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Som ett oskrivet blad i livets 
söndagsskola kan man säga att 
högern i #dessa dagar betraktat 
sch baehaiidlat kviiiii.an. 

Ty strunt är strunt, men vad 
som i fjol s& har Ars var bara 
ogräs och snärje, ar i år. en hä.r- 
lig, .fullt utslagen ros i den 
spruckna högerkr~~kaii. 

Nog vet vi utan att rodna i för- 
sta taget hur #det bluffas i den 
politiska tillva.kon i .allmänhet #och 
i valtider isylmerhet, och et.t väl- 
organiserat högersko j i ~s&&aiia 
situatioiier m.ed männi.skors sun- 
-da föriiuft hör till den företeelso 
man skulle sakna., om den ute- 
blev, som man i 'Hadet skulle 
sakna gubben Polonius . med sin 
kamel. Men 1iågon matta vilja 
vi ändå ha! Här ha nu dira 
kvinnor i över femtio %r an- 
strängt sig för att bevisa, att de 
nog kai~slce f örst% ett och . aniiat, 
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glömt. Högern kan ej rosa mark- 
naden. "Efter deras garningar 
skola vi döma dem" - det .är 
hög tid. 

om de bara . få  tillfälle att visa . . 
. . 

MAlning a v  Mu'rillo.' ' ' ' " 

s .  . . det. Men högern har svar.at : 
nonsens,, ni begriper ingenting utorn.1 tiiig! Bättr'e a11 till och'med! 

J &  vi skola döma dem, ej efter 
vedertaget ' 'lrviiinliga' ' rnetod,er, 
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man och barn. S& händer det en del 
' 

ute i världen, som .på ett par manader 
gör ett i höger&sk&dningen 
angående kvinnornas föm&ga att för-, 

uta.11 genom att segt. och säkert . 

19-19 . , .  

Är d,et någon , .. , som fo&tår d& , k&i- 
. . 

sellent . . . . . . . . .  

Av de 1ittill.s kända  valresultaten^ 
vill det synas, som om vara kvinnor 

söka geiiomf öra de samhällsre- 
former, d e alltid motarbetat. 
. Högst och framför alka dagens 
fragor star då denna: e n 
r ä t t s l i g  s t a t .  Daär en 

sta - och nu förstar hon nästab all-. mycket' v51 föreatt. .Ooh ej .  hellhr; 

moodears son en g%ng a r  sin egen 
egeiidoni och civilisationens b%- 
rare, ej maktens lekboll och kri- 
gets redskap. e förrän frågan 
om krig eller fred ordnats i 
världen är ju allt i stort sett lön- 
löst. Det har v%r gen.erati:on haft 
tillfälle att med förfäran konsta- 
tera. 

Bedan k o m a '  ännu speciella 
hem- ooh kvinnof ragor. 

Till dessa höra främst l i k a 
1 ö i 1  f o r  l i k a  a r b e t e ,  
m o . d e r s k . a p i s s l r y d d ,  bo-  
s t a d s f r å g a n ,  b a r n a -  
v % r  d ,och v a  r n  samt olika 
u p p f  o s t r i L n g s . f  r A g o r .  

, Har finns storverk att utföra, och de 
kvinnor som ha sinne och samvete för  
vad rättvisa och folkhälsa kräva, skola 
ej lata skrämma sig av uppgifternas 
mångfald. Och t i P l. g r u n d e n hop- 
pas 'vi att det . .. skall - . .  . bli -gjort, att de 



skola se. P& lappverk ha vi levat tills 
vi äro nara. att  gå iinder. Exempel. och 
varningar -ha vi nara till hands i v%ra 
da.gar. Men denna grund bör kunna 
byggas siikrare oah fastare-utan att det 

-, . gamla slta.11 brinna. Elden ar ett f ax- 
ligt olerneilt, deii sprider sig sa ofta 
dit man aldrig beiikliat. I &et lugna 
oc.;h ä r l i g a arbetet för en sa l s  
framgling ligger dess segers trygghet. 

-D-et ar sa m%iiga tusentals lrvinnor, 
som aldrig belsvara sig om' at t  ta reda 
på, varom stxiden st&r har i livet. Som- 
liga darför, a t t  de 'ha det bra, lika 
många, ja, säkert flera, därför att  de 
ha det dåligt, alla därför, a.tt de äro 
djupt primitiva männislror. Nu har 
fragorila gått ett stycke fra.måt, tr0t.s 
dein. Så ar det alltid. Men uppgift.ezi 
för dem som arbeta iir ej slut: utan 
egen fö&lryllan st& dessa iiidifferenta 
dä.r och gapa -över sin mogna frukt - 
iiu slrola de liiras at t  äta! 

!Men 'ar livet kort sa ar konsten l%ng 
och det Iran nog ändå kännas skönt, 
fast s% mycket återstar. n a m f  örallt 
kiinns det skönt att  f8  b y t a o n. 
a m i l  e i grälet med en förbenad hö. 
ger ! Det började bli kritiskt på slutel 
- vårt svenska ordförråd ar iiite SL 
stort ! Även o111 det& rikast på skäll$, 

. ord ! Och högern s1;all sa smiiiii:igo~~* 
bli ur riikningeii, da.rom äro vi ju ense 
Det skulle allts%'sila~t rara slut på'stri, 
dens da.g och vi slrulle f i% 'börja med 
a r b e t e t s. Latorn oss mötas dar och 
ined Ola Hai~ssoii "veta s51 iniierligi 
fast och visst, att  lyckan s1å.r ögoiier 
upp till sist, at.t andra skörda, dar v; 
ha s5tt, den livets lycka, som -i .  e: 
fatt". . . Mer kinli~~a vi ej som inEiiiiii. 
skor begära. Att  så  lycka och .gl.adjc 
för en kommande tid - vilket lrar 
vara högre? Isynnerhet för vår tid 
som slrördat så mycken sorg och .olycka 
f ör g%iigiia tiders skeva sarnha1ls:syr 

. och brottsliga system. 
J. S. - O n. 

fyllde den 26 mars den IGiida skol, 
l<öksiilspel.c triseii och f öreståildarimiar 
f ö r  Stoclrholms Cen.tralköli. G e r t. r ii c 
B e r g s t r ö m.. Det syi~es ej på hen, 
lie - och dtartill gratulera vi 'he~iiie 
Meii mest d.oclc till det .allsvarsf ~ i 1 . h  ocl 
samhallsnyt,tiga arbete hon så f ö r  

' tjänstfullt litfört. 

Gynna Morgon bris' annonsörer 

Den ryska kvinnan iedikt och verklighet. 
AV Ola Vinberg. 

IV. 
Vad särskilt ang&r utveclrliiigeu 

nom den ryska kvinnorörelseii ~iilde.. 
le mörliaste iken., var det c11 ii.1idl.6~ ritt. 
iver farliga hinder, ty påbud och för- 
lind restes undan för undan av regeriiv 
p r n a  niot lrvii~nan av alla sainhalls- 
rlasser, hon slrulle hål.1a.s til!balca, villta 
nedel som an.  iniiste tillgripas. De t 
stora verket mognade dock så sm%nirig- 
)iii och vi se, under 90-talcts senarr: 
i81ft en väldig tillväxt av denu .rent 
Ieministislca rörelsen. De flyttade sina. 
;corier ut p& det praktiska fältet och 
~ n d e r  rastlöst arbete lyftes den ryska 
cvinnan upp pA ett utvecklingsstadiuni, 
Iar hennes politiska likställighet meJ 
naiiiien inom kort blev en livsfrå,yri. 
€ör den ryska frihetsrörelsen. 

Som enda botemedlet mot alla de 
misshälligheter och samhal.lssjukdomar, 
som bottnade i ekononzisk ofrihet och 
slavbundet äktenskap, sattes fullstän- 
dig likställdhet m.ellan könen på alla. 
samhalleliga områden såväl arbet ef s 
som konstens. 

En gång väckt till medvetande om 
sin naturliga rätt, växte skarorna och 
ropet på 1iksta:llighet steg med varje 
ny dag som kom. Och vem, om icke 
den ryska kvinnan har gjort sig för: 
tjänt av -att f å  denna ratt  uppfylld. 
Hon har som ingen siman nations kvii1.- 
na offrat i kampen ; .ho11 har på sina 
skuldror tagit den icke latta bördan att 
bibringa sina landsman uppljrsning, och 
för  allt detta har hon sällan fått  annan 
lön ah Sibirien. Den hjältebragd hon 
utfört kunde icke lönas med amiat a11 
att  hon blev höjd till mannens jämlike. 

Med .åren som gått och den struktur 
samha.llet i industrialismens tidevarv 
undergått, har  o&s% gjort, att  hon för 
f ami1 jens f ortbest5nd nödgats bli man- 
nens ekonomiska hjälp. Detta är ett 
naket faktum., som man inte kan bortse 
ifrån, och d% det nu en gång ar så och 
koinmer at t  förbli s& en längre tio 
framåt, gives. intet annat medel för att  
omgestalta de ekonomiska förh%llan 
dina an att  godta hennes r ä t t  på lika 
politiska och sociala rättigheter, Roprf 
p& likställighet, med andra ord, politis? 
lika rösträtt, möttes för ryskornas de' 
a.lltic1 med ' "så ar  inte f örhållai~det : 
Europa" och ni. få  saledes viinta. 

Nu ha Rysslands kvinnor. .f at t  dettr 
och mycket mera, men. det giiller ju ic$~ 
enda:st dessa, da .demokratieii i detta 
fall ej  erlriinner iiati.onella skrankor. 

Inför det ovissa perspektivet övei 
konimande tider nödgas man se tillbakr 
något i historien och vi se då at.t 18 :d( 
arhundradets revolution bragte tredjt 
stiindet till ma-kten, i 20:de seklet bör 

iytt, etat 5 :te st%nd, reser sig inom 1coi.1- 
~erspektivet av en ytterligare revolt ; 
rampen niellail könen och. framspruri- 
;en, som deniia blir av ett förtvivlaiv 
rat, vågar man inte ens drömma da.rorl1 
iör att  inte sjunka i floder av blod. 

Ledama av ' Rysslands ~&olutioniiro 
, 

camp ha alltid varit p& det klma nicd 
itt det icke vm möjligt att  bygga dt>i 
iya Ryssland f örriin det sekelgaml:,. 
raldets alla borgar raserats i grundel?. 
3es jälade av denna allt' f örharskandr: 
;an.ke ha. Rysslands kviimor i hofasthet 
staltt sina. man bi och ined lidelsefiii! 
xiergi satsat i detta arbete och ha dar- 
geiiom, under den långa tid rivningen 
tarat, förvärvat sig koiisten och kraf- 
;en att  deltaga i byggaiidet av det nya. 
;amhallshuset. 

D e  ha under mödans och kampens 
l h g a  år varit outtröttliga arbetersker 
x h  p& griiud härav kunna de helt eri- 
kelt inte uteslutas då den tid kommer, 
nar det gäller at t  resa murarna till de.3' 
nya byggnaden. , 

Att de visste sin plats och sin plikt 
när da.geii kom, varseblev man reda:i . 

under nu gångna revolutionsår. 
Från f örsta dagen då barrikaderii a 

byggdes voro de med och med - hänfG- 
relse. offrade de sig i striderna mot det. 
gamla syst einet. . 

Oavsett vilken schattering de tillhör- 
d.e inom den ryska frihetsrörelsen; s3 
deltogo de alla i mått av sina krafter 
p& återuppbyggaiidet och undamöd- 
jandet av alla de svbigheter, som stap- 
lade sig i vii gen för nydaniiigsa.rbetet 
efter il~.arsrcvolutioiieii. 

Det bör icke M r  förglömm.as, att  den 
f örsta egentliga socialistiska tidning, 
sam ntkoin efter ,revo-lzitioiien, Ilade p?! . 
förstna sidan ett med viildiga4yper 
£ra.mtradaiide : 

L e v e  h v i i i i i o r i i a !  
D e n  rysks revolutioneii har icke en 

gång tvivlat om iiödvaiidigheteil av a.t.5 
ha Icviimoriia representerade. i sina oli-. 
ka departemcnt. Såväl Kerenski son  
bolsjevikerna ha haft i sitt socialdc- 
pa.rtenieiit en  lwiiinlig chef, greviilnai 
Paviiin för Kerei~ski, 1Colon.ta.y för bol- 
sj evilrcrria iiiider deras första skede., 
och det ha.r iiite utrkttats så litet ino~ii . 

socialdep~a.rtementct, som maii i avg jo r! i 
partiskhet vill tro. Mera hade dock 
kulinat utratta.ts on1 icke förhallande- 
im, de' inre såväl som dc yttre, varit 
för Rysslands vidkommande så olidliga 
och 11.art ilar oöverstigliga för  vanlig 
mänsklig makt; som de varit. 

m 
Det Kaplailslra skottet mot den mest. 

jade 4 :de staildet .sin revolution mot de renodlade av alla socialister, revolutio- 
3 andra stånden, och skall den nu p,%- i?en känner, är så p a s  egendomligt ti!l 
började världsrevolutioneri bega de an- sin na.tur, at t  det torde förtjäna att  n'?- 
dra revolutionernasfelsteg genom att got ejdcs darom - därför at t  det just 
l%ta det ena könet kvarstå i en hal>?- var en cv det gamla socialrevolutionara 
rWdös,  stöllning och av detta. skapa ett partiets kvinnor, som avfyrade skottc: I 



mot Lenin. Vi nödgas d% se tillbaka 
nagot i det gångna h e t s  fejder för att 
s& gott sig göra later bedöma denna 
handling av D. Ra.plan. 

I det föregiiende ha 'vi  sett hur den 
rysks terrorisniens kviiinofigurer upp- 
fattats av folket och. hur de s j a h  fat- 
tat innebörden av den roll de spelat i 
sitt lands frigörelehistoria. Kortast 
sagt varadetta skott den logiska följ. 
den av det politiska kaos, som härskar.1 
Ryssland i detta au. 
. Kaplan var ju en av de kvinnor, som 
redan laiige tillhört socialrevolutioiiar:~ 
vänstern. Hennes liv saniinalif alle i- 
oclrs5, i sina huvuddrag med den gamla 
Tbabuskans". Oclh det var kring ' "ba-' 

busk~an". det .ga.irila ga.rdets sista mohi- 
kaner av den lcvinnliga terroristligavi 
samlades, sedan 'ibabu~slcnn ' ' anliint 
frau Sibirieii. . Bland dessa vm Dora. 
Kaplan en, hon som nu avrättats fö.13 
mordförsöket på Lenin. Redan 1907 
utförde Dora Kapl+n ett attentat mot 
gen.da.rmövcrstei i Kiev Novitski, son: 
var den mest framträdande i en pro- 
cess, villren aiihiingiggjorts mot heiiiie 
f ör hennes propaganda i terroristisk 
riktning. I ett för allt dömdes hol1 
niin~nda år till 13 års fängelse och satt 
förvisad .iiagra mil norr om Tobolsk. 
.Med revolutionen blev hon fri, och ef- 
ter ett kort uppehåll i Petrograd reste 
hoii ned till Syd-Ryssland, dar hon vi- 
stats under soimnareii. 

Jag påminner mig nu, iiär jag sitter 
i en relativt lugn avkrok .av v5rlden, 
flera episoder från de Iiistoriska dagar- 
na borta i Ryssland, episoder, som leda 
tanken direkt till denna kvinna, Dors 
Kaplan, som i detta 1111 haft världens 
ögon riktade på sig. Och får jag döma 
efter de ord denna lrviima sjalv fällt, 
kall. jag tryggt påsta, at t  hennes hand- 
ling, fördömlig eller ej, bottnar i ett 
hat, fött av förtvivlan över at t  den rö- 
daste av röda regeringar dragit skam 
över sitt eget land och löst det rysks 
boiidefolkets krav.p% jord efter sitt hv- 
vud och ej  efter de en gång fastställds 
principer, som inan i det socialdemokra- 
tiska lagret i alla tider Ildighiillit. 

På Marinski-teatern - på skämt kai- 
lad 'de deporterades salong ' j ,  därför 
att denna teater va.r platsen för alli 
större festligheter, nar det gällde från 
Sibirien iitervandande ' revolutlonarer 
- voro vid ett tillfalle samlade all3 
mejliga veteraner ur terroristpartiet ; 
har yaar Babuskan, Vjera liignei*, Vjer:~, 
Sasulitsch, Marjuski Spiridonova, alla 
granade i fängelsehålor från skilda de- 
lar av det stora 'Ryssland. Babuskitii 
höll ett stort iniiiiiesta.1 över döda kani- 
rater. Dosa Kaplan, lilla Donja, som 
hon kallades, blev också i tillfalle atr 
sEgu ut de ta1ika.r) som l&.go henne oni 
hjärtat, o h det koni med ungefar föl- 
jande ord: 
, - Sedaii iiriniiines tider Ila vara bön- 
der i sina drömmar och rättsanspråk ef. 
terstriivat jorden. Det var ss% en &ng, 
inen iiu %r det icke så, utan nu ha deras 

. önskiiingar natt det stadium, att  de ge- 
nom. h andlig g kiiiiiia f örverkliga denn ri 

M O R G O N B R I S  

sin f ordrian at t  besitta jorden. All kamp 
mot detta krav skall hiimna sig, ty kra- 
vet ar outrotligt, och den som sätter sig 
emot detta bidrar till att  Ö.ka landets 
lidandc . . . Må vi äntligeil vänja oss 
vid tanken, att  jorden skall tillhöra fo!- 
ket och at t  folket tar den i besitt- 
ning . . . 

Med deii glöd, som ar säregen för de 
ryska folkledarna, förstod hon at t  med 
sitt tal entusiasmera och rycka med sig. 
Och nian kunde s& lätt utläsa det outa 
plackliga hatet till alla och envar, son  
insupit tsarismens giftiga ångor,, besud-, 
lat sina händer med vanners och kam, 
raters blod, son1 vanhelgat folkets fr:- 
hetstempel med ockrares giriga haii- 
der . . . Och ho11 lat förstå, at t  hon 
svurit blodsham.nd åt  dem, vilka inte 
ville g% med p% att  r ä d d a 4 t  bondeu 
den jord, som var hans ! Slutet av hen- 
nes tal var en eloge åt  den ungdom, som 
ä.nnu bevarat idealets kyskhetslöfte och 
kunde upprepa i oskyldig trohet frihe- 
tens miiktiga lösen samt gå i teten föi  
skapandet av en stor 'och bestaendr 
Inoi~dekultur. 

9 

Till slut iiågra ord om den i v%rt land 
mest kända ryskan, fru Kollontay, hon 
soni ocks% haft aran sitta på vårt 
Kuiigsholinen nagon tid på tillskynda,; 
av Bon soir, enligt påsttieiiden. 

Uteifrån ledde hon salrerligen en del 
av de hiindelsers förpreludier till deii 
kviniiokoiigress, son1 gav appell till re- 
volutionen i mars 1917, ty  på denna 
kongress beslutades att  gå ut  på gatoi- 
pa och f orclra bröd och. make tillbak2 
f rh i  .fronten. 

Friinsett den med Kerenskis gillande 
startade dödsbatal jonen ha ryska kvin- 
nor aven deltagit i konsolideringen av 
revolutionen. De startade sin 'Rabot- 
no ja (A.~beterskan) och med denna 
bearbetades så arbetaieklassens kvir~- 
rior. Först till kamp niot .kriget och 
sedan för bättre existeils. De strejker 
Petrogracls s jiilvf örsörjande kvinnor 
satte i gKng, närnmst för tvatt- och 
strykerskor, voro imponerande och 
g h o  gott resultat. 

Ända tills p% senare dagar ha de ry- 
ska . kvinnorna haft representanter i 
olika departement. Verksanimast hav 
man varit på ordnandet av skolväsen- 
det och fö r  fr%gor, s o i n ~ ö r t  ba.rnavård 
och inodersskydd. En del arbeta allt 
va.cl de orka f ö r  barilk.olonier, meclsn 
andra Ater arbeta. för d,en röda arrniin, 
ty h r  underligt det &n later, s% sta% 
Bviiiiiorna nära nog helt på .bols j8evikcr- 
w s  sida - detta viad angår arhetek- 
skorna.. 

Jag vill tro a t t  i ett hänseende ha.r 
det varit lyckligt, att  lim1 aven i revo- 
Lutioilstribunalet invalt kviilnor, ty dc 
ha. dock hellre friat än fallt. 

Vidare ha Petrograds s%v%l soni 
Moskvas Irvinnor haft ett drygt arbetc 
med at t  fördela s% rättvist soin möjligt 
de lägenheter, som de stormrika över- 
1rlassa.riia haft enkom f ör si g. 

Dct m.bste också saogas, att  den niuiit- 

liga agitation, som bedrives ute i lan- 
det för socialismen, skötes av kvinn- ' 

liga agitatorer. E t t  förnuftigt drag . 

hos bolsjevikerna ar dock det, a t t  dc 
av de tusentals nmilk- och nunneklo- 
stren skapat och inrett lungsotsa.nato- 
rier för barn. 

Som det sista goda förmildrande dra- 
get  hos revolutionens kvinnor är  det., 
a t t  dessa bestämt yrkat på at t  intet får 
vederfaras överklassens barn, utan 
skola dessa liksom alla, alla andra barii 
åtnjuta samma undervisning - .om 
icke deras föräldrar sätta sig däremot. 

Mycket ar gjort i Ryssland av dess 
Irvinnor, men mycket återstår. Dock, 
ljusare tider skola så småningom gry 
och då skall det också bli ett lyckligare 
liv föli dessa kvinnor, som offrat s3 
kolossalt i striden. 

Den ryska kvinnan har i sitt 1and.s 
historia skapat sig e n  plats, som' aldrig 
kommande tider, hur onda de än kuli- 
na bli, kan förmena henne, ty hon har 
inte blott trott och hoppats utan käm- 
pat i segervisst ,mod och visat varldm 
hur en kviniia kan och bör kämpa för 
sig och för slaktets frälsning och fram- 
gång qiot det störst.a av mål: nia~islr- 
lighetens förbrödring under frihetens 
röda flaggor. Slut. 

Om Tyskland segrat. 
Belgien skall tillfa.Ila oss som ett. ville- 

bråd, vi  fällt. Det maste annekteras av 
Tyskland, detta e j  för a t t  göra packet aran 
att  få.tillhöra det tyska Itejeardömet.. Men 
vi kunna använda oss av Belgien soni en 
knyt-nave under clet . perfida Albiom näsii 
(LolkBal-Anzeiger 1915). 

Blygsamhet frfin v&r sida skulle vara ren 
-;almskap. Kriget bör cj  lämna kvar %t dc 
besegrade .annat iiii ögoncn a.t.t grata med 
(prof. Tanneiiberg i Gross Deutmhland). 

Vi tyskar böra e j  vara scntiiii.cntala. Låt 
oss vars liArcla, cl. v. s. gryiima. VAra .ficn-' 
3er slcola frinkta oss (Bethmanii-Hoïlweg i 
riksdagen, augusti  19-1s); . 
- Kriget 1iiast.e vara et.t hart  och s tarkt  red.- 
,skap. Det ar d5rfö.r Tyskland har ra t t  a t t  i 
det' pkgåecniie kriget använda sig av alla nie- 
dc1 för a t t  .da ned sin motst.&ndarc (Erzber- . 
ger 1915, 1919 förste delegerad i vapensti1l.e- 
st.åndskom.mission~en). 

Humanism. 
Ett saii~f und bildtis nu av 1iuma.nist ;?r. 
Riitt. sil! Maii iir VW :s~ll.an '.ska först och siat. 
>l& clageiis ka.ii.ip g% iiii s3 allvarsbistcr, 
blot t 1iaim.parna c j r ö  ja öiii!klig "arist 

p3i,m%.iiskligt siiilielag. Niii: sådant brishr,  
liar varje. kamp sin högre lyftning mist. 
Dcn sjunker ner i rang: bland clviirgatyistci., 
dar intct iiikl, blott safgandct, ar  visst. 

9 v  s:tninia lag vi drivas. Etiketten 
nog i de flesta fnll )'&r bort i tvKt.tonl', 
när. provct 13% va+ ri4tt.a halt. best.Rs. 

En ä r l i g huiiiliiiism. I Iii.kcdoirr 
för tidcm kriiml?or ïn% den bli t.ill stoinnicii. 
Med hat och r51d , e j  idealen nas. 

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



Till kvinnoklubbarna! 
I ' CentraE~tyre~seiis m.eijdelande i 

f örra numr.et av Morgonbris oinnamii- 
des ,ett st.ort a1.ita.l ny;bilda;.de lrvinizo- 
]dubbar och f ortf a.ra.ilde ïil1comm.a dag- 
ligen anmalliingar om 1iy.a klubb ars 
bildande samt en hel del förfrAgiliilgar 
an gående lrl~sbbariias . arbete. 

Lösningen av v%r röstriittsfr%~a ,ahar 
i ett slag viickt till liv lhos kviimoi?ia 
.önskaii at t  Iriiiiiia medverka i i1yd.a- 
ningsarbetet. .Deii stora f örsagdheteil 
.har med ens f öilsvuimit och kvii~norna 
bere,da sig a t t  taga vara på sina rattig- 
heter. Det raska organisatioiisarbetet 
har varit det ba.sta beviset för at t  adct 
var inte en dag för tidigt Irvinnoilia 
fingo sin 1rommunal.a medborgarr3itt. 

Men det ar iiite endast f ö r  v.alarbe- 
tet vi behöva våra organisa.tioner, lika 
litet som ~ . i  efter ett cnda ,Ars val kulma 
slå OSS till ro och tro att .nu går allting 
framåt av sig självt, hma vi satt. det 
i ,gång. 

Nu efter val.en f å  vi litet tid och ro 
at t  tiiiika p% oss sjalva och d& skola 
vi passa p% och anviinda tiden till att 
göra oss fört-roglia iiied såväl det kom- 
munala som po1itislr.a arbete t. 

Olm vi tagit mer elkr  mindre del i 
organisa.tionsarbetet förut eller om vi 
e j delt.agit alls, endast med sympati 
följt de nya idéerna, så  alltid ar det 
en ock annan fraga., som vi ej haft tid 
a t t  tänka på och *alltid finns det luclcor 
i var utbildning. 

Jag  var på besök h,oa en helt' nybil- 
dad liten klubb häromdagen och nästan 
saml;liga. sade mig: "vi äro s %  i n -  
t r  e s s ~ e r  a d e  oc'h vi vilja så gärna 
arbeta, men uppgif teriia äro stora .och 
svåra och vi äro ej  så sidrra och sko- 
lade, som vi behövde. vara. " Nu till- 
hör det vi~serli~gen de lrviiinliga (.o)dyig- 
dema att uaderka1in.a sig själv, men. vi 
böra inte ,alltid tro, at t  brist på! vana 
at t  t. ex. yt trasig i en förening 5 det.- 
s a m a  som bristande förm%ga. Och -vi 
ikunna gladeligen alla komma ihåg, att 
det är inte många, som sluppit undan 
den skärselden at t  vara litet nervösa 
v id  sina första försök att  högt saga 
sin mening eller vid att  eildast i en 
f olkf ömamling f örsöka ropa : 'hr ord- 
f örande ' '. 

Men vi böra heller aldrig förgl6mma., 
att  v i  kulma utratta lika mycket gott 
ocli varde.fullt arl~ete f ö ï  vår sali, om 
vi ocksh #aldrig lromma att deltaga i de 
stora diskussioneriia. Inom vara för. 
eni1iga.r gä.llei: det framförallt antt s a r  
och e11 ar på sin post, att  var och e:] 
utför sitt uppdrag, 5ven det allra 
c-iiklaste, . på basta möjliga satt. 

Nar nu de nybilda.de 1rviniioklubba.riili 
g% att  studera stadgar och pr0gra.m) s 5  
ar &et att  marka att  våra stad.gar för 
1~vi11noklub.ba.r endast angiva syfte t 
med kviiii~olclub barnas verksamhet o ch 
organisation, m e 11 v a r j e Ir l u b b- 
m e d l e m  b ö r  s k a f f a  s i g  
s o e . - d e m .  p a r t i e t s  s t a d g a r  
med partiets kornmunala ,och politiska 
program. 
. Om 1rvinn.oklu;bb är a.i~sl:uteii t,ill a r -  

)etarekomunen iiger' var j,e medlem 
not uppvisandle av. medlemdrort till- 
;rade till kommunens möten och klub- 
leil behöver icke - som på ntigot hå11 
iant - viilja. ombud för at t  bevista 
com~muiimö teila. Tvär torn b öra' livinilo- 
rlublbarnss ine~l~emmar alla deltaga i 
ronimuilmöten, dar f rågor av . gemen- 
ra.mt intresse behandlas och ,där ,de av- 
;örande besluten fattas. Det >är den 
jästa skolniil-g, som st%r oss till bud:s. 

Las partiets tidningar ! 
Det finns ett ga.m-milt ordsprtik som 

säger :. 'Säg mig. med vem du umgås 
x h  j a g  drall säga dig vem du ar''. 
Med en liten andring s l d l e  vi kunna. 
raga. : ' )&.g mig vilka tidningar du 1%- 
ser". J a g  skul.le vilja .ändra ordsprå- 
ket ä.iinu mera och saga: "Bag mig 
v a d du laser i tidningen och jag ska.11 
Gigadig hur mycket du vet ". Ja, dar- 
på beror det. Liks det vardefull.a,'amå- 
notiserna bli vi inte ldokare av, inte 
a.v f bl j etongeii heller, -om den ar aldrig 
så 'bra) j .  Daen lika vi p% lediga stun- 
der. Daet är ledai~esp.alten, .som %r vilr- 
tigt att  läsa och följa med, den sätter 
en liitt in i situationen och ar vjsst 
inte s% tung Iä.siiing, som mången tror 

Även om det tog en timme om dageii, 
så bor.de vi h.a rad att  offra s& lång tid 
p% vår egcii utbildning. 

Las vår egeii lMorgonbris ! V'år tid- 
ning h a r  varit av den största b;et,ydelsf 
för .oss lwiilnor u i ~ d e ~  hela vår strid 
för v%r niedborgarriitt. Vä.rdefulla in. 
lagg i de stora parti-, kviiliio- och sam. 
hallsfrågoriia., va.rom striderna stå, fin- 
ila vi diir och vår egen tidning ar osr 
den basta bundsförvanten när vi vi1 j i 
agitera. Många frågor, som ing%endi 
behandlas i Morgoiibris, äro aven syl?. 
iierligen lämpliga att  taga upp til 
diskussion inom klubbarna.. 

Till sist en liten histori:a. 
Den som ~ k r i ~ e r  detta gjorde c11 dag 

en rolig erfarenhet. Jag hade tillf alli 
övervara: ett möte, da.r en ta.l.~.riilnr 
från högern slriil1.e f ramlagga hö geimr 
program och he1.a föredraget formadi 
sig till ett - a n g r e p p p 6 s o. 
c i a l i s m e n .  

En av hhör'ama utbrast också efterål 
helt. ha.rmset : ":Diet var markviirdigt 
lcaii inte hogern alls tala om v-a d der 
vill -. utan bara vad deii i 11 t e vill !' 

Dar ha vi en liten varning. Vår1 
pa.rti .ar ju e t t  oppositioizsparti mot nr 
rådande förhållanden och det. ligga 
mycket ria.ra til1:hai.i.d~ att  staiiiia vi6 
deniia opposition, m.en det ä r  inte iiog 
att till punl.ct och pricka veta hur mar 
i c lr e vill ha sainh%llsförhållandena 
styrkan hos vårt parti ar just att  v,i ikc 
icke blott missnöjda utan ha oc.lxs% 115. 
got att  1sa.tt.a i stallet för det vi viljr 
få bart, vi ha ett program, som vi vilja 
genomföra. Nu nar vi ha den makl 
,och möjlighet, som rost,ritt.eii ger, s8 
skola iiven vi Bviimor gcnom s t u 
d i e r ,  d i s k u s s i . o i i e r  och j 
samarbete med våra partikamrater ned. 
lagga ett positivt apbete 'för at t  vinna 
den värld av frid och rä.ttfar,dighet, 
som vi i vara basta stunder drömt oss* 

A. ö. 

Kvinnornas vag. 
Hör första ggingen ha.r Sver-ges kvin- 

ior raknats med bland* svenska med- 
)argare, nar det gallt utövande av rat- 
igheter. 

Vi stå nu -mitt uppe i ett nytt tids- 
ilrede, dar mycket, mycket tålmodigt 
)ch . uppoffrande arbete viintar oss. 
Ich nar man nu med .oro och bävan 
)lickar. miot framtiden,, s& tränger sig , 

)sökt fram den frågan : Skola kvinnor- 
ia fortsatta i de av mannen nötta och 
~ p p t r a i a a d e  - splitets och kivets fot- . 

spår eller skola de ha mlod nog at t  
3ryt.a sig egna vägar( Liksom vi förut 
ha tv% sot.-deni. a.rbeta.repartier, så ha 
vi, .på det yttersta i dessa dagar, aven 
E%tt tv% soc.-d,em. lcviniiorörelser och 
let iir med inte så liten. spaiiiliilg man 
motser, huru dessa lromma at t  stalla 
sig. till va.randr.ä. [Skota de falla hr i 
let  gagnlösa partiskallet eller skola de 
3tä.lla upp.gifteriia högre och ta  dem . 

p å a1lva:r ? 
Vi kviiinor ha., trots olika %sikter . i . 

partifrågor, så många gemensamma 
intressen. att  ar\b.eta för. Deii fr%ga, 
som v i  först av alla må agna v8rt iii- 
tresse %t, ar ~pplysniiigs~erksamheten 

milorna. bl~and l r ~  
D,et räcker inte med att  bara agitera 

i11 nya medlemm#ar i föreningar, vi ma- 
ste gå till grunden med upplysnings- 
arbetet. Först och främst mhste lrvin- 
norna läras att  t ihka själva. Det finns 
s% oandligt många, som aldrig, s jalva. 
reflektera över tidsföret.eelserna, utan 
snällt o& lydigt saga efter vad andra 
plugga i dem. Inte så .sallaii, då man 
talax vid kviniioriia om deras Lisikter, 
fikklara de at t  de tillh6ra nog den 
eller den riktniiigeii, därför a t t  deras 
man göra det. De a.ro så vana vid a.tt 
i allt vara sina man underdåniga, så 
det kan inte ens falla dem( in, at t  de 
skola ha. en egeii livsåslr&dning. Vi 
måste börja t'änlra för oss själva, vi m%- . 

ste själva kämpa oss fram till en över- 
tygelse, byggd på kunskap och mogen. 
eftertanke. Endast så kunna vi bli 
medborgare i .  ordets hela och fulla bc- 
tydelse, endast så kunna vi fylla de 
1rra.v den ii ya tiden 1co.rnnier .att stalla. 
på oss. Det ä.r personligheter vi  nu 
maste skapa fram, och e j dussin~~~aiini - ' 

slr:or, ty  av dem. ha vi mer an nog. 
Kviniiornas m%haiida största upp- 

vift bör bli, att humanisera sarnhalls- ?. f oi~hål'lmden .o ch humanisera. poliiilren.. 
.Ur den h.at- och våldspei*iod vi, nu . 

genomleva måste det  växa fram en iiy 
tid, med en ny anda mellan folken och 
vi hoppas at t  det tidevarv, som n u -  
kommer, skall bli kä.rlekeiis och h~ima- 
iiismeiis. Kanhända iiiiiu o%r iläg dit, 
ar lång odi lcanhailda många och stora 
hinder möta, men med t%lmodigt arbet.e 
och enig vilja skola de alla. övervinnas 
ocli malet idis. Och fråii det arbetct 
f& iiite kvinnorna hålla sig borta, det 
galler ju framtiden, det &i.ller bariien, 
vara ba1.m. ' ' 

Kviniiornas väg bör inte och far  inte . 

bli splitets och kivets, den måste bli 
rättfärdighetens, sanningens och barm- 
h artighetens vag. . Hulda ' Flood, 



Mot en ny dag. 
Man slår upp sina ögon mot den nya 

dagen och solen 11bt~11 blandar en, så 
starkt Er avbrottet. 

I går var allting grått och hopplöst, 
i dag ar det arbetsglädje och hoppfull 
håg. Det ar v å r. ' Dar man i går 
trodde var död, ofruktbar mlark, dar 
skjuta i d a g  upp friska skott av livs- 
kraftiga, gröna plantor. S jaha den 
luft vi andas ar annorlunda. Det har 
kommit en fri& vind och förjagat den 
trycltand.e, *dystra atmosfären, som' sä 
lange legat tung .över människornas 
sinnen. Och de se sig omkring med 
i~ymorn~ade, frågande ögon, som om de 

. just valmat upp ur e11 ryslig mardröm 
och börjat ref.lektera 6ver att . livet 
lcansl~e inte är B& förfarligt, som det 
tedde sig i :går. 

M m  !anar att det h a n t något. Nå- 
got underbart, åtminstone.för oss kvin- 
nor, som fiittills alltid fått st& i skug- 
gan 1iä.r det gällt sam.hallsref ormer. 
Vi ha alla, kvinnor och Man, blivit till- 
erkända lika människovärde, vi ha fat1 
ratt att, så l%ngt vår förmåga si;rackei 
sig, hjälpa till att bygga upp en ny 
värld i stället för den, som ramJat I 

spillror. Och i dessa dagar gå vi som 
bast att Iagga första stenen i den 
byggnad, som en .gång skall resa sig 
stolt mot höj-den och ge %t oss lalla ett 
bättre h,em an den gamla murkna, dra- 
giga l&k, som IIII ger "skydd" åt ar- 
bet ets män och kvinnor. 

II. 
Men det fiiins även andra moment, 

som bidragit att giva den liittnad %t 
speciellt kvinnornas sinne.n, som sa 
of örtydbart kunnat markas på alha si- 
sta tiden. Framst bland dem att den 
ofrånkomliga frågan : vad slcola vi äta, 
vad skola vi dricka och vad skola vi 
kläda oss med? slappt efter n&got på 
deii gastkramning, vari den Iiållit sar- 
skilt oss husmödrar de. sista år.en. ! E r -  
visso lämnar den frågan tillräckligt 
att tanka på fortfarande för fattiga ar- 
betarehustrur, men den bar mist sin 
udd .av skräck o ch förtvivl,an. Nu finns 
diet %tmii~stoiie litet mat att få köpa 
om man har e n  slant och hopp finns 
att tillg8ligen diiiup& skall bli rik- 
ligare inom den närmaste tiden och 
därmed möjligen aven priserna s juiilxa. 
Och INI skriimmer mail ass inte 1;iiigrc 
med att tygerna skola t.a slut och yllc- 
gamet "bli iiililii dyraze i niista 
vedka". Daartill lider det nu mot som- 
111.8~ei1, d5 c?et inte behövs så mycken 
ved och man kan vara strumporna för- 
utan, %tminstone om man ä.r s& lycklig 
att inte räknas bland de ''stora". Och 
till. niista vinter är en lång tid och p& 
den kan situationen ha hmiiit för~batt- 
ras ännu mera. . 

A1l.t soSm allt: maii kan åter börja 
I i  o p p a s, den första fö~utsattiiingeii 
för att man överhuviid skall finna livet 
möjligt. at.t lev& . H. S-m. 

Sarlagstif tningen 
. för kvinnorna. 

Soc.-dem. kvinnornas C. S. 
har med Samorganisationen 
tillstiillt regeringen följan- 
de skrivelse : 

Till konungen. 

Då sociallagstiftniilgen 
inom den allra närmaste ti- . 

&en synes komma att i stor 
utstriicknillg utbyggas och 
därvid i väsentlig grad be- 
rör arbetemkor inom skilda 
områden, så hava vi under- 
tecknade organisationer, s%- 
som representanter för arbe- 
terskor, velat framförs 
nagra synpunkter. 

Förutom införandet av 
ett kraftigt skydd mot barn- 
arbetet och särskilda regle- 
rande bestanimelser för ung- 
domen, så att det gives dem 
tillfällé rikta sig med de 
kunskaper samhället b juder 
till utveckling av deras rat- 
tigheter och medborgarebildning, san11 
införande av %tta timmars arbetsdag 
och årlig semester såsom ytterligarc 
nödvändiga faktorer för arbetareklas- 
sens höjande, vilja vi dessutom fram. 
hålla f öl j ande : 

%örst framträder då nödvändigheten 
av .att hemarbetslagstif tningeii blir 
fullföljd snarast, så att utsvettnings- 
system.et Ban komma att bortfalla oc'i 
arbetet utföres efter sunda arbetsprin- 
cip er. 

Yrkesinspektioneris . utvidgning till 
att .omfatta .aven arbetspl-atser med 
mi1idr.e antal sysselsatta arbetare ar en 
nödvändighet, såsom inom hantverks- 
områden, hemarbetsindustrin,, rengö- 
rin-gsafieten, t. ex. inom restauranger 
och en del kommunikationsverk, där 
a~betet nu utföres gom ständigt natt- 
arbete utan nilgon .som helst k.ontrol1. 

Vår önskaii al: aven att skyddsbe- 
stammelser införas $ör barnaföderskor. 
Den ersättningsskyldighet till moder, 
som enligt de nya barnlagarna åligger 
mannen, är nu oberäknelig och måste 
geiiom samh.allets f örsorg göi+as verk- 
i iks f  ullare, vilket kan ske gemm att 
].agen införes bestämmelser om litbe- 

;alning i förskott. 
Diessutom mås'te en effektiv moder- 

iliapsf örsä:kriiig införas f or alla kvin- 
lor. 
'Som, kampen för brödet ä.r lika svar 

iör kvinnorila som iniiniien, så ar v8r 
~estiimda uppfattning, att ingen mora- 
lisk ratt finnes att genom sarlagstift- 
iing. i övrigt f örsv%raa tillgången t il! 
'örvarvsdö jligheter f ör lrviniioma, 
ntaii skall arbetstiden. vara lika för 
rian och kvinnor. 

Såva.1 nlaiiiien som kvinnorna i r o  i 
lehov av kort och bestämd arbetutid. 

Sarlagshif tniiiien angående nattar- 
lete ar s& mycket mer obehövlig, som 
Lensamma f ör miii alltmer förs~inner 

Bastien-Lepage: TIGGAREN. 

och diir det ar nödvändigt, som vid 
tryckerier, genom lagsti£tnin.~en om 
skif tesarbek, överaiistriingning alltmer 
ute-slutes, men vilja vj särskilt fram- 
hålla 1lödvandigh.eten av att lagbestam- 
melser ang%ende skif t införes i a.lla 
olika yrken, dar .arbetet pågår nattetid. 

Pör oss framstår soin basta sättet 
att möjliggöra för kvinnor, som hava 
ensam förs~rjningsplikt mot sina barn, 
att dessa i storsta utsträckning få iigin 
sig åt barnens v%rd, att pension för 
ankors barn införes, samt att ogifta 
mödrar, frånskilda och övergivna 
hustrur erhålla garanti av samhället 
f ör h jalp till barnens innderh%ll. 

Vi undewtryka vidare kravet på lika 
lön. för lik8 arbete för man och kvin- 
nor, vilken princip aven bör tilliimpq 
om i vissa fall skulle vilja infiira 
högre löner för de medborgare, som 
hava försörjningsskyl.dighet mot barn. 

Till de synpunkter, som har fram- 
förts, vilja vi .aven framhålla önsk- . 
värdheten om att vid dessa frågors be- 
'iandling, dels i Sverge, .dels vid. sam- . 

:%d:ande mellan representanter för de 
;Irandinaviska länderna, ett par h i n -  
xor, representerande arbeterskor inom ' 
ndustri och ohantverl<, mlåtte bliva av 
:dem kiiiigl. maj :t kallade att deltaga 
dessa Överläggningar. 
Stockholm i mars 1919. 

A 11 c a  S t e. r lry. 
Ordf. 

Soc.-dem. iKviniioriias Samorganisa- 
tion : 

A m i i i l d a  F r ö s e l l .  
Ordf. 



M O R G O N B R I S  

till syster Elsa. 
KBra syster! 

Det var 1111 lenge sedau jag sist hörde nkgot 
frAn dig. Du liar ocltså haft det s v k t  kan 
jag först& fastiin du meclclelqi: dig s& knapp- 
haridigt. Hemma Bos oss &r det iiu litet; lju- 
sare, b&i?en äro friska och bar nu rik- 
tigt repat sig efter spanslcan. Men det var 
inte angaencle v&ra familjeangeliigenheter jag 
denna g%ngen ville prata med dig utan om 
det nya, son1 ii11 har kommit och ruskat upp 
oss litet, särskilt oss kvinnor. Jag tänker 
%ven clu, trots ' d l t ,  känt en flakt därav och 
kanske som' jag stirrar litet. fr&gmde ut i 
rymden. 

H&r liar nu bildats en socialdemokratisk 
Itvinnoklubb m& du tro. Alla vor0 vi fulla 

' 

av entusiasmen den kvällen talarinnan var har. 
Hon talade om s& inycket och det triiffacle 
oss rakt i hjärtat. Visst ville vi alla vara. 
med och clraga v&rt &.r&. till stacken. Men 
s% dagen efter kiincle vi oss litet bortkomna. 
Ingen visste riktigt hur axbetet slrulle läggas. 
Det vnr SR mycket vi tyckte att v i  behövde 
lin reda p& och alla v o r o  vi slika klokaa. 
Insikten härom loste dock tungans band och 
vi kommo i resonemang om den gifta, arbe- 
turekvinnans ställ.ning i allminhet. Det blev 
visserligen ingen disltussion, som stakade ut  
linjer för framticla arbetet, inen vi kommo dock 
iii p& s% mQnga frågor, so111 vi komnio uncler- 
fund med att demAste tagas upp till salcligbeliaild- 
ling och belysas fran socialdemoliratiskt h%ll. 

V%r utökade rösträtt har givit oss inycket 
att tanka p& och .det käns litet augsligt för 
oss alla, som uncler nl&iiga &r suttit instängda 
med barnskaran omkring oss och aldrig haft 
niegon atat tala med utan l&iiga ticler jol1ran.clet 
inecl barnen varit yAr enda andliga kost. 

Men mannen d&, friipr du kanske. Ja, kara 
(111, hur mycket samspriilc blir clet med houom. 
Det. ar ju en och annan som kanner inhesse 
av att dryfta lite utanför hembekymren lig- 
gande frBgor med sin hiist.ru, men för de flesta 
tir hon väl uteslutande mamman som skall 
passa tipp aven honom. Och clet iir ju klart 
att lian skall ha sin omv~rcliiacl, men jag tror 

' . vi clrivit .det för lBngt, sil akt inaiiiien glömt 
att vi %r en ' medrniinniska till lioqorn. Hur 
mLLnga av oss tror clu fbr g& ut en l i ~ l i l l  i 
veckaii, för att höra ett föredrag eller bevista 
cn föïeliisnixig. Jag toror att en nv de första frfigor 
vi f&  lov att komma i samsprA1~ om %r hur vi 
skola kunnn bliva lediga Atminstoue en kväll 
Vi~r fjortonde dag för att skaffa oss lite insik- 
ter i vAra frQor. Yara nya. riittigheter, som 

. snart komma a.tt bliva utvidgade Sven t:.i:Ll po- 
litiska on~r~de t ;  fordrar absolut vidwillnst &ven 
av oss arbetarelrvinuor och det tro. jag nog 
mannen snart komina att inse. För Ingen 
klass eller parti iilhr viil utav eii stor barlast 
av indifferepta varelser. För iniii del hoppas 
jag  n1snne.n Iroinrneï 'oss till intjr es och för- 
söker klara upp lieinförl18llaiideiin .'bara ~i 
sjlilva ocks51 iiro vakna och pil ett föriiuftigt 

. bi i t t  söka ordna, upp det,. Det ar iiat.iirligtvis 
svArast inom fan~iljerna mecl de smh barnen. 
Men kommer det Gam in i allmän andan att 
Icvinnori~a även skola vara mecl i iiy danings- 
arbetet, SA tror jag friigan löser sig utan alltför 
s \-&ra slitningar. Och iiöclvänclighet.eri av allas 
insatser och intresse triinger sig .ju allt mera 
frt~m och. 1-21 blir nyckeln till dörrens öpp- 
nande. Eller vad tror du? frtigar din syster 

. Cri~~~.hiZd. 

Från kvinnoklubbarnas arhetsfiIi 
Från Blekinge. 

Da den nya författningsreformen blev ge- 
iomförd och lrvinnorna därigeiiom fingo röst- 
:ëtt till de liommiinala val, som skulle för- 
lig@ under mars månad, var det med icKe 
ielt oblandad gliidje detta budskap mottogj, 
iy vi frågade oss sj5lva; om vi verkligen, vor0 
log kvalificerade. för de nya uppdrag, som 
ades p% oss. Bland de manliga part.ikarnr:a- 
;erna förmiirlrtes' oro och ii=lgslan över, a t t  
?artict komme at t  f örlora p% 1ivinnoröst.rii t- 
;ens genomförande, ty  kvinnorna ve.ta inte, 
irar de höra hemma. Att niannens uraktlå- 
;enhet i syfte a t t  f,% kvinnorna som medkam- 
?ar för de 8oci~lc'emokratisk.a idéerna till en 
le1 äro orsaken till livinnornas efterbliven- 
iet tsnlrtes Icke på. .Dat måste ju också med- 
ps, at t  arbetarekvinnorna själva t.ill stor del 
rarit oförlåtligt slöa. Nu fordras emellertid, 
i t t  de sku1l.e f ullgöra sina meclborgerliga 
~ k ~ l c l i ~ h e t c r  r a t t  och riktigt. Med des.sa syn- 
?iinkt.er för .ögon.en var det, som härvarande 
Irvinnoltliibbars agitationslcommitté beslöt a t t  
;öra vad i dess ringa för.måga stod för mesta 
nöjiiga upplysning och, agitation bland kvin- 
norna. Fattiga på talarekiafter, som vi äro, 
vm det intc annat at.t göra &n sjalva, pröva 
på lyclran i detta hanseende. 

S5l.edes höll ICarlshamnsklubben offentligt 
möte den 3 fc9r. med föreclrag av Rcbccka 
3vensson f r h  Ronneby över iimnet : %vin- 
norna och författningsreformen ) '. 12 nyn 
medleinmar auslöto sig till klubben. Dess- 
utom et t annat upplysilingsm6teJ dar red. 
Bvg. Sveiissoii redogjorch f ör  lrvinnornas 
~tiillning till kommunalpolitilten. 

Itebeclta Svciisson liar vidare talat 5, föl- 
jande plat.ser: Karlskrona, &ir lilubb bilda- 
3es av ett  100 - t~ l  livinnor, Sölvesborg, dar 
iven klubb bildades med 18 medlenimar, K d -  
linge, Torsta~p, Asarum, Mörrum, Sandback: 
&ammalstorp, Skiinevilt och Olovström. 356- 
tet i Rallinge arrangerades .av N. O. V.-loge11 
3ärstades, i Olovström av arbetarekommun 
och uhgdomsklubb gemensant samt övriga 
iiiöten av arbet.are1tommunerna på de respek- 
tive platserna. 

Kvinnoklubben i Ronneby har anordnat tv5 
offentliga upplysningsinötxn. Vicl clct senare 
av dessa talade fru Bwnhardina Ben,gtss.on 
f iåli Karlshanin över: J Xvinnoriia och de 
lroiiia~iunala valenJ'. Detta möte hac1.e sainlat 
f itllt .hus och klubben fick 21 nya medl. Dess- 
utom liar fru Bengt.sson talat vid möte i 
Saxernora, arrangerat av arbetarekoniniiiii, : 
Siggarp vid av darmr ande kvinnoklubb ax- 
ordnat möte samt i Horsarycl, dar möte an- 

m ~ i d  allmän s \ ) a g h ~ t . .  
nergosi t~t~ö3~ranstrang- 
nink och s i i m n l i j s b e t . ~  

A. B. PHARMAclA, SrocKnoLM 
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG. 

p - p p p - 

ordnats av ICarlshamnolclubbcn. 19 kviniihr 
antecknade sig har för bildande av klubb. 
Förarbete pågar aven för a t t  f å  till s t h ~ l  
klubbar p% flera platser. 

Alla har nämnda möten ha varit talrikt be- 
sökta av till största delen kvinnor. Livligt 
intresse har f örmarkts och dar klubbar ej bil-. 
dats ha kvinnorna anslutit sig t.ill arbetare- 
kommunerna. Kvinnliga 1randid.ater ha upp- 
satts till såviil stads- som lrommunalf ullmtiir- . 

tige på ett  stort antal platser och en del av 
de val., som redan försiggått, ha givit till re- 
sultat.; a t t  kvinnor också blivit valda. 

Samarbetet mellan , arbetarcklassens man 
och kviniiaor lcoinnier säkert a t t  bli bättre nu, 
då kvinnan blir mannens, lilrstallda medkiimpe 
f ör demo1crat.iiis fullst.anaiga genombro tt. 

B. B. 
I 

f 

Huskvarna nybildade soc. -dem. 
kvinnoklu b b 

har vid sit,t. första, möte till styselsc iitsctt 
Ruth Hagdix, ordf., Kristina Haliborg, v. 
ordf ., Rut Wallin, kassör, Lisa NorbergJ sekr., 
H;an.na E~lom~son, kosresp. sckr. ICommissici- 
nRrer för ~ o r ~ o n $ r i s  blovo Lisa Norbwg och 
Signe Sjöberg. 

Klubbc.ii, soni recian vid s i t t  f örst,a f rani- 
tnriidanidc omfa.t.tadies nlcd IivlQt intr.essc, 
kiindc vid detta niötc anteckna ett  tiotal nyil, 
mc.cllcmnia.r, varför meale.nl;santaht nu %r övcr 
60, och flma lcon-~,ma a t t  ansluta .sig. Mötcii 
skola hållas c11 gång i m5.nadIen och ska11 
vid dessa om möjligt föredrag i olika iiniiieii 
förekomma. Klubben he+ en synnerligt stor 
uppgift i ctt arbetaresa.nihiille eon1 Hiis- 
kvasiin och det beror _på d.e.11 hjalp, som kviii- 
norna genom sin anslutning kunna g. dm-  
~sam:nia, Iiur dcn .skall .lrii.i~na @i, i' land nicd 
-c11 skclan uppgift. . . H. E. 

Drottninggatan 
. n. b. och 1 tr. upp 8 

Stort lager arr in- och utltfndska nyheter. 
i 

Damkappor, Dräkter och Kjolar 
till billiga bestamdril priser. Obs. l Bestsbllningar 'utföres 

I ' 

- 
tiil billiga priser. 



Från Lysekils kvinnoldubb. 
. . 

Klubben har under det gangna årct avhål- 
lit tio ord. möten samt Sitta styrelsemöten. 

. Av Ge frkgcr, soni bchandlats, h?. flera varit 
av rent lokal beskaffenhct, ävensom dyr- 

. ticisfr%gor. Eli diskus.sionsfrkga : > 'Är Svcir- 
L 

ges folk mogct för en revolution nu?' '  har 
behandlats gcmeiisaint mecl Soc.-~e.111. U. K. 
Av faster har klubben arrangerat cn6ast ,cn. 
M!ed anledning av klubbens 10-ariga. til'lvar.0, 
beslöts avliålla 10-arsfest i nov. niinad 191.8, 
nien. p$ griind av spanska sjiilr?ns iippt~5.da.n- 
dc .ined &tfoljanclc mötesförbud lrunde 'Set.ta 
icka lata sig göra, ut-an oml&s,~ festcn se- 
n a r ~  t.ill en vanlig ekoii.omifest i akt och rna- 
iii~ig a t t  avhjalpa den ri%dandc ka;ssab.ri,steii, 
vi.llrcb iiren p& et t  glädjande sa t t  lyckades. 
Rlu'bben had.e iiven beslutat o111 an0rdnand.e 
c?\; ett agitationsmöte, mcn p& griilid ev ova-11 
angivna skii1 inhiberades aven detta. Av 
tic1iiiiiga.ï och broschyrer ha salts: 50 ex. av 
3Eorgoiibris och 50 ex. av broschyren ))Ratt  
d e r  oriitt '. 

VHr kanmatring bcstSlr av 28 ~i~edleiiimar. 
Iiikoiii~ster och utgifter balansors på kr. 
260: 29 moil en Ir.assabch%llning av kr. 141: 28. 

För Lyselrils Sot;-dem. kvinnokliibb: 
G ö t a  W - a l l b e r g .  

Nyköping. 

Som dct %r ra t t  länge sedan något från 
Nyköpings kvinnoklubb syntes i Morgonbris 
vilja vi nu lata veta att1 v i  Annu leva och 
Rro i full verksamh.et. 

.Den 1'1 fcbr. 1918 före.slog stsyreleen a t t  
, ucdliigga lklubbcn, d& mccllemmaraa visat .sig 

s% litet intresseradc av klubbens irbcte, a t t  
dc st4iildigt hade förhiiider då klubben hade 
sinn mötc.n. Nen vid ordf :s fråga om klub- 
ben vm redo ä t t  fa t ta  beslut i denna.rikt-  
n i n g  &go alla bctänksamnia ut  och ingeii 
svaracle. .S& var det ii%gon, som uniirade 0111 

.vi i1it.c slidle försöka an.nu en tid .att halla 
ihop. DA 1jus:nade alla upp och vi lovade 

, a t t  ta nya tag. För a t t  förbättra lilubbens 
ckon?rni. hcslöto v i  att. hLLlla rnÖt.eiE~ i y&ra 
1i.eni. Och clct har gatt  bra. Nyal medlem 
niar ha lromniit och nu iiro vi glada a t t  v! 
leva. 

Vid vSrt 5 ~ m ö t e  den 15 febr. 5terv:ilcler 
till ordf. Math. 0l&on,' sckr. ~ c r t r d  An 
dcrsson, k.a.ssor ,Selina Gran, v. ordf. Ai~gusts 
Blom och nyvald-es Gerda Erikeon, v. selir 

Nu. var var ekononii s &  n-iyckct biittrc at1 

wi ater kundc .sluta oss till lronin~~incii. Der 
21-23 febr. hade koniiniincii en hantverks 
~niissri, vari kliibbcll vcrlc.sai;it deltog. V. 
skött c kaff a ~ ~ 1 ' v ~ r i n g ~ n  111. 111. sani t hadc 
egen utställning niecl knyppling, stickning 
band vävning, sömnad, knappsyning, et silin$ 
in. in. l\iIiissan var mycket viillyckad. Aïbe 
tarebibliotclret fick iiilronisten av tombolan 
l,lJ0 kr. netto, och koniinuncns nct.to bli: 
nog cn 2,500 kr. niinst och :act. Er ju vackert 

. 'Nu äro vi mitt uppe i valarbctct. Vi hr 
.hopp a t t  f &  iiagra av de våra med. Den ! 
mars var var värderade kam.rat Ruth 'Gustaf 
son har och höll e t t  va1 framfört och varint 
hjiirtat föredrag onz kvi.n.nan och valen för  ei 
talrik åhörareskara. Efter f örcdrqct  höllc 
vi  c t t  kort möte, varvid l 9  nyn medlem~ia: 
tillf ö:rclcs var klubb. 

Rlcd Itamrathalsning. BI. O.' 

Flera nya -klubbar i Värmland. . 

Det ser ut .som kviiuiorörelsen slwlIe 
a riktig fart har i Viirmlaiid. Förutom 
en i f orm. numret omnämnda iiybilda- 
.e. klubben i Storf ors, s% ha ytterligark 
yra nya klubbar bildats under loppet 
v febr. och mars m&iiader. Efter fö-  
edrag av fru Alma ~ o ~ s e i l  ha bliibhar 
lildats,. en i M~iiiikfors ined 27 niedlem- 
nar .samt en' i Forshaga med 58 med- 
smnlar och efter f öredrag av i1.1icler- 
eclmad en i Siiffle med 41 medlemn~ai, 
n i Skalle ipecl 22 m.edlemm.ar samt en 
.Hagf ors. 
De av arl~etarelcommuiierna tillsa.tta 

gitatioi~.skommittéerl~a äro varda ett 
,rligt erlxa.nnaiide f ör det nit och iii- 

resse, 'varmed de skött agitationeri, ett 
wbete, som inaiiar till efterföljd. 

Vi halsa dc nya lrlubbariia hjiirtligt 
rä1komn.a i arbetet för v&ra idéers 
pridnin g. H u l d a .  

O B S , !  

För nya klubbar, som 'erhållit mate- 
+al, får meddelas, att medlemskorten 
rosta 3 öre pr st. och stadgarna 5 öre 
)r st. 

Saval rekvisition som redovisning 
ikaU sändas. till M o r g o n b r i s  e x -  
e d i t i o n .  

Till alla kommissionärer meddelas, 
ht 20 proc. rabatt lämnas på Morgon- 
)ris, ' 

Glöm ej 
3tt i god tid iiisanda fotografier : 
v a l d a soc.-dem. kviniior till den ny; 
stads- och ' l~om.i~~uiialfiillmä.tigerep~ 
~entationeii. De, som redan insa.ilt f otl 
~v uppsatta l< a n d i d a t e r, tord 
viinligast skriftligt 1i;mila uppl.ysniii 
gar om vilka av dessa, soni valts. All, 
rneddelandcii hkom bör vara red. till 
handa s e n a s t  12 a p r i l .  

Glöm heller ej 

att i god tid rekvirera Morgonbri 
M a j 11 u m 111 c r, som blir iiineh%llr 
h&llsrilct och lättlast. Gei.iom att stöd j 
och lasa sin egen tidning vinna lrvir 
norna i styrka och solidaritet. 

Priset å inajnumret blir 25 öre. 

O b s. ! Alla rclcvisitionei aclresscra 
till exp., Upplandsgataii 85, IV. Er 
dast mapuskript och angeliigenhetel 
som beröra tidningens innehgll, adrer 
seras till reaa.ktioileii.. 

-- 
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i 24 Vasterlånggatan 24 - ,  i 

j KAPPOR - DRAKTER - 'KJOLAR i 
i PALSVAROR - PARAPLYER i 

Största urval i 

Kapp- och Pälsvaruaffär a 1 Sporres 24 Yasterlinggatan 24 .: 

ioc.-ileni. kvinnornas - ten trakt y relse. 
Irdf.: Fru Anna Sterky, Barnhuag. 16, 

1 tr. A. T. 72 90. 
Corresp. sekr. : Fru Agda ostlund, Upp- 

landsgatan 61, 4 tr. A. T. Vaea 20 86. 

Sot.-dem. kvinnornas samorganisations 
Sthlm etyrelse eammantriider 2:a måndagen 
manaden kl. 8 e. m. ii Bryggeriarb.-&b. 

~xp., Barnhnegatan 14. Ordf. och korreep. 
rn A. Froeell, Upplandag. 47, 4 tr. Allm. 
el. 286 68. 

Sthlrns' AIlm. krinnoklubb (eoc.-dem.) . 

ivhAller ordinarie mote 1:sta mandagen' i 
rarje m h a d  kl. 8 e. m. I 

. Obe. l .Lokai i D-salen, Folkete 'Hua. 
Styrelsen. 

Stockholms s5dra kwinnoklubb 
ioc.-dem.) avhiiller ordinarie eammantrilde 
.:eta onsdagen i varje månad kl. 8 e. m. i 
lokalen 3 tr. Sodra Folkete Hua. 
3rdf. fröken Anna Svensson, Grindsgatan 10, m, 
3tockholm. Styrelsea 

Föreningen #ör Hembiträden i 
Stockholm avhllller möte 1:sta och 3:dj . 
torsdagen i varje m h a d  kl. 8,30 e. m. (utom 
juni, juli och aug.) i Folkets Hus G-sal. . 

Styrelsen. 

Arvika .soc.=dem. kvinnoklubb av- . 

hiiller ordinirie möte 2:dra mandagen i mana- 
den H. 8 e. m. H, Folkets Hus' C-sal. 

Styrelsen. 

. Eskilstuna karinnoklubb avhiiller or- 
dinarie möten 1:sta mbdagen i vazje manad 
kl. 3.30 e. m. i Folkets HUS; rum n:r 4. 

Styrelsen. . 

Sphga soc.=dem. kvinnoklubb av- 
hllller ordinarie möte första, torsdagen i vmje 
månad kl. 8 e. m. i Folkets Hus. 

Styrelsen. - 

Morgonbris redaktions adress 
ar BirgerJarlsgatan 116, 3 . tr, 



Ernst Norées lotterier. . .  

ALLMANNA S P A R B A N K E N #  
- Högsta .gallande ranta. . 

ö a m 
Anordnat av: Olands Kulturminn'esförening. 

m 
m 

. Aktiebolaget Nya Banken, 
'Iciiaottage~ ~ n s ~ k n i n ~ a r  tilI hbgeta gSUande ~ b t a .  

Lotteriets kontrollant : Noteileii i Överst&thAllareäml,etet ' Birger Lund berg. 
. a 

H ~ v U ~ V I N s T E R :  Lotter säljas hos Ernst Norkes Lotteribestyrelses vanliga 
7 J-ordegendom $:,,N. K r. 1 5,O O O kommission~re~ samt expedieras till landsorten efter relwi- a 

sition, utan förskottslikvid, helst B brevkort, varvid Irost- a 
J o r d e g e n d o m i ~ i d  AJ. K r. 1 2,0 O O uaden för porton och dragningslista tillkomrne~. Lotteriets ä 

köping . adress ar Riddaregatan 12, Stockholm 5. 4 vid .$e t natursköna Farjestaden V i l l a ps Olrnd . . . . . ~ . . . .  Kr. 7,200 
Bj .örkmöbel  S e l m a ~ ~ i r -  

1 l ö f ~  mod. .. K,r. 2,5 0 0 
. . . .  Matvaror , L . .  Kr. 2,O 0.0 

Vitlack. rococomöbel Kr. 1,5 O O 
SaIo.ngsmatta m Kr. 1,200 
Tavl a av PER EKSTROM, ~ l ~ d ~ ~ ~ t ~ ~  Kr. I,1 0 0  

. . .  Flossamatta Kr. III 0 0  
O. S. v. O. S, v. 

Lotten kostar Kr. 2: 10. 

~ e s t & l l n i n ~ s s e d e l  
att urklippas och insändas. 

,.....,.,... ,,....... Härmed rekvireras st. lottsed B ÖLANDS- 
LOTTERIET, Riddaregatsn 12, Stockholm 5,. a t t  s%ndas 
mot postföiskott, varvid kostnaden för porton och drag- 

ningslista även uttages. 

:... den 1919. ............................. ........................ 

...................................... .................... Postadress : ; : i.. 

I Ändamal: att bilda en pensionsfond för filderstigna baderskor. 
. Huvudvinsterna u,tgöras av ATTA fastigheter, nämligen: 

nara, Sala. 40 tld Aker. 68 tld skog. invid sjö och &ng- I. lant lården Maritsbo, Boningshus med , ,, kök. Ladu- %. Sommarii l la i Stockholms sk i r  gard, pryd- 
gard för L2 kor. Stall för 3 hastar. Stora praktiga logar och uthus. lig villa med ett nun och kök. Varde 1,800 kronor. 

. Rakordv!nstl Värde 15,000 kronor. &vriga vinstero Presentkort i Nord. Xornpaniet 3,500 kr. 

nara ~~d~~.~~i~~, ló t.d &ker, 8 tid Salsmöbel 1,000 kr. Utombordsmotor 650 kr. Servis av silver. 2. Lanliården Halalund, skog. Boningshus. LsdugArd for kor Rintina konsthantverk. Praktiska móbler. Nyttiga husgerhds- 
och 2 hästar. Loge. Spannm%lsma-gasin. Trlidgaird. artiklar. - Vinsternas sammanlagda varde 100,000 kronor. - 

värds 10,000 kronor. Ingen vinst under 5 krouors värde. 

i ngra Bro station, 7 tld Bkex. 7 tld skog. Lotter 9, kr. 2: l 0  säljas över hela riket samt direkt frhn . 3. Eget hem, Parken, Boningshus. LadugArd for 3 kor m. m. lotteriets expeditiqn mot postförskott O C ~  tillagg av 60 öre för 
Värde 7,000 kronor. porto och dragningslista. 

I nara Runhiillens station. 6 tld Aker. 5. Eget hem, MOSS hoila, Vardefull björkskog. Boningshus med 
4 rum och kök m. m. . Varde 5#000 kronor. 

nara . Knivst.a station. Nitra ett I 8. E jit hem, Skois hjddan, , t k .  b. 
Värde 4,000 kronor. 

I n@+ Linköping. 2 tld god hker. 1. E ~ e t  hm, Kristinebetg, Boningshus O C ~  andra byggnader: 
Bra tradgkrd. Värde 8,700 kronok 

lotteri, Mäster samuelsi. 

insändes i öppet kuvert med $-öres frimärke eller i 
slutet med 12-öres frimarke. 

Rekvireras ......... st. lotter fran 
.BADERSKORNAS LOTTERIp ~to&holm 1. 

Titel: ......... ;. ..................................................... 
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