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Internationella arbeterskekonferensen i Washington.
. .

(För Morgonbris av A l m a S u n d q u i s t.)

Om mänskligheten inom rimlig tid
skall kunna övervinna följderna av de
fasans år, som övergått världen, så måste produktionen av allehanda förnodenheter med det silakaste
komma i gång, därom äro
val alla ense. Och att produktionen f ör f ramtideii
måste ordnas på ett annat
satt an föriit varit fallet,
ofi nya viirldslrrig skola
kunna unclvikas och om'
maiisklighetens väg skall
bara uppåt till en rikare,
och fullare kultur, darom
torde ej heller något tvivel
rada bland dem, som sökt
satta sig in i vad tiden
kräver.
En taiilreg4ing i de:nna
riktning var det viil som
%stadkom president Wilsons inbiudm~till. den iii. " ternatioiella
arbetsliigstif tningskonf erens, som
sammantradde i Washington de sista
oktoberdagarna och var samlad där ungefar en måned för. att utarbeta förslag
till internationella överenskommelser
angående arbetsförhållandena, avsedda
:att antagas av nationernas förbund.
Det v a r ju att vänta att till denna konferens, sammansatt av ombud. för de
olika Jändexnas regeringar, arbetare
,

'

och arbetsgivare icke i näinnvärd ut-' Jag befann mig vid denna tidpunkt i
l sträckniAg
I Amerika och blev av de svenska
sl+e väljas kvinior. :

sot;-

1

Frågor av för 'kvinnorna alldeles ut-. dem. kvinnornas samorganisation anomordentligt stor betydelse skulle : modad att bli deras ombud vid konferensen, en anmodan som
jag med nöje antog, endast
beklagande att jag icke
visste om konferensen in-.
nan j ag reste hemifrån och
sålunda ej varit i tillfiille
att förse mig med mer detaljerade och noggranna
uppgifter om svenska förhallanden:
Kongressen sammanträdde i Washington den 29
okt. och var besökt av enstaka sombud eller liela
delegationer fran Anierika, Kanada, Kuba., Japan, England, Frankrike,
Italien, Ungern, Polen, Argentina, Tj ecko-Slovalrien,,
Belgien och Sverge.
Carl Larsson: M O R 'O C H FAR.
Vardinnef oreningen,
l
Trade Union
emellertid behandlas av konferensen "The ~ a t i o n a Women's
och för att kvinnornas röst i alla fall league"; är som nämnts en samskulle bli hörd, hade den amerikanska , manslutning av kvinnliga f ackf öreninceritralorganisationen f ör de kvinnliga g a r i hela b e r i k a och ä r i po' 'The National litiskt avseende neutral. Dess ord-:
fackföreningarna,
Womeii 's Trade Union League of förande, mrs Margaret Raymond RoAmerica ", anordnat en konferens av bins, som även var ordförande för
ombud för de fackligt organiserasde konferensen, ar en f örmögen dam, vilben agnar sin. tid och sina krafter
livi~ll~@ai lida världen.
'
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jämte en ansenlig del av sina inkomster
olika förhållanden voro, rlidande. De
åt arbetet för förbiittrandet av de arjapanska representanterna d :r Tomo
b etande kvinnonias' stallning. Bland
Inoyé, alltid iklädd sitt hemlands pryd:
dess mer bemärkta styrelsemedlemmar
liga dräkt och den europeislrt klädda
voro Rose Schneid.erman, Agnes Nestor
miss Taiiaka beratta.de om lmr i Japan
man, kvinnor och barn i regel arbeta
och den svenskfödda Mary Andersson.
12 A 14 timmar pr dygn, ofta för en
Med storartad amerikansk gästfrihet
voro alla deltagare i konferensen varusel lön och under de mest ohygieniska
dinnef öreningens gast er, inkvarterade
förhållandent A andra sidan fick nian
av den lilla energiska representanten
pk ett par av 'Washingtons basta hotell.
för Canada miss D,erry, en skoarbeterStadens f aclrföreningar vor0 f. ö. mycska, veta att i Canada arbetstiden inom
ket artiga mot kongressen. Chauffövissa yrken icke genom lag men genom
rernas fackförening hade ställt ett stort
avtal nedbringats anda till 6 timmar ,pr
antal automobiler till deltagarnas förAlma Sundquist.
fogande, sa att' man nästan alltid kundag och 30 timmar pr vecka. I andra
yrken däremot, dar org,anisationerna ej
de vinka åt en bil, som gratis körde en
vart man öiislracle från hotellet el1er konferens var andan en annan. E j blott voro så starka, var arbetstiden betydfrån sanimankomsterna, villra höllos i. amerikanskorna utan även de delegera- ligt längre. .
ett stort vackert rnnseum. Washing- de från övriga allierade länder - bel- Ombuden f r h den nybildade tjeckotons kvinnliga fackföreningar g%vo gislrorne dock med tydlig självövervin- slovakiska republiken berättade med en
luncher, middagar och téer och de stats- nelse - förklarade sig villiga att racka viss stolthet att deras land var det
anställdas f örening inbj öd konferensen kvinnorna från centralpal~terna han-. första, som antagit en lag om 8 timtill en härlig båtfärd till George iien till ett ärligt samarbete för framti- marsdagen. Att en liknande lag just i
Washingtons hem, Mount Vernoii, utom- den. Visserligen ville man 'att rättvisa dagarna antagits i' Sverge fingo vi höra
ordentligt vackert beläget vid stranden skulle så långt det var möjligt skipas, av. fröken Kerstin Hesselgren, som
av Po'tomacfloden,. dar medföljande meh f ör.de kommande generationernas liommit till Washington i egenskap av
skull borde kvinnorna söka finna viigen expert åt den svenska delegationen till
gruppfotografi togs.
Från mera officiellt håll visades lron- till gemensamt' arbete ut nr det nuva- den stora konferensen och som i likhet.
gressen den artigheten, att krigsmi- rande eländet. Att ingen sedan kom med övriga, kvinnlig& experter darstäcentralmakterna kändes allmänt des inbjudits att bevista kvinnokonfenistern Baker en dag infann sig och i
rensen och att deltaga i .dess förhand1iö11 ett 'tal, vari han m.ed äkta ameri- som en besvikelse.
kansk vältalighet framhöll vikten av Konferensen började med att dislru- lingar ehuru ej i dess beslut.
rättvisa i den mänskliga samlevnaden tera barnarbetet, men då det blev be- ..I Amerika tillämpades 8 timmars-.
och uttalade sin :€örhoppning, att dy- kant att den stora a~betslagstiftnings-dagen på många håll, men långt ifrån
lika konferenser slrulle bidraga till konferensen skiule taga upp m:aximal- överallt.
fram%tskridandet. Tidare inbjöds kon- arbetsdagen som första fråga, övergick Den enhall.igt antagna resolutionen
ferensen ep dag till t6 hos sjöministerns man till diskussion härav för a.t;t sedan angående arbetstiden fick följande
ateraanda 'till .barnarbetet. Dessa %rå- lydelse :
fru mrs Daniels.
' 'Konferensen anbefaller att en interEn stark sprakförbistring r%ddena- gor kornmo härigenom att till en &ss
turligtvis å konferensen, då ej alla del- grad diskuteras samtidigt. Angående nationell överenskommelse fastställer:
tagare voro mäktiga engelska språket. maximalarbetsdagen vor0 alla eniga om 1) fös alla arbetare en maximalarbetsI början Översattes alla yttranden ej 5nskvardheten av 8-timmarsdagen med dag av 8 timmar och en arbetsvecka av
blott till engelska och franska utan halv . arbetsdag : å lördagen, allts,%44 44 timmar; 2) en sammanhängande
aven till polska och tjeckisk,a. Den tim.mars .arbetsvecka. Trots denna viloperiod i veckan av åtminstone en
polska Översättningen gjordes av en överensstämmelse kom diskussionen av och en halv dag; 3) att i skiftesintimmes vila
ung juris d:r Klotz, vilken blev hela Stimmarsdagen att ta en' oproportio- dustrier åtminstone
konferensens favorit genom sitt sprud- nerligt lang tid, till stort förfång för skall tillatas i varje 8 timmars-skift."
lande livfulla vasen och det dramatiska övriga frågor, dar meningarna voro Även ifråga om barnarbetet befanns
satt p5 vilket hon utförde sina tolkiiin- m e r delade och vilka därför hade be- det råda. myck.et olika f örhållanden i
gar, vilka genom hennes .illustrerande hövt dryftas grundligare än vad s0.m olika länder.
Knapp& något,land tycktes ha s.&
åtbörder, minspel och tonfall blevo högt nu kunde ske; Helt säkert hade det
uppskattade aven av oss, som ej för.- varit en vinst om till grund för för- noggranna bestammelser angående re-.
stodo ett ord polska. Efter 3-4 dagar handfingama lagts t. ex. det interna- gelbunden läkarundersökning av de
mHste
emellertid begränsa sig till tionella program för arbetet ,(Charte minderåriga som Sverge och konferensendast engelska och fraiiska ÖverSätt- Internationale du Travail), vilket utar- deltagarna blevo mycket intresserade
ningar. Det var svårt nog ändå att.f%betades och framlades i Paris i februari av redogörelsen fö.r vårt påbörjade
1919 av en kommitté av röstrattskvin- system av f ortsättningsskolor, avsett
tiden att racka till.
nor
från olika länder, varav bl. a. frö- att tillgodose s%väl kravet på fortsatt
Inbjudan till Ironf erensen hade utken
Anna Lindh.agen var medlem. allmän medborgerlig bildning som be:
gatt aven till centralmakterna och ännu
Detta
sattes emellertid ej i fråga; oak- hovet av yrkesutbildning.
under de första dagarna ansåg man det
tat
åtskilliga
b%de franska och ameri- särskilt l i denna, diskussion kunde
ej osannolikt att delegerade ifr%ndessa
kanska
kvinnor,
vilka varit med om att man -i de anföranden, som höllos av
länder skulle konima. Så skedde .dock
utarbeta
detta.
program, del.togo i representanterna f r å n de länder, som
ej. Svårigheterna med avseende på
Washingtonlronf
erensen.
Nu höll man skövlats av kriget, höra en underton av
pass o. d. visade sig oövervinnerliga.
sig
så
strängt
till
den
stora
konferen- beklämning över det.nuva~andetillJag hade förut under min Amerilrasens
program,
att
ledningen
f
örlrlarade standet. Barnen, framtidens hopp, de
vistelse kunnat iakttaga ganska mycket
sig
icke
ens
kunna
upptaga
till
behand- som en gang skulle leda världen ur
tyskhat. Så förklarade t. ex. en högt
ling
ett
av
mig
framkastat.
förslag
om detta elände, dessa barn voro 'i stor utbildad mycket musilralisk amerikanare,
att
i
besliitet.
or&
arbetstiden
aven
uppsträckning undernärda, f örsenade i -sin
att han hiidanefter ej' kunde sjunga
taga
som
önskemål
14
dagars
%dig
seutveckling, sjukliga, svaga och hade på
Griegs sånger, vilka han värderade
många håll f ått en ytterst bristf allig.
mycket högt, emedan han endast hade mester med bibehållen lön.
tysk text till dem o'ch tyska kunde icke Under diskussionen om arbetstiden skolundervisning. .
(Forts.) .
mera -sjungas i Amerika. Vid denna framgick, att i olika länder mycket
'
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Vilka äro orsakerna -till revolution?
(Omarbetad efter en&elskan av Maja Björkman-Broberg.)
Hela varlden hemsökes för närvarande av ai;betskonflikter och oroligheter bland folket.
Sex miljoner unga man ha genor
kriget kastats i en för tidig grav oE
fyra gamla män sitta i Paris och del
. upp världen.
Men f oket, dessa enlda, vardaglig
människor, som blivit bedragna, sor
'blivit tröstlösa över de givna stor'
falska löftena i vår.nuvarande politik
som blivit uttröttade av krigets fasoi
de ha börjat bli misstänksamma mo
detta gamla system, mot den politik
som föranlett och kastat dem i all
detta elande, som kriget medfört.
Trötta av de politiska ledarnas "lag
vrängningar har f oken. börj at ins
den makt de äro i besittning av genon
sina f orenade klassintressen, genon
sina organisationer.
Mer och mer ha de fått upp ögonei
för de påfallande bedrägerierna i sam
Iiallssystemet.
:
De vittnesbörd denna politik, dett
system'givit dem har i sin tur framka:
lat f enomenet; att den ..enkla arbett
mannen i dag står redo att genom si:
makt genomföra ett. nytt socialt systen
Ryssland står redo att söka genom
f öra ett fullt kommuiiistiskt samhallfi
skick.
I alla ~ärldensländer kommer tyd1
geii i en snar framtid en social revolc
tionar f örandring att f örsiggå.
Bland dem, som sitta inne med privi
legierad makt och rikedom, har denn:
tidsutvecklingens situation f ramkalla
förvirring och oro.
Även bland dem, som alltid tankatt massan bland folket bast hålles
lydnad genoin det nuvarande samhal
leti p.rivilegieradeskydd, militarismen:
våld,. har en alarmerande oro börja1
visa sig.
De st%dock i dag redo att 'med dessr
villdsmedel 'föra striden, ej anandc
att deras utmaning ar en ytterligan
invitation till den katastrof, som de trc
sig genom denna makt kunna undkomma.
For alla oss andra, som stå awaktande inför händelserna, spörjande :
Huru ter sig framtiden? Hotande,
svår ? Nej; inte om vi .förmå möta den
klarseende och orädda.
Vad ar det då världens. arbetareklass
f ordrar ?
I de slsgna kejsardömena reste folket sig till uppror mot kriget, de begärde bröd, fred och j,ord samt rättighet att bestämma över' sina egna liv.
. . Ingenting mera, ingenting mindre.
Vem' av oss kan förneka dem denna
deras .rättO
Endast i de fall; där man förnekat
dem denna deras. rätt, ha de. omkullkastat det gamla styrelsesattet med
,

dess orättvisor och lagar, som skyddar
den privil.egierade rikedomen, erövrad
genom en systematisk exploateiing av
arbetslrlissen, av f ol.kets produktionskraft.
Ni ha sett huru en halv .miljoii al
Frankrikes arbetare begärt åtta tim
mars arbetsda.g samt en.löh stor nog
att möta utgifterna för en dräglig eri
stens.
Går ej regeringen i en snar framtii
med på dessa krav, så komma helt sa
kert dessa imperialister, som fört sit
intrigspel vid fredskonferensen, att a.
f ollret självt störtas, från tinnarila. a1
sin makt.
I England hotar generalstrejken. V
veta ännu ej vad den komm.er att barr
i sitt sköte.
I Amerika ha till och med polisman
ne genom sin strejk hävdat sin organi
sationsrätt, men ej endast detta, de hr
genom att stalla sig bland arbetarnr
f ör sina gemensamma klassintressen
givit ett slag %tden k.apital.istiska-mili
tara makten, som betyder mera än n&
got annat.
Alla. de frail kriget hemkomlia sol
daterna, som f örut alltid stodo red(
att vid tillsagelse från .högsta befale,
slå ner med våld arbetarnas frihets
kamp, de sta i dag förenade med ar,
betarna inom inclustrif öreningarna :
Amerika.
Ja, ända ner i Sydafrika ha arbetar.
na f ramtvingat en kommission f ör er
genorngfiende ~~ndersökiiing
av rege.
ringens arbete, över vilket de äro högeligen missnöjda.
Buenos-Ayres har' i månader haft
stora oroligheter och konflikter med
inledning av rådande missnöje balnd
Eolket.'
I Kanada protesterar folket mot proiitsystemet och den till ytterlighet
~ppskruvadelevnadsstandarden. Folret dar st%ri dag organiserat i en stor
naktorganisation f ör dessa systems avikaff ande.
Den som fördomsfritt undersöker de
Yordringczia, som ligga till grund för
lessa världsomf attande oroligheter,
len måste medgiva, .att de. utgöra rättisa anspråk, att alla dessa protester
,ro gjorda mot f örhållanden, som
[rig borde existera. .
vad arbetarna i dag genom dessa
ordringar begära är endast vad varje
lanniska ar berättigad till i livet,
amligen ordentlig %etalning f ör utört arbete, m4inskliga levnadsmöjligeter med sjalvbestammanderatt över
itt eget liv. Humanism och ärlighet
iellan ländernas folk och regeringar.
Och dessa fordringar äro sunda, rattisa, mänskliga,
Dessa fordringar är det som ligga till
rund f ör f olkoiolighet'erna, f olkupp-
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roren, som vi dag se avlöpa runt omkring oss i hela världen. Det ar dessa
ratta och naturliga krav som inspirera
oss, som föder v%rt hoppj stärker vår
tro, att alla grbetets män och kvinnor
en da.g skola få dessa sina mänskliga
rättigheter erkända) och det är i striden för en ny världsomfamnande utveckling som folken ,i dag stå samlade.
Darf ör inf ör all ovisshet och f öivirring som är rådande i denna revolutionära kamp, ar dock den tid vi leva uti,
en hoppets, en gliid j ens tillvaro.
Därför böra vi ej emotse denna utveckling med fruktan, .eller ställa oss
kritiska inför dess kommande händelser.
Vår tids arbetare se i dessa oroligheter och strider tidens och utvecktingens egen . revolutionära omvälvning, en för honom fredlig företeelse,
ty han söker ej striden, han söker
enkla
vägar för sina enkla,
rättvisa f ordringars genornf örande.
Och just därför att arbetareklassen ar
fredens uppbarare, just därför att dessa fordringar p& livet äro enkla och
rättvisa, just därför at't vägarna till
målet äro ärliga, just därför ar framtiden, som vilar i arbetarnas händer,
hoppfull och ljus.
Och om ej dessa, som uppehålla den
privilegierade makten, rikta sina maskingevär, sina kanonmynningar mot
honom, så Gr och förblir han i denna
kamp en fredens man.
Det a r dessa rörelser som nu försiggå inom hela varldeiis arbetareklass.
Darför f å M ej se saken som en spännande tilldragelse för dagen, utan med
ransaa övertygelse f ölja utvecklinger~i
)ch tidens egen säkra bana.
Statsregeringarna böra darför ej använda sig av sin makt att under;ryckta. I stallet böra de öppna alla
iörut stängda vägar . för att f å en
Iriare diskussion till stånd, vägar gelom vilka folkets tankar, massans im?ulser fritt kunna färdas,
Erkänns denna ratt och frihet,
i å kunna vi tryggt överlämna åt utreclrlingeiis fortsatta gaiig, varden av
nansklighetens ofördärvade karaktär.
)å kunna vi se framtiden an med klart
iörtroende till den tid som skall komna, med social harmoni och individuellt
rälbefinnande.. Vår tid rymmer alla
Lessa hoppfulla stora tankar.
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Socialdemokratiska kvinvornas 5:te ordinarie konTress hålles i Stockholm,
Folkets Hus D-sal, den
r6-18 fe.bruari.
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Pension till ankors barn.

qosor som vissna.

Pli agitat'ionsresa..

'

Då undertecknad under sin allra
Eörsta politiska agitationsresa under
Eörlideii nov. månad började i Nyköping och sedan fortsatte neröver västra
Jverge, v
.
det med gaiislra blandade
känslor jag gick att arbeta för våra
politiska uppgifter. Vad som mest
bekymrade mig var stallningen till de
Man klan icke säga annat än att allt
manliga partikamraterna ute i landet.,
vad som sades i. riksdagen om hr Ols- De öppnade sitt inre, som brann i purMed den kännedom man har om manpurrött,
sons i Mora motion angående "Bereliga
partikamrater i Stockholm, gjorde.
dande åt behövande -änkor av uiider- och röda lyste trådarna de spknno,
jag mig just inga vidare stora förhoppstöd av allmianna medel för underhåll de famnade all vadden, som slumrade ningar.
. sii trött,
och uppfostran av deras barn", var
Så mycket större blev därför niin
och
lyckan.
uti
tystnaden
de filnlto.
mycket välvilligt- Det utskott från
iiverraskning, nar jag fann att ute i
andra kammjaren, som hade saken uiilandet, på alla dessa platser, där det
der behandling, tillstyrkte varmt mo- D e drumde något Ijuvligt, så oskulds- finns nybildade klubbar, saval som på
fullt och ungt,
tionen tinder uttalande, att f ramstallde gamla platserna,. hade klubbarna i
ningen vore i hög grad behjartansvard de diktade små sagor för sig själva,
komr1111nerna sitt säkra,stöd.
och att omotsägl?geii här föreligger ett de n&ddes ej av vinden, som ven så hårt
Första platsen var - Nyköping, där
och tungt,
samhällsintresse av betydel'sef ullaste
mötet var anordnat i Folkets Hus.
slag, så visst som statens framtid beror, t y över dem sm6 tempelvalv sig valva. Före och efter föredraget bjods på sång
på den ovmv%rdiiadoch fostran, som
och musik. Nästa plats var Oxelösund,
kommer det uppvaxlande sraktet. till Och livet va.r sd solljust och lyckawvar som trots ogynnsamt vader fått valbedel. Det utskott fran första kammastor
satt sal. I Katriiieholm var ej mötet
ren, som behandlade frhgan, ansåg och drömmen var så hlirlig, som de s& väl besökt, tack vare konkurrensen
drömde,
även .att saken "berörde ett samh.ällsmed ,andra möten. I Skara var intresintresse av största betydelse och vore att för den vllrld av sallhet, som uti set stort för kvinnornas politiska ardju-pen bo^,
synnerligen behjartansvard ".
bete.. I klingsås hade mötet anordnats
uppvaknandet,
d
i
t
kommande
de glömde. i goodtenip1,arsalen; det blev välbesökt
D:e båda utskotten kommo emellertid
till olika resultat, ity att andra kamrnaoch stämningen var god. Vislraf ors
rens utskott ansag "att en' särskild ut- M e n dock .det k o k och natten med ens hade fullt hus och sång och musilr av
blev grå och kall klubbens'egna f ormågor. I Falkenberg
redning väl må anses vara behövlig om
en tillf redsställailde lösning skall . viii- O& frosten allt det Ijzwliga förstörde, hademötet att konkurrera med teatern,
nas '/. Forsta kammarens utskott åter de tvingades mot marken ccv strida sku- varför det ej blev så mycket folk,. men
.
rars fall
hiinvisade till de utredningar, som restämningen var god o,ch där bjöds p%
dan göllas dels av fattigvårdslagstift- och. stormen dm2 tiZl gravens vila förde: både sång och musik. Halmstad hade
ningskommittén, dels. av pensionsstyett viil anordnat möte med musik och
relsen, och ansåg därför en särskild ut- 86 slutade en saga, sh vissnade'en ros, deklam-on.
Likaså Ljungby, dar
. redning onödig. Tre medlemmar inom s& slocknade ett liv - utav de unga,
lokalen var fullsatt. Norrahammar och
utskottet reserverade sig emellertid och lyckan 'som de famnat s& hastigi Huskvarna voro sista platserna som beoch anslöto sig till andra klammarens
@g sin kos . . söktes och intresset för det arbete, som
utskott.
och dagarna blev stomiga och tunga. förestår oss kvinnor, var stort, De
Då frågan kom före i riksdagen beflesta av dessa klu.bbar äro ju ej mer
slöt därför andra kammaren att .en Men grctvven sknn,kte vila och gravex ä11 &rsgamla.,men ha ändå hunnit med
skrivelse ,skulle tillställas regeringen,
att uträtta åtskilligt med arbete.
skankte TO
som direkt fordrade en utredning "på och minnet var 'sh rent och obejlackat: Såva:l . vid .mötena som vid hjälpen
vilket sätt och efter vilka grunder un- och vad sowz en gång drömdes i barn~lis med organisationsfrågan stodo komderstöd !av al.lmaiina medel må utan
mimstyrelserna till tjänst och det var
. oskzdds tro,
fattigvårds' verkan beredas behövande ntt vlirlda~nesförg&nglighet var gäckat, knappast något möte, dar inte komänkor till ~inderh%ll
och uppfostran av
munstyrelsen var närvarande. Rätt så
Joel Ljungquisf.
deras inom äktenskapet födda och unbetecknande var det också, att i de
der detsamma adopterade .barn9'. För£lesta kvinnoklubbar var ordf ör anden
sta kammaren åter ansåg en sådan skri- enig om att h k o r ; som äro ensamma hustru till' ltom~nunstyrelsens
. ordf övelse onödig och avslog densamtma, om att försörja sina barn och vilka i rande. r et -betyder, försåvitt jag förehuru med instämmanden i själva frå- allmänhet hava synnerligen sm& in- s t k saken rätt, att våra manliga partigan och med hänvisning 'till att en del komster, skola hava rättighet till sam- kamrater ute i landsorten förstå betyutredningar redan f örelågo..
hällets hjälp, så är det verkligen nu delsen av att kvinnorna äro med i vår
~ m i l l e r t i d är det inom riksdagen ett visst hopp om att vi även här i rörelse och försöka skola sig på det posåväl inom vart parti som bland förra Sverge snart skola få infört pensione- litiska -området, till gagn för partiet.
%rets motionärer, villta anse att en ring 'till barn av ankor. Diet synes
När m k då tänker på, att här i
m e r o m f a t t a n d e . u t r e d - mig också vara en av de frågor, som Stockholm våra manliga partikamrater
n i n g om.edelbart bör igångsättas för socialdemokraterna i första hand 'böra st-älla sig nästan fientliga mot kvinnoatt å , frågan löst snarast m6jligt. Mo- lagga sig vinn om att lösa. Att fragan rörelsen, ..att funktionärernas hustrur
tion i sådant syfte ar därför redan har e n vittgående ekononii~skrack- och döttrar inom partiet lysa med sin
vsickt av hrr Olsson i Mofa och Eriks- vidd förnekas därför icke. .
frånvaro och att ,dessa kvinnor aldrig:
son i Grangesberg vid. -innevarande Ars
tillhört.,v@ rörelse eller intresserat si.g
. A n q a ,Lind~ha.gen..
riksdag.
.
. '.
för vårt arbete, när man ser denna ocy-:
D% från alla h%ll man synes vara
hörda likgiltighet eller kanske snarare

h å g a n 'före vid riksdagen aven 'i år. .De vaknade en-vårnatt, när vintern var
f!rbi,
Denna fråga, vilken dryftats p$ de
de
grönskade,
de
%noppades
tillsamman,
socia1demokratisk.a kvinnornas kondess
liv
var
likt
en
saga,
en
vårnatts
gresser och vilken är av så oerhört stor
. .
svärmeri,
vikt att den snart blir löst, behandlades såsom bekant vid förra årets riks- som eldades och brann likt solskensfla,mman.
dag.
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Om .förslaget till sjukförsäkring.*

.

ma arbetsförtjänstens uppskattning f ör
varje försalcrad, att besluta, så snart
den erhållit kännedom om sjukdom
eller barnsbörd, att narhelst sådan finnes lämpligt bereda den försäkrade
eller försäkrades barn under 1 6 iir vård
å sjuk'vårdsanstalt eller moder vård å
barnbördshus. Den sjuke kan dock ej
utan sitt medgivande inläggas å- sjuk-

Svenska lälraresällslrapet .har i sitt . ~örsakrin~cinhandhaves av a l lutlåtande angaende socialförsäkrings- m a ~n ia s j u k k ' a s s o ~ , omfatkommitténs f örslag till lag om allmän tande en eller flera' kommuner med ett
sjukf örsiikring hemställt a t t regerin- antal av minst 500 försäkrade i varje.
gen, innan förslaget förelägges riksda- F ö r s i i l < r i n g s a v g i , f t e r n a ergen, m%ttetillkalla medicinska sakkun- läggas .av de försäkrade med en för
niga, som verkställa ett fullständigande samtliga lika stor procent av den år- i n t y g a r, a t t den sjuke k r a v e r
av utredningen. I motiveringen erin- liga arbetsförtjänsten. Fr%n arbetsgi- v å h d a. s å d a n a n s t a l t . .
ras bland annat om, att i vårt land se- vare tillskjutas vissa riskavgifter, då L a k e m e d e 1 rna endast utgivas
dan mer an ett århundrade sörjts för arbetet ar av den art, att sjukdoms- enligt l a lr a r e s förordnande, om ej
billig sjukv%rd åt folkets breda. lager risken ökas, och av statsmedel,lämnas sarskilda omständigheter f öranleda
samt att kostnadsfri läkare- och sjulr- ett bidrag av 4.5 öre pr månad för varje undantag. Kan l&karev%rd,läkemedel,
hiisvård i ganska stor utstraclrning be- £örsakrad och hälften av all kostnad eller barnmorskevärd ej utan oskälig
retts behövande. Det svenska systenlet £ör läkarevård cch läkemedel samt omgång beredas, niå i stället annan
f or den allmänna sjukvårdens or ganisa- dessutom 5 öre pr månad för varje för- lämplig v%rd givas eller efter, överstytion lämnar f örutsattning f ör såväl säkrad till en regleringsfond, ur vilken relsens grunder lämnas penningeunder.,
pl.ailmassig soni enhetlig ledning och de olika 'sjukkassorna kunna få lån stöd.
systemet a r ej blott ur medicinsk i i t r i ~ i eller. bidrag, d& deras kassa särskilt
Styrelsen ager anställa t j a 11s t eaven ur social synpunkt utvecklings- hårt anlitats.
m a n . att å dess vägnar provisoriskt
möjligt. Allt tyder på, att tjanste- Vid s,j u k d o m s f a l l utbetalas besluta om utgivande av sjiiklijalp och
lalrareinstit~itionerna och sjulchusvä- till försäkrad f r i l i i k a r e v å r d moderskapshjalp eller bestämma besendet stå inför en utveckling, som sy- och f r i a ' l ä k e m e d e l samt en loppet av deii,försäkrades årliga arLo-hnes utlova en mycket högt kva.lificerad s j u k p e n n i n g motsvarande Y3 av f örtjänst och f örsaliringsavgift. Stysjukvård i vårt land och någon utred- arbetsförtjansten under sjukdomens relsen äger ock mot avlöning anställa
ning om behovet och lämpligheten att första 180 dagar och därefter halv l a k a r e för utövande av läkarevård
frångå detta system för sjukv~rdenssjiikpenning.
eller sjuklcontroll inom sjukkasseområVid b a r n-sb ö r d utbetalas såsom det. Meddelande cm ackordsavtal med
statliga och lcommunala bedrivande har
mo.derskapshjälp erforderlig vård av läkare, sjukskötare eller barnmorska
ej av lrommitt6n förebragts.
Harnedan laninas en sammaif attning b a r n m o ,rs l<a samt under 56 dagar, eller 'med sjiikvi%rdsanstdt,barnbördsav vad det förslag innebar, som social- 14 .före och 42 efter barnsbörden, en h s eller annan. dylik anstalt om beref örsälcringskommittén avlämnade den irioderskapspenning motsvarande hel dande av vbrd eller med apotekare om
14 olrtober 1919 och som Svenska sjnkpenning, dock lagst l .kr. och, ut- tillhandahållande av. läkemedel skall
iiäkaresällskapet i avgivet utlåtande över de 42 dagarna, för försälrrad ofördröjligen insiindas till överstyrelicke kunnat helt larma sitt bifall.
kvinna, som ar huvudsakligen beroen- sen. Härigenom f örbeh.ålles överstyrelEnligt förslaget ar envar svensk man de av arbetsförtjänst från arbetsgivare, sen bestämmande inflytande å dessa
(ochkvinna, som £yllt sexton år, försak- en anipeiming motsvarande halv sjuk- fragor. Kommittén har e j velat fastlåsa
sad till erliåilande av sjukhjälp. För- penning för arj je dag hon ammar sitt i lagen, Vilket system för ordnandet av
säkrade .barn under sexton år äro till- barn,. dock högst under 50 dagar. .
Liikariias anställande, som bör tillämpas
:försalrra.defri lakarevård och medicin. För.b erä.lrning av sjulrp enningens be- utan givit sjiilclrassestyrelserna f ria
'För f örsakrad kvinna utgår aven mo- lopp liksom försäkringsavgiften lägges händer, att antingen mot grsavlöning
derskapshjalp vid barnsbörd.
den å r l i g a a r b e ' t s f ö r t j a n - sköta alla ' d e sjuka eller ock betala
Från f örsakringeii iiro undantagna s t e 11 t i l l g r u 11 d ; för den s0.m .har läkaren pr besök, att alitingeii anställa
den som själv eller tillsammans med arbete för egen rakning Ijeraknas in- en läkare eller ock medgiva fritt val
make har en årlig .arbetsförtjanst över- Lromsten .efter skälig: avlöning för lik- av läkare eller. fritt val bland flera,18stigande 5,400 kronor eller f örmögenhet ilande arbete . £ör arbetsgivares rak- kare, med vilka avtal träffats.
överstigande 15,000 kronor eller årlig ning. Inkomst av arbete för föräldrar
Lakarelråren blir hädanefter .beroen-.
inkomst av livfanta, pension e. d. över- eller annan arbetsgivares. rakning, som de . av sjiikkas~est~relserna
vad dessa.
stigande 1,000 kr. Undantagna äro till mer an nio tiondelar utgöres . av uppgörelser beträffar och alla de f ör-.
aven statsanställda som genom del- naturaf örmiii~er,ävensom makas arbete säkrade likaså beroende av sjukassesty- agareskap i pensionskassa förut $ro i hemmet för familjelii rakning far ej, relserna för vilken, liikarevård de kuli-.
f örsälcrade samt invalider enligt pen- för undvikande av allt för betungande
na anlita.
sionsf örsäkringslagen och de som un- försal<ringsavgifter, beräknas till mer
Genom a t t f6rsiikringen blir obligader g&f rihetsstra££. .
i n 270 kr. Sjukkassa ar dock b e r a t- torisk endast för dem som kava en viss
t i g a d , men e j s k y l d i g att, begränsad inkomst lägges kostnaden
e f t e r a n s ö k a n , beräkna den i f ör de sämst ställdas sjukvård, deras,
slöhet, måste man glädjas över, att förhemmet arbetande makans inkomst till som genom dåliga.-levnadsf örhgllanden
hållandena ute i .landet äro betydligt
dess verkliga varde.
äro oftast i behov av viird, på dem som
mycket bättre. Sjulckassans angelägenheter skötas hava en medelmiittig inkomst, men de
Att kvinnorna ute .i landet i vara
av en styrelse p%5 personer, varav en,
klubbar arbeta på bästa' s i t t med uppsom tillika skall vara styrelsens ordfö- " Med anledning av kriti.k fr%n olika håll
lysningsarbete kunde k a n med tillrande, utses av den för hela riket ge- och nu senast fr%n Svenska Läkarsallskapet
'fredsstallelse konstatera. Och jag ar
mensamma sjukf örsakringsöverstyrel.- mot socialf örsakringskommittéiis förslag till
övertygad om .att .' v&ra små politiska
sen, de övriga av den eller de kommu.- lag om a1lm.b sjukförsäkring har regeringen
tillsatt en kommitt6 av lakare, som i samkvinnoklubbar landet r u ~ täro .säkra
ner, som tillhöra 6jukkasseområdet.
utposter f ör spridande av upplysning Ingen f öreskrif t finnes att styrelserna arbete med den förutvarande kommittén skall
revidera och omarbeta förslaget. Vi ha. daron1 k v i i o r n a s kommunala och politiskola bestå av både man ocli kvinncir, för .i detta nummer av Morgonbris en mera
ska rättigheter . -. och skyldigheter.
ej heller att någon ledamot skall vara fullständig redogörelse över förslaget, sä a t t
våra kamrater ch klubbar. kunna satta,sig in
Med kamrathalsning :
lakare.
i.detsamma innan det kommer
. . till slutligt av. ..':.
'Sj~ik&'a&ains
. styrelse'
.
liar att bestam- görande.,
A-n.iia J Oh a n s o n - W i s b m g .
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Hemmet.

För M o r g o n b r i s .

AV

Vitalis.

(Eftertryck förbjudcs.)
I\dajcstkitiskt gled Zingarcn fram i dcn iiirc
skärgårdeii. Oskair Frcclrilrsborg hade redan
pasa2rats och på styrborclssida skymtade
V~axholni n~ecl sina sma pittoreska byggnader. Trots den tidiga timmen voro cle flcsta
passagerarna uppc p% däck, ty i m n visst.c
ju, a t t det inte var s% I h g t kvar till nGlet
för resan. 0:c.h dcn vaclrrn 1iiorgonc.n incd
cn stråland, sol, som. kastaclc sina strZilar
övw dc grö;idtanclc striindkrila, g:-LV
saniicrligcii cn f ö r li.vct fullgoil valuta i. st:ri.llct.f ö r
16gi'a t imniars liingrc sömri.
Skoningslöst krossad.cs den spcgolblaiika
vnttcnytaii för %ngawiis stii.v och svnllv~gorna f s h dciisamn~nkomii~obadhus och b;itar,
soin ]&go förtöjda \.id str5iiclxna, a t t hoppa
soin sniå nötskal. 8na.rt kunclc ockdi kyrktorn och husen. i Stockholiii slrönjas och nmn
jubladc i sallskapcn över att s n a ~ ta t e r vara
hcniixn, ellcl; on1 Ii:.aii inte hadc sitt hcni .
clar, dock vara vid iiiålct för rcsan.
A&cd ailn.b&geii st.6dd mot soffrëckct sat.t
p$ Öl-crsis dack cn Irraftigt byggd iing man.
Allt. m;;tal onllrriiig 1i.ononi. t.yckt.es ickc 11%
hans 61.011. Hans djupal f iii~clcriiigar s-yntcs
Ila förflyttat honom till cri annan plats, dRr
Ii a n, c ii c1 n s t. Ii a n, befrinii sig.
Inför h m s iiise blick rulladc helit liaiis
f ö ï f l u l n s liv upp.
Dct var Ktcrsccndct av haws födclscstad
och cl.:ss omgivning, som nu niccl ens gnv
i~itrj-ck%t ininncii fran hans barn- och ung(!mistid. Alla tlc h5ndelsc1; j. .oc.h för sig
lraiiskc ganska små och som han under de
ii%nga å r han varit .borta f r h heni.in.et ick.c
haft tic1 cller exs brytt sig om a t t tänka p$,
passeralcle nu revy in i minsta detalj.
Hur väl niindes ha.n e j det lilla kara hemmet dar uppe.på Söders höjder. Det lilla låga.
!
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Fallenleben: ETT STILLA HEM;

.

bast situerade ställas utanför plikten
att genom f örsakringsavgif ter bidraga
till den allniänna halsov%rden. Om
man icke anser att de.böra bli delaktiga
av k.assoriias fördelar, soni för de högre
inkomsttagarna kanske ej ar av stor
betydelse, kiinde f ijrsakringsavgifter
fr8n dessa, som hava e11 årsinkomst
överskjutande 5,400 kr. eller annat
lämpligt belopp inbetalas till reglerings£onden. Enligt lrommitté£örslaget kan den, som aldrig under sin valmakts dagar inbetalat några avgifter,
dock, nar inkomsten för honom själv
eller efterläinnad anka minskats till
under 5,400 kr. komnia i åtnjutande av
alla kassans f öriiiåner.
Styrelsen bestämmer ilur hög försakringsaxgift, som beräknas nödvändig
for att lrassaiis inkomster av dessa avgifter, riskavgif ter och statsbidrag
skall 'för franitiden antagas tacka alla
utgift,er f ör sjukhjalp, mod~rskapsl-i
jalp
och alla förvaltningskostnader.
För samtliga i kassan f örsäkrade bestämmas av'gifterna till s a ni in a p r o-

/

C\

c e 11 t av den arliga arbetsförtjansten. räcl& med hänsyn därtill att hustrun'
Dock utplanas det goda som detta iime- i denna sin egenskap under sjukdom i
l ~ a rf ör kviiinoriia genoin att 1i.ustrus regel f ortf arande åtnjuter sitt vanliga.
arbetsförtjänst icke f8r beräknas till underhåll. ' ' Då f örsakringsavgiften
viss del av fainiljeiis gemensamma in- redan vid en s& låg arbetsförtjänst kan
komst, såsom det f öreliggad'e försla- komma att uppgå till inemot 6 kr. om
get till ny gif term5lsbal.k f öseslwiver, aret eller 50 öre pr månad, skulle en
utan fastslår hustrus sjulrhja1.p ocli för- högre beräkning medföra alltför bettinsäkringsavgift till den lägsta lrlassen gande f örsakringsavgifter. För 5,400
,eller 270 kr.
kronors inkoinst beraknas en f örsakDen deniolcratislm principen av lika ringsavgift av 120 kr. om året eller'l0
stor sjuklijalp till al1.a ar icke i andra kr. pr månad med en sjukhjälp av 10.
f all genomförd.
kr. pr dag utöver fri 1alrarevår.d och
I motiveringen till uppskattningen fria läkemedel. Om man anser det arav hustrus arbetsförtjänst säges : "Med bete, som vid hustrus sjukdom behöver
haiisyn till att i flertalet av dessa fall 'utföras av andra; kunna erhållas för en
försäkringsavgiften mLte betalas av så ringa penning som 50 öre om dagen
mannen och saledes kommer att .öka de vore allt gott och val. Den möjlighesamf allda iitgif terna f ör f ör~alrringenten finnes annars att familjens gernenhar koni~nitténicke ansett inkomsten i samma iillsomst,berak1ia.s med viss' del
nu avsedda fall kunna bestämmas högre s5som vederlag för mannens, viss. del
an 270. kr. " "Den mot &etta belopp såsom vederlag f ör 1iust.uns f örsaksvarande dagliga sjukpeiining av 50 öre iingsavgift och de samfällda utgifterna
torde ock, då hiistriiii tillika erhåller f ör f ör.sä;kringen skulle. icke därigenom
fri lakarv5ircl och fria läkemedel, i all- ökas. ,
mänhet lruii.i?a anses n agorlunda. t.illA n n a Kbergssoii.
'

Internationelle
.
arbeterskekonferensen i Washington hösten 1919.
.

1) Mrs Rcbynzo~zciRobim,,ordf. 2) Miss Mary Nc 8 ~ t l n w England.
,
3) Miss Mary Andel-sson, Amerika. 4) M:lle Bouvicr,'Fraiilirilie:
5) Miss $.Caticle Siccrtr, Amerika. G ) Fru Betry ICjelsberg, Norge. 7) Miss Deny, Kanada. 8) I<wstan Hcssrlgren. 9) Doktor Alma S~tlzdyuist.

hus&. ined den vackra tradg%rden innanför,
.i v.illrcn haii och syskonen soin små tumlade
om i yster lek. Och *de vackra sommarkvällarna, nar de, mor och far, sutto i bersån efter
en enkel kvällsvard och beundrande der,
vackra tavla, soin utbredde sig nedanför dem.
Dar nere på,strönzmen k.omirio de många hemvandancle lustresebfitarna. Musiken spelade,
festdeltagarna, passagerarna, hurralde och
sjöngo. . Det var ..olika arter av gladjeyttiingar. Ettdera var det f a,ckföreningsfdk som
sjöngo marseljaseii elloer niigon annan srbetaresang, eller också var det fralsningsarnién,
n%gon aykterhetsroganisation .eller enskild
sådan. N l a vor0 emellertid glada. Man ,var
nöjd med sin dag, den enda dag som på h&
veckan hade någon glädje a t t .bjudayden arbetande. Ty arbetsdagen var*p& den tiden
lång och efter arbetets slut kunde eller, rättare sagt, orkade ingen skaffa sig nggon friluftsvistelse, Arb.etsförtjänsteii 17araven lag
och de nöjen som hjödos viiro iclfe alltid sv
det biista slaget, s5 a t t de g&vo'n&gon behållning av glädje.
so ii^ de
syskoxkm,
men
hur
uppfattade
han
yngre
egentligen d& sin ställning som iildsta sonen
i huset8 Jo, han skulle ha allt, menade. han,
för din lilla penning han lämnade av sin

Jai, han vsxte ju upp, han såväl

arbvtsförtjanst. T7isst skulle val han ha rätt
a t t fordra allting för denna och deswtom sin
uppaqsniiig.
A, han iiiindes nu allt för val, hur duni
han kunde vara många gånger i beinniat.
Hur ofta kunde han inte sitta och läsa helt
lugnt, fastän kode? gick knogande med vattenliinkakai utifrån vattenposten på gatan.
Eller ocksa, stalla till cn riktig f,amiljetragedi för det ipte mor hadc rent och s t k k i t
%t hlonoin, när han skulle g& ut. Ja,
sagt, allt ville han ha, men göran något själv?
Nej d%, det kunde förresten cle yngre. 'syslronen göra. Det fick han, nar. han var så ung
soni de. Det skulle val' v a n t en glädje,
tyckte han nu, a t t f å .latta mors arbetsbörda, t y hon började ju bli till &ren och b?hövd,c s% väl haft en liten uppn~uiitran för
allt sitt arbete.

.

Hans kamrater behövde inte la.inn,z så mycket i sina hem, varför skulle då han behöva
lärmia niera? Att dessa kanirater inte hade
s% in%nga mindre syskon e l k r a t t cleias föraldrar &v .en eller annan orsak hade det
bättre ekonomiskt ställt %n hans, begrep han
inte.
J.&,.
var han battre mot f a r kanske? e ejvars. Fast han mot honom inte vågada uppträda så biyskt soin mot. modern, t y fast han
Itommit så långt i, alde5 a t t lian esercuat,
såg han dock i faderns kraftigs gestalt något soni han bar respekt för.
Wen inte förstod han eller rättare sagt
ville han då förstå, a t t faderns trägna .arbete såväl . behövde en uppmuntran i f o r n
av hjä.lp. Hur inången g%ng hände det e j
a t t far, nitr han, trött efter dagens id och
kanske efter a t t föregalende kväll ha bevistat
något'möte, t y hän var ju en ivrig f-ackför-
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såg denna liknöjdbe t, undrade han nu int
$5, fast han d å menade, .att sjslv arbetad
han under dagens lopp och förresten' "bet2
lade J ' ju han för sig och då behövde väl int
h a n .göra några sysslor i hemmet.
Till sist, när hans despotiska lynne gjord
hemmet till sen formlig trätohärd, tröt fa?:
och mors goda' överseende. Han blov tillsag
a t t lämna hemmet och hänvisad till a t t sköt
: sig själv. D:et var med vredens ord på sin
läppar han gick. Men just detta, a t t bl
ställd till a t t reda sig själv, var det som ga.
honom förmåga a t t tanka och reflektera.
Frikl den stunden fick han. lära sig insc
a t t allt vad han behövde kostade panga]
E a n fick inte en tvål eller niigon arina:
småsak för intct. Allt maste han betala. Oc:
ville hxii ha hjälp mkd sömnad eller lagning
av ett par s t r u m p ~ rmåsta
,~
avcn detta ersit
tas n e d kontanter. Hur olika var inte clet
mot yad han var van vid9 Dzt var. ju annar!
bara a t t kasta fr&n sig.och saga till om ren1
och -helt. Och fanns det ej, så låg det jc
nara till h.ands a t t slunga ur iig en förolämp
ning om, a t t ingenting gjordes.
Meq dct '&ulle b l i ännu' värye: Han blov
arbetslös. Det gick inte länge k t f å bo och
ä t a utan srs$ttning, så som han vid liknande
tillfallen. gjort i f öïäidrahc-et.
Och det
hade han inte besökt, sedan han blev larnnacl
a t t sköta sig själv. Nu var det kanske nicra
skarnmcn än ,trotset, som förut varit: dan
ledande tråden, son1 förbjöd honom det.
Han sökte och l y c l i a c l ~f~å hyra p% sjön.
Hur bitbert hade lian oj under sitt skiftningsrika liv ångrat detta! sitt trots! Nu
stod det mer Zin någon.sin klart för honom,
1Kngt ifrån cn god och snäll
a t t han
son. Och'under dessa å r hade han faktiskt
icke haft ett hem. Ban hscle atininstone de
senafe åren haft det bra i ekonomiskt avseende, men hemmet, det stilla lugna hemmci
hade äad5 saknats.
Skulle han mm f % so de sina ljkv5l så
kära? Inte en rad, inte ett ord hade h,an
låtit k o m a ifran sig under alla dessa ål
han varit b,orta och naturligtvis halde han
av dem betraktats som död.,
Angaren hade nu komniit in på strömnmn,
Han kastade en forskande blick upp mot
Söders höjder. M,en hur han än 1etad.e; kunde han e j finna det lilla huset, som förr syn.
tes s% väl harutifrån.
Det skar något genom hans hjärta; Taiik,en a t t aldrig mer Iranslre f % träff-a dem,
som han nu mer an någonsin förr ansåg som
sina karasbe, började allt mer t a överhand
och det var med stor möda han lwnde återhålla sig från att brista i grat.
Så fort sig göra lat försökte han också
a t t komma i' land. H.an tog en bil och band
25.
chauffören köra till -gatan
- Den gatan finns e j mer, sade Shauff ören
och srniilog.
- N&, så kör dit, där den har varit d&!
sade William med en dallring i rösten.

Kongressen.

Det v a r m e d "fruktan och bavan",
som jag den 17 nov. steg p& tåget för
att resa . till Nynäshamiis kvinnoldubb
för att prata litet i agitationsveckan.
Av kamraterna här hade jag hört, att
det 'skulle vara en så förfärligt
' 'skarp ' ' kvinnolrlubb i Nynaahamn och
35 "krasen" p å talare, att just ingen
vanlig sådan vågade sig dit. Och så.,
när alla andra voro upptagna, kördes
jag' iväg. Naja, jag lroin dit och motLogs av några kamrater vid taget,
gamla bekanta för resten. "Tror ni,
rtt det blir mycket follr?" "Ja, det.
loppas vi." Och follr blev där, salen
Iylld till sista plats. Redan vid mötets
)örjan fick maii en aning 'om att där
ianns egna förmågor, d% en av lilubbnedlemmanla på ett utniä.rkt satt förelrog ett 'par ~pusilmummeroch en' anlan av dem sjöng efter föredraget
khinsligt 0c.h vackert. Efter f öredraget
erverades kaffe och sedan hölls ens'kilt
;l~hbmöte. Det blev ett bra, möte .och
:lubben fick flera nya. in ed lemmar^
Den 23 var jag. i Nacka, dar en liten
ly' klubb arbetar p& ett r a t t energiskt
att. Mötet var anordnat i folkskolail
ch var besökt också av manliga kam-ater.
Även dar blev det flera nya
ing, varunder ett portratt ' a v en man, var
ledlemniar.
nsiktsdrag syntes honom så val kända
Den 30 besöktes Norrtälje, men klubängslade hans uppmärksanihet. Ja, viss
en hade att dar lronlctirre'ra med en
a r det h k s far. Hade han verkligon, fas
est, som anordnats till förmån för
an nu cj 1Bngrc kunde raknas bland de ung'
Vienbarnen, varför mötet ej blev så val
raf terna, likviil av -'sina kamrater . hcdrat
esökt.
red ett sådant f förtroendeuppdrag^ ~ c vat
I början av dec. var jag tillJKiirru i'alla fall bevis för a t t han varit princip
ruvan. &lötet dar hade anordnats i
ast och trogen sin ungdoms ideal.
oodternplarlokalen och var. ratt bra
Glädjen f ordigen &römmade in.om . Ivil
esökt, även av en hel del manliga
ianls bröst. fi visstad han, a t t åtminsfont
omniunm.edlem.mar. . Klubben fick
n av dem han villc träffa fanns i livet.
:kså
där flera nya medlemmar: Efteråt
I en telefonkatalog tog han red? på för
ölls
'klubbmöte
med diskussion om en
.ldrarqas adress .och giclc, sMan .han intagil
el
taktikfrågor;
som ock$%kommunin f örtäring, att sälida t t lyckönsknings
!edlemniarna
voro
med om att disliuelegram till sin far, ulldertecknat med:
:ra.
ider William.
*
*
Den 4 de5 besöktes ~ e s s e l b ~ k l ~ b b e i l ,
*
!n
bra:' klubb m ed välbesökta möten.
/
len
bildades p& våren .l919och liar' reDiet var g1 5 d j o i clet lilla hemmet der
huimit
med ,en hel del: Bl. a. liar
lan
viillen. Vänner och bekanta hade uppvak
uan
uppvaktat
ecklesiastilrministern i
st med telegram, bl-on~mor
och välgångsönsk
ingar av allehanda slag som ett utslag a t lrolfr%gan, soni visst där ute lämna]!
evis för hur avhållen Williams f a r 17ar. N% uycket övrigt att önska. I denna
artil1 kom t?iterseendet av den, som föräldrar. !raga har maii ocksil haft flera möten,
a trodde, förlorade sonen %r ju förklar. ich det vill synas, s h om-lrvinnorna i
gt nog, a t t den nådde sin kulimn. Och lesselby satt sig 'före att f 8 skolan
öjdpunkten blev det nog, nar William bad $ter sitt siiiiie. Det har på de olika
:n+ föräldrar om övlerseende för sitt hårda worna varit roligt att se och höra, hur
rakna' kvinnorna äro för tidens olika
rots.
- J a g har prövat mycket under dessa ragor och spörsmål.
ed hälsning och tack till kamralånga hårda %r, sade han; J a g ha^ slitit
Lycket ont, det är sant. J a g har också haft erila på olika platser.
et bra genom en .god ekonoinisk stallning
Anianda ~ r ö s e l l .

Socialdenmkratiska kvinnorna sal
las åter till ordinarie kongress för a
i gemensam rådplägning draga upp li
jerna f ör de iiärmaste årens arbete. I
år, som svunnit hän sedan var för:
kongress, ha varit, arbetsfyida mer i
någonsin, men Ilven rika på stora ha
.
delser.
Vi samlas nu också y d e r helt and:
förutsättningar och lcimna börja g
från de platonislrd kraven och önslcni
galma för att mera direkt tagathand o
l e stora frågor vi så många ganger bl
iandlat och så länge trofast arbetat f ö
Vi .slcola nu söka ena oss om fastar
iormer för v%r rörelse, $5 att den bl:
rraftig och kan f%berättigat inflyt.ai
le på isynnerhet. de områdeii, dar 7
iga vår erfarenhet. .Så lrunna vi däj
:fter f ortsiitta y%rt upplysnings- oc
~rganisationsarbete för det nyvunn
nedborgarskapets f örplilrtelser, f ör al
ietarerörelsen och geponi den~,och a l
i d , f ö r s o c i a l i s m en.
Med dessa förhoppningar om kor
yresseils ar'bete 1iZ.lsa vi ombuden hjar:
igtv all~onina.
.
Centralstyrelseil.
'

'

,

Och mycket riktigt, bå.d.e gata och h.us
voro borta. De hade f å t t lämna plats för
en stor bred väg, som nog tagit ett par
kvarter med sig på en g h g .
William betslade skjutsen och gick i,n
ett kafé. Medan han väntad6 på det' beställda, föll hans blick på. irib.riken i cn.tid-

Pil kortare utflykter.

'

'

J

e senare åren. Men jag har alltid saknat
ågot, som jag förr inte 'förstod mig $3, a t t
ird.era; det a r ,-eder karlek, mina föräldrar
:h
hemmet, det, om %n aldiig s& fattiga,
~ c l is5
: kar% föräldrahemrnct. . . .

-

,

Pärsson och till > ~ Samhället
~ a ' Hulda
Lövendaahl. Till distriktet valdes Anna
Gustavsson och Cecilia Magnusson.
Till sist en maning till kvinnorna a t t låta
intresset hålla i som hittills, så a t t vi' aven
under å r 1920'fFii verka så mycket som möjligt för upplysning och agitation bland kvinnorna.
Med .halsning till våra kvinnliga partik,amrater landet runt.
Essvik den 15 jan. 1920.
E s t e r Nordin.

'

,

En skrivelse till regerinpin. . Från kvinnoklubbanias arbetsfalt.
,

(Om f örilaget till allmiin sjukf örsakring*)

Essvik.

Essvzks Soc.-dnem: ICvinn~olrlubb hade sitt
årsmöte .den 12 jan. i Ljunghallans lokal unTill koiiungen.
der ordförandeskap av Anna Gustavsson. StyMed anledning av det betänkande relsen bevi1ja.de.s full och tacksam ansvarsoch. förslag angående allmän. sjukf ör- frihet för det gångna året. Ur styrelsens
säkring, som av socialförsakringskom- berättelse framgick, a t t 15 ordinarie och 4
extra mötoen ha hållits, 3 kamratmöten och
mittén den 14 oktober 1919 aalbmnades 2 samkvalni. Styrelsen har haft 4 sammantill eders kungl. maj:t, anordnade träden. Uinder året har hållits 2 offentliga
Socialdemokratiska kvi.n.nornas central- möten med föredrag a v red., G. Gustavssori,
styrelse, Socialdemokratiska kvinnor- Sundsvall, och f r u ' R.uth Gustafson, Stocknas samorganisation, soni i sig iiinenlu- holm. En större fest har aven hållits i samband mied en d.el andra klubba; med föredrag
ter de kvinnliga fackföreningarna i av red. 11-auritz Viistberg, Sundsvall. KlubStockholm, samt styrelserna för de So- ben har haft u.tf&rd med båt till Tunadal
cialclemokratislca kviiiiioklubbarna i samt dessutom besökt Svartvik, Nyhamn,
Stockl-iolin ett diskussionsmöte den 27 ortvilien m. fl. platser. Midsommarafton
november 1919, varvid uppdrogs åt un- hade klubben 'vaka mid kaffeservering.
Kiubbens kassa har .under året balanserat på
dertecknade att för eders kungl. maj :t kr. 358: 64 med en kassabehållning vid årsframföra f öljande synpunkter samt vid- skiftet av kr. 106: 42. Under året har getaga de åtgärder, som under frågans nom klubbens konlmiissionar s&lts 800 ex. av
behandling kund; anses bliva lämpliga. tidningen Morgonbris. Medlemsantalet var
Till fullgörande av detta vårt upp- vid %rets slut 59.
Till styrelse, för k0mmand.e å r omvaldes
drag f&vi härmed underdånigst fram- Anna Gustavsson, ordf ., Ester Nordin, svkr.,
lagga f ölj ande erinringar :
och nyvaldes till kassör Anna Erilrsson,
I samband med vad som .från annat Hanna Andersson, v. ordf., och Elvira Olshåll framh%llits,iianiligen att inkomst- son, v. sekr. Till revisorer valdes Anna Angränsen för f örsakringspliktiga ar f ör dersson och Anna Nick,olausson. ' Styrelsesuppleanter blevo Fina Berglund och Agnes
låg, bedja vi att dessutom få påpeka Halvardson samt revisorssuppleanter Hildur
okättvisan däri, att de som under s h Kölkvist och Hblda Lövendahl. . .Till kom-kraftsdagar p%grund av högre inkomst missionär för Morgonbris omiv.aldes Anna
äro befriade från avgifter dock komma Nickolausson. Till ombud i Essvilrs-Nyhamns
att omedelbart åtnjuta f ördelarna av Koop. Handelsförening valdes Anna NickoIausson, i Koop. Kaf6 ) ) N y Tid" Agnes
'

'

,

Från Skattkoarrskvinnoklubb.
Söndagen den IS jan. reste jag från Karlstad till Skattkkrr för a t t Övervara klubbens
årsmöte och jag blev vald a t t referera mötet
i M.orgonbrj.s, men jag kan e j heller låta bli
a t t skriva nggra ord on1 det intryck jag fick
av klubben och dess arbete. Klubben bar sin
tillvaro på landsbygden, dar det a r långt mellan gårdarna och denna dag var det mycket
besvärligt a t t koniina fram på grund a v halkan, men klubbmedlemmarna infunno sig ,i
alla fall.
Klubben .består a v 14 energiska
kvimor.
Av Brsberattclsen framgick a t t klubben,
förutom de ordinarie niötena, haft 2 offentliga föredrag; e t t a v f r u ~ l m aNorsell med
iimne: Kvinnorna inför marsvale~i, samt ,ett
av redakt.ör 0lo&son orn Folkniaktens tideva.rv. I samband ined fester ha föredrag hållits a v hr Gösta Bengtsson och f r u Hulda
~1oo.d;
En fest har hbllits, vars behållning blev 184
kr., som tillföll en sjuk arbetare. E n annan
fest hade inbringat 40 kr., a v vilka en ensamstående gairimal kvinna erhöll 20 k?. Aterstoden anvancles till lraff ef örplagning på ålclerdonishenimet. Klubben 'har även insamlat
p& en lista 106 kr., som tillfallit en sjuk
f ami1j.
I

'

försäkringen om deras inkonist av en
eller annan orsak sjunker under granicke i n&goiimån b11 bestridas av den- De under mötesdiskussionen framsen'.
na
sjukpenning. Vi föreslti därför, att konina synpunkterna angående oyillDen ekonomiska bördan - av sjukför&kringen för de s m s t ställda i sam- uppslratningen av hustruns arbete be- korlig rätt till fritt läkareval, olämp,
liall.et komme att vila p& de mi n d r e räknas till viss del av makarilas gemen- ligheten av fullt fri medicin, vissa, iiivaliders enligt pensionsförsakringslae k o n o m i s k t . bärkraftiga under samma inkomst.
visserligen
har
sjukkassestyrelse
rätgen rätt att kvarsta i sjukförsakringen
det att de. b ä t t r e e k o n o m i s k t a
t-ighet
m
e
n
e
j
s
k
y
l
d
i
g
h
e
t
att
till
pensionsbidraget ej understiger
situerade avstangas från den samhällsefter
ansökan
eller
eget
initiativ
beräkcjukpehningen, hjälp ur regleringsf onsolidariska plikten att' diltaga i omna
hustruns
inkomst
till
ett
högre
beden
till f örsäkringsavgifter åt dem, som
kostnaderna på annat sätt än genom
iileii
d&
sjiikkassestyrelsei1
härvid
lopp,
utaln. eget förviillande ,ej kunnat inbe.det av skattemedel utgående statsbidrarisksynbör
lägga
kassans
ekonomiska
tala sina f örsakringsavgifter m. m.,
get, till vilket a l la skattskyldiga bi.draga och föreslå vi därför att alla;, punlit på friigan blir den i c k e löst vilja vi icke har anföra, d &vi för naraven de som ha en inkomst ÖVer. den p'& ett f ö.r hustrim til.1.fredsst.al.1aiid.evarande, sedan en revisionskommitté
tillsatts, bestämt påyika att i denna
f aststiillda' gränsen. betala f örsäkrings- satt.
Moderslcapsf6rsäkringen
har
i
det,
kommitté
s&som.ordinarie med1emnia.r
avgifter, vilka i dessa fall skola tillfalla
föreliggande f örslaget f att en f ö r kvin- insattas minst tvenne kvinnor, som
regleringsfonden.
norna
synnerligen lycklig lösning och kunna under f örslagets f ortsatta. disVidare bedja vi få framhtilla, att.den
i 23
angivna uppskattningen av då tillämpningen av denna liksom, av kussion inom kommittén följa förslahustruns inkomst av arbete i hemmet lagen i sin helhet kommer att bero av gets omarbetning.
för familjens räkning till icke mer än de lokala sjukkassestyrelserna anse vi Stockholm den 19 januari 1920.
270 kronor, salunda motsvarande en synnerligen viktigt att i lagen före- Anna Carlsson. . Amanda Frösell.
sjukpenning av 50 öre pr dag, i de allra skrives, att minst en kvinnlig ledamot Ruth Gustafson.
Ads Nilsson.
flesta f dl . blir f ullkomligt ineffektiv. med en kvinnlig suppleant beredes
Anna Abergsson.
d&_husmoderns
arbete vid.sjukdomsfall plats i sjukkassestyrelserna.
..
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skola
vi giva
barnen
Jo, därför att'det i lättast absorberbara form tillför organismen just de ämnen (speciellt
de organiska fosforföreningar). som barnakroppen behörer för sin fysiska och psykiska utveckling. Klena barn bliva förv&nande fort friska. pigga och motst&ndslcraftiga. ENERBONkraftnäring, väl blandad mad 1nj0lk. välling. gröt eller omeletter enligt bruksanvisningen,
tages utan svMghet. ENERBOA-MALTOS, ENERöION-KAKAO smaka utmärkt och tagas
med begärlighet.
ENERGON-preparaten förordas av svenslca läkare, tillhandahlillas B apoteken och i drogaffärerna.
Tillverkas av
'

A.-B. P H A R M A C I A , S T O C K H O L M . .
Kontrollant: .Professorn bil. Doktorn K. A. Veaterberg.
Prospekt p& begaran direkt från boiaget.

.
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månaden. Allt fler ha anslutit sig, så a t t vid
arbetsårets slut hado vi 73 medlemmar. Vid
förs.
mötet .valdes en vallcommitté, .som utförde ett gott arbete vid, både stadsfulhaktige och landstingsniannavaleii.
Den 18 jan.. höll föreningen årsmöte, anordnat som agitationsmöte. Varje medlem slrulle
medtaga en utomstående. E t t femtiotal hade
befunnit sig. Föredrag hölls av fni 'Rogvald
från ~ ö t e b o r som
~ , talade on1 sociildemokra-'
tins mål och medel samt uppmanade de utomstBonde a t t ansluta sig. En del fr&gor rörande 'föreningens arbete diskuterades. Vidare
förelcom deklamation och unison sång sanit
dracks kaffe under animerad stämning. 4
nya medlemmar Jngingo i föreningen.
Sekr.

Inkomster och utgifter ha. balanserat på kr. vara med om a t t dana om samhället till ett
401: 63. Kontant i kassan v i i årets slut kr. hem för människorna.
53: 64.. Dessutom' äger klubben en aktie i
M a j a Andersson.
Värmlan& Folkblad.
Frkn Hässleholms kvknoklubb.
Till styrelse för nästa ar valdes: ordf. fröken Miirta Henriksson, v. ordf. fru Anna LigAvdelningen har låter sällan höra .av sig,
sell, sekr. fru Hilda Björk, v. sekr. fru Julia nien lever och arb&aiBdock fortfarande samt
På inbjudan av Svenska kyrkans
Karlsson, kassör fru Anna Larsson. Revisorer har m5nga intresserade 'medlemmar. Resulta- diakonstyrelse hölls i Stockholm den
blevo f r u . Elin Nilsson och fru Enielia Vahl- tet av arbetet under det å r Iilubben existerat 8-10
januari en kviniiokonf erens unstrom. Till kongressombucl valdes fru Anna syns kanske litet utiit, men efter valarbetet der en stor anslutning av bvinnor från
Lignell med fru Hilda Björk som suppleant. i höstas har klubben haft flera viktiga diskus- olika arbetsomr8,deii.
Klubben beslöt.-att anordna föreläsningar i sioner vid sina möten.' Bland annat har fråKonferensen leddes av ärkebiskopens
stats- och lcon3sliunalkunskap samt om socia- gap om kvinhornas köbildning utanför oprit- hustru, fru Aniia Söderblom. Som inlismens historia i S~rerge.
bolagen varit f öremal f ör livliga debatt er, bjudna från v&r rörelse deltogo Agda.
Så liten som Skattka.rrs kvinnoklubb ä r och vilka resuherade i beslut a t t gecom pressen östlund, Hanna Grönvall och Ruth
under .,s&dana f örhållanden sim den arbetar, söka nå de kvinnor, varom har var fråga, och Gustafson med dislrussioi~sinlaggi ett
har den gjort riktiga 'storverk. Klubbens visa dem hur ful och föga passande för en par av konferensens frågor.
Ur Dagens Tidning återge vi har
ordf. Marta Henriksson ä r så klen till hälsa.n, kvinna en dylik köbildning Sr. Vidarc beslöts
a t t hon e j kan under vintermilnaderna lämna a t t en kort maskinskriv,en uppm.aning a t t e j referat av' deras anföranden.
Fru Agda bstlund hade sitt diskussionsinsitt hem i'skogen. För a t t f å välja henne till, sta i kö eller köpa sprit. skulle stickas i hanordf. måste medlen~marna lova henne at! den på de i spritlcön
lrvinnornam'~ g & , lägg i frågan om H e d i v och samhallsuppgifter och framhöll 'fru ö:bl. a., a t t det finns
jämt ha mötena i hennes hem. Men trots a t t besluten blevo verk.si~l]da.
ett
allmänt medvetande om, a t t en kolzflikt
hon %r s& klcii, intresserar hon sig ändå. för
G~~~~~~~~ med sot.-dem., ungdomskubben
måste
allting. "Vi m å s t e försöka a t t lära oss på
~ ~ ~ rada
h ~för den
~ kvinna,
~ f so111
~ e&j uteslutan~ ~ ~
har J ~ ~ , ~ kpa arbenågot. ') Detta har varit och skall val alltid tarepartiets program diskuterats och p5 fr%- de ägnar sig å t hemmet.^ intress9n. Man förbli Martas enträgna maning till alla man- gan om ' )ungdomens fostran ' har bildandet, utsätter a t t Zitminstone mannen e j a r belåten
njskor hon kommer i beröring med.
av en sagostundsavdelning blivit resultatet. med förhållanden.a., då kvinnan har sina in~rsberattelsen slutade med dessa ord: Initiativet till et.t möte mellan lärare och för- tressen utom hemmet. Mangen apser, att'allt
')Någon större förståelse från allmänhetens äldrar f ör a t t ciryfta barnuppfostran har ar gott och väl om hustrun jämt a r hemma.
ngsta nlöte
Men darmed a r hemfrilgan e j löst. En vaken
sida kan inte klubben anteckna. Detta torde klubben tagit och
föreclragas och upplys- kvinna i vilken s t a h i n g som helst måste i
nog mycket bero p& den i sairihallet rådande nya foll~skoles~adgan
slöheten för sfival politiska som ideella spörs- ningar givas. En trevlig jul- ,och familjefest viira dagar gripas av de sociala f r k o r n a . ~ a r
mål. Kvinnornas nyvunna rättigheter och har klubben hållit, efterlämnande det ange-' hon hjärtat på ratta stället trotsar hon det
.skyldigheter mana oss a t t fortsätta med vårt ngmaste ninne, ~ö~
Morgonbris misstroende, som möter henne, men hon måste
upplysningsarbete utåt och om niojligt mera har k o ~ s s i o n ; i r
att verka för
för man 'och bsrn klarlägga a t t det sociala
än hittills be,akta v%r inre utveckling.))
gens spridning. .
,
a-etet kan vara en hennes.livsuppgift.
Hanna; Grönvall uppehöll sig sar.
Efter mötets slut lästes Frödingsdikter av
~
a
l till ~alla ~?gra ikamrater
~
~i den~ Fröken
~
en klubbmedlem och kaffe serverades.
social~ekokratiska
kvinnorörelseil
skilt vid hembitr5denas stiillzing.
De missförhållanden och den bristande förNar jag reste hem på kvällen tänkte jag, H~ssleliolmsa~~delningen.
.
I j o h n.
ståelse, som var rådande i förhållandet mellan
a.tt om alla tankande ltvinnor gjorde så pass
husmödrar och deras biträden i hem&&,, kunmyclict f ö r vår sak som Skattkarrs kvinnaFran varbergs' kvinnaklubb.
de e j enbart skrivas på de senares rakning.
klubb, så skulle det snart se annorlunda ut.
Den 19 jan 1919 bildades Varbergs social- En ny tid hade inbrutit; man vore e j mera
På samma gång som jag nu sander Skattkärrsklubbens halsning till kamraterna landet demokratiska kvinnof öreiiing efter föredrag en sa osj~lvstä.ndigvarelse, som den gamla
runt, 'vill jag aven sanda med Marta Henriks- av fru Tliuring från Göteborg. 48 medlemnar benämningen )barn och t janstef olk gåve
sons maning:
>Vi m % s t e f örsöka a t t antecknade sig, stadgar antogos och styrelse vid handen utan en vaken människa, som forlära oss nilgot nu, d% vi, om vi ha vilja, f å valdes. Föreningen har haft möte en gåog i d n d e medbestä-anderätt.
'

En soca
i l kvinnokonfe: ens,

,

I

J

)

l,

-

1

J

)

U
som' vill att pengarna, skola räcka till
det mesta möjliga men h d & vill ha fullgoda varor gör sina inköp för hnsh&lleti

En vinst i hembiträdenas ~tällning.
ver on1 samlas, om vi bara lade 'bort den
husmödrarna ägde mer av organisationstalang r a d e. uppfattning om kroppsarbetarnas straoch förstode a t t %stadkomma tidsbesparing.
van överhuvudtaget, som ännu' hänger i hos
Även skulle stallningen bli battre, om möj- inanga av oss? Lat oss åtminstone f ö rlighet till god y r k ~ u t b i l d n i n gför hembiträ- s ö k a ' a t t tränga igenom de hetsande, .röda
den f örefcnnes. .Bostadsförli%llandena borde :alens skal - det är kanslre, när allt kommer
ock ordnas, s i a t t jungfrukamrarna bleve till kritan, skört nog - och n& fram till i ntrevligare och mera inbjudailde, och .titelfr%- d i v i d e r n a, vilkas hjärtan vi skola finna
gan regleras, så a t t denna e j sarade de arbe: klapps av smkrta och gladje lika i vilken samtandes sjiilvständighetnkänsla.
hällsklass det vara ma!
. Talarinnan slutade med en .förhoppcing att
, husmödrar och hembiträden i en snar framtid
'skulle.komma till battre sap.förstånd och att
hemmens renässans även p& detta Område
skulle bli en verklighet.
Den kommissionär, som i början av decem.Om Henmens renäss+ns gjcirde f i u Ruth
ber
insände kr. 15: 50 som likvid för oktoberGustafson ett inlägg, i vilket..han sökte giva
3ch
novenibeinumren, men icke skrev namnet
nyckeln till m h g t och mycket i den nutida
och
adressen pii kupongen, torde omedelbart
a.rbetarerörelsen.
uppgiva
dessa till Morgonbris expeditioa.
Talarinnan betonade först a t t ' längtan 'till
hemmet vore en geoomgfiende företeelse inom
alla samhällskretsar, e j minst inom qrbetareStudiekamraten n:r 2 har nu utkommit. Av
världen. De nuvarande hemnien äro ofta synnerligen bristfiilliga, många t. o. m. på f ö r innehallet markes"b1. a.: Arbetstidsindelninfkll. Arbetareklassens hem äro i de flesta fall gen och bildningsarbetet. Arbet arnes Bi1.d.Kulturvetenskap och
mycket tranga, vanligen på, e t t rum och kök ningsf örbund 1918-19.
- en trång ram för en ofta stor familj. Del aaturvetenslrap. På f jället. Junkerdalen.
&r ett brännande spörsm%l hur arbetareheni Två 'dikter av Harry Blomberg. Råd för uppmen skola omdanas; sarskilt gäller det frFgan satsskrivning av lektor Odal Ottelin. örnarna
hur kvinnan, modern, vars axbetskraft indu- av Ernst fiidring. Sarojini Nnidu. Notiser,
strialismen sugit å t sig, skall. kunna frigöras skiss etc.
b
,

'

'

marknadens förnämsta fabrikater.

Avd.-kontor, skeppsbron 4, Stockholm.
R. T.. 24 95, 44 63. S. T. 26 88, 78 66 ....

Ingen kvinna,
som önskar sätta sig in i barnantals- och rashygiens-frhgorna, bör försumma att lasa studeniföreninren erd dan dis smilskrift n:r 2: ?I
var befolkningsfrhga, av prof. Hj. Öhrvall,
dar samkilt barnautalsminslrningens nbdviindighet med klarhet och styrka frdmh%lle~. .
'

tlll hemmets bästa. Alla mödrar borde i mo
derskapets utövning kunna finna sin uppgifl
tryggad. Som det nu är, har ofta det. hiisda
förvärvsarbetet frambragt en karv, brutal
kvinnotyp, som endast kan agna natten och
söndagen å t sitt hem. Det viktigaste i 'modersgärningen, a t t taga vara p& barnen, måste
hirigenom bli lidinde, och ungdomens förvild'ning blir i de flesta fall en given följd, Röstrattsrörelsen liar för arbetarevärldens kvinna
virit medlet a t t nå målet: hemmens renässans,
och särskilt har den brännande bostadsfriigan blivit en kvinnofrgga av oerhörd vikt.
Arbetarekvinnorna vilja genom sitt inflytande värna barnens r5tt till föräldrar och hem
samt alla barns ratt till biista' möjliga bildning. I arbetarnas kamp för högre löner har
ock legat kravet p& a t t familjeförsörjaren ensam skall kunna försörja sin. familj och a t t
mödrarna sltola f &återbörda; till sin naturliga
uppgift inom hemmen.
s

Till detta har D. T. i en översiktsartilrel: om kon£erensen givit följande eriiira ~ ' :
Ka.n n&gon enda 'ärlig svcnsk man eller
kvinna sägn annat an a t t detta. resonemang
ar riktigt? Gömmer sig icke har ett problem,
k ~ i n gvars lösning vi alla endräktigt kundc

1 Kooperativa lorsakringsanstalter,
försäkra Er i

Stort Cager

~örsäkrinlsbestånd: .43,25O,OOO kr..
försäkra fastigheter o. lösöre i

1-

"

uflZndska nyheter

i

Damkappor, Drakter och ~ i n l a i

SAMARIBETE

Försäkringsbestånd: 160,381,800 kr,
Vänd Er till ombudet i orten eller

av in- och

I
a

till billiga b e s t d s priser. Obs. 1 Bestailningar utföres
till hilllga priser.
'

,

ANNA SPAR.0ANKE.
Högsta gällande ranta.

I

A i m B . N : Y AB A N K E N .

Alla slag av bankaffärer.

.

,

HGosta inlåmönasranta.

Kvinnan motarbetar F.rU . L i n d h o l m s S e d h , 20 år berömda läkemedel
hostmedel
.
: lungsotsmedel
magmedicin
sitt eget bikta
.

n& hon avrader mannen att teckna försakring i D E FOR E W A O E B sitt .eget eller
bägge makarnas liv. Premiebefrielse vid sjukd ~ m
och ol&kstall m. fl. f ö r d n e r .

-

Sot.-dem. kvinnornas tentralstyr
-

h.

Ordf. : Fru Anna Sterky, Barnliusg. 16,
1tr. A..T. 72 90.
Korresp. sekr;: Fru Agda Ostlund, Upp..landsgatan 61, 4 tr. A. T.. Vasa 20 86.

Sot.-dem

kvinnornas samorganisations

i Sthlm styrelse sammanträder 1:sta onsdagen
i manaden kl. 8 e. m. ä Bryggeriarb;-förb.
exp., Barnhusgatan 14. Ordf. och korresp.
fru A. Frösell, Upplandsg. 47, 4 tr. Allm.
tel. 256 58.

Sthlm8 Allanmkriisnoklubb (eec.'-dem.)
avháller ordinarie móte 4:de mbndagen i
varje m h a d kl. 8 e. m.
.Obe. Lokal i D-den, Folkets Hne.
&yrebefl.

'

Qtocicholms AIIm. Kvinnoklwbbs
sångkbr, Repetition torsdagar kl. 8 e. m.
i Folkets Hus, rum J. Bestähingar mottager
frökeli L. Jäderlund, Allm. tel. Kungsh. 20 54,
Snuclbyberg 3. .
Stookholnhs sadra kwinnoklubb
sot.-dem.) avh8ller ordinarie sammantrade
1:eta onedagen i varje mánad kl. 8 e. m.
lokalen 3 tr. Sadra Folkete Hus.

Ordf. fröken Anna Svensson, Grindsgatan 10, m.
Stockholm.
Styrel~m

Fareningepi for HemlPiträalen i
Stockhalm avhslller möte 1:sta och 3:dje
torsdagen . i vazje mánad kl. 8.80 e. m. (utom
juni, juli och aug.) i Folkets Hus (+sal.
Styrelsen.

Arvika sot.-dem. 6ewSnr~oklubbav
hslller oidinarie möte 2:dra mslndagen i miina
den kl. 8 e. m. & Folkets Hus' C-sal.

Pris 5 kr. Räcker en manad

Pris 4: 50. Räcker en manad
Lagligt
skyddade.' .
Lakemedlen sandas pr posttörskott antingen var för sig eller tillsammans. .
Diskret p% begäran.
.
.
'

5: e

upplagan (26:e-30:e

Eskilstuna kwinnoklubb avhiiller or.

S p h g a soom-dem.'kvinnoklubb av
hiiller ordinarie m8te förstg torsdagen i varje
m h d kl. 8 e. m. i Folkets Hus.
..

Fru Hed viE Lindh'olm,

tusendet)

av min bok Om Tassin och Sto. Upplandsgataii
68,
.Stockholm.
min, jämte prospekt om Almenta sander 9-3. ~
~ Torsd.
~
och
d ~, o ~ däveu
. , 6-7.
ja.g gratis pB begären.
A. t . 116 '29.
Et. 102 19.
1

I

P% grund av de sjukas allmänt uttalade unskan att f & sina namn diskret. behandlade, emedan det 'ju icke %r s& angenämt för nBgon att meddela hela stedc.0.
resp. socknen, att man är sjuk, har jag iakttagit detta ömkem&l bl. a. vid %tergivat!det av intygen.
Intygens befiutllghet har jag 18tit lagligen Bont.rollera.

Transumt:

"K.d. 20112 1919.
Var hos dolctorn i förya veckan. Han sade
att lungorna bdttrat sig nzycket, 7za.n' sade att
jag var sna~*tfrisk. Den högra lt~nganhördes ingenting, men den vänstra var annu slem
och rassel, så det dröjde dndå en tid, sade
han, inna5z den blev bra. Doktorn ktmde ej
först&, v a ~ f ö rjag hade bättrat mig så mycket.
Han frdgade vad jag gjorde vid mig, och då
svarade jag att det var F9-u ~ i ~ d h o h medins
cin som jag använde, så svarade han, bara
fortstitt nzed den' da, så ni kan bli bra, för.
jag har ingen medicin som kan bota er. Kom
hit &n 6 veckor, skall jag wndersöka er igen,
sade han ocksa att jag skulle rekonzmendera
medicinen till andra som Wade lwngsot, .så
svamde jag att det hade jag gjort till en hel
del, som jag trtiffnde p å .; sanatorium. Ja.g
var ndncli@n däq- och hälsade pd för en m&nads tid sedan. Jag har ju själv ,legat där i
G nzånader i fiol, men gjorde ingen )%?-bäitving pd lzvngo~~~za,
men ökade i vikt 20 7cilo.
Jag vagde 96 kilo när j0.g reste hem, men n u
väger jag 102 kilo, och tack'vare PI-zi f i a d y
lzolm, så ha liven 1ungo.rna bättrat sig. N u
önskar ja.g Fru Lindholm e n glad och trevlig
jul och tackar för all den'nytta P r u Lindholnts medicin gjort mig.

.

Högaktningsfullt A.

8tyrelsen.

dinarig möten 1:sta mandagen i varje manad
kl. 7.30 e. m. i Foikets Hus, rum n:r 4.
Styrelsen.

N.''

"H. den, 16,22 I:I2.
Myclcen tack för !llussinet. e et var et^ bra
medel.,.jag har fått upp mycks! sbaz sedan.
T?g ville härntecl bedja P.mi Li'j~cif:oEmont en
~ l l j sats Tussin tills s k t p d ~ . ~ 7 i ~ i Det
~ t . är.
'

i svalget jag har k a t a n rnid ;.dhosta. Jag
skrev luftrörskatarr för? 56myrr, jag förstod
mig ej p å slcillnaden fOrrän jag läst boken
,m Tzusin.
-Vänligen I. K."

"Eder magrnod.icin 'Stomin', som jag för
någon tid sedan ~*ekvire~ade,
har varit mig till
stor nytta f& m i n besvärliga mage, och eftersom satsen n u Lir'sht, ville jag hllrmed be&&
fru Lindhoht p r omgdende sända mig en st?dan sats till. S o m jag e . är så bra i mina
lungor efter en förkyl~zing, .skttlie jag även
bedja f& mig tillsänt en sats Fussiiz, som .jag
hoppas kanske k m d e ave? bliva mig till god
hjäljv, varf3r jag slmille bliva nzycket tacksam.
Höga1ctn.ingsfdt .K.17/12 19.
E. S."

"H. den 19/12 19.
Beder eder vara vänlig och sbnda mig dter
en sats Tussin hostmedel. Detta var vevkligen bra Itostmedel, och jag ktinner mig tydligen bättre och därför önskar jag fortstitta en
.
sats till.
HQalct+ngs fullt S. N.

"H.dec. 1 1 1919.
Vav av. goclhete~z sänd. ytterligare .l sats,
"G..den 18/12 1919.
Tzusin. Av all medicin jag emot Izosta anVar vlinlig och sand' mig ett paket Tussin, vänt under G dr IGar ilhgen varit av så välgöför e12 kamrat hur blivit botad efter använd- rande art som Tussin. Amer den oumbärlig
ning av ett p r satser av er berömda Tussin. för e n bröstklen och som en ytterst valsignelseHögalctningsfullt A. L."
brin.jande dekokt. Höga'ktningsfullt S. D."

'

Styrelsen

.

VesastaS.eins sot.-dem. kwinnoklubb haz ordinarie möte 1:sta tisdagen i
,varje manad kl. 7 e. m. å, lok8len Upplandsgatan 51, 1 tr. (Gustav Vass-automaten).
Uppbörcl och inskrivning varje möte. .
Styrelsen.

'

De sex originalbreven till förestående utdrag hava företetts mig, betygar Stockholm den 3 Jan. 1920. .
E x officio: U n o Oldenburg..
Vid. Kr. l:.-.

Notarius Publicus.

