärlek, 
k~inde. jag icke besvara med samma 
känsla. 

Ifrön att ha varit a n m ä r l r n i i i g s -  
v ii e t f a t t i'gs p% ,romaiilitteratur 
fr8,ii,egiia f örf at'tare skulle deiiila f orm 
nu bli ~ ' % r  litteraturs huvuciart, sedan 
.fiedrilca Bremer och Jonas bowe Ahi -  
quist givit föredomet. Fr%n 1830 visar 
prosaclilrteii en niistaii överrik alst15ng. 

Bland de niånga .soin lciiide sig ka.1- 
lade var även Freclrilrci, Breiners sani- 
tida, ' friherrinnan S o p h i e v o 11, 
K ii o r r i ii g, den moildiina författariii... 
na.n till ' 'Co~~sii~erna ' '. 

3fen fast Fredrika Brenier och fri- 
herriiiiia.~i . så 'smilniiigoin p~rsonligeii 
blevo goda vaiiner : någon geni~ei~slwp 
i icléeimas världMev det ej. Deii hög- 
aristokr-tiska. koiiservativa friherrin- 
na11 I;un$e ej få någon förståelse för 
de' frihetsvindar, som. då började blasa 
genoni världen och varav även vårt 
].illa land ej undgick att  få en fläkt. 

Sophie von Kilorring, född Z.elow, 
'blev det ;aristokrati.ska ,hemlivets skild- 
rarinna - väl fört.rogeii som hon var 
nied .alla dess ensBil~dlh~eter. Xeii dar- 
till skrev hion - i underlig .ii$,otlsats - 
sin samttids nxwt omfatta.iide bonde- 
roman. NaturligtTiiS iilycket idealilse- 
rad, varför o&s% IrritXceii mimarkte 
att  det. var '7iyddlaii, tecknad från w,- 
longeii ' '. 

I likhet nied Anim Maria Lenilgren 
asen- ägde Sophie von K~i'orring stor bel" 

het och bildiiing men i o l i lc h e t med 
henlie sökte hon p5 allt sätt att visa 
och lysa med dessa e,genskaper. Hon 
var emellertid en utmärkt b e r ä t t e r- 
s k a .  Dock led stilen av en .alltför 
onödig bredd och en ined %reli tillta- 
gande. vårdslös språkbehaiidling. 

Sophie Margareta von Zclow var dot- 
ter till ö~6rstelöjtnanten och hovmar- 
slialeil von Zelow. Ar 1820, då hon var 
23 $r, gifte hon sig med en bra mycl<et 
iildre inail, friher-e von ICnorriiig. Han 
angreps emellertid av ett svårt h järtli- 
dande, från vilket han förgäves sökte 
bot och dog 1848, 51 år gammal. 

Några h efter friherriiinan Klim-ring 
fraintriidde en roin.aiif örf attarinna. av 
ett h-t annat kyiine - E m i l i e F l y- 
g al: e -  C a r 1  én ,  född Smith.. 

Vi påpekade i förra artikeln om. fru 
Nordeiiflycht, att hennes l e v 11 a 4 s- 
ö d e il vor0 av eftervärlden bättre 
kända an hennes skaldslra.p, och detta 
Iran måhända oclrså gälla om fru Fly- 
gare-Clarléil. 

F jorto;ide barnet till handlanden och 
sjökaptenen Rutger Smith föddes 
Emilie i Strömstad den 8 aug. ,1807. 
Från fadern hade hon sitt poetiska 
påbrå och med fadern fick hon följa 
fr%n sitt 12:te &r p& hans färder och 
g ö ~ a  bekantskap med skargårdsliv, 
sli8rgå.i:dslcaraktäper och &ärgår&snla- 
tUre.11,' dar fantasin fick näring lika val 
korn det låg realisni i detta liv. Tjugu- 
%rig gifte hon sig med en betydligt 
ä.1d-m inan, proviimiallälmren A x e l 
F l y g a r e och flyttade med honom 
till Småland. Efter sex års äktenskap 

blev hon a.nka och flytt.ade till sin mor 
med två små barn,, en son och en dot- 
ter. 

I Strömstad och på Dal tillbragte 
hon de närmaste åren och gjorde här 
också belrantskap med den man, s& 
för lieiiile fick den största betyde.lseii 
och som biev hennes "öde j ' .  Det var 
R e i ii h o l d D a l i n, en trettioårs 
man, jurist och förresten ej så litet av 
ett snil.le. De grepos bada av en häf- 
tig passion, förlovade sig 1834, meii i 
november 1835, innan . a.iiiiu bröllopet 
huiiiiit s t å, t r ä.ff.aile:s 1D:aliii p en åter- 
fa.rc1 fr&n e n  tingsresa av ett hiiftigt 
sjukdomsfall och avled i närheten av 
Bullars jöii, dit f astmöii skyndat till 
hans dödsbädd. P2 våren 1836 f ö d- 
d e s d c r a s b a r ii, en dotter, soin 
l.ii.ni~-istdes t.ill sliiktingar at.t uppfostras 
och som oclcs5 blev en rikt begåvad 
förf attariiina. 

P5 Eniilie Flygares utvecldiiig hade 
denne nian övat ett stort inflytande. 
Hon säger sja.lv, att han lämnade ef- 
ter sig "minnet av den klara och fria 
blick, som en snillrik m.aiis saintai 
sprida över föremål, persoiier och livets 
djupare fr%gor och f örhållaiideii j .  

Under de prövningar, soin hemsökta 
heliile -- första dottern clog nu även - 
var det som taiilien på at t  bli förfat- 
tarinna mogiiade till beslut. "Jag blev 
aldrig en boklärd kvinna ', säger hon, 
men jag hade levat, och s jalen tillryg- 
galade långa sträckor väg, aven då 
kroppen var stilla. Så blev flickan 
frQ1 ~kargii~:den en dag i s t h d  att  ge 
l i ~  &t de bilder, hon sett.'' 

Det blev en överflödande alstring av . 

roinailer - sex p% tre år !  Vid denna 
tid bosatte hon sig på sin förläggares 
iippmailiiig i Stockholm.. 

Dc11 vackra trettioilriga ankan blev 
föremg1 för in.yckeii beundran och b 

hyllning. I syiinerhet var det två som 
tavlade on1 he.1in.e~ ynnest och den ene 6 
av dessa var ingen ringare ä11 den då 
31-årige f i 11 s k e t ä 11 lz a e n S 11 e l l- 
m a n. Den andre var den 23-åriga 
juristen och poeten Johan Gabriel 
Carlén, so111 också till stor förvåning 
från bek-aiitskapslcretsen avgick med 
segern. 

Det blev uppdraget åt A u g u s t 
B l a n c h e ,  Snellma~is nara van, att  
per brev - Snellman vistades vid det. 
plötsliga aktenskapets iiig%ende i 
Tyskland - meddela nyheten. Brevet 
var klart och fint hållet, men tyvikr 
alltför långt f ö r  att  har citeras. 

Aktenskapet med Carléii höll ej vad 
det i början lov-ade, utan blev i vissa 
avseenden mindre lyckligt. 

Det 1;om nu ett par utmärkta ronia- 
ner, "Skjntsgossen" och 'Rosen på 
Tistelön)'. Den sista en skildring av 
den gamla sm.ugglaretiden m.ed dess 
vilda liv. Sedan kom, med några 
niindie bema.rkta böckers mellanrum 
'Enslingeii p% . Johaimisskä.ret och 

"E11 ilatt vid Bullarsjön ". Därefter 
Bo111 ' 'Ett rykte ' ', om villcell, såväl som 
om "En. natt vid Bullars jon' det stod 
myck& strid. 



Fru Carléns yttre stallning var izu 
synnerligen god. Hennes 'penna beta- 
lades högt och hon översattes till ut- 
landet, dar, hon vid denna tid ja.mte 
Tegnér och Fredrika Breimer represeri- 
terade ,svensk .litteratur. 

4 '.Så inträffade plötsligt en h5iid.else 
soni förlania.de hennes verlcsanihet. 
Hennes bcggvade son, Edvard Flygare, 
avled vid endast 23 h. 'De föregåen- 
de sorgerna i Emilie Carléns liv hade 
drivit' henne till f örfattareskapet, där 
hon ville söka tröst. Deima nya s v b a  
sorg bragte heni~e till tystnad '. 

I sex - år vilade nu hennes peiiiia.. 
Men så kom "Ett köpmanshns i &ar- 
ghden" och nu tilliignades hon ocksS, 

. Sseliska akademiens stora medalj i 
guld. 

Emilie Flygare-Ca.rléii nSiclde hög al- 
der och spara.des ej p& sorger. Än en 
gång blev hon anka. Dottern med 
Dalin, som aldrig sthtt val till sin mor, 

I dog aven. En fosterson drunlmade 
ocli till sist gick större del.eii av hennes 

-aC f örniögeiihet f örlorad i ett bankf all- 
f lissemeiit. Till allt detta triiffades hon 

av försvagad syn. Ho11 dog 1892, 85 ar 
ganiiii al. 

från kvinnoklubbarnas arbetdalt. 
Eskilstuna. 

I filorgonbris  aha^ e j  synts till nggot frf~ii 
oss på mycket länge och vad .ar .ors.ak.eii'8 Ja, 
vad ska.11 man svara iari.iiat an a t t  det har 

I ej  blivit .av. Och troligen ar c'et s% för dc 
flesta av klubbarna, ty  det står inte inyckut 

' 

i f r h  deras .arbetsfalt i vår tidning nu, meii 
nian förstår a t t  trots dletba :sil ar ingen klubh 
overksam. S& också med v&r klubb. Vi ha 
legat i hela sommaren; Början gjordes .l 
maj, da vi utsände flygblad och genoin. tid- 
ningarna uppmanade kvinnorna a t t  de:lt.aga 
i demonstrationen och för en gång blev det en 
stiltlig uppslutning s v  kvinnor: 2,500 de!- 
togo. Den. 7 maj  aiiordnaSe klubben e t t  
kviiinomöte för bdrandling av livsmedelsfr5.- 
gorna harstiides. Mötet blev besölkt av övur 
600 1rvj.nnor och. .en kon~mitté ,tillsattes f ör 
a t t  föra fram de gjorda uttalanciena till ve- 
derbörande. Senare utlystes e t t  liltuandc 
möte, då denna kommitté !avliimnade rapport 
över vad den hade utrattat.. Tv% av klub- 
bens med1.enini.m bl-evo dämf ter invalda i livs- 
medelsnamnden. Elubb.ens ordinarie möten 
ha, under sommaxen varit välbesökta och 
många viktiga frågor ha behpndlats och lin- 
der denna tid ha vi  haf t .  glädjen halsa. 11 
nya medlem.mar. 

Mcd kamrathälsning. T h r e s j a .  

Klubbarna uppmanas a t t  f r%n Morgonbris 
expedition rekvirera 1917 %rs kongressproto- 
koll och a t t  t a  upp till behandling de fr%gor, 
vilka kongressen uppmanat klubbarna a t t  
diskutera. 

Till de klubbar, som önska en fiirberedan- 
de handledning i medborgarkunskap rekom- 
menderas Nils Helgers ~ e d b o r ~ a r b o k  f ör 
fortsättningsskolan. Den finnes i bokhandeln 
och priset ar 1 kr. V. U. 

Liinerirelse bland simmerskorna 
i Stockholm. . 

En omfattande lönerörelse, som be- 
rört saval I :a som II :a klass kladniiigs- 
sömnad inom b est allnii~gsbranscheil 
och blus-, bachfisch- och bariikladers- 
koiifektione.ii, har under hösten p%g%tt 
och som först de sista dagarna p% gam- 
la året i sin helhet blev fardig ... 

Av talet f ör lcladiiiiigssöiniladei1, som 
omfattade firmorna Nord. Komp., A.-B. 
Sidenhuset, A.-B. Thunborg och Aug. 
Ma.gnusson, har varit gällande sedan 
den 14 nov. De. förhöj ningar, .som tiil- 
kommit, torde genomsnittligt kunna 
beralmas till 25 proc. Hos iiåg,oii firma 
har f örhö jiiingen blivit högre till följd 
av den förut så mycket lägre betalniil- 
gen. 'Detta galler ' styck- och ackords- 
arbetet. Veckoavlöningarila stego med 
4 ii 5 kronor pr vecka. 

Dc underhandlingar, som sedaii-'för- 
des ocli omfattade det övriga arbetet 
gällde endast Nord. Kompaniet och 
b.-B. Paul U. Bergström. Förhö jniii- 
gariia har blevo i geiiomsiiitt desainina. 

För dem, som arbetat in6m fackföre- 
ningsrörelsen för kvii~noiliias organise- 
ring, ar det nu uppnådda iiioin söm- 
nadshraiischeii utomord~eiitligt glad- 
jaiicle. Det skulle nog lcuiiiia skrivas 
m h g a  spalter om dia de försök som 
gjorts sedan 1903-1904, cla de voro or- 
ganiserade. vid de stora etablissemen- 
ten, men ej hade tfilamod att stanna 
kvar till dess att  en verklig löiieregle- 
ring kom till stånd. Ufeii vad icke aldrig 
s% många och präktiga agitatioiisf öre- 
drag uträttat det har dyrtiden gjort, 
den har varit jordmånen för en orgaiii- 
.ation, som hemburit goda frukter till 
sina medlemmar. 

Ett  arbetsfyllt första %r har cleilna 
förening haft. Dess första åtgärd vid 
bildandet var att  söka f% igenom dyr- 
tidstillägg, vilket aven lyckades hos de 
firmor där hemstallaii gjordes. Och se- 
daii var det att omedelbart fortsatta 
agitatioiisarbetet för att  få  flera firinor 
med, s% att prislistor och avtalsförslag 
skulle kunna utarbetas, som hade den 
onifattning och ba.ïkrsftighet a t t  det 
kunde vinnas en verklig lönerörelse f ö ï  
;ömnizersBorna. Och det har nu lyckats. 
En viktig faktor härvidlag har varit 
let utoniordeiitliga stöd som föreningen 
E ï h  första stund erhallit av Sv. Skrad- 
deriarbetaref örbuiidet. 

Bade tid och krafter ax förhaiidliiigs- 
vana man ställdes omedelbart till för- 
fogande vid -~iiiderhaiidlii~gariia och har 
ej minsta detalj av dem lämnats .obeva- 
kad. 

Nedlemmarna ha aven tillfullo för- 
statt detta och p i  ett  storstilat satt ut- 
tryckt sin beliitenhet med resulatet. 

Det'måste vara endröq.. . 
Den måste vara en elak dröm, 
all fasa som sprids kri~zg Gecds vackra 

värld. 
Vi måste ha druckit uv Hades slrörn 
en sövande trolldryck. I avskyvärd . 

förvandZing viskiftat vår manskohamn 
i vilddjurss8epnad. I kval och nöd 
vi finna e j  vägen till livets famn 
men sålla v& stig med jämmer och död. 
Ej vandra vi vakna i mörkrets land. 
Vi  föras i duömmen uv omild hand. 

Det ar inte sant, att eiFz mor kan be 
om död åt eun annmz moders son. 
Den bilden i fasornas &öm blott vi se, 
det vore. väl annars ett helgeran. 
Det f i n s  ej C M  far som g6r att slå 
M blods och till döds en annan far,  
som väntas därhemma av bävade små 
vars skydd och vars huldrike vän 

han var. 
- O, spöke av febern som rasar vild! 
Vzk hädan, da skrämmande gyckelbild! 

Det kom väl av fi-derdrömmarna blott 
det hat som nu s l u q a s  i världen ui. 
I mörkrst vi fylla ett smärtornas mått 
s6 djupt som ett svalg utan början - 

och slut. 
En gång när vi vakna, må varligt 

det ske, 
släpp ljuset blott sparsamt $2 synvid- 

den fram! . 

Ty skulZe vdr sömngdngargiirning 
vi  se 

d i  siörzke var. sjal i en avgrund av skam. 
- Dock, ännu ar mörker i fasornas 

l a d .  
När tändes i fjärran etz rnovgonbrad? 

En gdug skall väl 6Zixlen. själv som 
slår 

vid väldigt dunder på jorde9z ner 
dock lysa s6 bjärt På v& gärnings 

spar 
att handen domnar och sldr e j  mur. 
Då vaknar kadhä~zda v& slumrande ' 

själ, 
då racks iili f örsonirrg en famlande 

hautd. 
Och människoanden, som ZänBe var Iräl, - 

s k d ~  bryta förtrollningens mardröm 
och band. 

- Till sist skall d m  ändas vår kval- 
fyllda dröm 

i dödslunga natter vid Hades 'strörh. 
~ ~ i f z  Sandyvist. 



rnqvists Kappaff 
3 3 Drottninggatan 

n. b. och 1 tr. upp 38. 
Stort lager av in- och utlandska nyheter 

i 

Damkappor, Dräkter och Kjolar 
till billiga bestämda priser. 

Obs. I Beställntrigsavdelningen. 

(Foi.ts. fr .  sid. 7.) 
f ör .ett barn i en flaiiiilj iav flera -och sju 
dol.l.ars i iii&ii-acleii för varje av .de öv- 
riga. I Newyorlr, staten, ar det iilaiiat- 
liga bidraget ej brrstkmt. Det l&iiipas 
efter familjens behov, men far ej över- 
stiga vad staten slrulle ha bebalt ut till 
en bariiuppfostri~~gsaiistalt mi barnei~ 
slrulle ha s i i m  dit. Lagen iir adinini- 
stiaerad av en iialniid, utiiii.i~mc~ av borg- 
in.iistareii i' stader. Niammiclwi i New- 
yorl~s sttid .tillåter efter noga ajordu, 
beriikiiingar en viss sumna i miiiiade~~ 
för hyra, mat, lrläcler, b~iiiide och lysg, 
lspårvagiispeiigar (om iinl:,an arbetar 
horta från heiiimet) och ii%pot litet för 
var jehaiida utgifter. 

. Vad i11 koiixst~er iiiikaai lim ha .&itin- 
gen genom .eget arbete, hjiilp f r h i  .iiii-. 
höriga eller f r k l  andra lrallor subtra- 
h.ems f rån #detta b e1:op.p o ch sl.cil1n.adc.n 
ges i peiisioii. 

Pensioiien %r i .ile f1e.st.a fall ej stor 
. iiog at t  tillåta iiiold~erIn att utesluttmch 

].eva clarpb. IIon ha.r i pegel 11.8got ar- 
bete, soni sysselsätter hiiile .en del av 
d agen. Näimideii; *ell.er inyadiglieterna 
i andra stater, som. har adiiiinistzatio- 
Iien av om hand, t'i.1ls.er genow 
sin a kviiii~liga ii~spektöre~, att  Iion 
slmff ar sig s&daiit. Iblaiid h jalpa de 
heiine. 0111 Boii ar vaii a t t  gå i 11 jal.plius 
tillates ho11 ej att a ~ b e t a  iner ,Sin vissa 
dagar i veck..an. 

I Cl.evel.a~id, Ohio, 1~a.iicle jag en änlrs 
med tre barn, elva, nio och sex %r. Hon 
fick tjugufem dollar i nliåiiaden i ped;- 
sion och tilläts att  g& i hjä,lphuius 
(tviitt och strylci~iiig) tre .dagar, ii18n- 
dag, tisdag och oi~slclag. Detta gav hen-. 
ne en Inlro.inst av t juglitre dollar och 
jiimte ,de  tJ~1gufe1-n hon fick i pen!sio+i 
redde hon sig gai~ske bra. *D.etta va: 
under 1916. Sedan prilseri~a på alla 
livsfö~nödei~heter .gatt upp s& oerhört 
blir det nog knappt om dyrtidstilliigg 
ej givit.$. Hon var ej borta f&in hen!.- 
inet iiler aii nio tiiiinlar pr dag ,d% hjalp- 
hustrur i Cleveland vanligen .arbeta 
atta thniar .  I de flesta andra stiider 
arbeta de nio och tio tirlnniiar. 

Aiilcepeiisioi~eriiig, olycksf allsf örsak- 
ring, o'b~ig.atori:slr s julcförsakring, .åtta 
timmars arb,etsdlag, mtii~~rnib etalning 
för kvinnor äro refor.mer som sta p& 
ldagordningen i Amerika. Fruktan för  
socialisnien, soni viinnit en oerhörd ut- 
bredning i Amerika, sedan det konmit 
med i kriget, kommer att pgskynda 
deni. De äro ju bara reformer. Men 
sa lange vi fördm vart nuvarande sam- 

Oe fackliga organisationerna. 
.Sot.-Dein. KV. Sm~orgai~.isiltion har. 

haft nöjet att f% strylicrsl~oriia orgaiii- 
scrade. Mötet ined dein var avsett att 
h&llas i Folkets hus, rum M., 1nc1.i inastc 
dock p% grund av stor anslutniiig f ö i  
laggas till B-sa1c.n. Fru Z1rösell taladr 
och a:iislutniiigeii till f adcf öïeiiiiigcii 
blcv gktjaiidc stor, i:Gimligeii p5 första 
iilötet 115 och p% det andra 60 st., cllcr 
tillsan-i:iiiaiis 175 i~~edl:eii~~m~ar. D e äro 
dels privatstrylierskor oc-h dels f.abrilis- 
.s t-i:ykemJcoi. 

Som alla anclra oorgaiiiscsacle yrkes- 
greniiar ha ocks& stry1rersl;orna haft dct 
syiinerligeii dgligt stiillt för sig, s8vd 
vad ar bctsticl sons löiief ö ~ ~ l ~ . ~ l . l a n d e  Be- 
t.15ffa.r. 3Xcn iiu ha strylcc~:>slcorna m.cd 
sitt f örbuiids h. jiililp börjat en löiicrörel- 
se, som vi hoppas skall tillförsiilrra dcm 
b5.t tre villlzor. 

hii.llssystem; 8% laiige vi tillåta att, så- 
soni i An~e~ika ,  2 praoc. lav befol1iniri.- 
..en (rika) aga 60 proc. av iiationa!- 
förniögeiiheteii o& 6:s proc. (fattiga) 
:att aga 5 proc. av den, blir det ej aii- 
i~orliiiida. S& laiige vi h produktioil 
för profit för den ,eiiski-lde i stjäll-et för 
kooperation till förndii för hela släktet, 
f3 vi vara nöjda nied ref.ormer. Men 
de arbetalde Iilessema bör ja 'att valma 
upp även i - Amerilca. 

A n n a  S ö d e r b e r g .  

vid sjukdomar i munhila och sv 
Effektivt skydd mot smitta \l 

pid~mier .  FLAJKOR 0 ~ 5 0 5 1 .  KR. 

Tvätt- och strylrcrskef ackf öreliing bc- 
slöt-s att ansluta sig till deiiiia och p5 

4 orbun- sanuna, @ ; h g  till De Förenade r" 
clcn. 

Lilrasii har sa.111.oi.gaiiisatio11~11 oiiga. 
iiiierat .persolialcu vid Ceiitrallrökct 
h ~ ~ i  dar talade fr11 il. I;'i'öscll. 

Dct ur ju cii given sak att  dcii pcr- 
soi1d.cn bör vara organiserad, iiiir vid 
sä gott soni alla lronimunala iiistitutio- 
1 . 1 ~ ~ ~  om oclrs% av tillf5lli.g natur, per- 
so~~.alcii $.r orgaiiiscrad. I'öö 6yrigt bc- 
liövs 5ve.n dar organisatiolicii. Soni dct 
in1 ur stallt SY arbetstidcii alldelcs för 
lang. Vid en sidaii iiistitution, med s5 
Briirau.de arbctc, borde nian arbeta i 
skif t. 

Hoppa s mg aiiisation w sk dl lciiiiiin 
bittra 13% förh8llanclena dar. 

FÖren.iiigen1 beslöt aiisl.utning . till 
Kor~ni~~.u~~:~.larbetaref öi:buidet. 

Vi h i lm de nya viilkoinila i organi- 
sationernas led ! 

Kvinnliga bryggeriarbetare erhålla 
lika dyrtidstillagg som manliga. Sv. 
Brygge.riindustriarbeta~ef ~ ~ b ~ i n d e t s  w- 
delriiilg 15, lrviimliga, beslöt vid sitt sc- 
imste inöte att  till ar13 ctsgivarna uttala 
ct.t tack för att d.e vid dyrtidstilliggets 
bcvilj ande ickc gjort s1cillila.d p% kviiin- 
l.ig och manlig arbetare betriiffande bc- 
loppens storlek utan att dc kvinnliga 
arbetarna liksom de inaiiliga erh%lla 25 
kr. vardera pr månad. . 

Vi rekommendera här- 
med vårt första klass DAM=SK@~DDERI 

och DAMKONFEKTION. 

F'NA och BARN-KLADER i alla storlekar för 
VALGJORDA fllckor och gossar. 

FU.LLSTANDIG BARNEKIPERING. 
Prima, reella varor. Billiga,. bestämda priser. 
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Priset for den nya siden- 
klädningen. 

översiittning av K i t h. 

Lady Fretsby, Isabels nior, sitter trygg 'I 
tystnaden av sin budoir ocli räknar, och inte 
bars r h a r ,  utan mumlar ocksi% för sig själv: 

)Snusdosaii av sköldpadd. nied gilldj.nliigg- 
ningsrna, safirerna och - hm, lin1 - 3iciinca 
vita hat t  och cle tv& blusarna - jaha; fcm 

.pund, och doii iiya daliikappan, tv5 pund. 
Jaha!' Hon vill ha en ny afto~ikliiclni~ig! ) )  

En paus, varunder hon tänker djupt, ooh 
suckar :och fortsitter: ))De tv% broscheriia, 
tant Gray9s av guld och turkoser ocli clen 
lilla clianiantbrosclicn. A, jag slculle SJ, g'iirn:: 
velat behalla den, men kans1.c~ clct klgr hen- 
ne bättre inccl vit brokacl och giilclbroclerier. 
Stackars ïsabel! ' j  

T~ady F'rei~by ler ömt. Hon ar cii 1it.ci.i. 
kvinna, kladd i svart. Det iir clct cnds nian 
kan saga om henne - cn liten kvinna, klädi? 
i svart - intet annat anmarkiiingsvSi:t om 
11zaii kanske undantar den utpräglade ciikel-. 
hetcn i hennes dräkt och den ytterliga b.lek- 
hcten i hennes hy. 

Bucloiren i r  e t t  trevligt litet rum incd 
blekgula garcliner och med niassor av blom- 
inor. 

Fret.sby)s a.ro fattiga - riiyckct fattiga; 
dcras bordsilver var cinellertid. utsökt. V :L r? 
sade jag, ty  sedan tvh &r till~baka Iindc nran 
e j  sett det, men växthuset kunclc ä.nnii gliid ju 
sig &t vackrc, .bloinni80r .och inte bara vac.lri:a. 
utan ocksB siillspta; särskilt en ellcr t14 
orkidéer, vi%a lady Frctsby cillticl scr litet 
sorgset p&. 

Isabel älskar b!onimor. Silverfat iiro f ör hcn- 
lie onödig lys; för övrigt skulle hennes aptit 
alldeles försvinna om h,on e j  hndc rosor a t t  
se p$ eller högväxta blomnzor a t t  snicka lin- 
der de. Iiol-ta pauscrn'a i deras nagot magix, 
middag. 

Lady Fretsby sitter tyst, nicn hennes tan- 
liar Kro strgngt sysselsatta; clet %r hennes 
hjärta, t.y cl<t gcr ater cftm ,fljr dc 3rairi.p- 
ryckningar .vid vilka hon med var dag blir 
nlltmcra van. Isabcl koiiimcr in., h.on Zi. l%ng 
och sniiirt. Det iir juli ni;lnacL och jiennes 
 tank^ 81 c l ~ n  a t t  juli av Iienilc fordrar cl.2 

ljusaste, tuiiiiaste och dyrbarestc cl:.ii.liter. 
)'Las clct har, Isabcl) ', siigcr Iicnncs nior 

och Isabcl l'iiwr likgiltigt. 
)J%,> j ,  sager Iion lugnt, ?Laiigleys balcr 

gro alltid . förtj~isaiidc. Jag skall ha blek- 
blatt siden och en stor bukett.') 

'Siden j ,  utropar Iicnncs i n o ~  lite t bclrjiii- 
rat. 

' )Ja.) j ,  säger Tsabel. ))Jag skall genast 
skriva till madame Pierrc .och iiveii cftcr 

. mönster j ) ,  och hon viinclcr sig bort för att  
Byssa en djiipröd ros. 

>'Det iniiste allts& ske)),  munilar lady 
Frc.tsby och hon suckar och tittar ut övei. 
terasseii, son: slut.tar nccl mot -triiclgardcn. 
Sedan g&r ]!o11 ut ur riiniiiiet och upp i s i t t  

cgct. )Lj;isblått sidcn j ,  \ : ishr hon. Eli 
tanlrc sIiYr licnne, hon ecr ater lioppfiill  it. 

"Kanske)', tiinl.;cr 11011, gär :n.ccl och öppnar 
dörren igcn. 

"Skulle clot vara ljusbliitt sidcli, Tsal-~cl?~' 
:Fr$.gs;r hon. 

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

"Javisst", svarar Isabel stött. 

Lady Frelsby går upp igen, mcn hon .ser 
ut son1 oin hon plöts'ligt blivit trött. "Dct. 
kostar ininst femton gi1i.ne.a~ med sk.oriin, 
eilikesstrumporna och. allt det andra", sager 
hon högt ineriian hoii öppnar. jiivelskrii~et och. 
tar iipp etuierna. 

De iiro Bliidda ined rosenröd saniniet, vis- 
serligen nggot sliten men god nog, ty der: 
tjä.na.ii cnclast till bakgrund för  n Agra gamla. 
matta armbimd, ctt  peiiilfociral av guld .och 
cn kamBbrosch. Under etuierna c1ra.r lady 
Fretshy f rani c t t lärlerskrin. Hon öppmr dct 
och. i det ligger ctt  cliaiiiaiiiörhliiige, gam- 
irinlriiocligt :?Me till form loch infattning, 
men stenarna iiro utsökta och i mittcii glöclcr 
en vacker rubin. 

Hon ser ctt ögonblick p& sinycket i sin 
.hanel. )>Mydret ~ a ~ l r c r t ) ) ,  viskar hon. 

%tackars, stackars . . . 3len om dot var 
"stacki~rs, stacltarsJJ lady Frctsby clles Isa- 
bel eller Reginald., lady Fretsby 's död(: man, 
kan jag e j  saga. Juvel~~kriiiet l h e s  igen 
ilicd sina oiijttiga skatter - haniébroschcn. 
i sin tunga infat.tniiig och a.lla dc andra 
S I I I ~ S ~ ~ I I ~  och lady Fretsby g&r än cn gF~.i.ig 
ncil för trappan och in i rbucloiren, ~mii nu 
nicd dia.iiiantörhiiiiget i fickan. Hon skriver 
ett kort brev, s'kaff ar ett  rckoinnzenclc~:at ku- 
vert och si, ;.äggcr hon sig pli soffan och ser 
cfter den g:imila brevbäraren, s h  g3.r bort, 
över f ~ l t c n ,  medan smiirtan i Iicnnes hjartc 
förstoras - men Isabel ar för,tjiisanclc i en 
mjuk vit kliidning. 

K1oc.lra.n ar nära tre pW nlorgoncn, mcsi 
lacly Frc-tsby liggcr Znnu valrcn. Isabel ar 
@L Salen, under ganila lady Crof ton)~ upp- 
sikt, ty hennes mor hadc i sista niinutcn bli- 
vit sjuk. Meii Isabel hade komniit in i mo- 
dcrne ruin nar hoa var kladd och 1icnnc.s mor 
h.ade graiislrat henne. 'Flickan st.ocl d5.r niccl 
clen ljusa siclankliidiiingiii, iiedfdlnnde i mju  
klra veck onzliring herim och n i d  cn, tui1.n 

rnajsf argaii schal lom axlarna. Lady Fretsby 
granskade allt - klädningen) den härliga bil- 
ketten och de vackra skorna och strumporna. 
Sedan hade koii lcendc lagt sig iled och I.sabd 
hade strax rest. 

Hela iiat.ten I&g modeni med undertryckt 
oro i blickeii, d i  och dä pressande handen 
mot sidan och andades tungt. . 

Därefter rnurnla.de iion : 'Reginald, hon 
komnier a t t  göra succEs; hon ar  becl&ranclc. 
Jag har givit henne allt av varde, allt som 
var kvar. Jag  skulle velat behfilla ,örhänget. 
Men sideiictl Och sjalen och alla de andra 
sinåsakerna - %h, alltsrniimans. Bliv e j ond, 
Reginalcl, jag skulle velat bclGlla det. Och 
o, Regin.a.ld, jag salcle clcii lilla gulc3ornzcn 
med enialjögat ocksa. Jag vet a t t  den varit 
din niors, nzcn - nien - Isaibel hade .ingen 
solfjiicler och - ä, Regina1.d) vi  trodde i1it.c 
det skulle bli s& här, gjorde vi?  Mitt hjä.rta 
gör sh ont, jag önskar a t t  du kunde h j a l p  
mig a t t  biiru: clet. Du - du ar e j  ond, Re- 
gilialcl, iir du.?') Och nu sittcr lacly Frets%y 
upprätt i siingcii och stirrar p% et t  porträtt 
av  cn ung st.5.tlig man med allvarliga ögon 
och Isc7;bels sniirtzi. figur. 

) ) Jag  tror' a t t  unge ~Swnrcl  Langlcj. koin- 
nier a t t . f r i a  till heniic i kväll och (1% skols 
vi glömn~a örhiinget och clcn lilla ornz- 
brosch.cn och alla de andra gamla snGisaUrer- 
na. Rara  killa Isabel, hon kommer a t t  b'ii 
s å  lycklig. Iblancl är  hon niyckct lik dig, 
bara . .  ." odi nied en djiip suck sjunkcr hon 
tillbalca. Feni mininter g& och Iion siick:ir 
igen. 

'Tsabcl! Jag  hör vagnciz.'), vislcsr hon. 
Eftcr en stuncl hörs ljudet av h5sthova~ii;i. 
närinarc. Man hör vagnsdörren öppnas och 
de artiga ,ord till tack, soin Isabel yttrar 
till Iacly Crofton. Halldörren siar igen iried 
en siizall och clct %r en stund alldeles tyst, 
iiicdsn lady Fretsby ligger ocli stirrar p% 
dörren med vidöppna ögon. 

Sil öppnas clcn. Isabol Iiommcr. Xennci, 
mor Icr svagt, men säger ingenting. Isnbcl 
ser förvana:? p& henne. Vaken, in.or ? ' Sa 

gn e O C ~  
kunna erhiillas vid köp av lotter . d 

f ö r  2 kr. 40 öre 
till 

- - - - - 

andra dragning 

De högsta vinsterna gro: 

Eget hem i Emmahoda vart 13,000 kr. , pris 9,000 kr. 
vart 10,000 kr. Eiet hem i Wallsta, . pris 1,000 kr. 
vart 6,000 kr. Eget hem i Tärnsio, pris 5,000 kr. 

allt med boniiigshiis, övriga behövliga 
byggnader, odlad jord ocli skog, det 

senare över liusbeliov. , 

för I krona (stampelEd) 
till 

Barnens Eget Latterls 
sjätte clragning. 

De högsta vinsterna äro: 

En villa ......... ... ... ... R 5,556 kr. 

En villa . ......... ... ... R 2,000 kr. 

Pianino . .. . . . . . . . . . . . . iO 1,100 kr. 
Bdt med motor ...... R 1,000 kr. 
~ i ~ r i r m o t o r c ~ k e l  ... i% 600 kr. 
Möblemang ... .. . . . . .. . i .  600 kr. 

' 1 9,500 vinster. Värda 116,000 kr. 
Lotter sii1ja.s i vnrje viilsorterad Bok-, Cigarr-, Prqpers- och Tidnings-, 

aff8r i 1ieli.l riket sniiit fr&n especlitiorien. Skriv ett l~revkort till 

LG1'llERIEXPEDITIONEN, Bryggareg. 14 AB, Stocliholni C. 
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.Högsta gällande ranta. 

st.irrar hon ut i träclgården - ty fönstret a.r 
öppct - dar allt 'är höljt i dmlrel. Hon ry- 
ser lätt. 

))Min 1buket.t h.611 sig ej Iä~.gc j', s8gcr 11011. 
slutligen. ) 'Jag maste .säga 3.t Foster att  
lian binder clCligL j )  En flyk t.ig paus, Isabel 
vancler sig för att g&; så sägcr hon: '),Ed- 
warcl Laiigley ar förlovad nlccl sin kusin! 
miss Warncr; det ciklateracles i Itvkll.') 8% 
gCir hon och hennes släp rasslar över' tröskeln, 
men hciines mor kallar henne tillbaka. 

"Roni ili5grr'?, s'siger hon 1Agt och nie3 
betoning, ')korn ihiig a t t  säga till Foster 
i morgon; Nu borde h i  iiiistmi $uiiiiti, hinds;. 
bultctter. " 

) ) J ~ ) )  , säger ].sabel lugnt' cich s% stänges 
dörren. 

Lady Fretsby ä r  ensam, hennes ögon iiro 
slutna och hon ligger tyst. Plötsligt reser 
hos sig upp ännu en gång.' ""Reginald, Re- 
ginald j, och hennes röst l juryer klar. 'Di1 
- jag - jag 1tun:de lika gärna behällit bso- 
schen och Örhänget. Jag önikar a t t  jag ve- 

. ta t  a t t  det var till ingen nytta.. Jag >.ar i 
alla fall ej brytt mig om honom; men nu har 
jag delat a l h  dina..  . ' j  Lady Fretsby lutar 
huvudet mot handen och så snyftar hon: 

')Intet minne av dig. Alla småsslrerna 
borta - alla - jag önskar - jag önskar 
- Reginald ... .' 

Den hlvai-liga mannen pä tavlan, mannen 
med Isabels figur blickar sorgset ncd p:. 
bädden dar 1a.d~ Fretsby nu ligger tyst för 
alltid, med kindurna våta av tårar. 

e 

Isabel håller p5 att  taga nv sig kliidnin- 
gcn, som hon med! en latt sinekning lägger p& 
cn soffa. Tag ömt i den, Isabel! Skaka u t  
vecken loch vik ihop schalen! l'riset Kr stör- 
re' an femton guiiieas. Det är den dyrbaraste 
clrakt du någonsin kommer at t  bära. Ingen 
i kväll, inte ens miss Warner, h.ar burit en sil 
dyr driikt. Den kostade - ett människoliv. 

AVDELNINGSKONTOR : b ~uvudkodor , 2, Kungsgat. Humleg%rdsgat. 60, Norrlandsgat. 7, Horns- 

(~inhamnsforg 61. gatan 6b A. = Ny näshamn. 
Eskilstuna. = .  Söderhamn. 

Uruodad 1883 :: STOCKHOLM. Malmö. 
- 

Aktiebolaget anken, 
emot ta ge^ hsattninga~ till hagsta gallande ranta. P 

En arbetarhustru 
borde icke köpa annan symaskin, än 

Solidar- Symaskinen, 
som ar den yppersta i handeln, av stör- 
sta fullkomning och ger största valuta. 
Vi bjuda fullaste garanti för att de 
med vårt firmamärke försedda maski- 
nerna äro ett fabrikat, som på teknilteris 
nuvarande ståndpunkt är det högsta 
som kan uppnås och överträffas icke 
av nagot annat fabrikat. Särskilt för- 
månliga betalningsvillkor. 

Symaskinsaffären SQLIDAR, 
Vasagatan 2. STOCKHOLM. . 

Tidningen 

måste varje arbetarekvinna läsa. 
Agitatoris k. 
Upplysande. 
Kulturell. 

Utkommer 1 gång. i månaden. 
~ösnummer~r is  15 öre. 
Kommissionärer 20 proc. rabatt. 

Prenumerera på posten ! Kronor 
1: 80 pr år. 

Provnummer sändas .från, 
Morgonbris' exped i t ion ,  

Upplandsgatan 85, 
S TOCI('H0LM. 

Sot.-dem. kvinnornas samorganisations 
i Sthlm etyrelse eammantrader 2:a medagen 
i manaden kl. 8 e. m. 8 Bryggeriarb.-förb 
exp., Barnhuegatan 14. Ordf.. och korreep. 
fru A. Frösell, Upplandeg. 47, 4 tr. Allm. 
td .  286 58. 

Eskilstuna kvinnoklubb avhuler or- 
dinarie möten 1:sta mandagen i varje m%nad 
kl. 3.30 e. m. i Folkets Hus, rum n:r 4. 

' Styrelsen. 

Gellivare ssc.-dem kvinnoklubb 
avhaller ordinarie möte 1:eta och 3:dje m h -  . . .  

dagen varje manad kl. 4,so e. m. Lokal: Nya 
Folkot~ Hii~. 

Nya ,medlemmar liälsas välkomna. 
,.brdstw. 

Arvika s~c.-dem. kvinnoklwbls .av- 
håller ordinarie möte 2:dra mhndagen i miina- 
den kl. 8 e. m. % Folkets Hus' C-sal. 

Föreningen för Hembiträden i 
Stockhollm avhhller möte 1:sta och 3:dje 
torsdagen i varje m%nacl kl. 8,30 e. m. (utom 
juni, juli och aug.) i Folkets ,Hus G-sal. 

Sturelsen. 

Ahus sot.-dem. kvinnoklubb av- 
hiiller ord. möte 2:dra måndagen i månaden 
M. l/, 8 e. m,, i Folkets Hus. 

Sturelsen. 

Stockholms sodra kvinnoklubb 
(eoc.-dem.) avhllller ordinarie sammantrade 
1:eta onedagen i varje manad kl. 8 e. m. i 
lokalen 3 tr. Södra .Folkets Hus. 
Ordf. fröken Anna Svensson, Grindsgatan 10, III! 
Stockholm. 

p - - 

KXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXh 
X Ni viil ju vinna ekonomiskt oberoende? Köp på försök en lott för kr. 2: 10 i . X  

tf X 
i. # 

Lotteriets kontrollant : Notarien i Över- 
H U V U D V I N S T E R :  Lotteriets föresthndare : Ernst ~ i r é e .  st%th&llareiimbetet 0. Cederstrand. 

X 
PRESEHTKORT .................................... 9,000 ACETY LEMGASVERK ........................ 4,500 

Gäller för uttagande eller beställning enligt vin- monterat där vinnaren önskar. 
narens fria val av möbler, textilarbeten el. andra 
varor hos Svensk Hemslöjd, Biblioteksg. 12, Sthlm. 

l! 
. BRUDUTSTYRSEL .............................. 3,000 X 

VALFRI VINST .................................... 8,500 ANTIK SALONGSMOBEL i mahogny 3,000 
OBS. ! Lotteriet inköper efter vinnarens eget val 

varor och inventarier för uppsättande av MATSALSMOBEL i björk .................. 2,398 
sj&lvst%nclig ydcesverlrsarnhet eller affar. 

PRESENTKORT 2,000 

It 
.................................... . 

................................ ELEKTRIFIERIMG 4,500 
av boningshus eller trädgkcl. eller Migsta vinstwardet 8 kronor. 

% Oessutoni tusenials värdefulla vinster, varav en del utställas i lotteriets utställningslokal, Kunpsgalan l, Stockho lm Endast ett fåtal lotter i terstå. 
X Dragning i januari mänad. Pris pr l o t t  kr. 2: 10, varav 1.0 öre till stämplavgift. 

X Lotter tillhnndi2ri&llns hos lotteribestyrelsens vanligs kollelct6rer sanit hemshdas efter relmisition, helst A brevlcort urider adr. : X 
Bicldaregatan 1.2, Stockholin 5, varvid 40 öre till porto och dragningslist a, tillkominer. 

XXxxXXxX 

w 

Ordf.: Fru Anna Sterky, Barnhuag. 16, 
1 tr. A. T. 72 901 

Korresp. sekr.: Fru Agds Ostlund, Upp 

Sthlms Allm. kvinipoklubb (eec.-deni.) 
avhaller ordinarie mote 1:eta mandagen i 
'"je m'nad '* m* 

lsndsgntsn 61, 4 tr. A. T. Vasa 20 86. Obs*' i P-salen~ Stuvelsen. 
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