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VA.R UP I FT. 
Lagtimans remissdebatt gick hu- 

vudsakligast i kommissionernns 
slitna tecken. Men det lycks- 
des dock vänstern at t  få in ett 
ord om nationernas förbund, mili- 
tärutgif ternas i~edbring~iide, nor- 
mal~rbet'sdagens. h fö rande  ' och 
folkskolan som bottenskola - för 
att nu nanma blott våra vitalaste 
krav på frukterna av c11 demokra- 
tisk regim. 

Högerns, kara ktipphast, kom- 
miss.ionselandet, fick j u  lov at t  
komma lit och hoppa i hr Lindmans 
gestalt. Alltid vältalig och flott 
blir han formligen flytande, nar 
han friar -till sina bönder. . 

Lite var älska vi inte kommissio- 
nerna. Men vi veta, att  de varit ' 

, ett nödvändigt ont. . Och den det 
ej vet, vet ej heller varom han pra- 
tar. Nar de nu emellertid skola av- 
vecklas, behövs. det inte så litet av 
sunt förnuft för denna proce- 
dur. Om staten vill ordna om sitt hus 
först, innan det fullkomligt system- 
fria privata företagareintresset får 
fritt spelrum, böra vi ej förviina. 
oss. Ty trots at t  vi lidit just under 
det system som varit, därför at t  det 
ofta gatt over i rena absurditeter, 

Richard Bergh : M.IN YUSTRU. 

1 böra vi dock vara lyhörda nar det 
I spelas ut mot s o c i a l i s m e n. Och 
det ä.r vad hökern hella tiden gjort. 
Ja, liberaler ha till .och med .anvä.nt 

I sig av denrm agitationsmetod : kris&rens 
i.egleringssystem som en försmak till 
socialismen. V a r  partivän. redaktör 

~ n ~ b e r g  lade ocksa fragan i dess 
ratta läge, nar han yttrade : 

"De gångna h e n  hava varit ett 
privatkapitalismens Eldorado, och 
det vore eJ vsrt att  diiiför tala 'om. 
en försmak av det. socialistiska . . . . .  

samhället, s5 nlyoket mindre, som 
. . 

ingen förandring inträtt i produk- 
tions,medlens expl'oatering. .Det har . 
icke varit statssocialism vi under 
dessa år utan s t a.t s- . 

k a p i t a l i s m., något som inga- 
lunda omfattats med sympatier av 
socialdemolrraterna, helst som har- 
vid en annan fara hotar, som man 
måste vara på sin vakt emot, näni- 
ligen storfink~sens makt även i 
demokratiska samhällen. Storka- 
pitdet har under dessa år med smi- 
dighet och styrka förstått a t t  be- 
gagna sig av kristidsinstitutioner- 
ila, det har överallt legat över och 
i många fall neutraliserat effekten 
av stat.ens ingripande.'' 

För vara kvinnor, som i s y n.n e r- 
h e t haft kklning av restriktionernai 
plåga; ä r  . det därf ö r  av  stor vikt at t  
e j  låta sig m!issledan a v  Lindmanner i 
fårpals. Ty man kan varla viss om, att  . . 

det ej  ;blir försummat .av hö:gern a t t  
spela på dessa 'Ömma 'sti:än&ar vid .de 
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Den ryska. kvinnan i dikt och verklighet. 
' ' Av Ola Vinberg. 

Dostojevslii, själv en  av dem, som 
1rä.iide sitt 1a.iids lidandes historia, hal* 
gjort ett 1~1Gi.fdl föa den ryska h i n -  
ila11 kanskc väl SA djupt soni n&goilsin 
Piischkiii. D. n.öjde sig inte med att  
besjunga Tatjana för troheten mot rcl 
och löften, för vad Iion gjort, utan fast- 
mera för vad hon kiiilnat göra i Bain- 
pen mot folkförtryckarna. Hon var 
tvivelsutan en a.v dein som hoppades 
kanske mest a.tt då Rysslancl "ur sin 

. dvala viickt p% tyraiuiiets spillror 
kackt slriille rista deras namn ', soin. 
offrat i kampen för ett frigjort andligt 
liv. ' 

Den Sonja. han skapade vid sida.n av 
' sin Raskolgnilr blev en förebild till 

clelrabristkviiii~.orna, vilka i oförgätlig 
ara skola stå soni iclealet för all vikl- 

, 
dens revolution~kviiuior, och detta dar- 
för,. akt de icke allenast offrade sin 
ungdom utan hela sitt liv vid sidan av 
sina man, vilka de utan klagan följde 
anda upp i Sibiriens öde tundror, ja, 
m&ngen gång gingo de längre an sina 
n&i - dc gingo in i det okiii1d.a med- 

. vetna o111 att  med sitt .liv gagna sin 
sak. Och det kan val icke bli tu tal 
om, at t  en gång, om den. tillkämpade 
friheten följes av en lugn tid, det byg- 
ges ett Pantheon, ett helgedomstemple 
S t  Itysslands delrabrister och att  det 
da vid sidan' om. dekabristernas bistra 
au1.ete.n även skall stråla hiingivelselis 
glans från dessa mäns trogna följeskore 
milda anletsdrag. 

Det har icke sakilats sAda.na, som be- 
tvivlat den insats delrabrisl;lrvim~an 
gjorde, och velat förringa hetydelse~i 
av hennes heroiska bragd genom att 
frhkalina h.eime 'politiskt mcdwtande, 
. och velat p8slrii1 a at t  hennes uppoff- 

. ring hade sin orsak i en stormande ung- 
dom.sför5.lskelse. 

Men seiiare tider ha sagt OSS. at t  de- 
1.abristkviiinan icke blott f 61. jde sin 
man som. hans tarog-inn hustru, utan det 

. var sin iiinns lieliga sak som 11011 gjort 
till sin. Delrabr.ist.kvinii.orna .vor0 iclic 
blott barn av clcn stors franska revolu- 
tioiien litan ocksa skapelser danade CK- 
ligt dcii idealistiska met.amorfos, soin 
följdo p& rerolutioiicii. Det. hö r  i detta 
sa.m.m.anli sng inte f örglöm.:rri.a.s, at1 
bland de ryska delrahristl~vinnorna 

-- 

förvst%ende 1:oilimiLiiiala d . e n  i. 77å.r, 
dar varje kvinna ar en röst .  Dessa 
Iromma nog a t t  fimia sig helt hastigt 
sittande på en piedestal igen, föremal, 
f ö r  dyrlran och vackra old, m!en i c l< c 
langre som hemmens vestaler och milda 
solar, utan nu som det bestiiendc sam- 
hiillet-s stöd .och räddning. S% ser en 
god högerpolitiidc kameleont ut just iiu. 
Är det någon som..qinns humdait  
skinn han hade i fjol vid den här tiden.? 

far& en akts fransk "'ungflicka" - 
Lédanter, som vigde sig mcd sin maii 
i fängelset; 

Det har sitt särskilda intresse att  se 
hur många av de i Smolna~flickinstitut 
f ootrade flickorna gingo övar till de lw 
brist.eriis. Dessa, som åtiijutit en euro- 
peisk, idealistisk .och sent.iment.al upp- 
fostran, fuilno livet dubbelt grymt., nar 
de åter försattes i den grga verldighe- 
ten bland den okuniiiga och råa hopen 
av nara anförva.nter., De l~äiide sig 
som. Daniel i lejoakulaii 0c.h plågadcs 
förf ärligt under den tid, som icke uta.11 
skäl blivit kallad "dc missförstådcla 
hustrurnas tid ' '. 

Det var ett oavlåt.ligt'smii.rt~ans skri 
över den ryska kvinnans förnedring, 
kränkt som hon var i sitt äktenskap. 
Men så kom den tid, då kvinnofrihe- 
tens.fana höjdes av George Saild och 
lika varmt som heniles principer onifat- 
tad,es i hennes eget ].and blevo de om- 
fattade i R.yssland. Kanske 'icke minst 
p% grund av, att den ryska jordmånen 
var s% väl beredd a v  de många ryska 
hjärtan, i vilka den bittra smärtan över 
äktenskapets man ga misshälligheter 
lag s0111 en tarailcle brand. 

I aktenskapciis olidliga värld amma- 
des de m%nga hundrade rekryterna till 
kvinnoemancipationens blivande arm.6. 
Visserl.igen voro dessa unga rekryters 
politiska %drter  annu s& länge efter 
regeringens sinne, men vad tiden led 
fick kritik.eii. insteg och. det är 111.1 en 
gång .s%,. att dä.r det finnes &sikter, 
växer SA småniagoni ett begär till at t  
handla. En sam.msi~stötiiing me11 an li- 
vets verldiaa f örh åll.anden och dessa 
9 9 unga flickor", vilka inom sig Buro 
det. sama  och. p d a ,  skärpte den kri- 
tiska processen i~loni kort med följd: 
at?; de gamla. gudarna störtades för de 
nya, som omedclb2i;t; triidcle i d w w .  
Besvikenheten m.ed det gamla f öddc 
i m m  medlen~m.nrna av d e n  hemliga 
liviiliio-onoositi 011 en instinktlik avsky 
fe;: elivii1 d ct Molock och den politislia. 
energin, lxhovet och viljan till socialt 
arbete viixte h m . .  

Frän och ' ined Alexandw J1 :s rea,- 
ringsperiod kan mmi  söpn, att  revolu- 
tionens legciid artade och rorna.ntiska 
pcriod, som drapats av dekabristerna 
och 1Clondonern.igranteriia var tilländ.ii- 

a 

Inte ha d,e ~s~o'ci~alCiLem~ok1~atis1~a lcvim- 
iiorna just rönt s5 mycken uppmnt.raii. 
i sitt arbete fran det egna 11kl~et under 
dessa geno1ri;brottets Ar, det veta bast 
de soin varit med ( i  det fallet ha de 
frisinnade kvlnnoriia stått i ett helt 
annat .obh ai~genaina.re läge) ; men de 
sparsamma handtag vi fhtt lha åtinin.- 
stone 'varit &'liga och utan pral .och 
tomma ord, för vilka varken vi eller 
salm1 ha iiagon användning. Hi vi 

. . 

Lqen, ty iiu överflyttades ïevolutions~~ 
fr%n dikten över in  p$ livet i det dcii 
kriivcle rakeilskap av alla dem, so111 bc- 
kant och fortfarande bekande sig till; 
densamma. 

Den ticlsperiod som följde på neder-. 
laget i Sebastopol. kom. med en vii1di.g: 
revolution i sinnen.a och kopet på l ikz 
r5ttighetcr gick .som en stcwnreld ge- 
nom alla samhällsklasser med den följd, 
att  en hel del liberala reformer sago 
dagen. Xen sig lik i alla skiften %ng- 
racle man snart vad inan givit och' för-  
sökte genom allehanda reaktionära At- 
garder förtaga verlra-ii av de reform.er 
mnn f örut medgivit.. 

Dock, det vaknande folket krävde 
löftenas infriande och då detta inte 
ville slre i godo, maste det ske i ondo, 
och s& tillgrep man rent revolutionära. 
atgarder för att  fra.m.tvinga vad som 
utlovats. 

Dct hade atgått decennier och åter 
decennier f6r att  p1.antera idéer och 
f örbereda, och otaliga voro de. offer, 
som. gjorts under lcanzpens allra försts 
åï, men så, mcd ens rör något sig där 
nere på djupet.. Den ryska lcviniian, 
som hittills legat gömd i livets T T ~ & ~ ,  sti- 
ger fram iiiider ctt smiirtsns skri och 
1:~cka.s bryts sig en väg ur  mörkret och 
m o t  e i i  tid, som inte kände våld och 
vä:ld utan endast frih.et, vetande och 
sjal~rstandighet. Surdegen i denna 
massa. soin 11.11 vällde fram för at t  göra 
upp rakningen med den I Nikolai var 
deil kviniiliga delen av Rysslands ung- . 

dcin. ~ i ~ i i h . s  bör. att  ax de 7,000 liv- 
egna. som. m godsägare stoppats undan 
till Sibirien, voro tv% tredjedelar krin- 
nor. Vidurc Ban meddelas ett par till- 
'dragelser, som visa vilken verksam del 
kvinnorna tagit i frigörelsekampen mot 
tsarismen. S& voi'o kvinnorna de ege12t- 
liga ledarna och amförarna i ko~acli- , 

upproret omkring 1820. 29 av dessa 
ani.,i.zoiiei: piskades sedan ined ris nlir 
nian 1ycI;ats kväva. upproret, men icke 
en bad om n&d. I Sebastopol ett  10-td 
:&r senare, under upproret dar. blevo 
nlirmare ett , 400-tal lrviiinor skjutiia. 
m.ed 1.caiione.r och ni.%iigeiz av dessa bar 
sit.t minsta ba.m p8 armen, @lende i dö- 
den som det anstar en verkljg revo1.11- 
+ h ä r .  Likas% vm den senare iiovpo- 
rodska .resningen bland därva.rande mi- 

diirför' någotsånär klarat oss i motvin- 
den, så må vi se till att  vi ej  1rapse.jsa 
d& det blåser m,edvind: Soliclaritet adar- 
för med partiet fra:mförallt, ty  darp% 
ha vi d,e största iitsik.terna at t  f å  viira 
gemensamma intresseii tillgodosedda. 

Och vårt största g e m e ~ l s a m ~ a  in- 
t.rexse ar .ett nytt samhälle. 

J. S; - O n. 



litarer uiiderblåst av kvinnor. Allt 
som allt visar oss att  frihetsrörelseizs 
hängivnaste kämpe var kvinnan i alla 
samhällslager, och en. gang val vaknad 
till lranip för frih.et och rätt  var .hon 
detta niiingen gång i hiingivenhet och 
tro starkare an mannen. Hon organise- 
rade och bildade föreningar, alla med 
sam.nia syfte : förkovraii i vetande och 
begär cfter frihet fr%n det förfarligs 
trycket, som lag över henne. 

I deiina sin kamp för frihct niaste 
hon söka utvägar, vilka kanske iilte all- 
tid h.ade lycka med sig, men d& idén 
0c.h salren. f ö r  lheniie var .huvudsalren, 
tog hon det onda soni ett till sakeir 
ofr5iiskiljbart faktum, vilket endast 
r a r  Jill f ö r  a.tt överviimas och genom- ' 

k %mp as. 

Som ogift hade den ryska kvinnan 
inte ' alls iiågon frih.et eller rattighet, 
m~en då  det var detta hon ville n%, upp- 
stod sa sm&iiingom tanken p% sken- 
aktens1ca.p och omkring 70-talet vore 
skenäktenskapen en helig förklarad 
rättighet inom int.elligeiiskretsa.~a. G,e- 
nom äktenskapet erhöll kvinnan en re- 
lativ frihet, dels a.tt resa utomlands, 
dels ock i andra avseenden. Det erotiska 
momentet spelar en ofalitlig roll i den 
ryska kviniiaizs liv, clet ar sant, me7.i 
det vore en blodig orättvisa at t  tillvita 
dessa kvinnor något i detta syfte - de 

' äro icke u% f% som gjort försök därtill 
och många av Rysslands andliga stor- 

, heter ha fraii~stallt dessa nihilistens ak- 
tenslrap som blott ett konstgrepp för 
att  f% föra ctt utsvävande liv.. 

Det basta saaret på dessa infama be- 
skyllningar både för egen del och för 
sina medsystra~s .är det den varmt It&- 
ilande , .revolutioiiskvinnan Sofia Pe- 
rovski gav -åt sin domare vid foten av 
ga.lgen. "M s n b e s k y l l e r o s s 
f ö r  o s e d l i g h e t  o c h  g r y m h e t  

. o c h  f ö r a k t  m o t  d e n  a l l -  
m a n n a  o p i i i i o n e n ,  m e n  j a g  
v e t ,  a t t  e n v a r  s o m .  I i i i l i i i e r  

. d e t  l i v  v i  l e v a ,  k ! a n  v a r e  
s i g  f ö r e 1 ~ 9  o s s  f ö r  o s e t l -  
. l i g h e t  e l l e r  , g r y n i h e t ! "  

Donna lrviniias bild kommer nog al-, 
. . drig att  förblekna i re.vo1utionen.s ann.&- 

ler, ty  hon avtvang till och med sin 
gam4e f örhardade inkvisitor en honnör. 
Han har om henne m%st medge föl- 
jande: "Al la .  p l ä g a  d e  b l e k n a  
p å .  s c h a v o t t e n  i s i s t a  s t u n d ,  
h u r  t a p p r a  d e  ä n  v a r i t ,  
m e n  P e r o v s k i  u t h ä r d a d e  
d ö c l s s t r a f f e t s .  p r ö v n i n g  
s o i n  o c k  d e s s  s i s t a  s t x n d  
m e d  e x c m . p c l l ö s t  h j i i l t c -  
m o d ,  t y  i n  i d e t  s i s t a  övei.,. 
d r o . g s  h e n n e s  a n l e t e  a v  
c n  r o d n a d  s %  f u l l  a v .  l i r ,  
s o m  o m  h o n  v a r i t  en. b r u d  
f r a m f ö r  a l t a r e t . ' '  

Sofia Pe.i?ovslci hatade inte sina böd- 
lar, men hon föraktade dein och detta 
inverkade mera an man ville tillstå 
från deras sida., som hade p& sin lott 
att  förkorta hennes liv genom lliiizg- 
ning. 

Kvinnorna ha i alla tider spelat en 
3f antlig roll. Liksom den Itristila kyr- 
kans första martyrer - voro kristendo- 
mens basta. utsade, så ha ocks% lrvin- 
zoriia blivit revolut.i~oileiis mest befrwk- 
tai~de'element och i synnerhet vad det 
~et raf far  förhållandena i Ryssland. 
Dessa ha inte nöjt Ggmed att agitera 
i.nom sin egen t.rångs sfär utan de ha 
gatt ut cch ned til.1 de djupa lagren 
dand massan och bönderna, levat med 
Sem och verkat f ö r  dcm och för sak, 
sam. ~ 8 . r  deras Iivs iiiiieh3.1. 

Vad å r m  gingo och förföljelserna 
not de revolutionära duggade tätare 
)ch tätare, visade clet sig, villren stor 
rond av kvinnlig offervillighet det rym- 
les bland dessa revolutionspioniarer. 
[ den bekanta "De 50 :s process" vor0 
L6 kvinnliga, samtliga dömda till olilin 
~ t ra f f .  Men dct Yar just detsamina, 
var maii stoppade han dessa revolu- 
tioiiskvinnor, deras agitation kunde en- 
d.ast galgen stäcka. I frihetel1 agite- 
rande, i landsflykt agiterande, i fängcl- 
set agiterandc och som förrymda a.gite- 
rancle, som fågelfria i eget land agite- 
rande, allt med ett frihetsbegär som j 
outgrundlig smidighet var som e.11 
To Eedo -klin g.a. 

Att denryska kvinnan intog en p.osi- 
tion i sitt lands revolutioi~ara kamp, 
kam man först& . a  det lilla enkla fal;- 
tum, att  de upproriska, vilka misslyc- 
kats i sitt för.sölt a t t  med viipnat vald 
rycka revolutiona~eii Vojnarol~sll~i från 
gendarmerna, vor0 långt m.era radda 
fök . vad deras organisations lrvinilor 
~kullc: saga &i de fruktade för poliseïi. 
Det p%stå.s, att en Bartman och dennes 
kamrataer inte ville utsatta sig för c11 
niissbel%ten min ' frhi  Sofia Perovski 
a.tm beslöto. att i stallet för at t  ge sig 
It polisen vid en husundersöltnirig 
l%ta huset g5 i spill.ror och falla över 
dem genoni en sjilvfra.m.lral1.a.d cxplo- 
sion. Och soni' ?.tt  bevis för villren 
rentav fa.ri.t.isk trohet inot idén dessa 
k:viiin'or själva voro besjala.de av, .n4  
anföras .f allet Sofia Lesclieril, .vilken i 
graninielse över att  hon blev berövad 
h.ederii att f% dö p5 schavotten med 
sina ka.nira.ter förtvivlade till ett stilla 
v ansinne. 

De fruktade vare sig dod eller ga.lgni 
dessa kviiinor, och hur egendoinligt 
d-et an kan M a ,  s% fanns det bland dc 
kviiinliga revolutionärerila ett ytterst 
ringa' antal förrädare ; maiiiien lmpitw 
lerade niangen gång och ingin go vapen- 
vila med systeniet, men icke s$ lrsiiinor- 
na - hade dessa väl en g8ng visat sit? 
ai~sikte bakom ~evolutioneiis röda 
sl;yiike, försvui~no de icke förrän gd.. 
geii tog dem, de voro idel liv och eld. 
om ä n  under vissa periocler blott irr- 
bloss, meii vapenvi1.a var för dem et.1 
okänt begrepp. .. 

Aldrig blev väl m%ngen av revolutio. 
ilens kvinnliga pioniarer, men dirför 
icke trött. Förtviv1a.n grep henne val 
ocksA., da reaktionen skördade soin 
varst, men d& ho11 förnam sorgetis 
tunga kors och k b d e  kraften a.tt bäm 

heniie endast ett - graven! Och hoii 
gick. .dit utan ldagaii. .Denna f örtvi v- 
1a.m period tycktes vara vtirst omkring 
1883, t.y da blcvo sjalvmord.eii bla.nc1 
kvinnorii.a 11asta11 en epideini. Sofia 
Bórdiii sköt sig i Génére, Eugeniu. 
Savodski drack gift i Bern, Lydia 
1.l.ein detsa.m.m.s i Jenj.seisk, Mast as ja 
Otsiiiski hängde sig och Helena 
Juschokof lat sig. strypas a x  cn a.rbe- 
tme i Jakntsk - visserligen var dettn 
förburidet med en t.ropisk k5rlelrsaffiir, 
meii det påstås att  hoii licllre föredrog 
&ctt-a &n 'gá tillbaka ', sohi det hette. 

IIdettasa~~imaiih.aingvillja.gpåpe1ca ' 
en sak, soni jag fan11 mera i n  egendoin- 
1i.g vid genoinbl5.ddrandet av d,e revo- 
1utioiiska.lenclrai. Burtscv givit ut. Un- 
der 1917, d& jag lag p% Moskva lam- 
rett, lmn jag av en h.iiuclelse över hos 
en kvii~nlig 1ii.kar c, med vilken j ag blev 
förtrogen, ett flcrtal kalendrai; - de 
för de seaa.rc % i . w  voro de smakf~~llaste 
böcker ja.g sett vad den typografiska 
utstyrseln angår - ur vilkas döds- . . 

rapporter jag lgunde räkna ungefax 50 
inanliga självmord på 20 kvinnliga och 
f allen f ör va.iisinne bland de kvinnliga 
förhöllo sig till männen. iii~gefär som 
siffran 7 till 15. Det var ingen glädje 
at t  nied ögat följa desse torra radry 
namn upp och Gamin iiecl .och s% ett 
datum och ett år, men ba.kom varje 
iiamii stod för mig livs levande en 
gestalt, som jag älskade och jag Bände 
at t  för iiigeiit51g i ~a r lde i i  hade dessa 
gestalter burit fruktan. De visste myc- 
ket viil, att  deras revolutionära verk- 
samhet ra.r för, dem farvä.let å t  livet 
och dess iiji~tniiiga~. Och man far i&: 
 am mera eii koiiklusioii vid stu- 
diet aTr dessa kvinnors liv, då man b+ 
traktar deras självvalda bortgång fra11 
skadebanan, at t  detta var resultatet a r  
en hopplös belag.?nhet, ur vilken det 
icke gav mera m ett -: antingen, 
som Sofia Gyilsbcrg i S~hl~sselburg ,  
skam av piilsådrorna med en g1,asbit. 
cllei. son1 den lilla unga flickan ViB- 
tova Guskovski, vilken htingcle sig i 
f ingelset i Krasiioja.rsk 1881, efter det 
ho11 suttit häktad från 1879 soni 14-årig 
flicka. 

De voro alla., alla storstilade n&i- 
n.iskor nied vilja. och lugn i blicken, n3r 
de med ett ba.rns : oskuldsfulla leende 
på sina liippar vandrade hiin .till den 
ort, varifrån ii.lgeii Atervando var möj- 
lig, och vid varje s1ockna.t livs slut fal- 
ler nian i oto1kba.y dyster uiidrail över 
hur det varit möjligt. Och inan vill 
liksoin inte tro att  nian last en iidten 
saniiiiig.. Det Gr som Decius säger i ctt 
par strof er 0111 dessa ' 'unga. l jusa flick- 
gestalter" : 

"Jag tror ej  niina ögons vittnesbörd 
-- med sång de till schavotten g& och 

skada 
liigi.it, ut.aii bavan svultna vilddjurs 

hop ! -" 



Av M a d e l e i i 1 , e ' Z .  D o  t y .  

Följan&e berättelse omtalades som m 
sann händelse f ör den amerikaiiska 
författariiiiia.n.. H.on besökte mig i 
vintras och hade hört den iiilder sin 
resa runt jorden - från Newyork till 
S. Francisco, Japan, Killa, Sibirieii, 
Ryssla.nd, Skandinavien, England, 

. Fr,ankriIse och tillbaka till .Anlerila. 
Målet med resan var at.t skildra kvin. 
norna under kriget i de 1s.rigaiid.e som 
de neutrala landen. Madeleine 'Doty 
var en liten spad och fin varelse, men 
hade ensam tagit sig igeuom alla sv&- 
kigheter, särskilt stora i det kaos, som 
fordom. var Byssland. Som en varm 
fredsvi.11 hade deii haiide.1se hon har 
skildrar gjort hennes hjärta gott. Ocli 
som den milste göra. alla kvinnor gott., 
bör den kom.ma i "Mor.gonbris ", tyc- 
ker Ellen Key. 

H i m l g  var skinande bl&. Luften 
stod stilla. Sornm.aren varma vågor 
böljade över landet.' Inga fåglar brötu 
tysti&kn. Inga bin svärmade över 
blommorna. Jorden l%g uppriven. och 
bar. I de djupa, bruna jordfårorna syn- 

' tes hundratals ra.stl6sa män, liggand.?, 
kilaböj a.nde 'eller stående. 

Landet vibrerade av en levande tyst- 
nad. Då och då bröts stillheten av et.* 
gigantiskt, sönderkrossande dån. Frhi 
små flackar i jorden spruta.de samtidigt 
jordmassor, en soldath. jalm, en uni- 
formstrasa och bitar av en maniiislro. 
kropp. 

Det var efter en dylik explosion, 
som e t t .  stort bevingat föremål kom 
flygande från norr. Det sankte sig 
lågt ned över skyttegravarna och kret. 
sade sakta över den eng-ska stridslin 
jen.. Likt en väldig örn syntes det f är. 
digt att  sanka sig till jorden, gripa sitl 
rov och sedan försvinna. Men medar 
det kretsade väntande, kom ett annat 
bevingat vidunder flygande från söder. 

. Det susade iväg över rivalen, vande 
on1 och störtade sedan nedåt. De val- 

. . diga kanonerna tystnade.. Skyttegra- 
varnas smil dvärgar riktade sina ögon 
upptit. En  andlös stillhet bredde ~ i g  
över jorden. Endast solen och himlen 
syntes oberörda av den ursinniga stri- 
den mellan dessa bevingade tingestar. 

Under några få  vilda ögonblick stör- 
tade de emot varandra. Plötsligt sköt 
fågeln med d e  vita vingama uppåt, 
vande tillbaka och flög åter han mot 
f öremålet med de stora svarta- korsen. 

Den susade förbi sitt byte, men j 

stallet hördes några skarpa smällar. En 

Syster Sigrld. . . 

Ifrfin badd till badd hon stiger 
tyst och stilla, syster Sigrid. - . 

Etik ett trösteord hon giver 
där hon svalkar brännhet panna. 
Som en ljusets, hoppets &Igel : 

iblaild lidandet och . D? döden 
går den blida, väna, syster, 
gar att hjälpa och hu,gsvala. 

S& från bädd till badd ho11 hinner 
slutligen till sa.1ens anda 
dar en ynglings feberheta 
huvud sig mot kudden kastar. 
Ömt ho11 örngattsvaret jämkar 
svetten från hans panna stryker 
modersömt och varligt sakta 
s& som endast syster kan det. 

Me11 den blick som hennes möter 
ar  ett s h a t  vilddjurs endast. 
Låt mig vara, hest han stam.ma.r. 
Varför komnia nu och hyckla 
vård och hjälp då städs jag förut 
blivit trampad, slagen, pinad, 
tryckt och plågad loch förhånad. 
Gå ! Ty jag dig bittert hatar ! 

Dig, såväl som alla andra 
utav ert förtrycksrslakte. 
Q% ifrån mig, kvinna ! Aldrig . 

fyller du Endå den klyfta 
som din klass spriiligt oss emel!an. 
Hellre vill jag dö i plågor 
all' att  kanna min.sta lisa 
under vård av dina händer. 

T&rar skymde systers ögon. 
Ej  ett ord från hennes läppar 
som i sorg sig smärtsamt slöto. 
Men mer ömt halis feberheta 
huvud hon tillrätta lade. 

riiksky sköt lik en het pust ut  fråli 
fågeln med korsen. En skalvniiig ge- 
nomilade den, 'därpå sjönk den, vande 
sig helt om och störtade handlöst mot 
marken. 
1 långa cirklar siinkte sig aven för- 

följaren till jorden. E11 smart ung en- 
gelsman sprang ut fran den surrande 
maskinen. Hans kropp skakade av  sin- 
nesrörelse. Utan en iniiluts uppsko;r 
s-rtade han mot det sönderkrossade 
förerniilet, som låg ett stycke därifr%n. 
Han bastade sig på knä och under- 
sökte spillrorna. Under det sönder- 
slagna travirket f ann h a n  en gossaktig 
lång gestalt. Den lag stilla. och orör- 
lig. sakta och v,arsamt drog h m  fram. 
den. E11 blond ung tysk låg framför 
honom. I huvudet gapade ett djupt 
sår, som angav en ögonblicklig död. 

Gick, men blickensom hon sände , 

sade mer an ord sitt sorgsna, 
' 

milda, glöm och sök förlåta! 

Ynglingen i feberdrömmar 
sjönk men vaknade och fann att  
syster vakade vid b.ädden: 
Ater slog. de bittra orden. 
&er möttes han av blicken 
ifrån systers sorgsna Ögon: 
Av en blick .soin undergivet 
bad sitt : glöm och sök förlåta ! 

Dagar gick och veckor aven 
under tvekamp dem emellan. . 

Allt sitt hat han emot henne 
kastade, men hon det mötte 
med sin'vård och blick som sade. 
at t  så ond var icke världen 
at t  ej aggot gott där gömdes 
blott man ock f örlat sin nästa. 

Hennes t5lamo.d till slut bröt 
' 

hatet, och hans lappar slötos. 
Tyst dock länge an han stridde. 
Men i loföll'truten kärlek 
ännu mera ömt slöt syster 
hoiiom i sin vård och slutligt 
då han kämpade med döden 
f attacle han hennes hiinder. 

Blicken sökte systers aven, 
men av hat då mer den brann .ej. 
Som ett barns 'av frid den lyste. 
Och sin kärleks lön så fann hon . . 

vid de ord hans bleka läppar 
viskade i dödsminuten : 
Syster sigrid, syster Sigrid, 

I I l 

. nu jag somna kan i frid. b 

I I 

~ o h ' a n - 0 1 0 ~ -  . . 
I 

I 
) . I  

Kroppen var. rak och böjlig, ansikts- l 

dragena rena och fint 'tecknade., Et t  
gossansikte med ett öppet och mo- 
digt .utseende låg vant mot den unge 
engelsma&en. Ögonen voro milda och 
buro endast spår av stark överrask- 
ning. Engelsmannen kände på den 
fallnes livlösa hjärta. Hans fingrar l 

stötte mot ett hårt föreinål. Han drog ! 

fram det u r  rockfickan. -Det var en 
fot.ografi - el1 bild av en kvinna med 
gratt hår och milda ogon - en moder, 

I 
vars ansikte var präglat a.v tåligt li- 
dande. Under bilden hade en gosse-- 
hand skrivit orden : "Nin mor. " 

En suek trängde 5ig ur  den unge 
epgelsm.annens bröst. ' Varsamt tog han. 
den livlösa kroppen i sina armar. ,,S& 
reste han sig upp och gick utan fruktan 
över det; öppna slagfältet. Men inge, 
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dödsbringande. kulor veno omkring ho- 
nom. Mannen i skyttegravarna sågo 
och förstodo. Bakom stridslinjen lade 
ynglingeii ned sin börda. Nar detta 

. bar gjortställdehaiifotografinfram- 
för sig, tog papper och penila ur sin 
ficka och började skriva. 

 är' h a n  skrivit färdigt, lade han 
brevet samman. niecl kortet i ett om.- 
sorgsfullt adresserat kuvert. D ä ~ e f  ter 
begav haii sig hastigt tillbaka till sin 
maskin och beredde sig till flykt. Snart 
kretsade han I%gt över fiendens skytte- 
gravar, och strikkande sig u t  från ma- 
skinen kastade han det lilla paketet. 
Kanonerna . dundrade, men ingen var 
riktad mot den ljusa gestalten däruppe-. 
Soldaterna förstodo at t  hans ä.rende 
var den barmhärtige samaritens. Ivri- 
ga soldathänder grepo efter det lilla 
papperet, som kom fladdrande ned. 
Hälsat med Jubel från hundrade stru- 
par mottogs budbäraren och fördes av 

. villiga händer bort fr%n stridslinjen 
och hiin mot sitt mål. 

Tjugufyra timmar senare låg. det 
lilla papperet i hiinderna på en moder 
med. blekt ansikte och darrande hän- 
der. Hennes blick gled ut över det 
leende landska-pet. Mellan de gröna 
strandbaddarna låg Rhen glittrande i 
sommarens varm.a solljus.. Men ho11 sag 
ingenting. Hennes yngste so11 var död. 
En flod av minnen överviildigade hen- 
ne. Hon kände på nytt den lille gos- 
sens varma kropp, när den hängde sig 
fast vid hennes och hur de små spada 
händerna grepo tag i hennes bröst. 
Hon såg honom som en ung gosse, sag 
halis rastlösa iver. Hon mindes honoin 
lrornina springande till dörren, hörde 
honom ropa sitt : "Namma ! j '  Nu var 
allt förbi. Den hoppfulle anden var 
borta. Den tredje och sista s,onen h.ade 
utkrävts som offer. 

Rennes fingrar vidrörde brevet i 
hennes knä. Ögonen föllo p& de skriv- 
na raderna. Långsamt fingo de form 
och mening. Denne gosse, som skrivit, 
hade sett det manligt sköna hos hen- 
nes son. Han hade burit den kara 
kroppen i sina armar. Ha.ns hjärta 
hade sönderslitits av smarta. Vad var 
det han sade : 

"Det ar Er  son. Jag vet at t  ni inte 
kan förlata niig, ty jag dödade honom. 
Men jag önsbar låta Er  veta, att  han 
inte behövde pliigas. Slutet kom has- 
tigt. Han va.r mycket modig. I fic- 
kan hade han Er  fotografi. Jag  san-, 
der den tillbaka., fast nog skulle jag ön.. 
ska att få behålla den själv. Jag för- 
modar att jag ar hans fiende, och dock 

, 

Följande skrivelse har tillställts 
[nternationella kongressen : 

Till Internationella socialistiska konfe- 
rensen i Sehweiz. 

Avdelningen för Arbetarskydds- . 

' lagstiftning. 

Vi understryka härmed iiödvasiidig- 
heten av kraftigt skydd mot barn- 
nrbete p5 arbetsmarknaden och s k -  
skilt reglerande bestämmelser rörande 
ungdom.ens a.rbetsförh%llaiiden samt in- 
förandet av lagstadgad 8 timmars ar- 
betsdag och utvidgad yrkesinspektion. 

Vi understfyka vidare kravet p% likz 
lön för lika arbete för man och kvin- 
rior, vilkeq princip även bör tillämpas, 
om man i vissa fall skulle vilja iilförs. 
högre 1.öiier för de medborgare,: som. 
hava f örsör jningsskyldighet mot barn. 

Däremot. f å  vi frz~mhålla i enlighet 
med av oss förut framförda synpuiili- 
ter, at t  en sarskild skyddslagstiftniiig 
fö r  kvinnor iiite äz gagnelig (förutom 
för barnföderskor). 

Kvinnornas f ör&rvsmö jligheter be- 
gränsas därigenom och utestiingandet 
från för kvinnorna lämpliga och val 
avlönade yrken bli genom en sarlag- 
stiftning en f öl jd. 

Särdeles omotiverat är  det val nu att 
fortsätta. på förut inslagna vägar oiii 
särla.gstiftning, då kriget visat i vilken 
stor utsträckning kvinnorna hava a+- 
betat inom olika arbetsområden. 

Den skyddslagstiftning, som man iiii  

vill genomföra, kommer ju också att 
förhindra s%val mans som kvinnors ut- 
sugning i arbetet. 

Vi ställa stora förhoppningar p% fö- 
revarande konferens, och förvanta ? j  
att hanr förelagda synpunkter skola 
bliva beaktade. 

Stockholm den 21 januari 1919. 

Socialdemokratiska Kvinnornas 
Centralstyrelse. 

Socialdemokratiska Kvinnornas 
Samorganisation. 

känner jag mig inte alls så. Jag  skulle 
gärna ge mitt liv för  att få honom till- 
baka. Jag tinkte varken p% honom 
eller på Er, nar jag sköt på hans ma- 
skin, Han var en fiende, som spione- 
radle p% våra mlaii. Jag kunde inte l%ta 
honom vända tillbaka att  förtiilja vad 
han. sett.. Det betydde död åt vHra 
man. Vi voro gömda under ilagra 
buskar. Han m5.ste. komma mycket 
lågt för att, se oss, och han kom utan 
fruktan. Det var nära att  han slrulle 
ha kommit undan. 'Sin niaskin skötte 
han på ett beundransvärt sätt. Jag 
tänkte p& hur skönt det skulle vara att 
f a flyga 4illsammans med honom. Men 
han var ju en fiende. och måste oskad- 
liggöras. Jag  .öppnade eld. Det var 

över p& en sekund. Just ett slag över 
huvudet samtidigt som maskinen f öl1 
till marken. Hans ansikte röjde ingen 
smarta, endast upphetsning. Jag för- 
står, a t t  ni måste ha älskat honom. 
Min egen mor dog, medan jag ahu 
endast var en liten gosse, men jag vet, 
hur förfärligt hon skulle ha kant det, 
om jag bliyit dödad. Krig ar inte ratt- 
vist mot kvinnorna. Gud, hur jag ön- 
ska.r at t  det vore över ! Det ar en natt- 
mara.. Jag  kaniier det liksom om jag 
endast rörde vid E r  gosse, at t  han da 
skulle vakna. Ja-g vet at t  hans kropp 
måste vara dyrbar för Er. Jag  skall t a  
hand om den och s i t ta  ett litet kors 
på hans grav. Efter kriget kanhända 
iii önska.r :hämta ho ii on^ hem till: Er. 

För första gången känner jag mig 
nästan glad över, at t  min mor inte 
lever. II011 skulle ej ha fotmått bära, 
vad jag haz gjort. Mitt eget hjarta ar 
tungt. ~i~ visste mig göra min plikt, 
men ända, när jag ser E r  livlöse son 
framför mig och håller hans fotografi 
i min harrd, synes det mig som om allt 
vore orätt. Världen iir mörk och 
dyster. 0, m.oder, bliv också min mo?, 
f ö r  ett ögonblick åtminstone, och siig 
mig vad jag bör göra? - Hugh." 

Stora tarar föllo sakta ned för kvin- 
nans kinder. Vad var det för ett vid- 
under, som på detta sätt krossar våra 
inaii? Hennes son och denne andre 
voro bada lika. Intet hat fanns i deras 
hjärtan. De ledo - hela världen led. 
I hennes land härjade hungern. De 
små barnen i grannstugorna bl'evo sva- 
ga av brist på mjölk. Nen det fick 
hon inte saga till den engelske gossen. 
Hans hjarta skulle brista vid en sådan 
underrattelse. Varför skolla &idana li- 
danden finnas 'till? Där var denne 
engelske gosse utan moder. Hon hade 
inte tänkt på honom och andra sådana 

' 

som han. Henna heii?;hennes son, hen- 
nes fädernesland hade varit tillräckligt 
för henne. Me.n varje liv ar beroende 
av andra. Uoderskapet låter sig inte 
stänga inne av några gränser inellaii 
landen. 

Plötsligt visste hon vad hon skulle 
skriva, vad hon maste saga den sörjan- 
de engelsmannen. Hastigt 1ledskre.v . ' 

hennes hand följande ord: 

"Käre gosse ! 
Jag har ingenting at t  förlåta. Jag  

ser dig siidan du Er - din bedrövade 
godhet. Ja.g ser dig komma till mig . 

likt en gosse, som ar ledsen över at t  h.a 
gjort illa, nar han ämnade göra <;il. 
Du synes mig som vore du min son. 



Stockholms stads samt Stuckho'fms och 
Uppsala rans distrikt för de social- 

demoltratiska klubbarna 
bildat. 

I anslutnii~g till. f örut, % konferens 
av den 10 te nov. 1918, fattat 'beslut., 
hach Soc.-dem.. Kvin:uorria.s Centralsty- 
relse kallat klubbarna a omii 1.Gi1111liln 
platser till ny kolifercm sönclageii dc11 
5 ja.11. f ör definitivt fatta~ide ax besliit 
on1 bildande av distrikt för k11ibbarri;i 
i Stockholnis stad samt Stockholins och 
Uppsala l ä.11. 

Kiepreseiitantcr hade infu1ii~it sig 
frårz St~oclrholnis norra och södra kvix- 
noklubbar saiiit fran klubbarna i Sund- 

. byberg, Spanga, Nyiiashamil och Upl;- 
sala ; f örhindrade av sjukdoni ,att niii- 
vara voro 1Ildslsa.riia i SÖclertEilje och. 
,Norrtälj e, vilka klubbar hadc utt.alat 
sig för bildande av distrikt. 

Av rapporterna fran de olika klub- 
barna franigiclr, att  inaii tagit saken i 
noga övervägand.e och. kommit till det 
resultatet, att  för solidazitet och ett en- 
hetligt arbetc, som förest%r- nu under 
den närmaste franitideii, vorc det önslt- 
växt att  fal ett distrikt bildat. Norra 
ltlubbeii i Sthlm hade ej bchai~dlat fra- 
gan i lrlubbeii utan endast i. styrelsea, 
som för  sin del hade den uppfattningen 
att  för clem fanns tillräckligt arbets- 
f iilt utan distrikt. 

Maii beslöt henistalla till Norra klub- 
ben att diskutera fr3 gan, och nian ari- 
&g, att deixjaninia s%soni vara.iide deii 
ä.1dst.a klubben bort ta  ledningen har- 

Jag  ar glad över, at,t dina hander toga 
vard on1 niin gosse. Jag ser helst att 
du och ej iiågoii aniiaii rörde vi,d hans 
jordiska kvarl.evor. Han var min 
yngste soii. Jag  tanker du gav akt på 
hans tilldragalicle utseende? J a g  för- 
står hur inedvetandet at t  ha dödat ho- 
nom smiirtar dig. 116r oss kvinnor a r  
broderskapet en verlrlighet. Alla mik 
iiro våra söner. Det ar det som gör 
kriget s& förskriickligt, det at t  brodci 
inaste .döda broder. Och andf~ kci,nskc 
vi kviivior mer a11 i~iai~nen bara skiil. 
den till detta viiildskrig. V i t ii ii k t t 

i n t e  p &  l i e l a  v i i r l d e i ~ s  b a r r  
-- v å r a b a r II. De sing händerna 

soni grepo tag i vgra bröst, gjorde oss 
si, lycldiga, at t  vi glömde att hundra- 
tals anclrq små hiiider sträcktes nio1 
oss. Men ii1 oder jorden glijmmer icke, 
Iion föc7.m oss alla.. Och nu söiiclers1itc.r 
mitt hjärta av Phger. Jag langtar sf- 
ter att f i  d u t a  dig i mina armar och 
luta ditt huvud mot mitt bröst., s% at1 
cln genom mig kunde kai~iis din slakt. 
skap med hela varldeii. I-Tj3iI.p mig 
min son, jag beh.över dig. Sprid e11 
drälrteiis och lrärlekeiis dröm övei 
världen. Kom till mig, när kriget i.] 
slut. Ja.g va.nta.r dig. - Din mor.." 
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ridlag. Trots Norra klubbens hållning 
 slöts .and& att bilda distrikt, d% ingen 
IV de and& klubbarna hade något dar- 
mot. % Uppsala clistrikt hadc maii go?;t 
lopp om att 1cui.ina bilda en. h d  del iiya 
rhblsar. 

Sa Beslöt, inan välja ett utskott. p 2  
IX persoiiei:, -som. skulle h.a siim sam- 
iiau.tsiden i Stockholin. Valda blevo 
Irökcn A.nna Sve.nsoil friiii Söclrs Irvi.~i- 
iolcl~il~bcn sa.111.t fruarna Bergstrmid. 
kan Spaiign och Grybb fr%n Suildb~*- 
)wg. At.t representera Centralstyre!- 
en och vaxa rjldgivare valdes fru Ruth 
hstafsoi'~.. 

Med hopp om god start för  det nyn 
listriktet. avslöts koiife~nensen. 

A. F r.- 

Från . kvinnoklubhiirnas arbetsfilt, 
Från Ronneby kvinnoklubb. 

Arsmöknas t.id ar inne och 1iii.r vi nu lie 
c l t  ai.15nziia rapport ö v ~ r  ett giinge t ars 32.- 
wte, iii det med sorg och vemod vi maste 
~liclia t.illba1;a p%' de minimala resultat vå~ i t  
rvinnok!ub'bnr vunnit kider alla dessa lrrigr- 
ii., /L. *.l< va- e de svara och allt uppslukan*?e 
~Sriiigsbekymren. . Dock måste vi val nu se 
aget nggot ljusare, %ven om hjärtat blöder 
LV förtvivlan över bröders förgöra.nde a.v var- 
indra i de inbördes fejderna. 

Ar 1919 ingick med hoppet om fred och 
lcmokratiens seger i världen. Det var oclieii 
. .Irä.iislari av at t  nggot stort och ansvarsfidtt 
.n:i af f at, som Ronneby soc.:ilem. kvinn3- 
dubb tisdagen den 14: januari gick at.t hålla 
irsnzöte, välja, diskutera och planera. 

Styrelse: och rcvisionsberattelsern& föra- 
!ropos. Ur dessa frarnggr, a t t  Irlubben hållit 
1 ord. och 7 styrels&nöten, anordnat 2 litters- 
tiiraf tnar och en of f entlig f est ined f öredr:.:g 
sanit liögtidligh2i.llit internationella lrvinno- 
gagen med off eiit.ligt möte. Tvenne basarm 
na givit god beliållning. Föreläsning: övar 
bariisvI~rdslagarila, har hållits av fröken Rc- 
becka, Svenssoii. Möten ha i övrigt omvaxlat 
med uppliisning och cliskussion. Klubbens 
bibliotek har över1arnnzlt.s a t  lokala bildnings- 
 its skottets bibliotek. För f ortsatt studium 
~ h '  bol;samliiig har en studiecirkel bildats 
inom Irlubben. 

Vid de komnzunala valen i dec. 1918 bler.:, 
p% klubbens begrgran, fröken Ellen Fredmi4.n. 
insatt i stadsfullmalrtige, och inom försaris- 

lii1gen.s konmundf ullmakti.ge har 1ilubbe:i 
tvenne mocllemmar, nämligen fröken Rebecli:~ 
Svensson ocli fru Betty Andersson, i fattig- 

v5,rdsst.yrelscii och barnav&rdsnamnden '2, i 
,f ost.erbarn snäiniid en och kommunalf ullmiili- 
t.i g" bberednin gsut sko t t 1 medlem. 

R5kensliaperiia ha under gret balanserat pk 
kr. 390: 85. ' 1,200 Morgonbris ha' försålto. 
Myrelsen beviljades ailsvarsf rihet. Vid v d  
av st.yrelse blevo Rebeclia Svensson, Ida Nils- 
son, Hilda Trop6 och Betty Andersson om- 
valda ocli fru Anna Svensson nyvald. Tiil 
kominissionär för Morgonbris antogs Rebec!m . 
Svcnsson. 

Mötet beslöt instiimma i resolutionen för 
Wilsons f redspr0gra.m. 

Rebeclra Svensson hö11 fiareftcr ett  med 
st.or . uppm.iirlisamhet avhört f öredrag 'om 
kvinnans nya stallning i samhället. Tal. gick 
stziingt t.illratta med miinnen och arbetar- 
pressen, som s5 ob.ja.lpligt försummat upp- 
lysningsarbetet bland arbetasekt-innorna, vil- 
ket nu säkerligen lcommer a t t  hamna sig. 
Uppmanade energiskt livinnorna a t t  stalla 
sina l&atter till förfogande i arbet.et vid korn- 
manclc valkampanj .' 

Det trevliga mötet avs1öt.s med ett  likt 
enkelt samlrvam, varunder kaffe serverades 
oeh medle,mnmrna underhöll0 m.ed sång, musik 
och uppläsning. 

Fran Skönsbergs-Ortvikens 
kvinnolklubb. . 

!Klu.bben höll årsmöte den 7 junuari, var- 
vid styrelse- :och revisionsbcriibtelsorna god- 
handes ocli amsvarsfrih-et beviljades. Netto- 
behållningen vid året.s slut. var 146 kr. Till 
styrelse v.s.ldes f r u a ~ n a  Frida Dslzlgrcn; .ordf ., 
Anny Söderlund, v. ordf., Maria Pettersson, 
sekr., Augusta Wahlström, kassör, Hilnm 
.Hansson, v. sekr.; suppleanter blev0 f ruarnn . 

Lima Byberg och.  Eliii Sjödin, den sistniimii- 

cla äv.eii korresp. Revisorer blevo fruarna 
Fina Sjöclin och Stina E.riksson mcd frökcii 
Ida Srnednmn som suppleant..' 

8 8 Drottninggatan 
n. b. och 1 tre upp S' 

Stort lager av in- och atländska nyheter 
i 

Damkappor, Drakter och Kjolar 
till billiga bestlimdril priser. Obs. ä Bestillningiqav delningen. 

1 Vid uppvirande av förenings- eller klubbkort Zdm,as 5 % rabatt. 



Kvinnorna och industrien. 
Blnncl lrviiliiori~a intager industriar 

beterskan den för~iirvsställ~ingen, son 
e j @leiias-t minst övei?ei~sstammer me( 
Irvi~iimiis livsbestiim~nelse, skrive; 
Tertyrius i Iiidustriarbet.areii, utan son 
oelrsB medför den största s%val fysisk: 
som aiid1ig.a pressningen. Artilcelftii 
fattaren fortsatter : 

Det industriella arbetet pressar del 
levande ai~b,etskra.fteii överhuvudta.get 
men Iiardast den lrviiiiiliga oeh minder 
iiriga, vars motståndskraft ar svagast 

~D~eil svensl~.a indsutriin torde .f öi: liar. 
varande :sysselsatta .omkring 71,00( 
lrviin~or, varav cirka 14,000 minder. 
åriga, ut~örailde omlrriiig 18 proceiii 
av samtliga ii~dust~iarbetare. Der 
lrviiiiiliga arbetskraften utgör sålunda 
en ratt  väsentlig del. Inom vissa. j.1id.u- 

. str ipenar .anviindes till överviigandc 
del kvii~nlig afibetslrraf t, s3som inom 
beklädnads-, textil- och. niiringsainnes. 
industrin. Shlunda 5r.o av 10-0 arbeta.re 
inom tobaksindustrin 86'kviinor, inom 
textil- och beklädnadsiildustriii 75, in- 
om mejer~hai~te~i i~~gen 72 o. s. v. 

Vad som kan .göras i'rå11 sa,mhä.lIs 
oah statsmakternas sida till skydd f ör 
i~idustriarbetersl<an hor göras, ju förr 
desis hellre O C ! ~  pli. ett effektivt siitt. 
13ärutiniia.11 brister clet ofantligt myc- 
ket. Dien mtti~liga industj:ia~:t~eta~el~ 
har .ilet vida bättre stiil1.t. Hax ar fy-. 
siskt starkare utrustad, h.ar större 
mtijligheter till fi~clrlig sai i i i~~anh~ll-  
niiig .och blir därigenom mera aktioos- 
inassig gentemot arbetsköparna. Han 
har sålunda ett betydligt biittre 
skyddsvärn i kampen för tillvaron an 
sin kvhnliga. kamrat. 

Aiivandande. av 'liviniior under 115 ar 
i industr;iellt arbzte .hör   förbjuda.^. 
F r h i  15 till 17 Ail bör aiivii11:daidet för- 
Ir11ippa.s ~ m d  en arbetstid av högst 6 
timmar dagligeil samt obligatoriskt 
skoltv8iig ett .  par timmar varje day. 
Skolundervisningen, ' vilken helt bör 
helrostas av s t a t  och vederbörande 
kommuner, bör huvudsakl.igen inkj k tas 
p& att bibringa de unga kvinnorna £i.r- 
digheter i sömnad, matl.agning, barna- 
vard; hemmlets sliötsel o. s. v. 

MORGONBRIS nästa nummer blir 
ett pratigt valnummer. 

Porträtt ev partiets kvinnliga kandi- 
dater komma att införas. Klubbarna 
uppmanas att omedelbart insiinda de 
kvinni'iga kandidaternas fotog~afi med 
tydligt angivande av namn. 

Numret blir 12-sidig-t och kommer att 
kosta 25 öre. Insänd rekvisition pr 
omgående. 

I 

St.ämningcii p-fi mötet var god, sa det Sr 
a t t  Iioppas, a t t  &r 19-19 blir ett  $i. aoin livin- 
norna vakna upp till Ikamp och stödja sina 
mäl1 i' deras strävande för ett bättre sam- 
.hiille. Skönsbergs och Oitvikens kvinnor, 
kommen ihåg vara niöten f örs,ta ngiidagen 
i varje ni%na.d, , E l i n  S j ö d i n .  
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En 'droppe i jattevhgen 
I dag' liacle solen iintligen slitit söiide 

regnets grhktiga slöja, bri!tit sig. genom d 
slriiigrande molnen, och visade sig i lie1 
glansen av sitt str8lande leende. 

I sex clagar hade regnet störtat ned - ström 
mat ned, och om dct stundom lilcsom utmatta 
av sitt, eget raseri och sin egen egensiiiiiigliel 
s& . snikningoin inojaitit av till ett sakta dug 
gande! hade .det endast varit för att h h ~ t i  
aya krafter till nysil vbldsamma utbrott. Me1 
allting har en tiverghg, regnet liacle. iintligei 
strackt vapen för sin överman solen ocli sta 
den hade valrnat upp till en ny stralande chg 
3;ltorna började Ater befolkas .och n18nniskorn: 
inciades Bter ut efter clet nödtvungna inne 
;itkandet. 

Louise Deberle' stod vid fönstret och spej adc 
3fter postbudet. Hela. hennes dag furflöt nu 
nem i Angestfull viintaii p& postticlerila, ocl 
i& clet staiidigt ' visade sig att det efterliingtaclc 
neddelandet u.teblev, viiste hennes &.iigest 
;amma tolit som lieniles tillfUrsikt sjönk. Hor 
:unkte icke liingre som i .början: »I iilo-011, 
ion tänkte 6vel'lntvudtaget icke alls, all lien 
les reflektionsfijrintlga var död, och hon levde 
!nilast av instinkt. 

I ,.sjii m8nacler hade Henri Deberle legat vic 
roiiten. Sju mRnader, vilken oiiiicllig tid föl 
lem som viinta, i angest och ovisshet. Ven: 
;ni1 d6ma viilcens lott som %r deii tyngsta 
leils, so111 drar, bort,, eller cleiis, som 1bina5 
:\-ar. 

Ilet var nu jiiirii~t tv& rii81iader seclaii I~oilisf 
lade iihgot meddeltuide i r h  sin moii, hela den 
öregsende ticlen hade (le nästan stiindigt varit 

li~iitakt med varandra, tills plötsligt alls 
ivsytt:riiiga.r frAn hoiiom iqiphörde. Varje clag 
isde hoil studerat listorna över falliia och 
iirade, ineii hon liacle aldrig lciinizat finna 
i.ans namn p% dem. 

.Är han lianske ti.llf&ngatagen av bocherna, 
,Pirad och lidande, eller %r ha11 konske 

Louise vhgade icke tiiulia tanken ut, utan 
ulite slb, bort den genom akt tvings sig att 
Sista ~ippniiirlisaniheten p& nigot alinst.. Men 
I& vad? Allt onikring lienne kar en stilndig 
dminnelse om deras ~1liga lyclca, som kriget 
& brutalt avbröt,, och vem vet, kanske kros- 
ade för alltid. . Xndast tvA korta mh.ader 
lade de helt och odelat f&tt tillhöra varandra, 
c11 elisan1 tyckie hon sig nu endast vara en 
pillra av sitt forna jag, hela hannes persoii- 
ighet och alla hennes tankar vor0 ined hennes 
Ieiui i kriget., i foran. 

Tv% manader efter hans utlcallande under 
anorna hacle hon f8tt visshet om att hon 
kulle bliva mor. T7illcet oäudl i~ t  jubel skulle 
:ke fyllt henne, om Henri varit henma ocli 
tödjande statt vid hennes sida de11 sista svara 
.clen, nu fick hon k8mpa sig igenom ensam, 
ch dubbe'lt s v h  ocli dubbelt bitter tyckte 
on stunden skulle bli, allt efter som hennes 
avandetillstAnd skred ' f rcm&t, ocli ovissheten 
m Henris 8de blev allt kvalfullare. 
Klockorna i den narbel 2gna Ii.j~rl\.an barjade 

inga med d Ai~ade, ma.1iancle Ii1 m g .  Louise 
it sig sjunka ned i en 1hg lio~gstol. 
iinuena förde. hennes tankar tillbaka till 
e första dagarna av deras älrtenskap. En 
5ndsg li&om nu, ldockoma ringde och solen 
astade hela knippen av stralar in i deras 
Ila ombonade vr% av viirldsstaden. Tätt 

!II.,. I.l.I....ll.l....I.llIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIII,,,,! 
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:yckte inbill varandra sutto cle i den lilla 
Iffan ; liela viidcleii var deras och livet n i  

Ini paradiset sjiilvt.. 
Tydligt s&g hoii hela sceneri frumfö~ sig, 

on tydite sig allllu kalina tryckningea av 
ans . liancl, och ni1 ringde I i l ~ ~ k ~ r n ~ i  liksom 
h, sövancle, hgnancle. Eli vis's ro be.ni%kti- 
acle sig henne, hon tyckte sig lriinna Henris 
krhet i omgivningen, och hon lutade huvudet 

llbalca och slöt 6goiien. Efter de l h g a  rist- 
mas  vaka och grnbble.rie1: tog tröttheten 
~tligen överhanclen, hon cloinnade s& smb- 
ingoin av och sov efter en stuiicl med halv- 
?pen miin och mecl hii.nga.ide armar. 
Och hon drömcle - . drömmen iir ibl~i id  f ~r 

krpinade sinnen det eden verkligheten för- 
enar deni - hon drömde, att hoii hörde väl- 
inds hastiga steg i trappan. 
»Henri>, talikte hon,  han korniner cl& &nk- 

gen P .  

Hon liörde honom taga tv& tre trappsteg 
I -Angen. Hon ville skynda. honom tillmötes, 
en Icunde icke flytta sig, en iuicledig k&nsla 
i oförmAga behiirskade heiine. Hon hörde 
niom tiga i 1Aset; den glädjeförnimmelse hon 
r ett ögonblicl~ erfarit vek hastigt undan 
:l1 1hnad.e rum f6r en oflirklarlig, dov, nag- 
inde oro. Stegen liade blivit s& underligt 
Otta och. slipande sedan de Iron~mit inom 
jrren, som hacle han plötsligt blivit betungad 
ed en oerh8rd börda. Louise 'ville vända 
g- om, hoii kände lians iitirhet bakom sig som 
L förlaniande fasa. Han stannade bakom hen- 
:s stol, hon kände hur lian böjde sig fram 
;er henne, en isande lröldfliikt 1com lienne 
t ryssii, hon ville resa sig, fly, var som halst 
  da st Iion kom bort. Hon gjorde en sista 
rtvivlad anstr;ingiling - och ~ l c n a d e  ba- 
+de i ilngestsvett.. 
1ilocl;oriia hade tystnat, ett 1~10111, som skym- 
: bort solen ett ögonblick hade framlia.llat 
,ii. ktinsla av ödslighet, som ibland kan över- 
Ila mitt under de va.rn~aste sommardagar, . 

h tystnaden liade Isgrat sig diir 1docl;klangen 
r en stund sedan uppväckt kara minnen och 
stalter. En ofantlig tonihet hade bemäktigat 
; Loiiise, och hon sAg sig omkring med Pör- 
rracle Blickar. 

,Vad hacle Ii%+, fr&gadu hon sig, nhacle 
312i.i kommit hem?, Men icke ett ljiid hör- 
s i den t.ryclrande stillheten. Det hade en- 
st varit en dröm. 
>En dröm,, tänkte h.011, d& 11011 med möda 
;te sig upp, ? dröminar gh soin strön mar^, 
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M O R G O N B R I S  

ALLMANNA SPARBANKEN 
Högsta .gallan.de ranta. 

men vidskeplig som de flesta kvinnor i hen 
nes tillst%nd, tog hon det, innerst inne son 
ett olyckligt förebud. 

En rastlös pinande oro hade gripit henne 
mekaniskt tog hon p& sig ytterkläderna ocl: 
gick utför trappan. Utkommen p& gatan gicl 
hon rakt fram, utan inal, omedvetet vikand4 
av vid första gathörn, fortsatte och vek sedar 
av igen, automatiskt . som en sömiigaogare 
utan en tanke eller en blick 'för omgivningen 
Tröttheten och hennes lflngt framskridna h a  
vande ska.^ generade henne iclre längre. Hor 

. behärskades endast av en. medveten .tanke: ati 
g%, bara g%, g% ifr&n de sista veclrorrins Angesi 
och ovisshet. Hon märkte iclre huru. de förbi. 
gaeride stannade och undrancle sago efter henne 
dar hon stel och tung vandrade fram mec 
likvitt ansikte och döda ögon. 

  tt buller vackte henne plötsligt, hon visste 
knappast var hon befann sig, försökte i er 
hast orientera sig; hon var mitt inne i stor. 
staden, och hade sälrerligen vandrat omkring 
i timmar utan medvetsncle som en sovande 

Här och där bland de förbigheiide sAg hor 
soldater, enstaka och i grupper, s h d e ,  son 
ltingsamt börjat repa sig för att seda.n p& nytt 
sändas i elden igen, och invalider, som l&ng. 
samt släpade sig frain nied tillhjiilp a v  käppai 
och kryckor. DEir liasade sig frsi.m eri stackar: 
krympling, som fBtt ena benet och &].a handen 
avslitna i granatelden, strax bekom honom 
kom en annan med armen i band och hela 
huvudet inlindat i gasbindor, och dar gick en 
blind ' som f&tt b8cla ögonen utskjutila, de 
tomma ögoiih8lorna clolees av b18 glasugon, 
han leddes vid armen av en .ung kvinna, lians 
dotter, eller var clet kanske hans licistru. 

Det vax krigets vrak och e lhde  som solen 
lockat ut ur sina iden. 

Louise ryste dB hon sAg d?m, i tgnli. om hen- 
nes Henri komme Ileni lemlästad eller blind; 
en krympling kan i rriCinga fall f& sina lemmar 
ersabta, men en blind, som f&tt sina ögon ut- 
skjutna, kan aldrig bliva seende i, .en., . 

Hon gick vidare. Eth fönster med de nyaste 
krigstelegrainmen fAngade hennes iippmärk- 
samhet. Det var de vanligatidningsmedde- 
landena om segrar och. neclerlag. NHgra lito- 

' grafier över de olika da,gshiinclelseriia litgo 
spridda här och där. Louise s%g p& dem, 
reflektionslöst, knappast märkande vad de före- 
stallde, dfi, med ens hennes IAickar drogs mot 
en liten fotografi uppe i ena hörnet. 

Scenen var ett flackt lagland. I f r h  förgrun- 
den långt ut%t slatten syntes rykande stackar. 
Här och var slog en f larn~ande likpa upp mot 

himlen. Men stackarna bestodo icke av hö 
eller halm utan av mgnnislror -- eller rattare 
sagt av det, som en gAng varit människor - 
.kastade huller om , buller om var and.^^ som 
man kastar skrot och avslcriide i en hög och 
sedan indränkta med fotogen. a11 syntes ett 
huvud dingla utanför, 'eller en arm, eller ett 
ben' halvt förkolnat; av liigorn., som girigt 
slickade uppat sidorna, och %n brakade en hel 
stack samman, uppbränd och söndersmulad. 
Vid varje hög stodo nAgra soldater beväpnade 
med l h g a  pikar, d% och d% rörande j. massan 
.för att elden skulle f% mera luft och näring. 
Det var en av krigets likbegängelser. 
.. ' Louise stirrade med fascinerade blickar p% 

. fotografin.. Verkligheten försvann, och hon 

A k t  i e et- Nya anken, 
- Emottagsr InaSttningar till bogsta gallande rhta.  

m 

tyckte sig, stii framför en av dessa likhöga 
med halvt förkolnade miinnisbore&er, ho: 
hörde huru lhgorna knastrade och sprakad€ 
och hon kände den vidriga, kvävande lulrte. 
av bränt kött, tyg och fotogen omkring sig 
Hon hade fullständigt förlorat medvetande 
om tid och rum. Hon suggererade sig .s% i! 
i situationen, att  hon s&g den tjocka oljig 
röken vältra sig ut öyer vidderna och sor 
ett moln förmörlra solen. 

En röst vid sidan: ,Ar n i  sjuk, madame? 
viickte henne Bter till verkligheten. 

>Nej, nejs, mumlade hon och stoppade näs 
duken i munnen för att kvava snyftningahla 
Hon vande och skyndade gatan utför följd a. 
d ned lid samma bliclrar. Hon tyckte att angeste1 
ville kväva henne, utom sig ,och flämtaildl 
efter luft slet hon upp halskragen, hon lrundc 
icke andas, besinningen och jiimnvilrten svel 
henne, och hon rusade iväg s& hastigt son 
hennes otympiga kropp tillät. 

D% hon kommit in pd en mindre trafikera( 
gata och ingen tycktes giva akt p% hennc 
greps hon av inattighet och milste stödja sil 
upp mot husväggen.: Efter det feberaktig; 
tillsthd, som beharskat henne hela, dagen 
kom reaktioueu, fötterna blevo tunga som bl? 
och h i n  förmadde knappast sliipa dem framht 

En lcväljande känsla steg upp inom henne 
detta var saledes slutet p% s% m%nga man 
niskors liv, miinnislcor som siilredigen ,vor( 
födda ,med ett annat m&l föi- ögonen, med el 
annan bestiimmelse. 

Hur mycken krossad lycka och huru m%ngr 
grusade förhoppnipgar l&go icke dar uppstap. 
lade p& varandra lik ett kolossalt lrättarb&l 
som med sina kgor förintade da sista restern; 
av knltur och humanitet. 

Vem vet om de ens voro döda alla, m&tiger 
blev kanske under stellirampen levande b r e d  

TBnk om man just nu höll p& att, briinnz 
~ipp det, som en &og varit h n n &  Henri 
Hon. pressade hiinderna mot bröstet och stö, 
nade högt. r Henri, hennes stora starka Henri 
genomdränkt av fotogen, ett IAgornas rov. D 

Di% hon iintligeii släpat sig hem, förbi ock 
medtagen, hade clet börjat skymma, ekuggorne 
hade 'blivit allt laiigre och liingre. D% 1101: 
kommit upp lämnade grannfrun ett brev son 
konimiC under efterniiddagen. Louises hj ärt2 
började häftigt bulta och hoppet flammade 
inyo upp inom lienno. Hon mumlade frarr 
f tt tack, varefter Iion gick in och stängdc 
iörren för Iivinnalis nyfikenhet. . Mod darrande 
lebrila rörelser försökte hon. tunda lampan 

iennes hander s ldvde  s i ,  att hon tappadc 
;tindst.icLorna och sbödcle ut dem p& mattan, 
&iltligen fick hon ljus. Hon s& p& utan- 
;lrrifteii - en främmande Iiandstil. Allt blodet 
:iisade till hjärtat, benen veko sig under henne 
ich hon sjönk pB knM ned p& golvet. Det 
Iröjde en stund innan hon hgmtat sig sa 
nyclcet, att hoii sittande pil golvet kunde 
iryta sigillet. , 

I kuvertet lag etb fullskrivet pappersark och 
rï i  tapperhetsmedalj. Dfi, förstod hon utan at.t 
äsa, att hennes Henri var borta för alltid. 
Ton kastade sig framstupa pA mattan i bran- 
I ande' förtvivlan. 

En timme . senare d% grannfrun s%g i11 till 
Äouise hade förlossningsmbetet redan börjat, 

. . 

(Fredsgatan 6 ,  Schéelegatao 4). 
~epositions- och Bapit.lrakotng ) .... .... .... ... ... 6 Fra=. 

sparkasseräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . , Si/,' S 

Sot.-dem. kvinnornas centralstvrelse. 
Ordf. : Fru Anna Sterky, Barnhusg. 16, 

l tr. A. T. 72 90.. 

Korrer~p. sekr. : Fru Agda Ostlund, Upp- 
landsgatan 61, 4 tr. A. T. Vasa 20 86. 

Sot.-dem, kvinnornas ss~organisations 
i Sthlm etyrelee eammantrader ' 2:s mandagen 
i mhaden kl. 8 e. m. A Bryggeriarb.-förb. 
exp.,. ,Barnhuagatan 14. Ordf. och korresp. 
fru A. Froeell, Upplandeg. 47, 4 fr. Allm. 
bel. 286 68. 

Morgonbris redaktions adress 
ar Birger- Jarlsgatan 116, ' 3 tr, 

Stackhoim8 sodra . kriainok!~bb 
~oc.-dem;) avhaller ordinarie eammsntrtide 
L:eta onedagen' i varje mhad  kl. 8 e. m. i 
:okal& .3 fr. Sudra .Folket8 Hua. 
3rdf. fröken Anna. Svensson, Grindsgatan 10, III, 
3tockholm. ' Styrelsen. 

Sthinis Allni. kvinnoklubb (eoe.-dom.) 
rvhaller ordinarie mote 1:sta mandagen i 
rarje mhad kl. 8 e. m. 

obs.!' Lokal i D-salen, Folkete Hne. 
$tyrelsen. 

P- 
- -- 

Eskilstuna kvinnoklubb avhiiller or- 
iin+e möten 1:sta mandagen i. varje m h a d  
d. .3.30 e. m. i Folkets Hus, rum n:r 4. 

Styrelsen. 

Apvika soc.=dem. kvinnoklubb av- 
l%ller ordinarie möte 2:dra mhdagen i m&m- 
len kl. 8 e. i. ii Folkets H&' C-sal. 

StyreZsen. 

FiSreorin$en för Hembit~aden ,i 
Btockhoim avhiiller möte 1:sta och 3:dj 
omdagen i varje m h a d  kl. 8,30 e. m. (utom 
uni, juli och aug.) i Folkets Hus G-sal. 

Styrelsen. 

S p h g a  soc.=de'nn. krinnoklubb av- 
dller ordinarie möte första' torsdagen i varje 
niinad kl. 8 e. m. i Folkets Hus. 

Styrelsenk 

ch  p8 morgonen d% hon nedkommit med ett 
!ött foster slocLade hori s& småningom av 

' 

itan b8de viija och förmåga att l&ngre leva. 
,M- a Larsson. 
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