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Det har hiiiit i>iycliet ute i varlden 
p å  en inånad. Så mycket, att nman f.ör- 
bryllad tar sig loni 'huvudet och frbgar 
o111 det  kan vara sant. Men sant &r 
det och - sannin.gen. ar så förtvivlat 
cnkcl, 8s0111 alltid, så naturlig Kri- 
gets niarkamp håller på at t  
slappa cfter i sitt hårda järn- 
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grepp om miljoiier arma, lidande 
ni5nniskohjii.rtan. Och så fragar 
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nian sig i undran och bävan : A r 
. . 

d e t  m ö j l i g t ,  a t t  d e t t . a  
p å g a t t  i f y r a  å r ?  Är det 
möjligt att vi under1rasta.t oss 
alla dessa outsägliga lidanden,' %r 
det iiiö jligt att länder ligga för-  

härjade och öde genom brand 
och skövling, at t  miljarder ' vär- 
den ligga p& hmseils botten, dar- 
i f r h  ingen maiisklig teknik, vore 
.deii än s% utvecklad, kan rädda. 
dem? Och franiförallt: ar det 
möjligt att  miljoner offrat sitt liv 

liga a1l.i-alis, s& för . hundra år sedan 
blev slutet på de ;fter den tid-ens. matt- 
stock på, ntänskligt lidande ohyggliga 
Napoleonirrigen. 

Något annat ar e j längre möjligt. 
Man .sadde vind .och skörd.ad.e stoim. 

tryck. Rröde- haiiilslag över skytte- 
gravens . fasor. Den tArkvävda stam.- 
mans viskning : Jag f örlåter. Det 
vm inte du, det va.r din- herre. 

Och nu vilja de icke .l.iingre 
ha n%gon lierre. L i c h d e t  har lart 

dem, at.t c1.e iiro alla myiicligo, 
mogna män och lrviiliiar! Nu 
vilja de placera f r e d e ii s 
k u ii g a k r o n a och riittcns 
insignier, dar f örut storpratande , 

övermod och -medeltida barbari- 
ska livsuppfattningar haft si11 
plats. Och de skola lyckas.! 
Därom Er intet tvivel. 3fella.1~. 
d e lrungakroi~oïna lm folken f ö r  

längesedan i teorien valt. NG 
sl%r handlingens tinime. Det 
gamla Er förghget.  En ny tid 
randas. Det gick ej av för 
mindre 511 med järn och blod. 
Historien upprepar sig. Men 
kanske skall &et and% visa sig a t t  

i denna storsla.kt franiföi: det svar- 
: . Ring. , TVA KVINNOR VID HARDEN. 

taste av altare och at t  äimu miljo- 
i n t e t offer vijr för dy- för det 
sonlva~lis .  . 

Det ar ined det hoppet vi nu förviiii- 
tansf ullt blicka mot den f redens kuliga- 
jrrona, som skall bli rättens symbol locli . 

. 

vilken sej skall bäras i skrävlande maje- 
stät av d i n  eller deil av guds nåde, , 

utan lav E u  r o p a s f o l l r .  
J. S. 011. . 

ner skola g8 stynl;pade, lytta oah blinda i 
sitt bittra livs avslutning till mötes? , 

J i ,  allt ar sant.  men nu Iromnier . 
f redeii. . 

I sanning - det -ar på, tiden! , 

Och det nblirml f o l k e n s  f r e d ,  
e j  en de iinpe~ialistis'k~ niakternas he- 

.Och &all nian ha nagot ;för något, då 
ha de lidande folken dyrt nog fått  
köpa 'sin .arvedel. Och s& 'har ur ha- 
tets fro.diga jaordn~ån %ridå 
spira upp en blomma av sällsynt skön'- 
he t :  f .0  l k e n s  s o 1  i d a r i t e  t 
över allt kommando, förbi. allt för-. 



Ett ljungskott. 
AV Knud Hjort. 

Bemyndigad översiittiiing fran da~isban 
av Vera Tornkrhielm-Ekelund. 

(Forts.) 
Kan cn, lieclerlig man 1ia.ndla som Nids 

Issing? Och Iia arbetarim moralisk nytta av 
den fördel, de uppii%, genom at t  bryta sitt 
ord2 Bli de bättre människor av det? De $!i 
sämre, Ssta! Niels Issing vill hjälpa dem at;; 
skrat.ta pliktkänslan ut lir livet. 

Asta kunde inte svara. Hon lraiicle för 
ögonblicket sj'rllv niotvilja för Niels, iiicri 
nar hon näst a iörrnidclt~~ s5g honotn ii tan för  
kvarnen, gick ahon .fr~?nl t.ill h.oiiom och £rå- 
gade, hur d.et .hade g5t.t med strcjlmi vid 
hm1 nicn. 
- Jo, sade .Niels, och sänlrtc hatten .anda 

~iccl till marken, d.et g5ir nog. Ja.g sk:all tala 
nied dem.' 

Asta stod och tänkte, a t t  h.an s%g bra ut, 
som om han tillhörde hennes egen s:uiihäll.s- 
klass. Hans cläliga frz~nitändcr sat-to hlonom 
nog ett trappst-og lägre, och hans p1.att.a 
sportmössa visade, hur litet fafäng han var. 
Asta. erinrade sig inecd 1'öj.c Tages pbstående, 
at4 Niels någon gang drulle varit förtjust 
i hennc. 
- Tagc kuncle ju inte f 5  dem a t t  rät.ta sig 

efter kontraktet, sade Asta, som var :på väg 
a t t  gå. Hur t.ro Ni .då, a t t  .Ni skall kunna 
,det B 

Niels gav sin mössa en knuff .så ..att han-s 
grova, svarta h5.r lioin fraom under skkmen. 
Han skrattade. Kring hans mun och ögon 
lyste vissh.et,en om seger. 
- Det ar soni s t t  fanga en :lös ko, sade 

han. En .snäll ko gar man fram och tar  i 
hornen, men nar nian .aldrig a r  van vid 
annat, så vet nian i:n.gcn utvag m.cd cn gam 
len ko, soni skall tagas i svansen, ,och £.örst 
c15 kan man f r h  svanscii erbcta sig upp till 
hornen. Se, Tagc Nielsen .ar van vid at% ta  
i horncni; meii jag ?Dörjar vid svansen: Man 
kali ju ockstoi, siiga: där a r  jag född. Tage 
a.r niyckot clulrti,r cdc h veta vi allcssmman., 
ha.n blir cn gång cn av Angkvariikns bästa 
nian, inen han Iran inte fånga en galen ko. 

Niels såg cljärvt och gcnomträngande på 
Asta. - prolct5rens son sa.g på borgniiistarens 
,dotter, som 01-11 dc uarit likar. Plötsligt 
gjorde ha.n h.c:lt lom, satte mö.ssan riitt, slog 
ihop de f-örut ~krevaiicde benen 0c.h stod cTar 
ödinjuk, injöljg fr5in mössa till tr%skor, soin 
en a,i;betskarl iml%r eii dam. 
- Ja, nu skall man se, hur det gar, sade 

Xiels iugnt, lyfte. på mössan och gick. 
Ast.a stod och sag förvanad efter hononi. 
Sanma kval1 kunde Tage tala om for 

Asta, a t t  clpt h d c  gatt som han föi~itsagt. 
På ctt satt annu siinirc. Niels h d . e  på micl- 
dagcn koinniit upp p& kontoret .och anmält 
at.t det var ordnat. Han hadc anvä:it s h  
fullinakt till 'att höja arbetsilonen. Så hade 
Tage gjort vad. soni var hans plikt. Han 
hadc rest sig upp och abett a t t  f& siiga upp 
sin plats. I-Icia affaren 1iad.e ju varit ctt 
nederlag för hon.oni. .I lan hade sina priiici- 
per, sin mening 0111 . vad som var rä t t  och 
oratt, och l a n  kundc inte stanna på en 
plats, da.r lians ajsikt intc respckterades. Han 
ville söka sig en ny pl,a.ts, där han j.n.tc hade 
någonting a t t  göra med arbetarna. Dem vilh 

- .  

kan överlänma till fo'llr, som 5acle ett annat 
sa9nivet.e än ahan sjsäliv. , 

Direktören haclc försökt ' atF overt.ala ho- 
ii.oiii. att  stanna, .och till o&. mcd Niels hade 
~l.aiidalt sig i. dct, vilket Tagc ickc kundue 
;lönma. 
- Tagc Nielscii kan gott stinna, sadc han, 

nu' .är det ju ordnat. Det var ju hån' a t t  
Tage skul~e ta  cmot sin plats av Niels Is- 
~ ings  niicl. 
- Du gör dig alldeles för stort a sa ni vete 

av allt .och är ~J l t fö r  nogräknad, sadc Asta.. 
Tage upptog .bagg! ordcii till cliskussion, 

och den blev .lång och hetsig, men han fick 
r a t t  till ,sist. Asta gav honom ratt  och bad 
honom noni förlztclse och kysstc honom till 
ivskccl i s ii ön kr et under den stora linden vid 
grinden. 
- Itu'u blir väl Niels Issing dörvi~1iki.c i ditt 

stSUe, sadc hoa. 
H.on sag, hur ~ a g e  bleknade.. 
-.Ja, nat.urligtvis, sade han, r~aturligtviu! 

Varför har jag inte tänkt på det förut? 
Ja, nu har han nått sitt mål! Jag  undrar, 
vad som egentligen ligger b a k ~ m  dltsammahs 

Du har lätt för :att tänka illa om Niels! 
- Har jag'? Om det är sant, så a.r det 

ett stort ,f .d av mig.  en. dct ar i 211:: fall 
en be&ä.md avsikt i allt vad han gör. Kan- 
ske. vet han inte oni det själv, det ar val 
instinkten, som driver bonolm. Den ar visst 
ofta stark hos dem, soni komma ncrifran. 

.- A Tage, , ~ ? . ~ e  Asta, du är så ~orclent.lig 
- jag skulle önska du kunde bli litet mer . . . 
Eon Itunde inte.  finna det patt-a ordet, men 
hon gjorde en rörelse nied handen, soni om 
hon rörde runt i något; 
- Javisst, sade Tage h8iifullt - men &t 

här - han gjorde en rörelse nied handen j 

luften - 'det blir jag aldrig. Det Lr nZgo$: 
som Niels iir - och ri~ånga andra. Godnat$ 
Asta! 

* 

Nicls Issing hadc börjat .se trcvligarc ut. 
Han liaclc få t t  fyra nya framtänder, som 
gjorclc h.an.s ileende vackrare och han hade 
d a g t  guldpincenez, .soni aoldc dc röcla kan- 
terna oinkring hans ijgon. Annars hadc han's 
~tallnin g som. f örvaltare vid angkvarncn intc 
Eör&ndrat mycket hos ho,nom. Asta var ond 
på honom därf.ör. a t t  'han 'hade undanträngt 
Tage soni förvaltare och hon hade iiist 
s t t  saga ' honom det, men hon visste, hur 
Tage' skulle uppta det och &t tillbakahöll 
henne. . 

Ban,  hade' för Iiinge scdaii f&tt  cn bra 
plats i Köpenh.ainn. Emellertid niöttc 
överraskande lofts M'icils Issing j?% ga.tan och 
alltid hiil.sade h2.n hövligt. Han Zo.g hatten 
LLV sig s% djupt och länge, soni om 5an inte 
tani te  sätta den p8 sig i brådrasket. . .  Det 
kladdc hoiioni inte nu, nar han badc blivit 
förva.ltsre o&h hade framtänder och pincencz 
och filthatt, som också alltid var mjölig. 

En d,ag var  sta nära 2t.t springa på n&- 
got Eingt, som Niels bar under armen. 
- U.schj utbrast hon, vad %r det for en 

karta., Ni kommer med? 
Niels rullade upp det. Det. var ett por- 

trätt  av en ung cdain, mycket flott. 
- Jag har närivligen blivit konsthandlare, 

sade Nids mcd .an slug handelsniannz~bliek 
bakom pinccnezen. Och när bsta  $ad honom 
förklara sig, sade lian: 
- För - l%t niig 'tänka! - n%gra ar se. 

dm, tiggde jag ie t t a  porträtt som bet.alning 

sv en man, sorn lrl&clclc upp mig 111ecl s in ,  
käpp - intc som s~ia'dcersättnin~ för miss- 
hanclclii, utan som lön för &got, jag b d c .  
hjälpt honom med. Den gangen tycktc jag, 
act var så vackert! 

Nids hängde iipp det på tullhuset's vägg 
för . a t t  det rik.tigt skullc göra sig. 
- Rulla ihop d,et, sade Asta oeh skrattade, 

v i  väcka uppmar.ksa.nihet ! . 

- D.et har hängt pb min vägg och &lilatt 
niig, sade Nids och strök sig scntiinentalt. i 
den högra ögonvran. Nu h&l.lcr jag, på a t t  
leta eft-er en annan fattig ung man, soni ar 
lika gammal, som. jag var ,  då. Han skall ha 
det. ~ i l i  han .inte ha det,  så försöker, jag 
ined' iiiinu ' yngre ' och f a t  t.igare; och så håller 
jag på. Kauskc slutar Jag'  nied c t t  barn pb 
fyra år. Det; iiiiznar jag adoptera, och han 
sliull heta :Ni@s. Nej, men allvarligt talat - 
Niels staii~iad~e vid ett .litet hus - jag skall 
gå hit in' ined det, det a r  cn gift  man och 
inte ett  barn på fyra %r, som skall h.a .det.. 
- V& Ni vad, Niels Is,sing? frågade Asta 

och blev allvarlig.. Med Er nya sfallning.och 
gddpinccpez passar det sig intc a t t  h3lsa s& 
ö~erdrivet'. dj,upt, som Ni gör! 

~ i e l s  svarado lika allvarligt: 
- Det %.r n.og möjligt, clet..iir cn s5rlaii för. . ' 

hi&orisk vann - jag har intc hunnit lägga 
bort den +nu. Den härstammar darutifr511 
- han pekade ut mot ljungheden på den 
andra sidan av staden. 

Asta svaradc osäkert doch stött: 
- Det a.r snarare ett  satt a t t  göra narr 

av folk. 
--- 

" .Senare vas1ad.e de då oc5 'då några- ord. 
Niels var så lätt a t t  prata med och Asta 

kände sig aldrig ansträngd eller nedstämd 
när hon gic?~ från hon0.m. Ha? var en mär.k- 
värdig poj:lcc. Han kunde prata Yktt och le- 
digt om sibt aiibetc på kvarnen, mqn nar det 
humöret kom p$ honom, var han den övcr- 
llägsne, och han vancia sig fortare ,än Asta 
hade trctt  a t t  använda en förtrolig ton, nar 
han talade med henne. En dag föreslog han, 
stat. dc sliullc följas ht, n i .h  hon dr.og sig till- 
baka och sadk 'ganska, stelt, altt dct villc hon 
inte. 
'- Det. är inte iniii rncnimg, sadc Nicls, at.t 

vi ,skola spstscra. till~sani.i~ians, f röken #Hets- 
lev - bara on litcn provpronienad, till exem- 
pol ned mot. till dc t stalle, där gamla 
i:ic.mscll Vogclius sittcr vid sitt fönster med 
sin : katt  och sin lad!viol. Hon stickar -och 
listten spiniicr och cle hinna ungefär lika 
mycket.. Så vika vi av vägen och ikonlina. 
förbi gamle, St.orm, .som en g%ng i tiden va-. 
rit bleckslagare. Han .hugger ved, men det 
~Iöner'sig intc .heller mycket. Btorin är gam- 
mal, han har natt den alder, när det börjar 
bli .svårt. ,att halla .torrt mellan nasa och mun 
- och det rinner också, litet från inungi-' 
porna och ögonen. Han liknar et.t ganinialt ' 

källflöde. Så' kunna vi ju g% &t . . . men vi 
kunna locksii 18ta bli al1t.samman.s. 

Niels' och Astas promenad :Mcv verklighet, . 

o& den blev inte don .enda. I s taJn taladc 
, . 

niaii om .dein. 
Et,t par rii&nadcr eftmat skrev Tagc ett  

brev till Asta, i .Tiilgk.et han sl8og upp förlov- 
ningen. Han slrrcv bland annat : 

>)AM'  du nu har valt Nids Issing a t t  pro- 
nienera med, det a.r det vi'ärsta sett, på vilket 
du kunde hfma .mig, men hanske hsr du valt 
ratt. Du och Niels förstå varaiidra. Ni ha 



Hur Amerikas arloetare inoni 
beklidnadsindustrien . fiir- 

hatt rat sin st illnin!. 
I en föreg8eiide artikel skrev jag, at 

de.11 huvudsakligaste vinsten på 191i 
Ars strejk i kappbranschen var anta 
gandet av det s. lr. ')protokollet". Dar 
.med menades en tryckt överenskoin 
:molse mcllaii arbetsgivare och arbetar 
.ila att  . .reglera förhållandena inon 
~ : r k e t  utan strejk .efter vissa riktlinjer 
Olika koni~rlitté.er, lika representeradi 
:av a.rbetsgivare och arbetare, fingo si( 
f örelagt at t  utföra detta regl.eringsar 
bete. En kommitté var högsta instan. 
sen i 1önet.vister och hade p& sin loti 
a t t  reglera. llöizerna. En hade att  föv 
bättra de hygieniska förhållandena 
E11 annan fanns det for klagoniål. d 
var j e verkstad . f anns e11 pris1istelron1.- 
mitté, som best amde alla styckpriser pE 
verkstaden. 

Till en början voro nog dessa koni 
mitther till vä.sentlig nytta. I all syn  
iisrhet den som. hade hand om de hy. 
gieniska f ö&ållaiid.ena. Men 1.önekom- 
mitt& och den för lrlagoin~l arbetade 
ej så val och då arbetarna i och med 
antagandet av "protokollet '' avsade 
sig strejkrätten) visade det sig inom 
några år opraktiskt och avskaffa.dees 
Inom bluslivsiiidustriii, dar det antogs 
vid 1913. års &cjk, har det däremot 

. visrtt sig motsvara förvaiitninga.r~~.;t och 
till.ampas kl .  Måhända ar d e t '  enledam 
man lar t  av kappsrbetarnas n1issta.g. 
l . kappbranschen tillkallade man vad 
man lrallade sa.kkunniga, man med teo- 
retisk kuiiska.p, lagkarlar som ofta 
gj O P ~ C  mö ten för löiieregleringar . och 
klagomH1 till oratoriska tvekanrpar. 
D3 fingo of ta a.rbetariias i-ressen sitta 
emellan för strävail att  K t  ena ~ I h r  

, a.13dra sidan viiina ett ögonskenligt 
medgivande. Kort sagt, dessa Irommit- 
téer arbetade för 18iigsanlt och blevo 
snart överhopade nicd arbetc och arb-e- 
tarim blevo ot%liga at t  cj f &  gå1 u t  i 
stiicjk, iiiir löiiereglcriiigai: Iato .v;.ntn 
:p$ sig för lamge. - -  .-.---p . . 

%%la tv% iiRgot av dct $ar sorgl.ösa: )).Det X r  
intc s5 noga". Det. iir kaiislcc nggot, sol11 
patriciern och plebejen ibland ha  goniensamt, 
och c15 ar det vid i sin .ordning, a l t  de. Böka 
varandra, mon den, som tar allt sa .allvarligt 
som jag) förstar' ingcn av dem. Die äro lika 
friimmande för  mig bgda två. Dainen fran 
clcii finastc familj sPi.vii.1. soni proletärex utc 
frbn hcden. j )  

A s t i  blev just intc lcdsen för det, men. i 
alla fall gjorclc Tages brcv ett djupt intryck 
p5 hcnnc. H a n  hado nog sett rä.tt. Tage 
hade cn ovanlig förm&ga a t t  ial1.ti.d f&  rätt., 
och Asta kande sig ännu :en g&ng öve;r;bevi- 
sacl. ' 

Hon vek ihop :brevet och gömde det i sitt 
skrivbord. 
. - Ja, tänkte hon, 1Ht det d 5  bli som han 
har . förutsagt! 

Kommittén för hyg!ien. 
l>c:iiiiu koin.1ni.tt.6~. az1)et.e bc)st.od ut 

tatt hl. a. efterse att  fabrilrci~na hö110 
imia., att  f niekaiiisk 'diivkraf t iiifört 
j. st&ll.et för den gamla metoden, at  
tillse att  lagarna om skydd mot yrkes 
fara efterlevdes, at t  få  största möjlig; 
skydd mot möjligen inträffande elds 
ol.ycka. För detta' andarnål införde: 
övningar p& arbetsplatserna, så att  er 
f abrik p% minsta niö jliga tid i haiidelsi 
av eldsolycka kunde utrymmas. Ä v ~ r  
tills%gs att  brandstegar fuiinos. Hu; 
~iöd~äi id ig  denna kommittés arbete var 
bevisas bast a-i att en sådan ohyggli$ 
eldsolycka som den s. k. "Triaiigle el 
den j ,  som kravde 145 offer, 'kunde in 
träffa. Att sil många omkommo berod 
de på att döreïi var låst och ingen an 
ni211 utväg stod 'oppe11 a11 att  antinger 
kasta sig iit från fönstren i sjatt.e v&, 
ningcn eller. omkonuna i lågorna. Sedai 
~~l.uslivssörn.incrskoriia 19 13 fick sitl 
"protokoll)' och saluuda blevo repre. 
senterade i kommittéqi har en medi. 
h s k  och e:n tandklinik uppriittats, di! 
f ackf öre~iiiigsmedl~eninia.rna kunna g3 
för esaminatioii .och råd samt få sina 
tänder skötta för kostiiadspris. Bild- 
ningsarbete i form av korta föredrag 
i hygien göres ocksa på arbetsplat- 
serna. 

Vad kommittén utrattat. 
Nar kommittéii 1910 började .sitt ar- 

:)etej voro de flesta arbetslok.aler i ,ett 
till.stiliic1 av verklig hälsofara och be- 
.ysningen s%dan, att  den ovillkorligeii 
nåste skada arbetarnas ögon, avklad- 
:iingsrum , o ch aiidra iiödväiidiga an- 
mdniiigar fattades och inga brandste- 
;ar fuiinos för att  radda livet, om elds- 
11.ycka skulle uppstå. Vissierligen fin- 
:].as aiinu en del d8liga. arbetslokaler, 
nen dc flesta'aro i gott skick. M%nga 
:la flyttats fr8.n 8lumdistri:kten till de 
:)iittrc stadsdc.la.ri~a med 1.jusa och rym.- 
.i@ lokaleil. 

Kostnader. .- 
Kostiladeii av allt detta iiispektiolis-, 

:~ildiiingsarb~etr, och underh.iil1 av lcliiii- 
rcrna är Siidast 15,000 doll. pr ar. En 
:i:ng,z sumrni om man betänker, vilket 
;tort falt arbetet rör sig p&. Till deiiiin 
:~t;gift bidraga arbets&iva.rn,z och arbe- 
;,a.rna i Ba.ppbsanschen ined varderil 
;,Q00 dollar och arbetsgivarna och a r  
letama i bluslivsbraiischen nied var- 
iiers 2,500 doll. 

Bluslivsarbetarnas fackförening. 

Deii första stora strejken av 1910 
,lev impulsen f ör seiia.rc ars arbete. 
hots den exempla.riska sa.iiim.anhA.11- 
ting, som arbetarna visade, kunde dc 
!.j t.illtvinga sig ett erkannandc av 
ackföreningeii, därför gick: oclcs% stör- 
ta  delen av. de förmåner, .soiii vuniios, 
örlorade. Men' 193.3 gick en aniian 
trejk, ej mindre impoiiera.nde om an 
nindre dramatisk, av stapeln och d5 
wiiis alla de fördelar ma.11 vid 1910 års 
trejk ej lyckades att genomdriva. Ett 
'protokoll j ,  liknande det arhet.arna i 

kiippl):~*s nsclien ilii togo IO 10, 1:)l.e~ ett av 
~csiil.t;ttcii. %)cttn existerar Hniiii i clag. 

Stor tillslutning, 
Ncwyark-brai~scheii har över 25,000 

niedleininar eller 80 proceiit av samt. 
liga arbetare i. braiischii. Utom det 
rent fackliga arbetet har den utfört ett 
storartat bildningsarbete. och dessutom 
etablerat ett somnmrheni f ör f öreniii- 
gciis niedlenmar.' 

Da1 föreningens inedleinmar iiro a.v 
olika n.ati.ona.litet firincs dct inom fack- 
f öreningeii cii cn gclslrtala.nd e, en j u- 
disk och cii itczl.ieiisk bransch. Den. 
sistnämnda ar svagast ; ej stort mer an 
20 proceiit av a1:betarns tillhöra fack- 
£öreniiigen. 

Bildningsarbetet. 
Det bildiiiii&arlc ete, som f ackf ör- 

eiiiiigen utför, ar sa~inerligeii storartat. 
För detsamma har skolradet upplåtit. , 

en hel skola. at t  fritt  användas varje 
kväll i veckan.. E r  hiillas klasser i enr 
gelska och andra imnen, f örelasniiigar 
i nationalekonomi, sociologi, hälsolära 
m. m. .&ven h%lles gymnastikövningar. 
Nar f ackföreiiiiigcii i oktober 1917 - 
jag var själv dar - hade sin invig- 
ningsfest vor0 me.r an 10,000 miiiiiiskor 
samlade. Deltagandet har ocksa varit 
storartat. 

I ett nästa' nununer av tidningen 
slrall jag, som jag hoppas, slrriva om 
öneii inom sömi.ladsyrlret och aiidra or- 
;anisatioiier, som finiias. 

A n n a  S ö d e r b e r g .  

svensk fredsvadjan till 
Amerikas kvinnor. 

pöljande telegram, underteclriiat &v 
iedanstående Irviniioorganisationer, 
iar avsiints till Carry Chapii-~an Catt, 
)rdförandeii i internationella kvin.110- 
~östr~ttsa.llia.~iseei~ samt t.ill. Jame Ad- 
lai~:~,  ordf öranclcii f ö r  d o  tv& största 
iviriinof öreiiii~.gari~a för f rcil i Arn.ei?ikri. : 

"ISV-eiiuka Irviiiiir vadja till A m -  
5.l,r&s kvinnor, att  de dcola göra allt 
raii i delxs ~Uakt stAr för utt i sit.1; land. 
~ef~ststa och stii.i.kn kravet pli a t t ,  en 
'red, grundad p& rattvisa och. saiiiför- 
l;5,iicl, 111.å s1raiika;s varl.deii. " 
Landsföreningen f ör livhiiaiis poli- 

islk.a röstriitt. Moderata kviiiiiorna.s 
östrattsföreiiiiig. Svei~slra Irvinnor- , 

L ~ S  nationalf Örbund. Frisinn.ade ];vin- 
lor. M,o,dei*ata 1.~vi.ni1.of örbuiidet. Sver- 
:es soci~alden~ol~rati~ska lrviniiolrlubbnr. , 

Fredrika Br.ei~~erf.Ör.l~uiidet.. Vita ban- 
!#et. K. F. U. K. Sve~islrasslctiolieii av 
iilgrii.at5~oiiella 1wir1.11 olconi~n~i t t& fsör 
varaktig fr.ed. 

-- -- 

tGlTERA för MOFGONB,RZS, 
din EGEN tidning! 



Äro kvinnorna nöjda? 
Dyrtiden fortfar alltjämt. Man .för- . 

undrar sig snart inte mer hur fabulösa 
priser, som begäres för allt vi behöva 
till vArt dagliga uppeh'älle, man bara 
resignerar och - betalar. Man. vet att 
nästa vecka blir det ända dyrare, men 
man maste leva och därför far man be- 
tala, om man ocksH kanner sig förtvivlad 
inför allt detta elände. För varje dag 
som går tänker och undrar man: huru 
länge skall detta fortfara, hur länge 
skall kriget, som dragit med sig all 
denna nöd och detta elände, vara? 

Vi kvinnor tänka med verklig .fasa 
p& en ny vinter under svält och umbä- 
randen av alla slag. Ingen kan ju för- 
neka att det ar kvinnorna som haft de 
största svhigheterna p& grund av dyr- 
tiden. Vi veta ju ocksa alla inom ar- 
betarevärlden, a t tde t  ar de smil inkomst- 
tagarna som lida mest, drcbbas bardast 
av dyrtidens verkningar. 

Det ser ut  som om det endast skulle 
vara arbetsgivarna, som ej fått ögonen 
öppna för detta faktum, Atminstone vad 
det galler kvinnorna. Vi tanka nu nar- 
mast pA dyrtidstillägget. När det gäller 
männen betalas alltid lika dyrtidstillägg, 
även om dessa äro hel- eller halvbeta- 
lande inom sin avdelning. Men d& det 
galler kvinnorna är det en rent skandalös 
skillnad. I ena fallet motivera med 
(och det med rätta) att dyrtiden ar mest 
kännbar för den; liigre inkomstt agaren, 
men nar det galler kvinnorna ar det ,en 
annan sak. .Da anser man att de kunna 
leva p i  minsta möjliga, de behöva min- 
dre mat, kunna bo billigare och kiäda 
sig billigare, sy sina kläder själva o. s. v. 

Detta ar vad m m  ständigt fhr höra 
frAn arbetsgivarehall, utan att vederbö- 
rande kunna bevisa dessa sina- piistiien- 
den. Vi tänka nu närmast p& b.errarna 
i Svenska Arbetsgivareföreningen. P4 
deras uppfattning om dyrtidstillägget 
kan man aldrig bli klok. Behoveprin- 
cipen är det inte. En viss procent av 
lönen tycks i en del fall vara grunden, 
men d& med liigre procent för kvin- 

' norna. Hur sa godtyckliga bestammel. 
. ser kunna godkannnas av en organisation, 

är för oss ofattbart. Det borde val vara 
den enklaste gard av rättvisa att k ~ i n -  
norna med 'sina relativt sm& löner At- 
minstone tillerkändes lika dyrtidstillägg 
som mannen,' d% det ju ar komtaterat 
att dyrtidens verkningar ar svilrast för 
de lagre inkomattagarna. 

Vi äro dagligen i tillfälle att' höra 
kvinnornas %sikter i denna sak, Man 
kan inte leva p& lön och dyrtidstillägg, 
man maste skaffa sig extra axbete pli 
fritiden i hemmet för att kunna.existera. 

. Att herrar arbetsgivare verkligen vilja 
ockra pA kvinnornas övertidsarbete i 
hemmet, da man annars vid alla till- 
fallen framhiiller att kvinnorna bwitta 
mindre arbetsintensitet an männen och 

. mindre uthAlljghet j arbetet! Att kvin- 
norna8 ordningssinne och hemkänsla 
skulle bli orsak till lagre lön och lagre 
dyrtidsttllägg, det hade. val kvinnorna 

. inte kunnat tänka sig1 
Man tycker ju annars, att vad som 

Soiialdemo krat is k kviono konferens 
'koninier på.inbjudaii av'C. X. akt hal- ' . 

las i Stockholm den 10 nov. för diskus- 
sion om eventuellt bildande ,.av distrikt . 
för k~in~o 'k lubbar  i Stoc'kholms ooh ' 

Uppsala län, varför dessa samt ldub- 
bar inom Södermanlands och Vastman- 
lands. län inb judas. . ' 

Då C. S .  gick at t  fatta beslut om 
deniia k,oqf.erens, var det med t.an11:e på 
alla de sto:ra s0c~a1.a frågor samt lag- 
frågor, &om inom den närmaste tiden 
f ordra kvinnornas uppmarksamhet och 
iuke minst ade socialdenio'kratiska kvin- 
nornas.. 

Vi veta att  de borgerliga .lwiiinoriia 
dagligen ha sin ~~ppmiirksixmhet riktad 
p% allt soni händer #och sker ute 'i vikl- 

Bertil Rison Norén: MIN HUSTRAJ. 

göres efter arbetstidens slut och vad 
möjligen dA kan förtjänas, det ar en 
privatsak som inte angar arbetsgivaren, 
Ingen'.har väl hört talas om att de man 
- och de äro mBnga, ty ekonomien 
tvingar dem därtill - som hava extra 
arbete efter sitt ordinarie arbetes slut, 
f A  mindre betalt av sin arbetsgivare för 
det; Men dá de t  galler kvinnorna, blir 
det en 'annan sak, 

Säkert ar, att om kvinnorna mera 
effekt deltagit i organisationsarbetet, 
försökt att d o l a  sig själva sa att de 
kunnat vara med vid underhandlingar 
och som männen talat och kampat för 
sin sak, skulle frlln arbetsgivarehhll 
aldrig sadana oviiderhaftiga piisthmden 
komma, som nu bar blivit till hinder 
.vid alla tillfrillen. Det borde val vara 
vars och en3 privat~ak om man lever 
mer eller mindre billigt och borde väl 
inte inverka vid beslutandet av lönm. 

Att som pH flera platser hänt, dyr- 
tidsiillägg genomförts och av organisa- 
tionerna godkänts med hälften för kvin- 
nmna mot mannen, är mer än jag kan 
fatta. ' Är differensen p& lönerna inte 
stor nog utan at t .  dyrtidstillägget ocksil 
skall utgöra$ av hälften för kvinnor mot 
man. ' Det skulle för övrigt vara av 
intresse att f& reaonera med de kvinnor, 
som varit. med i en .underhandling och 
godkänt en sadan orättvisa, da vi pil 
det bestämdaste maste protestera mot 
en sidan ransonering. 

Allting .är ju lika dyrt för alla, som 
ej lagrat mat, och det har sannerligen 
inte vi kunnat  göra, vara hyror är lika 
dyra, vara skatter efter inkomst lika 
dyra och. i övrigt allt eom hör till ut- 
gifter ar lika dyrt för oss kvinnor som 
för männen. Den tyska lakarestatistikens 
siffror fasta'vi oss ej det minsta vid, 

H jartan som kampa 
ar .en roman lav J u l i a S t r ö ni, nyss 
utkommen på Tidens förlag. Pris kr. 
3.: 50. aD.et ar  en bok dorn ensamba 
kvinnor, om deras strävaii och modiga 
kamp .mot livets skynining, mot dess 
motg %ngar och besvikelser. 

&en;oc1h har hemnia. Detta är ingen 
svhrighet fiör dem., de ha a1l.a mtijliga 
resurser och fr.aniföral.lt, de ha tid till 
sitt förfo-gande. 

.Vi sociddewokratisk~a kvinnor ha 
det inte s% bra, ställt. Vi sakna både 
tid och möjligheter, men trots detta f ii 
vi' intae l t t a  .avskracka oss. Någon ghtng 
m8ste vi göra oss lediga friiii matbe- 
kynimer och konma .tillsai?~.i~mns för 
dryftande av andra spörsinål. Vi be- 
höva oclrsh samlas någon $ng för att  
kanna att  vi ej  s tå  #ensamma i kam- 
pen. ' Därför' har C. :S. .beslutat 
dewa  k-oiifer~elis, dar vi *komiiia a t t  få 
f ar edr a g -av f r an16 t salrlcuiii~ig a 
m%n i eii&l nu aktucl1a.frågor. 
. Vi a r ~ , ~ i v l i g t  övertygade .om att  vara 
.kvinnliga kamprater i klubbar och f'ör- 
eningar. slzola ha god hehUliliilg av. 
.denim. konferens och vi hallsa a.1l.a 
h jartligt välkomna. A . , F ï - -  . _  
-- 

utan det levande 'livets verkliga förhil- 
landen. Vi leva ej i teorin, utan i det 
verkliga livet och det rakna vi med. . 

Det var Btminsitone ej min mening i 
det förslag, som av Landeorganisatio- 
nena senaste kongre'ss antogs, 'att avdel- 
ningarna endast skulle begära lika dyr- 
tidstillagg, utan ocksa fordra dess. för- 
verkligande i samma man som männea. 
I stallet far man konstatera att kongress- 
beslutet icke ens en gllng f6ljts i vad 
det gäller att begära lika, än mindre 
att arbeta för dess rätta genomförande. 
Jag undrar om .inte i manga fall kvin- 
nans intressen offras i förets rummet? 

Emellertid tycker jag att kvinnans 
intresse borde . hava väckte, &t minst one 
av dem som vilja tanka nfigot p& dg . 

själva, sO att de hädanefter försoka att  
ordna och da vakt om eina egna intressen 
~jalva, aldrig försumma ett möte, ty det 
är dar som uppslagen gives till mycket, 
som vi kanske dyrt fa plikta för om. vi 
sitta hemma, och det betalar' sig bättre 
an- övertidsarbetet i hemmet., var över- 
tygad om det: , 

V&r stallning blir ej  battre 'om. vi,. 
antingen i hemmet eller pA 'vAra arbets- 
platser, sitta o c h  knota eller resingnera, 
utan besök edra fackföreningsmöten, be- 
vaka och försvara edra livsintressen. . 

' .... . Johans$on, . . . 



1918 års agitationsvecka. 
. I känsla a'v att kvinnaklubbarna mHate 

sporra sina .krafter till det -yttersta i 
agitationens tjänst, beslöt som vi' min- 
nas 19 14. ' trs .kvinnokongress, att klub- 
barna under denna. kongressperiod. Arligen 
böra anordna en' w agitationsve-a. i 
november manad. . . 

Föregaende . ' r a  agitationsvecka gav 
idel gott ..resultat, s& anmalde exempel- 
vis rapporten frAn. .ett distrikt icke min- 

: dre an 9 st. nya kvinnoklubbar.:''. . 

Cirkulär ' ar. ut 3änt " till' kvinnoklub- 
barna., och C. S. förväntar att klubbarna 

, 
pH allt satt söka Astadkomma bästa möj- 
liga resultat av agitationsveckan. ' 

Men - det är  inte nog med att en- 
dast de redan vakna och intresserade 
kvinnorha möta upp. Vi mAste söka 

. vinna flera för vara ideer. 
Vi maste personligt agitera, upplysa 

och organisera dem som st8 likgiltiga. 
Nu om nhgonsin borde väl arbetarkvin- 
norna se vad som är att göra. Nu om 
nhgonsin ha kvinnoorganisationerna en 
uppgift att fylla.. d '  . 

~ ~ e n t l i g e n  kunde man tycka det vore 
överflödigt med en särskild agitations- 
vecka nu,' dA varje dag och vecka' ger 
oss SA rikt stoff till funderingar. 

.Erfarenheterna störta över 'oss! Kun- 
skapens trad. pA gott och ont star ännu 

. en gang mitt ibland oss, det galler bara 
att se upp. . . 

.Bekymmer och lidanden, som drabbat 
hela vart folk 1 hittills oanad utsträck- 
ning, har arbetareklassen burit med den 
största självövervinnelse, men. .SH visst 
som .det ar .striden mellan en .gammal 
och ny tid, som kastat aven OSS . i n  i 
förhallanden, som endast tiden kan lösa 
oss ur - sh visst är det allas var plikt 
att under dessa vanskliga . förhallanden 
behHlla stadigt eikte pA framtiden. 

Medan vi i andlös spänning bida den 
. fred som ' skall sona SH mycken skuld 

och införa oss i.en ny tidsperiod, s& ar 
det icke minst kvinnorna, som för sin 

'egen och framtidens skull bör se till 
att nu fintligen aven bli delaktiga i detta 
nya samhällsliv och a j  l änge  vara en- 
dast statister. 

Det ar kanske ej ur 'vägen att just i 
detta sammanhang erinra' om hur redan 
Axel Danielsson, medan man ännu an- 
agg det socialistiska samhället för en 
utopi, skildrade hur man tänkte sig 
lösningen av kvinnof r Agan i framtids- 
staten : 

d t t  lösa kvinnofrågan bestod i en 
mycket enkel handling av' rättvisa mot 
kvinnan. Hon tillerkändes ssmma poli- 
tiska och medborgerliga rättigheter som 
mannen, lika rösträtt inom kommuner 
och stat, ratt till arbete, frihet i val. av 
av yrke, 'och därmed hade det upphvrt 

' att finnas nAgon kvinnofrhga,r 
M& vi 'soc.. dem. kvinnor i alla. länder 

sätta gom en fordran, att rättvisa .mot 
kvinnorna. nu ej  längre m& f& höra 
hemma i utopiernas. land - nu bör 
den bli verklighet. 

Till- ?framtidsstaten. %r det mikhanda 
ännu . lArigt, men den B enkla handlingen 

'En 5 O-åring. 

Fru Anna ~ar lsson .  

. Stockholms Allm. Kvinnoklubbs ord- 
Eörande fyllde den 24 september sina 
fem tio. Till vilka 'Morgon bris härmed 
hjärtligt gratulerar l . 

Vi veta ju alla, a t t  Anna Carlsson 
lagt ner ett intresserat arbete bAde i 
nykterhetsrörelsen och bland de social- 
demokratiska kvinnorna; Dessuiom ar  
hon nu medlem i I?'olkhush~llningskom- 
miqionens kvinnorad. 

. Ordförande i. kvinnoklubben bar hon 
varit i snart .tio Ar; och' ifall vara läsare 
ha glömt henne sedan hon vid klubbens 
25-Arsfest förra Arat presenterades i vår 
tidning, SH vilja vi nu göra om det. 
Födelsedagen till &min.nelse ! . 
I 

av rättvisa mot kvinnornas skulle man 
kunna vänta. av civiliserade stater. 

E n  tid, som tagit frAn kvinnorna allt, 
hem, make, barn och fosterland, som 
obarmhärtigt blottar rovlystnaden och 
den bristande samhallssolidariteten inom 
vissa samhällaliger och som med järn- 
hand pressar ned arbetareklassens villkor 
till armodets grane, en shdan. tid vidgar 
d.ock blicken och skärper kraven p& delat 
ansvar för statens och individens väl. 

Kvinnorna behöva nu stödet av orga- 
nisation. Mer än niigonsin vilar nu 
ansvaret pH arbetareklassens organigatio- 
ner att vara rattens budbärare. Vi skulle 
wika var uppgift s o q  mödrar och. samr 
hallsmödrar om vi ej nu förmadde sträva 
sfter att f% deva rätt, den makt i detta 
xds  basta mening, som skulle satta oss 
3tbnd att bli den levande fredegaranti, 
gom all * världens statsmiin mahanda 
ti'rgäves skola söka utforma med stamp- 
hr, black och papper. 

Kvinnornas deltagande. i k am halls livet 
ir inte längre en fråga som rör vissa 
.ntressegrupper, det ar en mänsklig- 
netens stora fraga. L&t oss satta in ' all 
sar kraft p& att klargöra detta för .de 
.ikgiltiga under vHr agitationevecka. 

A. , Ö. 
I 

Kvinnlig stadd ullmaktjg. 
. . 

F r u  E l i l a  B i l l i n g  'har .på  de 
 frisinnade^ lista, efter proof ., Warburg, 
ryckt in i' lStockholnis &a&fullmiik- 

. . . . . . . . . . . . . . 

Morgonbris! julnummer 
blir innehAllsrikt och intressant. Bidrag 
kommer att inflyta fr&n, bland andra, 
3& uppmärksammade pennor och förfat- 
tare som: d:r E r ik  Hedén, Ellen Key, 
Ann- Margret Ho lmgren, F r ida  8tien- 
koff, Anna Lindhugen, Ka t a  Dalstrona 
)ch Anna Sterky. 

Dessutom blir bildmaterielet utsökt 
vacker och konstnärligt. 

Vi hoppas därför att viira kommissio- 
närer skola göra allt för en stor 'upp- 
laga och för att f A  Morgonbris spridd 
3cn läst. . 

Rekvirera i god' tid! 

Klockorna ringa. . . 
Vad ar  det? - Kyrk'l;loclrorna ringa. Man 

stannar mitt i hushållbestyr& för a t t  höra.. 
En beklämning) likt den frftn augustidagarna 
1914, komm.er över en, nien det Sr inte klamt- 
slag klockorna sla. Kanske något prZst.inöt.c P 
Nej, de.t ringer inte till högtid. . Det Iftter 
som begravningsringning - mitt p% f örmid- 
dagen. Åh, det kanske ar de &inga beja- 
ringarna, pestens off er, soni jordas. Ja,  sa- 
kert. 

Ta.nBarna gå .till de efterlevande, medlid- 
samma taiikar, men som de naturligtvis intet. 
veta om långt borta ifrån som de flesta äro 
Man fortsätter sitt av'brutna arbete. .  . . 

Endast två dagar .efter -. klockorna ringa 
&ter p& förmiddagen; :nu vet man vad' den 
gäller, denna begravningsringning på f ö ï -  
middagen. E t t  flertal av de unga, nyss för- 
hoppningsfulla mannen vigas å t ,  den 18nga 
vilan. Man 1r.aii inte varja sig för en undran 
o m dat dock inte varit möjligt a t t  i niigon 
män. begränsa denna hemska farsot. Det ar 
nägot så förtvivlat hemskt detta, a t t  dagli- 
gen se ,vagnslaster med svarta kist.or, och 
tanka, .att varje kista betyder oändligt myc- 
ken mera sorg och förtvivlan an i vanliga 
fall. En 'som .sandes bort med .mors alla om- 
sorger och fars uypmu.ntrancle 'ord i friskt 
minne och. hurtigt sinne för a t t  fullgöra sin 
piilrt mot fosterlandet.. Så. kommer sjukbu-, 
&t, digra dagar sv aagslan och oro, och fiir 
£%r ta enda hasten och :lana grannens %kvagn . 

för a t t  köra till stationen efter sonen -. en. 
svart kista. . . 

En. ung familjefar, alltf ör ung tycker man, 
liar endast den sista, ifepetitiorisövningen 
kvar. Sedan sliall det bli ljusare tider; då ,  
inga veckor behöva tagas Er&n arbetet, d 5  . 

inte mor behöver liimna lillan till främmiinde, . 

för a t t  sjiilv g& borta på tungt arbete, mor 
som s% väl behöver lia d& lit.et lindrigt just 
nu: 

  et blir fars allra. sista arbete - arbetet 
för. fosterlandet . . . 

Det är ef terniiddag samma &ag. Kloelror- 
na ringa Bter .-till begravning. Skall då detta, 
aldrig f å  e t t .  slut. Sedan middagen har ej 
hörts annat %n ambulansbilens tutande och 
klocl~ornas begravningsmelodi. v a d  är a t  t 
g.ör? . Är man alldeles malrtlös? 

A g n e s  S-t, . 



s i i~ i . t l skc~ir ir :~t~r~~:~  iiro oövcstriifflig:~ vsrclil 
.nor, gick ti.ilc:li. .hastigt till.!: iipphrott rn.&.st 
SI< C. 

.su liiiigti~ i 4  till .wiist:~ ~r iö te  v i  hol 
p s  slrall f&  hft1la.s under frcd i viiïlcleii, d 
ju en liten ljusning visat sig. 

N y l r . ö p i i i g s I ~ 1 i i b b i s t .  

Från kvinno klu b barnas ar bets filt 
Eskils tum. 

Eskils tiina K ~ i n n o k l ~ b b  och I<oopcrat.i~ 
' lrvinnogillo hade sönclagcii den 1 sept;. al 
ordnat ett k a m r .a t m ö t c och inbjud: 
klubbar och gillen inom Södcr- .och Viistinal 
land. 

I clen första diskussionsf r5,gan.: ' >Ht 
böra Icl.ubbarnn arsbcta f ö r  a t t  v5clr.a iiitrei 
set f ör den &oinn~uiiala röstra tt.cii blanc1 a. 
J~ct.arelrviiinorn.a.? .' ' gjordcs dc t u ttalnncle 
a t t  nian var och cn p$ sin ort slciille $m~rcln 
upplysningsn~ö tcri samt f:litigt an.viin cla de 
iiiuntliga agitationen. 

. Nästa fråga lydde: j~Ha gillena d,go 
nyt.ta av a t t  till1hör.a distriktct ? Enlig 
clc nya ,stadgarna, som antogos på IGoopcra 

. tiva för'bundcts :senagte kongress, anse si 
gillena orättvist behanclladc, .emedan de p 
distri.kts.mötcna, .dar de förut ägde rösträti 
blivit fr3.nta.gn.a .denna.' 

Mö.tet bcslöt a t t  uttala sin BestSnlda ' pr.c 
txst niot Kooperativa förbundets  handling^ 
sätt 1not kvinnorna noch hos kvinnogill'ena 
styredse annhäl1.a on1 on ny kongress nicd c1.e 
snaraste. 

Tredje och sis t a .cli.skuss.i~onsf:rf~ga~i 
)"H.iiru b e r e d a  a r b c t . a r . c , h u s t r - u r  
n a  , s c m e s . t ' e r v i l a ? ) ' )  visade sig vari 
svårlöst. Alla vor0 ju ense ;om, a t t  var de 
nltgon som behövdc semn&er, så var det dc1 
utai:bekacle a r a b e t a r r ~ h u s t r u n .  M.ei 
hur 8 . .  ,Och p5 vad ,satt 9 

!Dc flesta ansågo :det lönlöst .att ens dis1r.u 
tcra fr5gan. För .de.t förcta m,cnade de, a t  
det skulle bli all.dele.s .för dyrbara apparate. 
f ör arbetarekvinnorna at t  sjalva satta i gånj 
meid se .~nels ; t .erh.c .m at .dessa. och £ö; 
clet .andri vorc clct omöjligt för dessa lwin 
nor a t t  va.ra ifrån hemmet. Dels darför a t  
anbetarehustrun har len s& stark plik~lr.änsJ: 
för :hc.minet, .att ,Iion ej, -om hon sk.ull.c, x var: 
p& ett  ~s&csterhc~ni en tid, lav orlo för clc 
sina ~s~rulle. kunna njuta av dcn vila, ~soir 
h.on s& viii behöv&, ooh clele för .clcon.ornin 
D& ~hehtivdes .d% n%goii  tt sköta oni hus 
hnllct under ticlcn och. det blcve ilsrför stor2 
utgifter, .som -sorgli.gt nog cj  1r.uncle baras 

Inledarinnan, fr.11 J.oh,anson, Omdösumcl, ocl 
clcssutoni niigra till, hadc .cj .s# pe:ssinii:stisk 
syn p% :sakcn. Mali hehövclc jii ej stSl!la till 
nLcd .så dyrb-ara appnra.tcr at  t börja iiiecl, 
Om man var p% sin ort bildade en s. k ,  
sen~csterförening och försökto a t t  .sanila 
j:h.op 11iccl.c.1, t. ex. genoiii lotteri ,c. d. .och ;se 
daii försckte hyra ctt  litet theni ute på Jan. 
clet tl:c mhacler på sommaren och några av 
.c10 mest utarbotade dar lrunde f å  vila a t ,  

NC~got direkt uttalandc gjocdcs .ej, men cn 
önslmn ut  talades a t t  clcma vackra -ta\n'lce 

. skullc l e v a, och föras vidarc genom Mor- 
gon.bris u t  ömr  uhda 3an.ilct till Iz11liib'b:ir och 
gill.cn a t t  cliskuteras. 

XJider möt at fiirclconi niiisik och siiig. 
.Lcvcii höjdcs för klii~bb:lr och gillen,, kaffe 
.servcradca ooh god staniniiig r&clclc. .Loka- 
Ilen var vackert snzyckad niccl lblo.~i~r~or och 
f laggor. T h. O-n. 

Nyköping. 
Klubben liar under aret hallit 7 ' orclinari. 

möten, 1 exha mötc :p.% kvinnodageii och I 
tillsanimans mcd Oxclösunds Kriniioklubk 
Flera frågor ,ha dazvid cli~kutcrats, dirib1aii.c 
kvinnornas deltagande i .det kommunala ar 
betut, arbetarch,ustruriias semesterhcyn ocl 
klubbarnao arbet,ssatt. 

P% grund .av a t t  så f å  medlcnwnar' finna, 
i klubben, kan .man ju h t c  göra några vi 
dare f.ramsteg niecl klubbens arbctc, inen v 
Få val hoppas på at t  i<vi.nnorna cn  gå:^ 
lara' sig inse, a t  t Itliiil~barnas -ar,b.ct e iir t il 
n%goii nytta. 34ed 1ra.ni.rathKlsning : 

G e r k r  u d  - 4 n i l ~ e r s o n .  
dubb km och bör tillhöra det gainla social- 
lemoikratiska jpr.tiet, om majoriteten a x  dess 
nedlemmar hysa v&ns.tersocialistislca Hsikter. 

Frågan ;&skiitera6es 1ivli.gt och beslö t kon- 
ierensen uttala .sig för a t t  klubbarna böra. 
.&Ila ,sig utan* ör politiska tvistigheter och 
3, långt det går sa1iiarbct.a inom khbben. 
kulle .detta e j  lyckas, hii.nvi:sa.des i sista 
.a.nd till reser~sti~oiisrä~tten. 

Motion 4. Från Kar.ls.tad: ,Om spridn.ing 
v K,ata .Dahlvt.röins bmschyr: VAra kom- , 
zundl,,g q ar. 
Styrelsen fick i uppdrag und~erh&~dla n i d  ' 

eiitralstyrelsen och dar,eft.er annlonsep i 
'iirm1and.s EoJkblad. , 

Mo tiori 5. Fr%n M.iirta Henriksson, 8ka.tt- 
r : Huru bör lrlub'barbetet bedrivas för . 

t t  lämna största, 'möjl<ga utbyte för mecl- 
?malarna 
Av diskussion.en f r.%ingick, a t t  upplysning , 

r hiivudvii1liko:ret samt a t t  varje med.kxn bör 
. 

Värmland. . 

V&rmlan.CZs 8oc.-ilcni. Kvii~niolr1ubb:sdistriki 
iö11 &rskonfcrens i lSlrat,tlrarr söndagen daer 
L sept. @Sed.an ni.ötet 6ppmt.a czv A h a  Nor, 
i d l ,  som hslsade ombud och .övriga delta 
p r e  vallr.o;mna, företogs v d  av lo~df. ock 
~al.cles härtill Alma :Nloiwl:l #och till aelrr 
tnna Lindgren. Rcvisior~s- .oeh åmbera t t~ l~  
lerna fö.itedrogos och godlr511des mecl tacik: 
iamht. 

Därefter vidtog .di.&usaion av till konf e. 
mscn inkomna niotioner. 

No.tilon 1 från 8lottsbron .och Les-jöfoy: 
'Kunna vi Nvineor och kvinndrlubk~r göra 
Ggot för a t t  föi7hindr-a .clet dem.oraliseran- I: 

de lcortspelet, som rasar v5irrc nu an förr'P') 
Fragan in.lec1de.s .av Lotten Malm, som 

bl-and annat Sven framhöll det sorgJiga mcn 
dock sanna, at.t -till oclh med sbolbaqn del- 
togo i .kortspelet. Friigan hade di.skuterats 
på Idu'bbnzötcn .och 'kvinnolrlubbeii hade d& 
k 

l 
känna s i t t  ansvar fGr underhfkning. I öv- 
rigt fick diskussionen 11.tgÖ.ra svar- p& fr%- 
gan. . 

Motion 6 .  Frfin Lwjöfors: Vad kan. en 
mor riträtta fö:r sina döttrars sedliga 1oeh'm.o- 
ralidca uppf.ositran ? 

Man macles lom a t t  föräldrarna böra sfi 
långt mö jlrigt aIr övervaka sina %arn.s nöjen 
)ch uteliv. 

Notion 7.' ]?rån Karlstad: De nya skol- 
:agarm. 

Soin .tiden mir .:s% .knapp, kunde dcnnn 
!råga lej disku.teras, utan uppnïanades kliib- 
3arna .diskutera den på sina möten. 

-Darefter upptogs frågan om agitation och 
~honomi och iöverlamnaicle:~ å t  di strilatssty- 
:elsen a t t  ,orcln.a agitationen. Utskottct.~ för- 
äggn.ingsort blev Karlstad. 
. Till styre-lse valdes : Alma Xorscll, H,ulda . 
%oad och Sofia ' Elof sson. &uppleanter: 
Lotten Johansson och Alma Rydberg. Alla. 
)rnvaildt~ 'övriga styrclsel.ecla;n1:öter: Miirit:~ 
Zenrilr sson, f3k:at tXiIirr, Lydj:a Jsohon.sson., Al;- 
lika.. Suppleanter: Björk, Slrattkarr, och 
).ahllen, A.rvika. Revisorer:. Alnia Svensson 
)ch Anna Li.ndgrcn. Supplcmter :' Maja An- 
lexssoii och Eilin Jonsson, .alla i Karlstail. 

DKref ter Ibes'löts a t t  niista konfercn,~ ~ k i ~ l l  
~&llas i början .av novcmbc:r. 1919. 

A nn'.a. 8L.in.clg r C n. 
.T.-f. sekr. 

~esliitat vailja .till 1.5rarn.a vid skolan ,att 
ni möjligt vidtaga nAgra i,ltgiirder för a t t  
tiivjn kortspelet åtminston-e bland skolbar- 
å en. Barn, emii trots förbud deltogo i lrort- 
pel, siki111.e straffas m!cd at t  ;bli 1cvarsittar.e 
klassen. Detta hadc v.isait sig verka gan- 

k'a bra, .cn.$r kortspclc t clelvis f6rsvunnit. 
Sedan a.ii.nii några talare y.ttra.t sig, be- 

löt mö'txt sig för fö.ljQride uttalande: 
"Vi vQclja till föriL1drar och larare a t t  

,öra .allt soni kan .göras för a t t  fikhindra 
t t  barnen' cleltaga i det n11 r&dan&c Irost- 
pelsraseriet. Vi viidja ,även .till arbct.are- 
o.i.nniunerna at t  upptaga och ~di.slcutc'ra frå- 
an. Vi anse aven, ,att on1 det fuiines nagra 
ndra ädlare nöjen a t t  sihtta i stii.llaet, iskulle 
s t  göra god v.cfk1a11. Om t. ex.  biografen 
orc b5tt.r~) skiu1:lc ,clcll 'Itunna verka upp- 
xit.rande;) ' 

Motion 2. . Fr@ .Lydia Joh.aii~son, 
&s: Oiii b.ildande :%v ~opo1iti~slr.n vi1o.heiil.s- 
jr eningar inom Varnï:l.and. 
-'Fr&gan upptogs till behandling. Sc.clan 

i i  dc1 talare yttrat sig lb:PLdc för och emot., 
eslöt bonferxnsen atit lclubb.arnn, sku1l.e ar- 
eta på friigan var för :sig tills vidare. 
Motion 3. Prgli .Arvik~a.klubbcn: Om en 

Nyköpings och Oxelösunds , 

kvkiicrklubbar höl1.o sitt ikvarta.lsmöte i 
. Oxelösund söndagen den G okt. 

ten .äro mycket omtyckta, d å  det ,gives till: 
fiille a t t  träffas och clis1~u.t.era dagens ak- 
tuella spörsmltl. Av .de uppsatts .&sik:u.tisi.ons- 
f.riigori~a adkog sig idr0t.t-sfragan dct största 
initrcssct. .Ficra utt.ala.de, a t t  icl~ottcn ar 
till slc~cla för ungcl~omeii och at t  dc unga 
niera %n .som sker borde 5.gna sig -&t bilcl- 
ningssti~ävanclcna i ungclomslo1u:b'bar och 
.studiecirJr'ar, medan .ancl.ra tal.adc f ör idrot- 
ten såsom nyttig för folk~h5.lsan ~1% ju riianga 
ha  e t t  ensidigt 3rbct.c. 

Klubbarna gjorcle clet uttalaitdeit, a t t  för- 
äldrar och målsm.an 'böra. motarbeta ijver- 
drifter, .m:en at t  idrotten sunt utövad iir till 

Drottninggatan 
n. b. och 1 tr. upp ' 

Stort lager av in- och utländska nyheter 
' ' i  

Damkappor, Dräkter och Kjolar 
till billiga bestHmds priser. Obs.! BestKllningssvdelningen. 

nytta. Även frainh6lls :önslrviirdheteri .av 
mera gy.ninastik i sl~olan. 

Härefter vid tog ett  angenämt samkväm 
. med h.arligt kaffe med dopp, och isom Oxelö- C ' Vid uppluismde av förekgs- el& ktubbkort Idmas '5 % rabatt. 



M O R G O N B R I S  

&n, ger en del upplysningar om ranso- 
nering och pris betriiffande sm.ör och 
ni.;jölk för i:arm.aste %r. Sniörransone~i 
koiniiier fortfaraiide. soni hittills a t t  ut- 
göras av 250 gram i veclraii. FÖ~. detta 
smör. hetalas mejerierna efter ett pris 
sv 5 kr. 3 0  örc pr kilograni, men vid. 
försiiljriing till. koiisuipenterna ar pri- 
set endast 3 kr. 20 öre. Skillii.ad.eri til.1- 
sk jutes av sttlSt.skassan, soin slaff ar sig 
crsiittiiiilg geimii smörexpo:rten. För 
ex.por.tsmöi. berkl~nas nam.ligc11 ett pris 
.av hela 9 .kb. pr kilogram. 
- 

Birgittadagens , resolution. 
Svenslra kviiinor, samlade till nl'ötz 

~ i r ~ i t t a d a g e n  1918 för at t  hedra min- 
net av en den kviiiiiliga röstriitteix 
allra första. pioniärer, Susan B. An- 
t.hony, glädja sig åt, at t  den sak, .för 
vilken hon 1Ginpade under mer iiii. 50 
Ur, numera i lniid efter land vunnit sin 
lösning. - 

Det kännes bittert att  e j  även Sverge, . . 
härvidlag fått..räk~jas till föregångslan- 
d.erna. I vart la.nd ha.r kviniiornas röst- 
r.attsfr%ga gåiig p8 gång strandat p9 
ett enda partis hardnackade niotstand, 
lnedari deii i andra länder' lösts i sani- 
fö r s thd  1nell.a.n i l la  partier. I alla de 
nii~i1g.u kvinnors iia.mil, som hiir och an- 
ii.orst.idcs arbetat för 1rviiinorna;s stats- 
borgerliga fullmyndighet, vädja vi till 
det moderata partiet att  vid 1919. %rs 
riksdag medverka till atk också Sver- 
ges kviilnor erhålla politisk röstr5t.i 
och valbarhet. 

- .  
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- - - - - rnst Norbe's Lotterier - - - - - - - - 
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- - - - Vinster hittills utlottade för över 2,000,000 kronor. - - - 
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- - - snqrdnat av STOCKHOLMS BLONDFORBUND. . - - - - 
- - 
- - 
- - 
- - - - 
- - - 
- - - Lotteriets kontrollsq t : Notarien i Ö verstbthllllareäm betet Sven gkevblad. - - - 
- - 
- - - - 
- - - - 

Lotterna kosta kr. 2:10. - ~el ih l ln in~en tillfaller medellösn, arbetslösa blinda, g - - - ävensom ett villohem för blinda. - 
- - 
- - - - - - 
- - 
- - 
- - 
- A HUVUDVINSTER: - - - - - - 
- - 
- - 
- - - - - - - - - - 
- - i - - - Jordegendom 15,000 . kr, Jorlegendom 14,900 kr, Jordegendom 14,900 kr. Z 
- - 
- - - - 
- - - Egendomarna äro vadiert belägna i den för sin bördighet kända Svärtadalen och äro avsöndrade fr8n den riksbekanta E - - mönsteregendomen Husby sateri. Da äro belggna n&ra Sjösa station vid järnviigen Stockholm-Nyköping, cirka 11 tunnland å,ker z - - - - - - och cirka 20 tunnland skogsmark, varjämte lotteriet bekostar &byggnaders uppförande för 3,500 kronor; och de övriga cirka 15 z - - - - - tunnland Bker och 21 tunnla.nd skogsmark vaxdera. Akerjorden är tiickdiliad och best8r av svartmylla på, lerbotten i högsta kultur. g 
B - - - - - - - 

Till vinsten hör 5 tuiinland Bkerjord av' yppersta beskaffenhet., belägen nära Nykö- E 
- - VS stad. Lotteriet be1costa.r enligt vinnarens anvisningar behöriga anläggningar r - - - Handelsträdgård 7,500 kr, pinb - 

. - intill ett, belopp av 3,500 lironor. , 

- - - 
- - 
- - 
- P-- 

- - 
A 

- 
- - 
B 

- - 
A 

- 
- - - - - - - Lotter i~ kr. 2: 10 tillhandah&llas hos Lotteribestyralsms vanliga koinmissioniirer samt expedieras till landsorten, efter rekvisi- E - - tion, helst % brevkort, varvid kostnaden för porton 068 dragningslista tillkommer. - - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- 

- 
-. Lotteriets adress: LOTTERIBESTYRELSEN, Riddaregatan 12. Postadress: Stockholm 5. . 

- - - - - - 

KAPPOR - DRAKTER - KJOLAR 
PALSVAROR - PARAPLYER 

Sot.-dem. kvinnornas centralstvrelse: Största urval i 

Sporres Kapp- och Pälsvaruaffär 
24 Y asterlånggatan 24 

I -  - - -  - - 

Ordf.: Fru Anna Sterky, Barnhuag. 16, 
l fr. A. T. 72 90. 

Korresp. sekr. : Fru Agda C)stlund, Upp  
landsgatan 61, 4 tr. A. T. Vasa 20 86. 

Eskilstuna kviioncrklubla avhaller or- 
dinarie möten 1:sta måndagen i varje månad 
kl. 3.30 e. m. i Folkets Hus, rum n:r 4. 

Styrelsen. 

Sot.-dem. kvinnornas samorganisations 
i Sthlm styrelse eammantrtider 2:a mandagen 
i malnaden kl. 8 e. m:A Bryggeriarb.-förk. 
exlp., Barnhusgatan 14. .Ordf. och korreep. 
Crtn A. Frösell, Upplandeg. 47, 4 tr: Allm. 
tel. 286 6@. - 

Stockhalms sodra kviinnoklubb 
:eec.-dem.) avhalller ordinarie . aammanlrade 
1:sta onsdagen i varje månad kl. 8 e. m. i 
lokalen 3 tr. Södra Folkets Hus. 
Ordf. fröken Anna Svensson, Grindsgatan 10, III, 
Stockholm. Styrelsen. 

Arvika sot.-dem. kvinnokiubb av- 
hiiller ordinarie möte 2:dz.a mkdagen i mana- 
den kl. 8 e. m. & Folkets Hus' C-sal. 

Styrelsen. 

Det lyckliga Danmark. 
Tack varc den onistaiidigheteii att  

iantbruket ä.r Daninarks huvudnäring 
har dctta land befulmit sig i det lyck- 
liga laget. att  icke blott kunna bjuda 
sina ' invanare rikligare ransoner a-I 
bröd, smör och andra viktiga födoam- 
nen i n  de flesta andra lander, utan 

Föreningen for Hembiträden i 
Stockholm avhaller mate 1:sta och 3:dj 
torsdagen i varje månad kl., 8,30 e. m. (utom 
juni, juli och aug.) i Folkets Hus G-sal. . 

Styrehen. 

S p h g a  sot.-dem. kvinnoklubb av- 
haller ordinarie möte första torsdagen i. vaxje 
må,nad kl. 8 e. m.. i Folkets Hus. 

Styrelsen. 

\ l  

ockssii att  lruima upprätthålls e11 livs- krinnoklubb (soc.-deiii.) 
madelsexport, vars avkastning använts 
till at t  hålla prisen nere p& landets 
egna produkter.' E t t  lagförslag, solil 
nyligen framlades i den danska riksda- 

avhAller . mate l:sta i 
mAnad kl. 8 e, m. 

obs.* ~ ~ k &  i D-saleni ~ ~ k ~ t ~  Hua. 
Styretsen. 



ÄNHA S P A R B A N K E N  
. Högsta gällande ranta. 

Kristendomsundervisningen i folk- 
skolan ' beliaiicllades . å Eslnilstuiia 
1~vin.nol;;lubbs möte den 2 sept. EQer 
diskussion i iirende t b esl6 t lrh~b!b~e~l 
uttala siil fulla aii.sl~.tiiiiip till .deil 'kri- 

. tik f olkSkolei~ispektören i .  Dalarnas 
södra inspel~tionsonlriide riktak mot 
folkskolornas ~l~ristend~orns~~iidervi~sning 

Egna fonder 19,170,000:.- 
AB * K E M /I Fullstiodig bankr6r&s. 

KTIEB Y A  B A  E W  
Emottager in$ättniingar till högsta gällande ränta. - 

I och särskilt nlot katekesen, som enligt M&ponbriS9 redaktions adress är 
u inspektörens mening bör b.ortskaffas ' 

ur f olkslcol.an. I Birger-Jarlsgat,an 1 16, 111 ' 

' Anordnat av . . - Sverges Landstormsföreningars 'centralförbund. . . 

Lotteriets förestandare : Ernst Norbe. Lotteriets Irontsollnnt: Landssekreteraren i Gävleborgs 1511 : Oskar Rydin. 
. . . .  

B S,! Enligt särskilt n id ig t  medgivande aro de tre högsta vinsterna V A L F R I A !  

Va1f.r i jordegendom . . 15,000 kr. 
Lotteriet inköpes en egendom för ovanst%eizcle belopp i av 

vinnaren anvisad trakt. 

uppfört. på B~stadshu.~,  vakitt staii= 1'2,000 kr. 
Lotteriet bestrider intill ett belopp av 12,000 kr. kostna- 

derna för uppförandet av bostiidshus enligt vinnarens önskait: 
' p& av vinnaren anvisad ort. 

. . 

Valfri jordegendom . .': . 12,000 kr.. ' 
Lotteriet inköper en egendom för ovaristAende belopp i av 

vinnaren anvisad trakt. 

Bosättning för nygifta . 10,000 kr. 
Lotteriet iriköper f& ett belopp' av 10,000.kr. möbler och 

andra inventarier till ett hem. 
. . 

- Dessutom 10,000 andra praktiska och värdefulla vinster. 
w 

Lotten kostar kr. 2: 10. 
~IIDIIIIII~~I~~IIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII~IIIIIIIII . 

Lotten . k,ostar kr. 2: l O. 
1111111111111111111m111I11111111us~1111111111111111111111111 

Fjarde dragningen. 8% db\ , Fjärde dragningen. 
I 

Till förmån för ",'Höstsol, Gustaf ~re'driksons iilderdomshem''. 
Kontrollant : Notarim i O ver~t?ith&iiareämbetet Olof Cederstrand.' F'örestAndare: Ernst' Nor&. 

.Lotten kostar kr. 2: 10, 6,000 vinster för  .l 10,000. kronor. 
. . . . . . . . . . .  

--------P- 

' HUVUD VINSTER.: . 

Jordegendom ' .  . . . .. . . 15,000 kr. / 
Jordegendom . . . . . . . 14,900 kr. . l I 

Egendomarna '%ro avsöndrade f r h  den riksbekanta mönster- 
gPrden Hiisby säteri ock1 vackert bel5gna i den för sin bördighet 
lcä,nds Sviirtadaleii nara Sviirtagards st.ati.on vid järnvagen Stocli- 
'liolm-Nyköping och omfattva vardera c:a Il tiinnland %Irer, svart- 
inylla, p& lerbotten, tiiclrdjknd odi i högsta kultur, samt cirka 
20 tunnland skogsmark. Ab-nadernas uppförande bekostas av 
.lotteriet, efter anvisning av vinnuma, intill en summa av kronor 
,3,500 .p& varder& egendomen. 

25 tunnl'. jord- och en ko . 12,000 kr. 
J.oriien. Br belägen. intill vidstaende och är .av samma höga 

kv(~1itet sanit bestar av c:a 10 tunnland %Irerjord och 15 tunnland 
skog. Kon, %r i god kondition och högmjölkande. Den kan 'f% 
disponeras ;av vinnaren' s& snart dragningslistan. utkommit. 

Presentkort å Nord. Komp.. .5,OOO kr. 

Present kort 'å Nord. Komp,. 5,000 .kr. 
Lotter B kr. 2: 10 tillhaiidiili&llas hos Lotteribestyrelsens samtliga kornrnission~re~ samt expidie& till landsorten p& rekvisition, helst 

A brevkort, varvid kostnaden för port,on och dragningslista tillkommer. 
. . 

Lotteriets adress: Lotteribestyrelsen, ~ i d d i r e ~ a t a n  12. l osta dress: Stockhol'm 5. 
. . 
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