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Kvinnornas  
De kvinnor, som samlades till kon- 

gress i Haag 1915, åhkildes med löfte 
om fortsatt samarbete i fredens tjiinst. 
Ur detta samarbete framgick den andra 
internationella kiinnokongresseii i Zu- 
rich 1919. På denna kongress stifta- 
des världssammansl~itningen "Interna- 
tioiiella ltvinnoförbuizdet f ör fred och 
frihet ", vilket antagit föl jande gixind- 
principer : 

Fö~~biiiidet vill f örena liviiinor fran 
alla länder, soin 
motsatta sig krig 
och som önska v a -  
ka f ör f öl j ande 
m%l : 

1) Slrtapandet av 
iiitei'nationell f ör- 
stådse och samvey- 
kan, som &all 
omöjliggöra krig. 

2) Förverldigail- 
det av politisk, so- 
cial och moralisk 
j iimlilrhet mellan 
män och kviimor. 

3) Genoruf öraii- 
det av dessa princi- 
per i alla uppfost- 
ringssyf t en. 

"Ligan ", villa t 
blivit f örbundets 
populära noaxnn i 
andra länder, dar 
detta ord ej har så, 
dålig lcla'ng som hos 
oss, har haft att 
gladja sig %t eii rask 
och kraftig utveck- 

arbete för folkförsoning. 
byrA.11 har - liksom alla stora int.erna- 
tionella sarnmaiis1utninga.r i våra dagar 
- sin verksamhet förlagd till Geneve. 
dess hemtrevliga lokal, Maison Interna- 
tiortale, G rue du Vleus-CollBge, inrym- 
nier byralokaler, bibliotek, som tillika 
ar samli~igslokal, rum som uthyras till 
resande damer, som äro medlemmar av 
eller vänner til.1 förbundet, samt en 
terassträdgrad, där möten hållas under 
den va.clcra h t i d e n .  Lolralen iippl&tes 

de valutasvaga. länderna har man ord- 
nat det syiinerligen billigt. Man har 
lyckats anskaffa utmärkta föreläsare 
från ett antal olika lan.der. Till.fa.lle 
har beretts att 'höra god musik och det 
sällskapliga umgänget har givit ett rikt 
utbyte. Man umgås med planer att nä- 
sta &r anordna en sådan sommar1rui.s 
vid netgoii dansk fol1chögskol.a. . 

Ekt direkt arbete i folkförsonings- 
syfte ar  den s. k. f r e d s m i ' s s i o -  

ling. Den hr iiatio- 
iiella f öreningar i tjngu läiider och 
smärre grupper i yt terlikare s juttoii. 
Dess medlemniar tillhöra skilda Taser, 
nationer, trosbelrnne'l.se och apbetsom- 
14deil. Men alla enas de i sin iver att 
bek&rn.pa vgldet .och att iippbygga ett 
nytt världssainhälle, dar griindprinci- 
pen ä.r förtroende och ömsesidigt Bi- 
stLlnd i stallet för det inisstroende och 
den allas kamp mot alla, som nu hotar 
att ödelägga vC~r jord. 

Förbundets ordf öra.iide är Jane Ad- 
dams, som grundat och fortfarande fö- 
restår ,det bekanta settlementet I-Iu1.1 
Hoiise, CEiica.go, soin ar  ett ovärderligt 
stöd för tiisenta1.s emigi.m~tei.. Central- 

Trtiskulptur av Karl Fiala. 

även för sammaiislntningar med be- 
slaktat syfte, så har Geneves Espe- 
ralitof öreajng dar sina sammanträden. 
]?örbundets ledning ar  1.agd i händerna 
dels ]?A koiigressen - den senaste ägde 
mm i Wieii 3.921 - dels p& en exekii- 
tivlmmmitté, som nyligen haft möte i 
Freiiburg, Baden. 

Saidri1.t lägger man an på att vinna 
iingd.omen. Fördenskull anordnas in- 
ternationella sommarsl~olor. Deil f ör- 
sta ägde rum i det natiirsköna Salzburg 
sominareii 1921. I ar ha tvenne ltuser 
1iA.llits. Den ena y a slottet Laiienstein 
i Oberfranlren och den andra i Liigano 
i. $ödra Schwejx. FQr cl.el.tagai:e fr811 

n e n. På förslag 
av svenska sektio- 
nen beslöts p& kon- 
gressen i Wien att 
särskilt beakta sa- 
dana gi%nstralrter, 
dar fruktan och 
misstro Astadltom- 
m.a ett spa.nt för- 
hAllande mellan 
grannarna. En Bom- 
mitt6 tillsattes, be- 
staende av: M. Wi- 
degren, ordf örandc 
(Sverge), d : r  Ethel 
Williams (Eng- 
land), Gabriellc 
Duchene (Frank- 
rike), Lida G~igtava 
Heymann .och d:ir 
Olga I<nischewdrp 
(Tyskland), samt 
Clara Ragaz, 
(Schweiz). M.an am- 
nar intressera per- ' 

soner, som ltuiiiia 
upptaga 'arbetet i 
gränstrakterna,. dels 
i form av upplys- 

ningsverlrsamhet i samråd med på re- 
spektive platser bosatta personer och i 
a.iisliitniiig' till deras sociala verksam- 
het. Sverge understöder f.  n. företra- 
desvis arbetet i Rhenprovinserna och 
Ober-Schlesien. I3artill torde ock 
lruniia raknas det pabörjade samarh- 
t et med Finlands f redsvänrier. 

De nationella 'aGdelningariia arbeta 
fullt självsta.ndig-t och ha naturligtvis 
i främsta rummet tagit iipp frkgor, som 
ligga dem nara. S% ha de engelska och 
irländska sektionerna apbetat för en 
fredlig uppgörelse mel.lan sina nationer. 
I U. S. A. arbetar man p% avvä.pnings- 
f iifl.gain och p% atet f% re-eringeii ge UPP- 
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skov mcd indrivaiidet av internationella 
].in Man har lyckats i vad som ankom- 
iner Ost errike. 

I Sverge finnes sedan 1919 en avdel- 
ning av f örbundet, vanligeil bena.mnd 
I s l v i n n o r i i a s  f r e d s f ö r b u n d .  
Iless iindambl ar  enligt det nationella 
prog'ranliii.et, att "samla svenska kviii- 
nor till arbetc för hemdens tryggande 
gciionz beliäilipancle av valdet som me- 
del att lösa konflikter mellan natioiier 
och sanihallskl.asser, 

saiiii; till allbete för filamjande av fri- 
het .och fram;it.skridailde ". 

Ceiltra'l.styrelseiis niedlemnimar aro : 
Matilda Widegreiz, ordf., Mia Leche- 

Löf gren, v. oii.df ., Elsa Borgqiiist, sekr., 
:IdXscz Ohlssoii, kassaf örvaltare, Emma 
Aii1i.11, Marta Bucht, Anna Lindhagen, 
:Iima Nilsson, Hedvig Koersncr, Hanna. 
Löfgren och Nainia Sahlbom.. 

l!'örlmndct har över 1,500 medlem- 
mar, dels förclel.ade pk Iirctsal: och dels 
direkt ansliitria.. 13yrRlolr;;ll: Snifilands- 
gatan 42, III. 

Vid dct oval1 omtalade mötet i 17~x3- 
lmrg beslötls - siisom redan varit syn- 
ligt i dcn sveizska prcssen - at t  till. den 
'i dec. d. i. i Haag sainn~anlilal.la en koli- 
ferens i iitcsl.utanc1c syfte att, iiiecl cr- 
:&mandc av dc ~.%.ttssynl~unliteF, som 
gjort sig gal'landc vid cscnipel.vis 1ö- 
sandct av en dc1 av ~~atio~ialitetsspörs- 
i~Gden, framdriva cn opartisk ïcvision 
av fixdsti.alctateriia.. 

In gcii svemk liVillllii, som f att ar 
. :Europas nödläge och soni. försthr d.en 

ciislrildcs betydelse och allavar, Iran här 
halla aig.borta. Miltte det bli klart, 
och 1eva.ndc för oss alla at t  enadc kiin- 
na vi iitriitta sto.ilvcrk. 

M a t i l d a  W i c l e g r e i ~ .  

P& rundresa i vårt vackra 
Sverge. 

Vid Abisko, cn turistort i hiiga norden, 
stiitiir ett  stort hotell och dar verkar livligt 
mod tiiristcr och folk ocli har ar  inan inne i 
 själv:^ fjällregioncn. 

Banan slingrar sig frain eniellan jättarna 
oeh Toriic trask, an inkliiiiid och an. högt 
upp5 t väggarna. ' Det rlitt aiisenliga Raisc- 
pakte tycker n-i.an kunna ranila ner över clet 
dar lilla leksakst%get nar soni helst, s& hotan- 
de högt och nara förcfajlcr det. Snön li8.ller 
p& a t t  sinälta litet varstniis bland fjälloii och 
raniiilarna förvaiic1lsi.s till fallande, forsande 
floder.. 'Viistligheten . har kryMpt ihop til.1 
snit, knotiga björkar, nieii så ar  inan ocksa 
flera hundra inetcr över havet. Luften ar  
klar och ren fast kall och bitanclc. - Vicl 
:Rilrsgranscn erhiiller maii tillfallj.ghetspnss 
pi% ett par dagar till Norgc mot 2 kr. avgift 
och cftcr ett  besök av tiilliniinncn fortsiittcs 
färden på deii nicst underbara färd soni ggrna 
tänkas k m .  

Än sl inghr  banan sig fram utefter b&g- 
väggarna niect endast sil mycket utsprängt 
soni skenorna bihövit, vadan a den ena sidan 
gspar avgrunden emot en och å den andra 
bar m m  fjallviiggarna, och. an kilar t%get in 
i bergen. E t t  tjugutal tunnlar lär det vara 
pi'i denna endast fcni niil långn bana. 

En bro över en gapande klyfta koiiiiiier en 
s t t  forniligen . hisna till. Närmare Narvik 
har nian en s v  Norges berömda fjordar djupt 
under färdleclcn. 

Eftor en nervkittlande farcl ar  nian s t  
h n i n i c  i den lilla fula; men dock idylliska 
staden. Soiii clettn. resebrev skulle skildra 
Svcrga fHr jag i detta sammanhang nöja mig 
nied a t t  enclast lanma en vy soiii jag själv 
sett och beundrade otroligt niycket. Franiför 
nug hade jag fjorclcn nied hamnen och dess 
niHnga lastancla rnalnif artyg, bakom. fjorden 
reste sig snöhöljda fjäll och bakom niig, när 
jag vände niig 0111, hadc jag högt uppe fäbodar 
B grönskande bergssluttningar niccl bctnnclc 
kossor och skrattande jäntor samt and% högre 
kala fjallviiggsr nicd snöklädda hjässor. Och 
Dvcr d 1  dcnnn prakt s t r h d e  en het julisol, 
~0111 gav cn r ~ n t  tropisk hetta $t .den lilla 
iubädcladc staclcn. 

Mimt ctt  par dagar tax clct iiinan man 
liiiiiicr ta' igen en 5 t h  dagars försilniniail 
sömn. Men i Sörniltind iir .nian soni hemma 
sch diir.för blir nian oiilhuldacl och snart n$- 
gorluncl:~ skick igen. Siirmland a r  så oni- 
ikrirct och s& viilkant s& fijr den hiir gtngcn 
rRr clct nog niccl a t t  oiiiniimna a t t  några 
:illtagsnn kkibbnr tagit sig för a t t  morclna 
3iigra förbuclsförcclrag; :illts% :%tt taga stall- 
3i.ng till dcn iii1 omdebattcrndc f olkoniröst- 
singeii. Hcilcr å t  dc kvinnor och klubbar, 
mm vilja tänka och haiiclln sjalvstiindigt! 

I f r t n  Söriiiland bar clet iväg till Östgöta- 
~ygclcr, clär insn nu som bast liilllcr p5 a t t  
liskii.tera hur clct skall lata sig göra a t t  för- 
iinclr:~ i u  f öranclct av helticlsläs~iingcn i folk- 
,kolan. Da det nii nicr lin iiågonsin uppgZr 
iör folkot vikten av undcrbyggnnd, s& slittcr 
]ot rika ocli :feta östcrgötlnncl till alla Idiitnr 
'ör ntt Iiinrlrn sitt folk fr511 hijiitn.iiclct nv 

6 klasser folkskola.. Och-detta t. o. ni. i Ellen 
Eeys egen provins! 

DL jag förm.odar a t t  "Bris" läsarinnor nu 
iiro nöjda p5 det har brevet, som kanske blev 
liingrc an redaktören tycker 0111, si% aterstår 
viil endast a t t  eftcr rundresan 18tsa soni oni 
nian vore hchina igen och avsluta  iic cd cn 
hälsning frLn en spegelblank VBtter, ctt  
historiskt Vads1;ens och Vrcta kloster, ett  
biillraiidc, rykande nien livligt Norrköping 
samt cn angenäiii farcl därifrån och till Väs- 
torås, dar instruktioner för c-n liingre tids . 

vistelsc i TTZstninnlnnd skola crhMlas. 
Och har Br jag nu, snurr:incle runt ifr81i 

socken till socken, uppinanaiidc kviniiornn 
at t  bcvakzi, sina medborgerliga riittighetcr vid 
omröstnings- ocli valurnorna snnit åläggande 
dom, at t  efter moget övcrvagaiicle röst& eftcr 
aitt egct. inres maning; cftcr smiivctcts bud 
=h efter m&nniskokarlckens clirektiv. 

N e l l y  ' i ' h u r i i i g .  . 

Riidila Barnen vill Iortsät1a at t  sända nieilel 
till bespisnin i  l i r  ryska barn i Saratov. 

12 öre pr dag och barn. 

Badda Barnen Fnsanlde de första bi- 
dragen till Saratov i a.ngusti förra h e t  
och har till.samm.ans lämnat bespis- 
ningen i Saratov 47,300 kr. Antalet 
barn, som, för dessa pengar lamilat bc- 
qpisas i Svenska Riidda Barnens köls, 
har varierat i ant.al. Högsta antalet p5 
en gå'ng synes hava varit iiarmare 2,000, 
detta dock under kortare tid. :C som- 
mar synes det varit omkrini 800. Pen- 
garna ha räckt till och med aiigiisti m%- 
nads slut. Endast. i den m8n Sverge 
fortsatter med siii bespisning i hiinger- 
distriktet Saratov 1sl.i de baim vi där 
där förut hjälpt även denna vinter 
h j%l.pta. 
. I somras irispekterades Saratov au 

~maraexpeditioileils , ledare ge1zera.l- 
I i  onsiil Elc.straiid. 

Man. b er almar at t lit spisniii gen av 
800 barn s l d l e  kosta 3,000 kr. pr må- 
nad, ai1ed.e~ onzlcring 12 öre pr dag och 
barii. Att iven i f ortsäJtniizgea uppii5 
un sadan summa 5.r fö r  R. B. omöjligt,- 
iizei~. det slriille .dock vara beklagligt on1 
vi  icke i 112igoii nihl kunde fortsatta. 
Alla, soni o ii id er den gangna vintlem gi- 
vit sin skiirvetill Saratovbai:aen, upp- 
manas diirför 11; det varnilaste att icke 
heller iiii g1.ö~i n1 a dem. Medel kuiliia 
insiiiidas, liksom f örut, genom Mor goii- 
bris' espedition. 

SB la'nge cliindct valiar dariite i viiyl- 
d& ldtstc vi ju fortsatta a t t  göra vad 
v i  kunna. Blir aven skarven liten ar  
den dock ctt bidrag att inii~ska bitteï- 
het och fö.iit.vivlaii och £8, de nlottaga.ii- 
le  att Iriinna att inbördes bjii.111 annii 
:sis.tci:ai: i cle~ma f asansfiilla värld. 
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Vi och vårt. 

Ren föda. 
Det finns väl iiite nAgon miiiiiiislia, 

som inte vill ha dct instr~inicnt, hoii 
a.rbetar med, .s& slra.rpt och cff elctivt 
soni möjligt. Yiir kropp ar  vgrt in- 
strnment i vaddein, och vi. borde ej sky 
n2igr.a meclel at t  göra dc11 diiglig och 
cff ektiv. Dcii f öriindras staxid@ - 
gamla celler stötas ut och iiya bildas 
- och efter sju Ar ha vi cii fullstin- 
digt ny kropp. Och denna nya lrropp 
byggs upp av vår iiiiring. Det liggel: 
i icke ringa niån i var egcn hand - 
genom val av lsinzplig föda - at t  bygga 
upp en frisk och harnionisli eller en 
osund och disharmonisk ];ropp. Vi 
maste lära oss c11 sak, som vi i egen- 
skap av  finsi in al ra.^^" ej vilja lika oss, 
iziimligen, at t  s j u k c1 o m a r 11 a 
f r a m f ö r  a l l t  b e r o  a v  e n  
o i i n d a m & l s e n l i g  f ö d a .  

Och 17i inse, hur iitornordentligt vik- 
tigt det ä.r för oss at t  ha i-ibgoii ]<UTI- 

sk.ap om födoä.mnena för at t  kiinna 
valja ren, uppbyggande, och sa-mtidigt 
billig, föda för vara egna och d r a  
barns Irroppar. nikr iitrymine slriille 
behövas för at t  uttömma detta iimnu 
ii11 tidningen kan avstå. Darför end.ast 
iifigra antydniagar, hiivudsa.kl.i, w.m . . om 
clc onlviirderiiigar soni ägt rum. 

Bara föcloanliieii best% av ii, g g- 
v i t a ,  k o l h y d r a t ,  f e l ;  t och 
m i n e r a l ä m n e i ~ .  

I gamla dagar - och de dagarna iiro 
för övrigt icke äldre, an at t  alla l.akai:e, 
t. o. rn. de yngsta, ha lärt det - sjöngs 
iiggvitans lov : l/, ?L l/, av födans nä- 
ringsämnen nzåste best% av äggvita. 
Nii har man priitat av pil fordringarna. 
och giritt ned till 'j,,. Och i stallet för 
at t  proppa i sig 120 gr. aggvita pr dag, 
som den olycksbringaizdc Voitslia. nor- 
men pfibjöd, nöjer inan sig nied 20 & 30 
gr. aggvita pi: dag, om inan iii: cii fnll- 
viisen, arbetande msii~niska, och blir 
starkare, la.ttare, niera motstå.ndsliraf- 
tig an förr!  Och födan blir billigalrc. 
.l!y äggvita är  v&rt dyraste födoami~e 
- kalorierna (man mater födoamnena.:; 
va.rde efter den viirnzerniingd de ut- 
veckla vid förl~ranning och angel: den- 
na värme i 1doric.r eller .irä.rnieeiihe- 
tcr) i kött-aggvita i r o  15 B 20 gilingw 
så dyra som kalorierna i st.aikelse. Det 
$1: lrla.i.t, a t t  dct inte i r  elioiioiiiislrt i 
s& fall att. Icva på iiggvita.. Och dct 
iii: vida.re gaiiska klart, a t t  Iran nian 
nöja sig nwd 20 A. 30 gr., ar det intet 
under, on1 organisnzeii blir 11esvS.rad 
a.v de 120 ii 200 gr., som m.A.mga hit- 
tills förtirt .  "Det fiiins nfigot, soni 
heter s l a g g", sagci: Hindhedc. 
"Det $.r icke bra att clcla med kol, soin 
iiinehå.lla för mycket slagg. Med st2.r- 
Irclsc, fett och socker sliall alltsammai~s 
i kroppen förl:)~%i~i-ias till kolsyra och 
v a t t ~ n ,  Iian l/,; av aggvitan icke för- 

I.wi..a.uas i orga~~is:m.eii, utart n-i.Astc bort- 
slta.ffas gcnom u~;ineii (s8som. ii.~:iiz- 
iimiie, i i r i ~ i s ~ r a  ni. m..). Men denna ut- 
rei~.siiing av cldstaden 1costa.r arbete, 
vilket slral.1. utföras av lever och iiju- 
rar, och skols dessa utföra 3 ii 4 g8.11- 
gcr s& IZ1yclrct arbete soni nödvamdigt, 
bli dc uppslitna f ör tidigt. I3arif i%u 
hä.rl.eda sig nied all sannolilrhct de ut- 
omordentligt vanliga lcvcr- och iijur- 
sjukdoniarna, sirslrilt hos de föi:mög- 
nare klasserna. Dessa sjukdomar äro 
särs1ril.t middagsherrarnas baneniiin. 
Meil vinet medvcrlrar ju också har, 
lilrsom brä.nnviii och ö1 längre ilcd. 

Mali Iran iiite se detta slagg, men 
det kan kannas. Nä.r "gikten" sliter 
i lemmariiA, a r  det ofta slagget, som 
Irnaclrar på för at t  medde1.a eldaren, 
at t  han cldar med dåliga kol. 3fcn el- 
daren a r  oftast döv . . . " 

Avlidne prof. Carl Lange för 15 
olika sjnkdomar p8 aggviteövergödnin- 
gens skiildregister och d :r Ales. Haig 
i London ökar ytterligare. listaii. 

Japaneseriia ha aldrig "gikt j, fast- 
an de leva i det förskrackligaste drag 
f r h  öppna fönster och dörrar och om 
vintern roa sig ined at t  i 11.aket tillstånd 
trilla runt i snön. Men så leva de .ock- 
så hnviidsaldigen på lröttfri kost ! 

Under aggvitans g1.ansperiod ai-isags 
det, a t t  v i  skiille ta  våx aggvita från 
djiirrilret (magert kött iimeh%ller 
20 O/o aggvita, resten vatten ; hönsägg- 
vita. 10 7~ äggvita, resten vatten), och 
den tiden präglades också av  ett oer- 
hört 1Gtt.a.tande. Men med äggvite- 
teoriens fall ha.r man fiinnit, a t t  man 
iiven 11% lröttfri kost icke Iran nndga 
at t  få, tillrackligt med äggvita (säd 
innehiiller cirka 10 % äggvita, dess- 
utom 60 P/o liolhydrat, stärkelse; pota- 
t,is 2 % äggvita, 20 (ro stärkelse; iirtci:, 
böiior och linser iniieh&lla mycket 5gg- 
vita) och med IGittre upplysning ha vi 
kniiiaat göra avdrag p& köttdieten. 
ITårt ideal ii:r såviil ekonomislr (och 
darf ör social) som hygienisk synpiinlct 
iir at t  helt komma ifrån lröttct. Utan 
överdrift torde man lriiiiiia medge, at t  
kött iir mindre ~:cn föda: f ö r r u t t- 
n e l s e p i ! o c e s s e n  i 1 i t r a d e . r  
j u  i o c h  m e d  d ö d e n !  Vid 
cell.cmas upplösning danas dessutom 
piirin-änmcn, döda iimilen, gifter fö r  
var kropp. Den som iiter kött, har 
~llltsA a t t  111: sin liropp avsldja ickc m- 
dast sina. egna, utan också, djurets av- 
fallsprodukter. - EIi.rtil1 kommer ock- 
så, at t  kött ä r  berövat. a.11 vitalitet, Allt 
liv. Vi n ~ h t ~  iir alla syiipuizlrtei: ut- 
dönia kött ur ungdomens föda. 

Om kött och köttaggvita överskat- 
tats, så ha i stiillet i i i i r s a l t  ~ Y I I . ~ ,  

miiioral~mi-ic~~a., i allra högsta grad m- 
derskattsats. :De för kroppens uppbyg- 
gande viktigaste miizei.alarniicna iiro 
jiiri-i., n a t r o n  och 1ral .k.  Järnet 
förmedlar i hem.oglobiiiet i blodet upp. 
t agal: de av s yre, natronf Öi:eizingariia 
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I (6 lclorizatri<m, kolisalt) förmedla 

A,Pc'i.nga ~:nbbnii-igar i vArt hi l~oti l ls t~ncl  
bero p i  frcS1mai.o av tillräcklig m.aiigcl 
iliirsalter, bl.. a.. cngclslsa sjiikan, s. k. 
bl+sot och blodbrist. Den för krop- 
pen l i inq~li~astc fo~:mcn s v  11aisalteter f&  
vi ur viistrilret. IGn ga.iii.rna1-tysk vis- 
hetsregel 1.yder : "&tannislraii leve av 
viistrilret ; vastrilcet av miiiei:alrilcet. 
Allts; inte pillc.r"e1le.r andra preparat 
iir miiieralrilret, iitna.n . en annan diet ! 
"ICöIcet ä r  f ïaintidciis apotek. " Vit- 
betor, rödbetor, sel.leri, moröttcr, iii- 
disor, ~itk8.1, spenat, sallat, nässlor, 
torkade filron, äppI.en, smultron och 
för övrigt all friilrt iinaiehålla ii5rsa.I- 
ter. Vi skulle lata barnen iita så n-iyc- 
ket frukt som möjligt. Det slriille inte 
vara tiill p% friikt, ty  :£riikt a r  ej en 
1.yssalr. Och det a r  något fel, ilar fral<- 
terna i ett 1.and iiro s& dyra, at t  frnk- 
ten i ena 1andsä.iidan få,r riittna ned i 
massor, medan i deii andra 11ariie1: 
hi1ngr.a efter den och g& i rader pa 
torgen och tigga friilrt. E t t  applc 
varje morgon före eller till gröten lin- 
der hösten ar  det minst varje barn 
borde få. Under sommaren tillfiille att  
plocka ocli äta våra harliga slrogs11ii:i.. 
Sköna drömmar ! 

Vad iiässlor 'bet.ra.ffa, lriiaiia dc an- 
vii11.da.s hela sommaren : niir n~ an bry- 
txr dem., Ironlma nya skott, som sedan 
åter lciinna toppas. Dc. äro latta att  
torka för vint.exbehov. - En v%r? dfi 
jag var övertrött av mycket slit och 
illa iiiird, botade jag mig genom at t  till. 
middag sa gott som. varje dag i 14 da- 
gam tid äta endast smörgis och ilässe:l- 
soppa (utan biil.jong n.aturligtvis !) . 

Vad sallad betriiffar, 5.r hela 11at.u- 
ren full. diirav. Cikorians, smörbloq- 
mans och lejon tamdcns skott H tas med 
f örtj ~~sii.in g av f ra~ism.iin~zell. I Eng- 
land iites lrrassen. Liingrot en (mal- e 
lan), som vii.xer utefter alla vägar, 
1ärnna.r oclisii, cn narsa.lt rik och god 
spenat eller sallad. 

Det iir natiii.1.igtvis ntoinordentligt 
viktigt., a t t  de i r&p.rocliilrtern.a ini-ic- 
l~i%llna 1iarand.e salterna v e r k l i g e n 
komma i magcii och ej skalas bort 
(soni i siktad s id )  e'ller kolras ur. 
Chihzsalrer böra helst å,ngkolras eller 
Icolras i s; litct vatten, a t t  det lrolcar in 
( "Bort spad"). Och i alla häizclelser 
bör man al.lt.id anviiilda spadet, emedan 
det a r  dari maii har de va.rderika sal.- 
terila. Allt, somskan licdia i sitt skal, 
sz"lsoin potatis och röc3betor; bör s8 gij- 
I%S. 

li'iiiinczlet mjöl. a r  f örla,stligt ; iiveils5 
polerade gryn. Ris iir ett av de mest 
liittsmiilta och i-iäringsrika av alla 
Eödoä.nineii och tojanar halva jordens 
bef ollming till. 11iirii-i g. Men det ris. 
soni i allniiiiihet siiljes har, iii:. niest po- 
lerat och da rigenoiii bci:.öva.t inyclcct 
viktiga ~l~est.Bndsdcl ala - iiihwilterna 
sitta i si den iziirmast slra.let - och d.ar-q 
föl! ni: iiariizgssyiip~inkt~ Pörliastlig!.t. 
Det ldligaste iliset ar  det minst polc- 
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rade och dii.rfö.i: det basta. 

g r y II, mjöl, smör, 
III jöllr, gi.önsakcr 

I?olsyr.ea.vsöndringen, under det kalken S ii d, 
~ippl~yggei: l~eilstonimc och tander. 1 i: ö t t e I:, 
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Nooem ber. Strödda tankar om oss själva och vårt arbete. 
Är d u  döden, som kläder i silvrad 

rimfrostmantel 
skogarnas skimrande guld i en enda natt? 
Är d u  förgängligheteps konung - 
som leker med somnarens sista skratt. 
O död - då ar d u  livet själv - 
som spirar w nybäddad grav. 

Så som d24 arzdaktsfullt kysser, somma- 
rens saga ut 

med rimfrostsilver och stjärneljus i stilla 
novembernatt. 

S6 skall en dag jag famnas ock - ej 
till en evig natt. 

Ur samma kand skall jag spira igen 
- in i livets oändliga gång. 

f öda och borde atgöra huvudbestånds- 
deleu i vara m%ltider, silsom de voro 
hos vara förfiider och delvis annii äro 
hos var lantbefolkning. Och när våra 
barn begära sötsaker - ett berättigat 
begar, som bottnar i, att deras krop- 
par behöva socker -. s& tillfredsställ 
detta begar ined det som bättre är, 
med söta friikter (Cadisfilcon, sviskon 
och med saftiga frukter; vinbär, apel- 
siner). 

Grönsaker och fïiikter slciille kiiiina 
finnas i över£Löd, även i Sverge. Det 
fattas, emedan en falsk iläringslara be- 
fordrar det överdrivna frarnibringan- 
det av slaktboskap. Kom ih&g, att 
'det stycke land, som föder e n jä- 

~gare, kan föda t i o åkerbriikare och 
h ii 1-1 d r a fruktatare ". Kommunerna 
borde plaatera fruktträd utefter vä- 
garna. 'Varje jordägare borde se till, 
a.tt minst e t t friikttra.d planterades 
varje år etc. 

Men v i, v i  maste biittre utnyttja 
vad vi redan ha: de pengar, som vi nu 
förstöra på d&lig korv, selriinda kött, 
tobak, kaffe och brännvin, borde v i  i 
stället lagga ner p& billig torkad 
frukt - B.pplen, sviskon, fiiilron och 
dadar - s& bli vi och dira  barn 
hiittre nisda. 

~ n n a  P a l l i i i .  

Anvisningar : 
F r u  E k b e r g s  lco l rbok:  "Va.d 

skola vi äta?" 
Fru Upplings vegetariska kokbok. 
Hindhcde : Näringslarans gruncl- 

drag. Kr. 1 : 50. - Ekonomisk kokbok 
(häftad 1 kr.). 

Gedda : Hälsans beroende av narin- 
gen. 50 öre. 

D r o l r o  o :  Smärtfri för- 
lossning. 1 kr. 

Sells : 
1 kr. 

Köttkost och 

Brev V. 

Kära Anna! O 

~Battre blir det ej forrh alla manniskor 
lërt ~ i g  försts atat det Or allas plikt att arbeta 
och a t t  allt arbete tir vtlrdefitllt och nödrlindigt*. 

Som du ser s% börjar jag med slut- 
orden i ditt brev. Jag gör dettadar- 
för, att jag tycker de ge liksom svar 
pk hela brevet. Det är just detta, att 
människorna maste lära sig första, att 
allt arbete, vare sig det nu är handens 
eller hjärnans, ar lika nödvandigt och 
lika värdefullt för det mänskliga väl- 
befinnandet. Och det är just detta 
som är så, nödvändigt att få, in i det 
allmanna medvetandet, det ar själva 
grunden för att f& en bättring till stånd. 

Varje människa som utför ett för 
samhället nyttigt och nödvandigt ar- 
bete bör därför ha en ersättning stor 
nog att därpA föra en människovärdig 
tillvaro. Men dit mHste vi nog arbeta 
oss fram själva genom fortsatt arbete 
i våra fackliga och politiska organisa- 
tioner. Det a'r huvudsaken att vi inte 
slå oss till ro - vilket dock arbetar- 
klassen sorgligt nog tycks ha en viss 
benägenhet till, om man fAr döma av 
de senaste valresultaten - utan out- 
tröttligt arbeta på var .fullständiga fri- 
görelse, i sAväl ekonomiskt som poli- 
tiskt avseende. 

Vi f A  inte ge oss nagon ro, förran 
vi kommit dithan att yrkesarbetaren 
f%r utföra sitt arbete under samma 
gynnsamma betingelser som ingenjö- 
ren eller tjänstemannen. Ty det äro 
vi ju överens om, att felet ligger inte 
dari, att dessa senare ha det alltför 
bra, utan felet ligger däri att inte alla 
f A  arbeta under lika gynnsamma för- 
hallanden som dessa. 

Likas& när det gäller vAr bostads- 
frhga, SA är det ju detta att det inte 
ar n%got ovanligt att det bor tio per- 
soner, ja, kanske ibland fler, i ett rum 
och kök, som är s% upprörande. Bo- 
stadsfrilgan är nog för närvarande 
den mest svArlösta och den sorgligaste 
av vara sociala frhgor och darför aven 
en fraga, som i hög grad påkallar v&r 
uppmärksamhet, Sk länge inte vi alla 
som lida under Mngboddheten nog 
kraftigt reagera mot densamma, s& f& 
vi nog också, ha dessa olidliga förhal- 
landen kvar. SH länge arbetarna nöjde 
sig med att slava tolv timmar om da- 
gen, sh lange fingo de ocksh fortsätta 
därmed - kanhända de nu genom 
sin politiska slöhet Aterkalla ett lik- 
nande tillstand - och s& blir det ocks% 
med bostadsfrsgan och med alla våra 
sociala fragor. 

Vet du, just som jag sitter och skri- 
ver, rinner mig i minnet en liten han- 
delse. Det hande härom Aret att jag 

omkring i det lilla samhgllet. Bäst vi 
gAr och tittar oss omkring kommer vi 
till ett stort hus: ,Det här är bad- 
huset V sade min följeslagerska, > det 
ar var d. v. s. klubbens förtjänst att 
det har kommit till. Här fanns förut 
intet badhus, vi tog upp fragan på 
ett klubbmöte, skickade den vidare 
till arbetarekommunen och därifran 
till fullmäktige, och här star det nus, 
tillade hon med berättigad stolthet. 

Nog äro vi små och obetydliga, och 
nog tycka bHde vi och andra att vi 
inte duga till nhnting, men vi kanske 
allt and% kunde bygga både bad- och 
boningshus om vi riktigt lade man- 
ken till. 

D Huslihllerska med lön hon räknas 
för själv fön ör jan de^, ja, det ska de 
gifta kvinnorna göra ocksil nu efter 
den nya äktenskapslagen, Nu är det 
bara frkgan om huru länge det dröjer 
innan vi få gehör för den lagparagra- 
fen. Det ar dock alltid så, att det 
g8s lättare att få bort en skriven lag 
&n en oskriven. Det pastas att kvin- 
norna besitta en viss makt när det 
gäller att ändra eller behHlla seder 
och föreställningssätt. Det nästan 
skylles p% dem att det äro de som 
giva ton. JAt oss nu riktigt känna 
efter 0111 vi ha den där makten, och 
ha vi den, ja, 1At oss d& för all del 
anviinda den till att f& bort gamla 
osunda fördomar. 

växtnäring. 

En tjänstemannahustru eller för Öv- 
rigt vilken kvinna som helst, Bom sät- 
ter en ära i att vara okunnig och ovan 
vid arbete, hon är dum, och har ingen 
rättighet att göra ansprhk p% socialt 
anseende. L%t oss nagla fast den sat- 
sen, och låt oss riktigt kraftigt arbeta 
pli att f% den inpräntad i medvetandet 
hos vAra uppväxande flickor. Det UT 

inte arbetet som förnedrar människan, 
utan det Cir snitnniskan som förnedrar 
arbetet. 

besökte en liten kvinnoklubb n Ag06 
stans i vart land, och där var en av 
medlemmarna nog vänlig att visa mig 

Lht oss höja arbetets anseende i 
vart eget medvetade, och i vara barns 
medvetande, och låt oss enigt arbeta 
för människovärdiga förhallanden &t 
alla som arbeta. 

Malin. 

Morgonbris Julnummer 

kommer att bliva ett 
praktnummer trots 

sitt vanliga pris. 

Insänd rekvisition om förhöjd 

upplaga omedelbart. 
w 



Palats Internationale, Geri6ve. 
ByrL för  kvinnornas internationella frccls- 

sammanslutning. 

tysk 
Tidsepoken föder sin diktare ocf 

diktaren ar tidsepokens uttryck, han gel 
ögonblicket sin egen färg, sitt eget bloc 
samtidigt som han själv speglar tiden 

Haii ar ett underligt ting på gott ocl- 
ont - en förare och en profet, en ledc 
och en larjutige; han siar i sina dröm- 
mar och drömmarna bli levande liv, bl: 
verklighet. 

Diktaren lär av tiden och lär man- 
niskorna. 

Vill nian tränga in till ett folks hjarta, 
skåda och lära kanna dess innersta va- 
sen .- då bör man fördjupa sig i dess 
iinga diktning, ty den ger ögonblickets 
spegelbild Ater. 

"Der Dichter trauint nicht inehr ir: 
blauen Buchten - - - . ' j  

Det ar Walter Hasenclever, en av 
Tysklands unga diktare, som talar. - 

Hasenclever ar född 1890, studerade 
först hemma i Tyskland, sedan i 
Lausanne och Oxford vid den filosofi- 
ska fakulteten. Han debuterade 191 3 
med diktsamlingen Der Iiingling. Så ut- 
kom Das rrnendliche Gesprach, och Der 
Sohn och våren 1915 skrev Hasenclever 
Retter, vilken förbjöds utkomma av 
krigscensuren. Mari ansåg boken för 
ett "statsfarligt" verk - - -. 

Under det lian befann sig i krigs- 
tjänst i Belgien, Polen, Serbien och 
Macedonien skrevs diktsamlingen Tod 
und Aufers fehung. 

På grund av sjukdom blev H. 1917 
frikallad från krigstjänstgöring och un- 
der en sjukhusvistelse samma år skrevs 
Antigone, och påföljande år utkom Die 
Menschen. 

Alltså en produktiv diktare! 
Hasenclevers hela produktion vittnar 

om ett varmt brinnande hjarta, en okuv- 

lig viljekraft och det ligger en rasand 
fart över det han skriver - man ka 
saga att d.et går en storm genom han 
'dikt. Han har fått namnet "den poli 
tiske diktaren", men detta ar sant en 
dast i ordets djupaste och allvarligast 
mening - den, att .han ar med sin tic 
zvlyssnar dess sorg och känner dess Ii, 
inom sig själv. Han har framlagt sit 
program klart och tydligt i en dikt. De 
ar hans program som diktare. 

"Er wird ihr Fuhrer sein. 
Er wird verkunden. 
Die Flamme seiner Wortes wird Musik 
Er wird den grossen Bund der Staatei 

grunden. 
Das Recht des Manschentums. 

Die Republik." 

Ja  - han, tidsdiktaren, skall vari 
föraren, ledaren - hans ord skola vari 
musik - han skall grunda det nya - 
havda mänsklighetens ratt till et, 
mänskligt liv - - -. 

Debutboken, Der Iiingling (Ynglin- 
gen), ar en glansande början på en dik- 
tarbana. Stormande, brusande strofer 

ter med det gamla, for in & ny anda 
blir domare, profet, men ock bekan- 
nare. Och över det hela hänger de* 
tunga svarta molnet - varldskatastro- 
fen. 

Hasenclever talar till människorna 
till hela världens folk. I Der Retter 
(Räddaren) låter han en rnanniske 
träda fram till kungarna och diploma- 
terna och tala för den niarteradc 
rnanskligheten. Mot diplomaternas dia- 
lektik och mot nationalismens falska 
patos ropar han: "Jag kan endast leva 
i min samtid, mina herrar! Och jag 
känner den inom mig, känner de kval 
som ar tidens och det kalla iiiörkrets~ 
Jag hör de döendes rop på slagfälten! 
'Min broder!' ropa de . . . Jag kaniier 
de rättslösas förtvivlan, dar de sitta 
fångna i fästningarna och jag känner 
deras längtan över murarna mot de- 
eviga barndomen - - -." 

Diktsamlingen Tod und A.rrfersteh- 
ung (Död och uppsthielse) ar född 
Lir skyttegravarnas gråhet och slagfal- 
tens fasor. Den har något - nej inyc- 
ket! av anklagelse över sig, den ar en 
stridsfanfar, en ropandes röst. Dikter 
sådana som "Jauris" och "Roger 
Casement" äro glödande, och - varför 
sj? - blödande.. . 

Och i Antigone låter diktaren själva 
[orden ropa av fasa för sina lik - - - 
'men jag förvandla eder!", och i Die 
Zllenschen (mannsikorna) säger han: 
'Jag älskar eder, trots edra felH--. 

Det ligger stilsäkerhet och gestalt- 
iingskonst över det Hasenclover skrivit, 
Ilar finns musik och rytm, eld och tårar 
- dar finns det mänskliga, det verkliga 
)ch dar finns det visionära. På en enda 

hymner till tidevarvet, till människorna diktning. 1 -  upprorets kraft och urkraften . . 
Det ar ynglingen! 

rad kan ett helt släktes Angest .och 
fasa uttryckas. Som i Die Menschen då 
en ropar: '?Guld -- - - bröd - - - 
jag blöder - -!" Man kan kalla det 
diktning med smartsammanpressade 
lappar. . . 

* 
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En annan tysksprikig diktare, över 
vars öde det ar något av livets stora 
tragik ar Oskar Kokoscha. Han ar 
både konstnär och diktare. Som målare 
hade han redan vunnit berömdhet då 
lian .debuterade som skald. Hela hans 
hittillsvarande produktion ar ej kvanti- 
tativt stor, den kan gott få plats i ett 
enda litet band. Men kvalitativt intar 
den en god plats. 

Kokoscha debuterade som diktare re- 
dan 1907 med Mörder - Hoffnung der 
Frauen, sedan utkoni Der brennende 
Donzbusch (19113, Hiolo (1917) och 
Orpheus und Euridike ( 19 1 8). 

Kokoschas diktning kan kallas för 
visioner. Det ar mest "drömbilder" och 
sadant och den rör sig om problemet 
man och kvinna. Men samtidigt omfattar 
den den mänskliga tillvaron i dess olika 
foirner. Fråga och aning blandas sall- 
samt i hans diktning - - - "Varför 
ar du ej god, människa - varför - 3" 
frågar han gång på gång. Det ar den 
eviga frågan, och tvivlarens fråga. 

Man kunde saga att det ligger en fläkt 
av Baudelaires anda över Kokoscha. 

Hans liv ar en tragedi. Han blev 
nämligen 1917 ytterst svårt sårad i 
kriget och ar fysiskt förstörd för all . 
framtid, Kokoscha har också uppträtt - 
såsom teaterreformator, men härom kan 
undert. ej yttra sig. Dock lära hans 
hypermoderna åsikter angående regi o. 
3yl., ej ha slagit särdeles an. 

Ur hans Orpheus und Euridike kan 
riteras rader ur den i detta stycke in- 
gående orimmade, men underbart sköna 
carlekssången : 

Dramat Der Sohn (Sonen), som bry- 

"Nej, låt mig tala 
- jag älskar dig, 
älskar dig mer an lyckan - - -." 

I .  

Hasenclever och Kokoscha äro tvfi 
>lika typer för de nya4tterara ström- 
lingarna i Tyskland och vi veta att en 
iy tid ger nya former och nya tankar. 
)et som ej det kejserliga Tyskland tål- 
je, det far leva och utvecklas nu. Ty 
jet ar en .friare anda över den tyska 
iiktningen av i dag, an över. den som 
;kördade lagrar före kriget. Fast det 
gavs naturligtvis undantag. - Men i 
nycket låg maktens tunga kejsarhand 
iver det som älskade frihet och ljus. 

Dock - nu ar detta på vag att n i  
~rkannandet om det än kan vara ett 
ity~ke kvar. 

Men det unga tar sig alltid plats! 
Berlin 17 februari 1922. 

E-d 1-12. 
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Folkskolan som bottenskola. 

l311 niidersölcning av medelblderil hos 
clem, soni .avlagt realslroleesamen, ger 
vid handeii, a t t  mellai~slzoloriias gossar 
iiro något yngre a.11 liiroverlieils meii 
iAgot äldre iiii i:ealskolornm och silaill- 
slrolornrts gossax, omkr. 22 dag., och att 
inellanskolori~as flickor iiro 105 dagar 
iildre an sams1colornia.s fli~lioi.. 

Skolkommissionen beralrn~ar, att stii- 
den tesameii sls.a,ll uppii%s tre &r eft er 
realskoleexanien. Enligt nu radande 
£'örh!illandei~ slsiille medelcilde1.m vid 
student esanicii f ör sanitliga Iärjnngai. 
Iiomnia at t  uppgå till 19 3/4 &r, d. v. S. 
0.4 lir högre äii den niivarainde inedel- 
filderii hos abitiii.ici~tei~t erna vid läro- 
verk cn. 

Beträff ande f 1.ickorna s1ciill.e iilders- 
höjniii.gen endast bliva 0.1 &r. - För 
a t t  göra en I&i;g historia kort s& inlle- 
b i r  de laelaterade förhållandena, at t  de 
barn, son1 u t@ iir de valsitiierade heni- 
men i st.ii.derna, få  off ra nbgot ,au de 
förctrad.esrättigIietw, dc hittills åtnjii- 
tit, iiiider dct at t  lands1.1ygdciis och dc 
f attigare sta.dsba.riien f A mö jlighct at t  
f öilliorta iitbildningeil f ör sina franitidzl 
livs~ipl~gif t er. 

Om nu, &som. liommissioileil f öi:eslAr, 
dc t14 liigsta lrlasserna. i läroverken 
borttagas, och alla barn hiinvisas till 
a t t  genom.g& fol'kskolan, s& skullc, me- 
nar man, cle högre 1ii.roanstalteriia kom- 
ma at t  utöva en. stösaiide ii~ve.rlrail p3 
f ollrslr~lans arbctc. I: f ~ l l i ~ k ~ l a i i  skiillc 
i de högre kl.asserna behöva. upptagas 
nya läroamne~i ell.e:r ih.a esdel al:. och 
nian sltrillc nödgas sy,sselsä.tta sig med 
vissa f ormel1.a övniiigai;, som bildadc 
grundval en f ör den hö i re  undcrvisniii- 
geii men ej hade nagon direkt bcty- 
delse f ö r  f ollc~kol.aiis uppgift er. Detta 
slr~ille ö Iila dct nGii~.gsyssl.eri., av vilket 
f ollrslrola.~~ ];edaii nia lidel!. Koirini.issio- 
tieil havdai: cniellcrtid m.ed styi:ka, ,alt. 
den lii g1.e skolf or~ncii icke gcnoni obe- 
hörigt t ryck uppif i.Cin f 2i.r sin cgeatligzl 
iippgif t :Eörrycl~t. Aulrnyt.i~ii.i.g'cn av de 
olika skolfornierna bör ske geiiom an- 
pa.ssniiig av undc i~v i s~~ i~~gen  i den hög- 
IT sltolf ormeii till dc kunskaper, lihjiiil- 
gama inhiinitat i. den liigi:.e. 

E 11 bland de mbiiga iiivi?nciningar, 
niaii. ~ x s t  mot bottenskolans 1;ealisei:a.n- 
de, iii;, a t t  fol1rsliol.ai-1 icke, i det slciclc 
clen INI 1:)cfinncr sig, i r  mogen för upp- 
giften at t  bilda ~~iidei:Iag f ör den högïc 
undei+visiiir.igeil. En  av dem, som niest. 
sjiinga 11% den inclodien, iir foUcslrolc- 
iiispelctö~: Karl Noi:dliind i S toclrho1.m. 
De slril (h. s1col.typernas Iivalit et in0111 
landct iilo si. ~ii~slanclc, att, rcdan p% 
giaiiiid cltii~czv l ~ ~ o t t c ~ i s l r o l . c p i ~ o g ~ ~ a ~ i ~ ~ ~ ~ c  ts 
rcaliserandc vore ntesliitct. Dct ii.ia 

Litail vidare kla~t . ,  a t t  den senare in- 
väiidiiingen har ett visst fog för sig. 
Men hi.r bör påpekas at t  sedan rilrs- 
dagen för några' &r sedan beslöt om- 
organisntion av f olkslroleii~spektionen, 
har ett särdeles energiskt ,arbete bedri- 
vits för at t  f,& biittre, d. v. s. heltids- 
läsande skoltyper mera allniänt till 
stand. Heder å t  vara f olkslrolei~ispek- 
törer, som s& viil :förstått sin uppgift ! 

Skulle namligea den reaktion, som 
g%r frani över öster- och Viistergöt- 
land, och som. föranlett bildandet av 
kominiiiiala f ollrsl~olef örbiind, syf taiidc 
till "en sund iitveclrling av f 01.lc~1r01ai~ 
p& ~r.araimaildagsla siiin gem grund ", f cP1 
allmaii tillsliitning, då Iran dcmolwatiei~ 
iitaii vidare t.a farväl av botteiiskole- 
iden. Det är  nämligen tydligt, at t  blott 
de basta skolformeriza lampa sig sonz 
direkt iiiiderlag för den högh  under- 
vis~ingen. H;ar iii gra siffror soni visa 
det f alr.tiska laget. Redovimiiigs8.ret 
193.8--19 fiiimos i landets 2,350 sliol- 
disti:ikt 2,422 fasta fol.kskolor med flera 
lärare, allts& 37.74 % av he1.a antalet 
slrolor, son1 utgjorde 6,971.. Av dessa 
slkolor voi!o 1,263 av A-foi!ni och ha.dc 
ett 11ai.nantal av 163,088, utgörandc 
33.1 ,av hela lärjiingeaiita,let i. riket. 
Alltså erh8.lla av Sverges barn siil 
undervisning i den skoltyp, som. enligt 
f örslaget slra.l.1 l.a ggas till. grund f ör de11 
högre iiildervisniiigen. För 20 8.1; sc- 
dan niidervisades i dcana typ ci~dast 
118 Oi/o av rikets barn. An raskaix  ha^ 
B-f ormen iitrrecklats tii~der den aista 
20-lisrsperiodeii. 1.900 iiiidervisadcs i 
denna skolform 'i: %, inii 16 % av 1.ai.i- 
dets follrslrolebaril. 1901 iiildervisades 
i de säriire skolf ormerila 290,344, 1.920 
blott 148,824 barn. De halvtidsl.asa.iidc! 
skolorna ha under nämnd~a pe1:iod iiccl- 
g8it f r i n  66.4 % tili 37.7 %. Vi reform- 
väniiel: vänta, a t t  ~ntveclrliiigci~ foi;tslita- 
te.s med aii stai:.li-are fart, ty de11 iir 
sja1:va. f örutsa.ttiiii~.gcn f ör cnhets- 
skolan.. 

Ensam liail ii'atiii:ligtvis iclic organi- 
satioileii åstndkorn.ni~ allt., det inix 
sldarbetets oml.aggni~ig efter 1919 ars 
iiiider visiiin gsplan It ommer vid sidaln av 
de f örbät.t.radc skolf oi:nleima a t t  göra 
foll~sliolan duglig till l.)otteiiskol.a. - 
I!'rågaii, on1 fol.ltsliolaiz nii a r  mogen för 
b o t t enslrolep.i:o gramn~et: lr aii si.l.uiic1 a. 
icke obetiilgat besvatas med ja,' meii. 
clen tcndera~:. at t  inom eon ganska snar 
franitid bliva Bet. D$ andina stora re- 
former genomföras, besk.ämmes iiiistaii 
alltid en viss ÖvergZiiigsticl, och så tordc 
bliva f örhå.llandet 5,vcii pi, detta om- 
1.4 de. 

Och i sainina i:nc'in, som f ollisliolaii 

och vårt sociala rattfardighetslirav om- 
sattes i garning. 

De social a syii~ii'illcteima behöva 
Iinappast betonas inför denna tidnings 
Läsekrets. Endast detta rna sagas, .att 
den politiska och sociala lilrstallighet, 
soni ].agen niimera stadgar f ör a l l a 
m e d b o :r g a r e, med nöclväiidighct 
leder till lilistallighet för alla medbor- 
gmes b a r n. 

Den del av kon~iuissioiisf örslagcl:, 
son1 beriir den kvinnliga ii'ndervis11ii.i- 
gen, bör för denna tidnings läsare äga 
ett alldeles särskilt intresse. 

Fr8.n sta.tens sida har det hit till.^, 
son1 1cii.nt ar, gjorts mycket litet för 
den högre f lickundervisniii gen. Fl.icl<- 
s1rol.oriia. ha ha.ft at t  dragas nied daslig' 
elronomi, som nödvi.lidigg jort låga 
Löner för I.ai:ariii~zoi:na, dålig iitrust- 
ning, höga termii.isav.gifter, rättslös 
stallning för lärarna o. s. v. 

Kvinnan har emell.crtid arbet a t  sig 
Eaam till c11 m.cd in anneii 1ilrabei;iittigad 
stil.liiing i sanlhallet, och, skall. lagen 
hiirom ej bli blott en artig gest friiii 
statsmalrtcri~~as sida, Ixiives iippenbar- 
Iigen, at t  fl.iclroi:na erhålla en med gos- 
sama l.ikv%rdig iiiidervisning. - Kom.- 
niissioiiei~ före,slå.i: dii~:för samiiildervis- 
iiiiig i saväl högre som. lägre s1col.or och 
påvisar efter en iitf öi;l.ig motivering, #att 
de~liiti sliolf olm. ar  en god sadaii bidc i 
fråga on1 iiildervisi~.ing och uppfostrala. 

Den speciella f licliiitbil dningen sltall. 
tillgodoses genom s5.1*slcild flickslcola, 
som 11ygge.r direkt ailtingeii p% 6-årig 
f 011i~k0la cliei. ~:eal.sliol ans tredje eller 
fjarcle kliiss och med samma teoi*etislra 
bildiiingsmBtt, soni f.ast~tal1.t~ f ör real.- 
slzol eexaniek NAgon avsliitningsesa- 
nie1ii i derina slt ola slca.l.1 e j f örekomina. 

l311 ann an flick~slcol et.yp skull e bygga 
dirclit 1.15. real slrol.ecsanlen. Målet f ör 
clen s]?cciella flicliiitbildniiïgen skal l 
valla dc1 s all miint rncclborgerlig bil d- 
iiing i n&got s t ö ~ x  i i t ~ t r i i c k ~ ~ i ~ i g  iiii 



realslroleesaineii,. dc1.s f örberedaiide f ör 
p~alrtisli: vei:ksariihct, särskilt i% heni- 
niets omrade. 

Komniissione~is f örslag utmynnar i : 
a t t den grundlagga.nde imdervis- 

niiigeii slrall meddelas i den allmänna 
6-ariga f ol$slzolaii ; inga aiista1te:r 
parall ella ni ed denna slrolf orm f A av 
stat cller Iroinniiin imderst ödjas ; 

a t t för deii högre ~i'ndervisiiiiigeii 
upprat t as realskolor, f liclrskolor, 'gym- 

a nasier och lyceer. 
Realskolan skall ha till mi.1 .att pk 

g~nudval  av clct i folkslroliaii inha.mt.adc 
liunsliapsniåttet meddela allmänt med- 
borgerlig'bild~iing A t  gossar och flickor 
sanit bilda niiderlag f ör gymnasiet. P6.r 
flickskolaii has i lrorthct här ovan 
redogjorts. Gymnasiet tredelas : CII. 

latinlin j c, en 'i1ysprå kig och en real- 
lin je. Liirjiiiige, som inhiimtat real- 
slrolaiis kiirséi: och vid p~:öviiing visat 
sig aga föriitsattriiiiga.r för st.iidier, m a  
viiina iiiti%de vid gymnasiet.. 

Lyccet bygger omedelbart p5 den 6- 
lrlassiga folkskolan och ldif f erei1tier.a~ 
p& samma s i t t  soni gyni~zlasiet. Båda 
de se'iiare skoloimas mål ar student- 
exanieii. 

Vid sidan av dessa l i i r~ai is tal te~~ 
slmlle f örelroinin a nagm f örsölrs- och 
1roniplern.eiitsl.arovei.k ; inen de enskilda 
liiroanstalternas laiital ar  mycket starkt 
begräi1sa.t. 

"Ja) si% ska,' vi  hajt ! J!ieli, Maja du, 
Maja du, var ska' vi ta ' t? ) )  D. V. S. 
vad kostar det? 

En  1.i.rjnnge vid allin.a.iit I.är~vei.li 
kosta.cle staten 1919 i de fem första. 
lrlasseriia 236 Irr. pr år, \i folkslrol.a~~ 
76 kr. ; i 1d.ass 6 i Iä,roverl~et 490 1r.i.. och 
i gyninasiet 541 lir. Statem kostnad 
f ör f olkslrol.eba~:.ii ii r, s&om synes, tre 
giiiiger miiidrc an. för lirovcrlrens cle- 
ve?. Därför iir man berättigad antaga, 
a t t  eiihetss1i.ol.ai-i skall vaseiitligt ned- 
bringa utgifterna f ör midervisiiii~gsva- 
selidet. 

Men nu skall st;tten ta  hand iiven om 
den Itviiinliga uiigdonien, varigenom 
ökade utgift er tilllromma, soni endast. 
delvis 1w.ni-i a t aclias a v Besp.aringai.iin 
genom indragningen lav c1.e tv& lagsta 
l~roverliskl assern a,. Mcriit gif t en skullc 
statligt sett bli 4: niiljoner kr. pr h, 
men natioiialelronomiskt sett billigare, 
dB, ju de höga terminsavgifterna allde- 
les f örsvinaa. 

Härmed avslutas dessa ytterst Imap- 
pa aiitydniiigsi: orn komm:issio~isf örs1 a- 
get. För 1~viii1nokliibbari~a bör det vara 
av vitalt intresse at t  skaffa sig nar- 
maïe lraiinedom om betänkandet. Un- 

. dei.visiiiiigsr&det 13jörl<, soni a.veii varit 
selrretemre i I~ommissio~ieii, har ntgi- 
vit en sa.nimai~fat:tiiing a17 f örslaget. 
Boken heter "Sli011:efoi:nieii~) och lro- 
star i bokhandeln 3 kr., nieii geiiom att 
i.*ekviilei.a deii hos ordf. i iiAgoii av 
Sverges allmiiima fo1ks:kolliirareför- 

. ciiiags Iwctsai: c~hfillcs den för kr. 
1. : 60. 

Kvinnorna inom den soc.-dem. rörelsen i Skåne 
hylla fru Elma Danielsson. 

För någon tid sedan omförmäldes i 
samband med referat över tidningen 
Arbetets senaste bolagsstämma att fru 
Elma Danielsson officiellt dragit sig 
tillbaka fran sin arbetsverksamliet vid 
redaktionen. Detta lilla meddelande 
fAngade en del av de kvinnor ute i 
bygderna, som med intresse inom vår 
rörelse fijljt och alltid följa  vad som 
sker,. Elma Danielsson - det nam- 
net var förknip- 
pat med s& m&n- 
ga av de sociala 
och demokrati- 
ska spörsmal som 
vari t kvinnornas 
inom den social- 
demokratiska rö- 
relsen. En mang- 
krig arbetskämpe 
inom ledet - en 
orädd pe1:sonlig- 
h.et - en själv- 
ständig karaktär 
är vad Elma Da- 
nielsson under 
sin långa arbets- 
dag varit för rö- 
relsen. I dessa 
tankar möttes de 
soc.-dem. kvin- 
norna i SkAne 
- och samtidigt 
möttes nian i en 
onskan att för en 
gångs skull verlr- 
ligen giva ut- 
tryck A t  en er- 
kan sla f ör Elma 

Danielssons 
verk. En erkän- 
sla, som kanske 
allt för sällan bli- 
vit utsagd. - 
För sällan därför 
att vi kvinnor 
som regel e j  ofta 
Bppna erkänslans 
vid.a förstaende 
famn At dem som 

i ireschen i 
vårt gemensam- 
ma arbete inom 
idéernas ram. 

Skilnestädernas vapen och Skånelands- 
motiv fran slätterna och havskusten: 

Till Elma Danielsson. 
Med tacksamhet och varm erkänsla 

för ditt oegennyttiga arbete i idéernas 
tnjänst bringa vi dig vAr hyllning. 

SkAnes sot-dem. kvinno- 
klubbar. 

Elma Danielsson blev emellertid 
3en 28 september hyllad av kvinnorna 
inom SkAnes soc.-dem. kvinnodistrikt 
ute i sitt hem i Lomma. Som en ge- 
mensam ghva av tacksamhet för en 
lang arbetsdag inom viis rörelse över- 
hmnade distriktet genom sitt verkstal- 
lande utskott en textad adress från 
kvinnoklubbarna samt en kristallskAl, 
Fylld med röda nejlikor. 

Adressen, som var utförd av hr 
F. Danielsson, präglades av ett säll- 
synt konstnärligt arbete och bar föl- 
jande inskription mellan vignetten av 

De röda nejlikorna bröto sin blod- 
röda glans mot IrristallskAlens klara 
skimmer, när vi överräckte gavan Bt 
E'ma Danielsson, som rörd utbrast : 
,Ar det jag, som hyllas s& har.. - 
Javisst - röda nejlikor som minde 
om arbetarrörelsens första hArda ge- 
nombrottsar, dA Elma Danielsson tog 
plats i arbetarklassens leder under de 
röda fanorna. 

Maja .Björkman- Broberg. 



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

Hembiträdenas problem. 
Hiirn ii& hembitriidena med socialis- 

niens idéer, huru f% dem i.ntresserade 
för sin organisatio3 och hiirii f% dem 
att inse sitt eget inaiiniskovärde, med 
ett ord, att bli lcl.assmedvet.iia, amvars- 
kännande samhallsmedlemrnar? Se dar 
problem, som nu och alltid har syssel- 
satt deras lilla organisation i Stoclr- 
holm. 

Vid en dislc~issioii av dessa frågor, 
som nyligen hölls, var det någon som 
framhöll att. bla.nd de svfirigheter, som 
möta vid organisationsaidbetet, är den 
standiga cirkiilationen .av arbetskraf t 
ett av de värst$ hindren. De nya, som 
ständigt komma till, ha ingen lciiiine-. 
dom om att det f i~ms  en organisation i 
deras fack, eller oni de socialdemokra- 
tiska idéerna. D% iippstår frågan : Vad 
beror detta på! Skulle inte vid det harr 
laget socialismens idéer ha nått varje 
litet arbetare- eller sm&brukarehem? 
Ty det är  jii hu.viidsakligast dessa kate- 
gorier av medborgare, som få, släppa till 
ifrA.ga+arande arbetslcra.ft. I 

Och vilken broms på iitvecklingen 
blir inte deimc?, stora afibetarekår! I 
regel bli de ~ L I .  arbetares hustrnr och 
fortsatta aveil efter giftermalet att 
vara iicgativa i sociala frågor. Inom 
kvinno1tlubb.ariza fråga vi oss ofta, : 
:H,,r fil kvinnorna nied! Ett  au de stör- 
sta skalen varför de ej 1tomm.a med ar 
att de aldrig bl.ivit paverkade son1 
iiii ga. 

,Jag menar, att häs. ha kviiliio1rliibba1:- 
ma en aihtsiippgif t, syiinerligast på, 
landsbygden och i småstäderna. I>eii, 
att söka n&' d e  ~ing;t fliclro~na och för- 
söka f% dem intresserade för vara idéer. 
Da vore rnyclcct aidbete uiidaiiröjt för 
framtiden. Ofta är  det nog-s&, att hem- 
biträdena bli betraktade som en gkiipp 
för sig .och det iiro de jii i en B ~ S S  m8.n 
på, grund av de särslrilda la~:betsförh%l.- 
landen, va.rnnder dc leva. 3feii en sak 
iir viss : ' De aio av v8.r sa,i~~hii.llskl~ss. 
Vi ha saniina plilctkr mot dem soni mot 
oss sjä1v.a och därför iniiste vi försöka 
hjal.pa dem fram 13% den socialistiska 
iitveckliiigens vag. 

.. %riiznor: kamrat c]: ! Låt intet till- 
fälle g& förbi att vinna inedlenmar 
bland clen-iia grupp av arbeterskor. Bli- 
ven ej otaliga on1 oförstående möter. 

gang uppl.ysta skola de tacka Eder 
av hjiirtat. 

3'Ie.d partihiilsning 

För 13en1bitradesf@~eiiii1ge.ii i Stock- 
. . holm 

. . - Enligt uppdrag : 
13 l l e II IfT i d s j ö: 

Det gjorde hon inte heller. Men det 
var redan söndags kväll, och det tjur- 
huvudet. iindrade inte e>i min. De 200 
marken lago alltjänat kvar - men de 
voro redan starkt föïtaraa. Bildlikt 
talat, natiirligtvis, ty  Hil,de hade berat- 
tat historien f ör konstimtionsf örcnin- 
gens föreståndare, och han gav henne 
kredit. 
- fltir skall j.ag f% karlen at t  tala? 

£ragade hon sig ht~ndrade gånger. S& 
underlät hon at t  lägga. fram en rcii 
t orlrhai~ddnk. 

Då blir han tviingen att be om en sa- 
dan, sade hon sig, det ena ordet kom- 
mer at.t ge det andra och sed-an. . . 

Men han torkade lav sig med näsdii- 
1tean och var tillfreds. Hon "glöm,de" 
hans friikost, men haii gick sin vag 
utan att som vanligt få något till livs ; 
det åt-rådda första ordet kom icke övcr 
hans liippar. Men nu snart behövde 
hoii pengarna. 

Dietrich måste varje morgon stiga 
iipp en kvart över sju och punktligt 
vara på verkstaden klocka1n åtta. Ti- 

Hjalmar Norrström: Fiskarfolk. digt onsdagsmorgonen sprang Hilde 
hastigt Lir bädden. Hon hade glömt at t  

halv tre 
morgonen. 

(Övei~sattning av K. E-r.) 

Hur hade det g%tt därhän? Sedan 
tre dagar bråkade Hilde och Dietrich 
sina hjärnor. 

Han. hade kom-mit hem en avlönings- 
dag, hade som valnligt lagt 200 mark p8 
bordet och hon betraktade pengarna. 
- Inte mera?, fragade hon Dietricli. 

Detta "inte mera') stack honom häf- 
tigt i iiasan. 
- Ja, menar .dii att jag kan leva av 

luft, tjugii mark i veckan *måste jag väl 
ändå få lov a.t.t ge ut. Det klang alls 
uite vanligt. 

Se så, - d8 var hon shrad och dyog 
underliippen sa högt, att kinderna ryn- 
kades. 

Nu voro de Mda förtretade. Pengar- 
na rörde hoii icke. De l%go sedan tors- 
iiagsaftonen på syniasli.inen. Han tit- 
tade ej heller meina efter dem. Där ].&go 
uti '.de 200 niai:ken och förundrade sig 
over att de hade så god tid p& sig in- 
tian de som vanligt bortvaslades. 

Ingen talede ett ord med den andre. 
De hade båda h h d a  hiivuden; envar 
sade ,sig : du får inte göra börja~l, d& 
ä-r dii dum. Det var faktiskt deras 
törsta tvist; nästa gång slculle det nog 
g& biittre. Hjärtat blödde p% dem 
b%.da. Helst ville Dietrich ha fallit 
Hilde om halsen och kysst henne. Men 
han bet ihop lapp-arna och förargade 
sig över sitt harda sinne. Hon led nog 
iiiinn mera an henlnes man. Men säga 
det första ordet? Aldrig ! 

Hennes nior hade sagt: - Hilde, om 
du muckar, far du med mig at t  g ö m  
Han f8.r ge efter - en kvinna hehörer 
inte låta trampa 11% sig. 

väckarklockan och såg iingslipt 
vad klockan var : - Himmel, re- 

r 
l 

L 

L 

dan en kvart över sjii. Hon talade hög- 
ljutt, .s% att  "han" vaknade; ty  a t t  
namna detta tj~irhi~viid vid hans namn, 
det hade varit att trotsa moderns be- 
fallning. 

Nar Dietrich nu hörde sin hustrti 
rumstera, for han också, raskt i klader- 
na. Snart stod kaffet på bordet och - 
de satte sig mitt emot varandra som 
tv& stumma vid sinla koppar. 

Han såg som förstenad i sin lcaffe- 
kopp, hon intresserade sig för mö'iastret 
i bordduken. Båda kände det som om 
hjzirtat sli.nlle sprängas sönder - men 
de gjorde våld på sig. 

Då slog det stora uret i lägenheten 
bredvid tre dova slag. B,om, bom, bom. 

Båda s%go varandra i ögonen; han 
drog sin klocka ur fickan: precis tre. 
Hon vände p& sitt väckarur: klockan 
rar tre på natten. Då s1rratt.ade de 
båda s% häftigt, att tararna kommo i 
5goneii. Det är  svh-t a t t  säga, om det 
blott var det goda skiimtl.ynnet, som 
kom hennes ögon att fuktas, eller om 
3e ej tillilia avspeglade glädje darövcr, 
%tt iseii nu var bruten. 
- Hilde, gullet mitt, is du så yr- 

vaken, at t  du förvaslar Blockan halv 
tre med en kvart över sjii? 
- Jag tog det för al1,deles givet, att 

kloclclan var över sju. 
- Jag tror det, kära du. Meii - 

borde inte den har tidiga t.irnme11 bli 
var f örsoningsstund ? 

Hur säger Schiller? De lågo bada i 
varandras armar och grätno av smarta 
och glädje. 
- 1,ort i salig endlertid, Hilde - 

&n ha vi fyra timmar kvar at t  sova! 
- Jag kommer strax - svarade ho11 
- jag vill. bara först ta bort pengarna. 
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Förbundsmeddelanden. 
Det i arbetsprogrammet upptagna 

meddelandet, att en fredssöndag slcullc 
hållas i medio av iisoveniber, har för. 
l~undsstyrelseii ändrat. Denna dag: 
hållande kominer att framflyttas till 
efter fiyir. En hel del förhfillander 
omöjliggör anordnande t av densamma 
nu i novenlber. 

J: * 
Alla klubbar, som fått cirkuläre1 

nicd meddelande om agitation, tordc 
u sna- insända rekvisition om föredra, 

rast. 

För insamlingen till ryska barnen 
ha.r ett 40-tal klubbar ännu ej redo- 
visat. Redovisningen maste vara f ull, 
gjord till senast 10 tilov. Så.lunda kal: 
ej slutredovisning införas i detta niim. 
mer. Kom ihåg .att blanka kort skola 
insa.n d as. 

P ö r b u n d s k a s s ö r e n .  

Tidens kalender, 
varav andra %rg&iigen nu utkommit, iii 
en mycket värdefull uppslagsbok, fullt 
jämförbar eller rättare sagt vida över- 
träffande Almanack för alla, med sitt 
rilrhaltiga lc~inslc~apsst~off och iipplysan- 
de uppsatser i olika spörsmal. Den bör 
bliva en nyttig medborgarhan.db~o1i 
&sen bland kvinnorna. 

Innehkllet spänner över en mangskif- 
tande skala,, f rb elcoilomi och pennin g- 
viiseiide till skötsel av r~imväster.  

Särskilt nyttig anse vi en artikel av 
riksdagsman P. Edv. Sköld vara: Hur 
Irontrollerar man sin taxering och Ma- 
gar över oriktig sådan. 

Kalendern, vars pris endast ar kr. 
2: 75, innehållande 276 sidor text och 
illustrationer, l a n  rekommenderas till 
envar. - n. 

- Ser man' på, Hil,de - du har d& 
sparat en massa pengar. 
- Menar dii det? Av hela summan 

har jag inte en pfeimig kvar - allt- 
sammans skall kons~imtionsf öreningen 
ha fö r  kött ocli matvaror. 
- J a  - men vad skall du då ha i 

morgon och övermorgon? 
- Det gör detsamma - nu ska vi 

inte bli några tjurhuvud mera. För ett 
par pfennig ha vi redan förargat oss 
nog - 6et behöver vi h t e  ytterligare 
braska om. - Du har rätt, Hilde. Och nu f%r 
du 205 mark i veckan, jag reder mig 
nog kanske med 15. Är det bra så? 
- Du snallc Dietrich! - Sade hon 

blott och gav honom en ljudlig kyss. 
S& verkade slumpen f redsstif tande. 
Och mången torde val fråga sig, om 

inte vid liknaixle situationer mfingeii 
ging slumpen eller f örsynen spelar el1 
i händerna. 

M O R G O N B R I S  
-- 

Tvi% studiecirklar bildade i Gustafsberg. 

För s'tudiet av konimunalkunskap ha tvii 
stiidieeirklar bi1cla:ts i Gnstafsberg. De nya 
stiidiecirklarna, vilka bildats inom soc.-  
d c m. nk v i n n o k l u b b c n och Lant- 
arbetarcf ackf öreningcii, räkna resp. 5 och , l3  
niedlcmniar. Cirkltirna ha oliiodelbart anslu- 
tit  sig till A. B. F. ocli dar f å t t  n:r  768 och 
1630. Till studjeledare ha  v d t s  fr.  Lovjsa 
Scholtzc och hr Robect Fransson. 

Inom varje förening bör just nu upptagas 
frngan om orclnad s.tudiev~xks:imliet. Finnes 
redan förut cirkcl, undersökes möjligheten av 
ytterligare utvidgning av verksamhctcn. Har 
intet studiearbete förut bedrivits, bör fragan 
om studiecirkels bildande onieclclbart tagas 

UPP. ' 

Anteckningslistor och övrig m.atcrie1 samt 
nlla önskade upplysningar erliallas frfin A. B. 
F., Sörvik. 

Verksamhetsberättelsen för det tionde arbets- 
aret, 1 juni 1921-31 maj 1922, 

Kr nu utkomnien. Dcn inledes med ctt  par 
grafiska tabeller över utvecklingen av stuclic- 
5rkelarbctet och förcläsningsverksamhetcn 
undcr de 10 Br A. B. F. verkat, dess inrc 
~rganisati,oii och ekonomisering under dessa 
ir. Sedan upptages berättelsen av redogö- 
relser för ärcts arbete. Under rubrik j'dct 
il.lmänna bildningsa~bebct l '  laiiinss meddc- 
.and,en on1 instruktioiilsverksamheten, studie- 
.eclarelrurserna och rapporter från studiekoin- 
nittéerna. Skönlitteriira artiklar och sådana 
i filosofiska och religiösa f r Q o r  har clistri- 
biicrats till pressen. Stnclieplancr i nationql- 
jkonon:ii, soeialisnien, stats- och kommunal- 
kunskap har utarbetats och lämnats stu- 
iiiecirklnr. Till Finska a.rbetarnas bild- 
ningsförbund. har insamling gjorts, soni 
mbragte 2,570 kronor, och böcker till c t t  
varde av 650 kronor. Dc olika distriktens 
rapporter äro införda och visar p5 et t  gott 
jtudiearbete överallt. Även finna vi redogö- 
rclse f ör de olika huvuclorganisation~rnas 
3ildningsarbete) sfisoin a t t  W%gverksindustri- 
~rbetareförbundet varje år  bekostar en sti- 
?cndiat till Brunnsvik, Typografförbiindet, 
ktetallindustriarb~etnrefö~b~indct o. s. v., 
ivensom den förclasningsverksai-nhet, som 
ioc.-dem. partiets arbetarekoniniiiner bcclrivit. 
8. B. F:s yttrande till socialstyrelsen angt- 
d e  8-timmarslagen och bild.iiingsarbetet fin- 
les införd. Berättelsen ar värd största 
ipriclning inom alla organisationer och anbe- 
tdla vi den till studiuni inom kvinnoklubbsr- 
i:%. Den kostar 1 kr. och erhalles frLn A. R. 
?:s Centralbyrå, Sörvik. 

A. B. F. - Tidning för Aeetarnes Bild- 
iingsförbund är  namnet pii den frlin A. B. 
?:s Ccntralbyrfi fraii och med denna höst ut- 
anda periodiska publikationen. Tidningen 
;kall, cnligt representantskapets beslut, inne- 
ifilla fran Centralbyrh utg%ende cirkular- 
iicddelanden till bildningsrLcl och studiecirk- 
ar. Första numret inneh%ller e t t  utförligt 
neddelancle (till vilket vi senare %terkomma) 
~nglieiicle det av Centralbyrh uppgjorda för- 
ilaget till en planmässig och omfattande bok- 
iörsal jning genom bildningsorganisationerna. 

Förslaget, som vunnit anslutning b%dc av  
bokf örlaggarc, bokhandlare och övriga bilcl- 
ningsorganisationer, torde bli av stor bety- 
delse för lnnclcts bokhandel, ickc ininst p5 
landsbygden, dar ju f.  n. knappast förekom- 
incr n%gon bokhandel alls. Numret innehål- 
ler clessiitom en uppmaning till studiecirklar- 
na a t t  anordna a.gitationsfester med anled- 
ning av studiecirklarnas i höst int,rL€fade 20- 
fcrsjubileuni, ävensoni en clel notiser och iiietl- 
clelanden ang%ende f örbundcts f örelasnings- 
och studiecirkelverksamhet, ddss allmänna 
bildningssrbete samt distriktens och lokal- 
avd.elningarnas arbete. 

A. B. F. torde i sin egenskap av en sam- 
organj.sation för hela den svenska arbetarc- 
rörelsens bildningsarbete f %  allt större social 
betydelse och med all säkerhet kommer dct 
nu startade föreningsbladet, i crilighct mcd 
den förhoppning redaktionen uttalat a t t  
))ilstadkomma ett. allt intimarc samarbete 
mellan alla dem, som deltaga i A. B. F:s allt- 
mer ansvarsfulla och omfattande arbete, även- 
som a t t  starka sainhörighetslr5nslan med öv- 
riga grenar av a~betarcrörelsen och i allt 
högre grad för varje svensk ar'betare göra 
klart innebörden och förpliktelsen i dc tre 
bokstäverna A. B. F. j '  

Tidningen utsändes denna höst gratis fran 
A. B. F:s Centralbyrå, Sörvik. Fr%n 1 jan. 
kan prenuineration ske fi posten. Prenuniera- 
tionspriset (10 k 12 nummer pr %r) blir endast 
1 kr. 

På dig kommer det an. 
Du säger ofta : På mig kornmw det . 

icke an! Diri misstar du dig dock. 
Visst gkr det också utan .dig, till och 
med m o t dig gar utvecklingen sin 
gång. Föreställ .dig dock hur mycket 
bättre allt skulle gå framåt om du själv 
med hjärta och hand arbetade för 
saken. 

Den starke ,sager: P% mig. kolmmer 
det framfölrallt an! Jag vill icke en- 
dast vara med och deltaga, nej, jag vill 
a r j amte  giva ett gott exempel till 
andra hur man mbte  handla. I spetsen 
vill jag stalla mig och utan fixiktan och 
bävan blivna en förebild för andria, i tro- 
gen pliktuppfyllelse och solidariskt 
handlande. 

Den manniska son1 %r utan idealitet, 
utan intresse för utveckling och fram- 
steg ar blott ett stackars kräk. 

Med stolthet måste du kunna saga, 
jag har levat, emedan j.ag hoar lcam- 
pat. - Jag vaor en redbar minniska ; 
ty m.anniskan irihste kampa. Blott dju- 
ret har inga högre intressen, lever lik- 
giltigt och slött sitt liv. Dock, icke en 
ghng sa intresselösa som många m2n- 
niskor äro djuren, enas talrika djur- 
s1.alcten levta i gemenskap, försvara sig 
gemensamt och skaf f a sig gemenslam 
f öda. 

Stall ldig med osa i ledet som en lank, 
skaka upp de likgiltiga och tröga, hjälp 
till aven du, att ai~beta och skapa för 
ett framtida gott. 

(Ur G1 eichheit.) 



Från kvinnoklubbarnas ar bets filt. 
Fran Lysekil. 

Lysekils soc.-clciii. lrvinnoklubb hnclc clcn 5 
inars sitt  årsiiiötc och föredrogos styrclsc- 
och revisionsbcrättclscriia och framgick av 
den sistnaninda, a t t  klubbens iitgiftcr och 
inkonistcr bnlnnscrat 
på kr. 294: 73. Iindcr 
Lret ha hållits Il orcli- 
naric nzöten sanit I 
offentligt niötc, 12 sty- 
rclscinötcn. På dessa 
mötcn har den vanliga 
gruppcii :iv iiiccllem- 
i-nsr st,ancligt bcsökt 
niötena och alltid visat 
det största intressc 
för de frA.gor, soni bo- 
handlats. 

Av ticlningcn Mor- 
gonbris har försglts 
500 cscniplar. 

Ur 1921 5.rs styrelse 
avgingo två, naniligcn 
kamrntcrnn Anianila 
Gustafson och Joscfiiia 
Markusson, dcn sist- 
nainncla flyttar från 

M O R G O N B R I S  
-- 

sam nii~\.i~i.~fi.jli(~l. f &  dc11 tid rc\:isioiic!n 0111 

fattar. 
Till styi-clsc f ör  k0111111~lliie nrbets2.r v:llclc 

fru Hilcliir ölini:in, ordf., fru Eliri Nor& 
kassör, f ru Anna Vinccnt, sekr., f ru li3nni: 
Sparnifin, ~ i c c  scln.., f ru Ida Viiibcrg, vic 
ordf. 

Klubbcn sf-:iitaclcs ileii S ni:irs I!E1 mccl ct 
niccllciiisnntal nv 22. Yicl arsskif tct best8 
klubbcn av 32 iiicc1lciiiiii:ir. 'Unclcr Brcts :loyl 
ha hiillits 14 niötcn, besökta av i incdclt:~ 

vår stad -till Uilclc- , 

valla, vi  önska där- 
f ör 'kamrat Markus- 
son all  lycka och fraiiigång och mR hon 
hava samma encrgisk:~ och nitiska nrbets. 
lust, soni hon har i Lysekil ,alltid visat. 

Dcn nya styrclseii .vnlcles och onivalclcu 
fruarna Hi1ni:t Erickson, ordf., Signc Svens- 
son, kassör, Hulda Berntson, sekr., ~nyvalcla 
blcvo Agila Berg, vicc orclf., och Agcln. An- 
clcrson, vicc mkr. 

Till konimissiona.r för Morgonbris oinvalcles 
fru Eniniy Eriienholm. 

Unclcr nr,betaiirct 1921 har behandlats Nyk- 
terhetsfragan, FattigvFirclen, Skattcfrlgan 
samt Hyrcsfrfigan. Nar dcn sistniimnd:~ frk- 
gan behandlades u.tlystos allmänt möte ocli 
inbjödos hrr hyresva.rdar så val soin liyres- 
gäster a t t  genicnsanit behanilla clenii:~ fråga 
och utrccla niöjlighcten .av en siinkning av 
hyrorna, nicn soiii vi i förviig anat så istc- 
blevo hyresvarclarn:~, dc större vill saga, 
ifrån cletta niötc och de niinclrc nrbct.:ire- 
hyresvardarna, soiii ~iarvoro, haclc ickc 
ordet i frågan. Ja, här skiillc dct vara 
iiiycket a t t  tillägga, x c n  soni jag intc ar 
mäktig at t  ing t  p& störrc och 111cra vittoni- 
fattandc problcm, far jag harmecl gcnoiii v%r 
kara ocli cfterlangtade tidning f örsöka nij 
v&ra kamrater landet runt nieil cn halsning 
f r t n  kvinnorna p5 vastkustcii och iiied för- 
hoppning on1 ctt  lyckligt rcsultat av vKrt ar- 
bete. 

Fö r  T,ysekils soc.-clcni. kvinnokliibb: 
H i l i n a  E r i c k s o n .  

Orrlf. 

Från Holmsund, 
Holnisunds soc.-dcni. kvinnoklubb höll sitt  

första årsmötc clcn 2 fcbruari 1922. Ars- och 
revisionsbqriittelserna . upplastcs och god.kan- 
des. Därav framgick, a t t  årets iiikomstcr ut- 
gjorde kr. 130: -, utgifter kr. 68: -, sålcclcs 
en beh%llning på kr. 71: -. 

I enli.ghct inecl revisorernas fiirsl.ag bevi1.- 
j:rdes den svg8endc styrelsen full och tack- 

Lysekils kvinnoklubbs styrelse. 

20 niedleniiiiar. I rcgcl Iia mötena varit bc 
sökts av flera nianliga kamrater f : r h  ,arbc 
tarekonmunen och ha clessa nied iver ocl 
intrcssc deltagit i arbetct. Kaffe liar blivi 
serverat vid varje niötc ocli stämni.rigcn ha. 
varit den allra basta. 

Klubben har under arct hcintagit och för 
sLlt ticlningen Morgonbris, f ru Nclly Thuriiig! 
broschyr JJV:~.cl vantar 1922 a v  Svcrgcs kvin 
nor J janitc vallitteratur. 

Föredrag har hållits av fru Maja Sandlcr 
önskligt vorc, a t t  vi fingo flcm föredrags 
Iiällare hit upp till Västcrbotten. S5 iiiyckcr 
slöhct och lojhet finnes ännu bland kvinnor 
na och dct finnes intct, soiii vcrkar så upp, 

r kandc soni god-a förcclrag. Stor tack 5rc 
::!iven  skyldig:^ våra nianliga kamrater inoir 
ai-bcta.rekoniiniineii f ör intressan ta  och Iaro 
ri'ka anförancleir i frågor, so111 vi ofta hafl 
ytterst liten inblick uti. 

Klubben arbetar unclcr sm& förliå.llaiiden 
mcn hyscr dock stora, f örhoppiiingar niigReii 
h sitt nrbctc. Vi tro, a t t  var klubb ickc 
mdast ar  ett  band, sonz knytcr ~iiedlcniiiiarnn 
tillhopa, ut:m ocksa. cn 15nk i dcn stora 
syskonkodja, so111 binclcr s:ii.uiiLzn Sverges alla 
kvinnor. A1l.a dcm, soiii offra tid och kraftci 
för a t t  i cn franiticl f %  sc, om ickc allt, s2 
itniinstonc cn dc], :iv clct dc nrbctat oclr 
kampat f ör, f örvcrklignt. Darf tir iipp, kvin- 
nor, till nrbetc och oin s& fordrns till strid. 
M L  det vara slut på den tid, c15 vi liito and in  
tiinkn och 1i:inclla för oss. Dct 1ciinn:i. vi 
själva giira on1 vi blott vilja. Vi äro ju ar- 
~etarukvinnor, 111% v i  di% ickc st5 oförstiicncle 
%r v5.r ticls och v&r klass stora fr8.gor. 

Med Iij5rtlig partihalsning till klubbarnn 
aiidct runt från Holiiis~inds soc.-dcin. kvin- 
d ok lubb. Orc l f .  

Från Nynashamn. 
Kamratmöte och De gamlas dag! 

Wynashxinns kvin noklubb hade i 'likh.ct mcil 
fjol anordnat cn s. k. De gaiiil:is dag och 

p Kooperativa Förbundets Margarinfabrik är landets modernaste 
K. F:s Margarin framställes av de basta rharor - - - - - 
K. F:s Margarin fyller de  högsta anspråk - - - - - - - 
K. Fis Margarin säljes e n d a s t i de  Kooperativa föreningarna 

s:iiiiticliyt iiil~jnclit Itl~ib'oknmratcrna frilii 
Tiingclst:~., Sorunda ocli ösmo till. kaiaratiiiötc. 
Eincllan kl. 2-4 c. iii. var det ciiskilt iuötc 
nicd kaniratcrii:i och diskiitcraclcs då frågaii 
oni. hur iiiau Iiini pligast sk.~illc kunna agitera 
för vkr strävn.n ocli viirt soc.-dem arbctc 
l~liind lnnclsbygc1ens kvinnor. Di.skussionen 
var livlig nicn fragan lir svarlöst. 

Diircf tcr vitltog .dc ganilas dag, t y  dc gaiiila 
i saii~hiillct hndc inbjudits pB kaffe och cn 
li.tcn af tonunilerhfillniiig. Alla halsadcs väl- 
koiiina av ortlf., vnrcftcr cri :iv ortcns l'sira- 
rinnor på ctt  fört.janstfullt satt  sjöng n%grn 
sånger ackom,panjeracl av cn kollega. Musik 
utfördcs :iv trc  ngd do ii ii ii. och dct var bådo 
vackcrt a t t  Iiöra ocli rol.i.gt ntt sc, a t t  dct 
finns iingcloni, soni kan försaka egna nöjcii 
för a t t  förströ anelra i dcssa :\nnnrs s% tr5.a 
k i p  tidcr. E t t  föredrag övcr V&stm.anl.and 
belyst ined bildcr hölls iivcn och n.ftoncn för- 
flöt unclcr oiuviislande clekl:in~atjon, sKng och 
niusik. Stämningen var licla ticlcii den basta. 
Dc i ii ii la och våra inbjiidiia kainratcr tycktcs 
livligt scntcrn den iippiiiiirks:~inhct klubbcn 
vclnt visa clcni incd sin inbjuclan. Kasta 
kaniratniötc 1ia.lIes på inbjuc1a.n a v Sorunda- 
klubben clärstiides i iiiaj cller juni. 

Hälsningar lanclet runt till alla kainr~itcr. 
I n  t r c s s c r n c l .  

Från Hallsberg. 

II:tllsbergs soc.-dcni. kvinnoklubb bildndcs 
dcn 1.3 clcccniber 1920, eftcr förcclrsg av fru 
Nelly Thuring, nied 13 iiiadlcn~inar. Klubbcu 
Iiöl1 sitt  första Brsniöte den 1 fcbruari 1922. 

.Av brsberattclsen franigick, a t t  iinder aret 
Ii8llits 12 ordinarie och Z estra möten samt 
9 styrelseinöten. Under året hade ingått 9 st. 
medlenlmar och utgatt 3 st., varvid ~n.c.iilcn~s- 
~ n t a l e t  vicl Sircts slut vaii 19 st. 

Till styrclsc för dct konimandc Bret v:~lclcs 
frunrna Tckla Tilcrt, Ellen Hcimcr, Valborg 
K:trlsson, an ii:^ Jakobsson och Linnca Lars- 
son. Till koniinissionär omvaldes f ru Hcclvig 
Anderssorl. 

Mötet, soin priiglacles av dcn biista stiini- 
ting, avslöts med iippliisanclet av för till- 
fället diktac1.c verscr samt sång av klubbcns 
sångkör. 

Klubbcn, som Kr ttnslutcii till förbundet, 
i m  haft cn clcltagarc vid dess instruktions- 
mrs den 25.-26 fcbruari 1.921. 

Klubbcn har anordnat 4 st. föredrag, där- 
iv 2 liar hållits på platscn samt l i Hardemo 
)ch l i Vretstorp, niccl f ru Ruth Gustafson 
)ch fru Frösell som t:ilare. Genom klubben 
mr försålts 755 exemplar av Morgonbris samt 
mr klubben deltagit i valrörelsen mecl spri- 
landc av upprop och broschyrer och xnorcl- 
iacle bilturcr till vallokden valdagen.. 

Vidare liar klubben deltagit i bildandet nv 
jrebro läns kvinnoclistrikt samt anslutit sig 
il1 platsens lokala bildningsråd. Klubben har 
mordn:it cn sjukvå.rdskiirs, däri 22 clcvcr 
lcltogo saiiit iiiider aret inbetalt en andel i 
?olkets hus. Vid 2 oliks t i l l f~l len besöktc 
dubben ~ldcrclomsheninict sanit bjöd filclrin- 
prna p% kaffc, varvicl aven några. av incd- 
eiiiniarna utfCirdc sång och niusik. 

Klubbens koiniriittó fö r  nytta och nöje har 
nordnat 2 st. f anii'l jasamkväm, varvicl 
iiskussion, musik, sång, 1ek.ar och kxffeclrick- 
iing hnr f örekonmit. Som kassnf örstärk- 
iing har klubben anordn:it en Ickafton samt 
ricl c t t  tillfälle f örhyrt Folkets park. -Av 
~chållningen. har klubben p& cn arbetarckom- 
uiincns lista för dc nödliclnndc i Ryssland 
ktinkt S3 kr. snint 30 kr. till dc srbetslösna 
örcning p5 p1w.tscri. 30 kr. h.a skänkts till 
uköp av julgåvor till n8.gra behövanclc 
Iclringar på platsen. 
Dctta iir i korta ilmg klubbcns arbete sc- 

an dcii st:irtacles. 
Hallsbergs soc.-clcni. 

cn hiilsning till vKra 
Ian(1ct runt. 

kvinnor sanda harnicc1 
liktiiiiknncle kainrntcr 

T. T. 



Friin Hassleholm. 
Hässlehol lus kvinnnoklubb hö11 oiisdagen 

ilcn 12 april sitt 3:iljc lrsiiiöte. Mötet 
öppnaclcs av klubbcns ordförandc frökcii 
Jönsson, som halsade de niirvarande val- 
komna. Ars- och revisionsber5ttclse föredrogs 
och godkindcs och beviljades styrclsen an- 
svarsfrihet. I tur  a t t  avgå ur styrelsen voro 
orclf. fröken Jönsson och sekretcrxren fru 
Fransén och d& dcsss p l  clct bestiimdaste :tv- 
böjdc återval, valdcs i c1c.r:~~ ställe till oril- 
förande fru Anna Palmkvist-Persson till 
sekreterare f ru  Hulcla Nilsson. Som repro- 
sentant i A. B. F. valdes fru Fransón. Klub- 
ben beslutade a t t  från ocli incd 1 juli i år  aii- 
sluta sig till kvinnoförbunclet gcnorii Skånc- 
ilistrilrtct. Även beslutade klubbcn cnhalligt 
a t t  deltaga i årets l-maj-denionstration. Un- 
cior kafferasten på årsiaötct insczinlacles 10 
kr. bland klubbmedlemm.arna på kort tj Il 
Förcningcn Radda Barnen i Ryssland. 

Av lrsberattelsen franigick a t t  kliibbcn 
under aret hållit 12 ordinarie inötcn, 1 cstrn 
iiiötc och 12 styrelseniöten. Av tidningen 
Morgonbris har förs%lts en cirka 300 es. samt 
200 esenip1:~r av Nelly l'hiirings broschy- 
rcr till valen. Klubben bedrev en kraftig 
a.gitation vid höstens rilrsdagsniannaval, både 
inoni staden H'ässleholni samt i Stoby och 
Vankiva församlingar. En m.ec1leni har även 
p% lista till valfondcn insaidat cn ganska 
stor suiima. Klubbcn har inecl onzbucl del- 
tagit i clistriktskonf creiiscil i Lund, i Slrinska 
kvinnornas f örbudskonf crens i Maliiiö, och 
instruktionsm.ötet i La.nd.skroiia. UiiCler som- 
maren företogs en utflykt till det natursköna 
Tyringc clen 20 juli 1023.. En fcst hölls sc- 
iixre p& somniaren i Folkets park till förni&n 
för do arbctslösa, .vi'lken inbringade kr. 
378: SI, som överläninadcs till de arb6lslösas 
Grening. Även insamlades på hösten a v  2 
iiiedlcniiuar ganska mycket traclg8rdsprocluk- 
tor samt ,pengar till barnbcspisniiigen i. stn- 
clen. Vid en xv arhetarcko.inn~uiic,ii hållen 
basar bidrog klubbens meclleminar. NZgra av 
klubbcns mecllenininr h.a deltagit i cle kurser 
som arbetarekomniuncii gcnoni pnrtidistriktct 
nnorclnat i koiizinunalk.uiislr:ip. Till jiilcn val- 
des en kommitté p& 4 pcrsoner, soni i.iissni- 
1:~clc varor in natura till de arbctslösa. En 
stor j u l -  'och f:~iniljcfcst Iiölls dcu 28 doc. 
1921, där bland annat sagostunclsbarneri incd- 
verkadc och stora och sniå roadc sig av Iijar- 
t m s  lust. Klubbcn hor geironi 3 komniittcrn- 
cle sainlat en stor sandning kladcr till de nöd- 
lidandc i Ryssland. Avcn h:w klubbcn cn sy- 
förening, som f örfiirdigar :irbetcn f ö:r a t t  sc- 
dan säljas till förinin för kassan. Unclcr 
inars nliinacl h m  genoin A. R. F. p3 platscn 
bildats cn studiecirkel inoni klubbcn, som 
räknar 14 niedlcmniar. Arbctarckoinmunens 
iilöten besökas ibland och har klubben en av 
dc sina so111 styrelsercprescntant därstädes 
salut 1 representant i st.adsf ~ l l~näkt igc .  

Klubben liar undcr &rct inköpt cii andel i 
Folkcts hus och en i Folkcts park och valt 
ombud därtill, och agcr klubbcn förut anclc- 
lar i Koop. hanclclsförcningen och Koop. 
bageriföreningen med ombud till dcsss för- 
cningar. Klubben har 3 lcdamötcr i sago- 
stunclskoinmitt6n ocli :nu sist valt 3 1cd.aniötcr 
a t t  dclta.ga i samarbctsko~iiinittén ftir ctt  lag- 
stadgat rusdrycksförbucl. 

Mötcna ha varit tdrjlrt  1)csölrt:i. odi lin all- 

tic2 f örelroinniit iliskiissioiisf rågor. Särskilt 
fattigvårdslagcn, nya barnavarclslngcn sanit 
cljurskyclclsfr5g:iii 1i:ir dislriitcrats. Mccllcms~ 
nntdct  oföriiiidrat. 

Eftcr Hrsniötet viiltog ctt  festligt sainkväm 
iiicil iiiusik 0c.h stng. Tv& mcclleiiininr sjöngo 
en litcn visa nicd anspelning p& mcdlciiuiiar- 
na. Fcstkoiiilnittén i.r värd all hedcr för sina 
storartadc nnordningar. Nyn, mcc1leium:ir in- 
gingo i klubbcn. Nfigrn, manliga partikaiiira- 
ter narvoro och önskade klubbcn god fort- 
sättning i sitt arbetc samt uppmanade 5vcn 
klubbn~cclleinni.arna a t t  s% mycket soni möj- 
ligt stödja cle koopcrativa förctageii på plat- 
sen gcnoni a t t  göra sina uppköp där. Fru 
Anna Palnikvist-Pcrsson t ackaclc clcn avgåen- 
clc styrclscn för clcss arbctc sedan klubbcn 
bildtules och utbringades ctt  Irmftigt, fyrf al- 
iligt hurra för soc.-clem. kvinnoklubben. 

Hiilsningar sändes till alla kamrater f ran 
Göingc-staden och HRsslcholnis kvinnolclubb 
gcnoiii den gainla S e k r e t e r a r c n. 

S k b e s  soc.-dem. kvinnodistrikts 
styrelse 

liailc söndagcii (len 24 scpt. nnorclnat cii in. 
striiktioiiskurs i Tonielilla. I(,Zubbkamratcr 
frRn Skivarp, Ystad, Eslöv och Sjöbo hade 
hörsainniat kallelsen. Distriktsstyrelsens 
orclf. f ru Maja Björkii-uiin-Braberg öppnade 
kursen ined ett  kort anföranclc, särskilt pc- 
kande på hur nyttiga och fostrande dessa 
kurser äro för vara kvinnor. 

Efter avsjunganclct av ))Arl~etcts s?iner)) 
överlaninades orclct å t  red. Alfred Larsson, 
Malmö, soni talade över ämnet: Vår tidnings- 
friiga. Talaren börjaclc niecl hur små ansprkk 
vi  för nlgrn tiotal år  sedan hadc p% var 
press och hur ofantligt stort inflytandc våra 
tidningar hade i nuvarande tid. Särskilt 
undervisade tnlarcn hur en arbetarehustru, 
som har ont oiii ti.d, kan läsa en tidning pIi 
nngra minuter. Nan skall då lass rubrilterna. 
Av rubrikerna fa r  .nian vcta innehållet i 
konccntrcracl form. Sedan ,kan man ju välja 
ut nggot soin intresserar och läsa vid lämpligt 
tillfälle. Dctta var bara en utav de rnanga 
lärdoinar vi fingo vcta, men at t  ingå i detalj 
skulle t a  både för lång tid och för mycket 
utrympic. Mcn ett  är  säkcrt, a t t  siival klub- 
bar soni distriktsstyrelse äro a t t  .gratiilera, 
soni lyckats erliålla denne gemytlige och hu- 
moristisk~ föreläsare. Talaren inanadc till 
sist, a t t  en arbet:iretidning inåstc finnas i 
varjc hem. Den borde vara obligatorisk för 
arbctarckoiiimuiiernas medleniniar. 

Red. Larsson avtackades med hjartliga 
nppllder. Efteråt f örekoni en livlig diskus- 
sioii och föl jandc resolutions a.ntogs: 

Med kannedoin oni den ringa spridning, 
E O I ~  arbctarepressen innu 'har  inoni axbctnre- 
Iicinin ens cgna l äger, .animanal ni.ötct Irlub- 
harna på respektive platser, a t t  iincler di- 
stri.1rtsstyrclsens ledning planliigga ett  iiiten- 
sivt ngitationsarbetc för en större spridning 
:IV n.r'batarcprcssen. Mötct uttalar som ct t  
bcstänit ÖnskeinZil a t t  arbetaretidn iiigasna, f ör 
 tt fylla orts- och nyhetsintrcsscn,z saiiit för 
3priil.ning av dc socialcleiiiokratiska id.óeriia, 
iiicd snaraste oniliigges #till morgontidningar. 
för a t t  såmedcls uiiderlatta uppslutningen 

BAKPULVER 
NUTIDENS FORNAMSTA 

kring tidningarna. Samtidigt henistallcr och 
uppmanar härvarande klubbar at t  Morgon- 
bris införes obligatorisk inoni varje klubb 
dar så cj  ar  fallet. 

Dcn skriftliga propagandan ar c t t  bild- 
ningsvapen, soin vi alla inaste s15 vakt oni för 
var rörelscs basta. ) )  

8% blev det litet paus, .varefter fru -Maja 
Björknian-Boberg -besteg talarestolen och in- 
Icdde frågan om ))Förslag till ny 'barna- 
vårclslag j .  Talarinnan inled de f rågan på et t 
ni.ycket finkänsligt och niedryckande satt, sii 
soni cnc1:ist en kt inna kan tolka en sådan lag. 
3arskilt uppehöll sig talarinnan vid barnpen- 
sioneringsfrfigan, som, om vi f å  den genom- 
förd, blir cn av de mest lyckliga. Fru B. nia- 
naclc klubbarna till a t t  rekvirera hovratts- 
ridet Jacob Lintlers lilla häfte, som handlar 
Ini ilcttn, lagförslag. 

Fru Broberg avtackades nied hjartliga 
ipplåder. Eftcråt f örekom diskussion. Mö- 
tet uttalacle sig för a t t  understryka distrikts- 
;tyrelscns uttalandc i Billesholmsklubbens 
rnotion, soni behandlades p& distriktets kon- 
ferens i Malmö i år  och som Aterfinnes i ino- 
tionshaf bet. 

Ja, så sjön.gs Znnu en asbetaresang. Ordf. 
tackacle saväl föredragsh%llarna soni clc 
klubbkamrater, som infunnit sig. E t t  fyr- 
falcligt leve utbringacles för vår socia.ldcnio- 
Irratiska lrvinnorörelsc ocli vi skildes It 
$lada och belåtna med var dag och med den 
Ensta övertygelsen, a t t  var i sin stad arbeta 
för vårt partis fmmgkng. B. B. 

Förelasnings- och instruktionskurs 
i Sala. 

Den 16-17 september höll Vastnianlands 
;OG.-dem. kvinnodistrikt en i.nstruktions- och 
~örcl~sningskure i S a l a. Den öppnacles kl. 
i p& lördag e. in. av ,distriktets ordf. Agncs 
3öd.erqvist) som höll ctt  med ryckandc hals- 
iingstal. Omedelbart började arbetet ined 
waktiska öy ingar  i funktionarsskap. Dessa 
iöregingos elock av ett  ingående instruktions- 
k ii förande av Agnes Söderqvist. 

Kl. 7.30 c. m. började föreläsning av red. 
loiiracl Jonsson från Eskilstuna om ))Socin:l- 
leniokratin i Svcrge j ' .  Till densamma var 
wbetarekoniiuunens medlenimar inbjudna. 
?öreläsningen, som varade till kl. 10 e. ni., 
)lev av stort vardc, t y  föreläsaren koncentrc- 
sade sig kring det väsentligaste i ämnet. Har- 
!ftcr vidtog et t  sainkvärn med musik, recita- 
:ion av Dan Anderssons diktcr och sillsup6. 

Sönclagelis arbete börjadc kl. 10 f. in. med 
iöreläsningar över ämnet "Samhallsekonorrii 
)ch kooperation9'. Förcläsarc var red. Hell- 
p i s t  frAn Västerls, som aven p& ctt utoni- 

Fernqvists Kappaffar 
3 3 Drottninggatan- 3 8 

n. b. och 1 tr. upp 

Stod lager av in- och utländska nghefer 
i 

Damkappor, Drtikter och Kjolar 
till biiligr beatiimdr prhr.  Obs.! Beatlliiningnr aKoree 

I till billiga priser. 



ordentligt satt  gjorde föreläsningarna värde- 
:full a. 

Härefter vidtog &ter ilist-ruktionsövningar 
för klubbmedleri-inarim och diskuterades liv- 
ligt hur klubbarbetet skall ordnas på bästa 
satt. Soni avslutiiing följde ett  sanikväm med 
sSng (Vaster%sklubbens sangkör kom i bil p3 
f. m.), pusik och tal av inbjudna gäster s&- 
som arb.-kom. oidf. m. fl., och s% var den i 
allo vallyck.adc instruktionskursen slut. 

Till sist ett  h jkrtligt tack till Bala-klubbena 
niedlemniar för gott yiirdskap. V. 

Kamratmöte i Trollhättan, 
Tm5stgöta-Dals kvinnodistrikt, soin startade 

den 1 april. &r, hade söndagen den 11 juni 
kallat .till kamratmöte i Trollhättan och m m  
hado också f råi= de narliggancle klubbarna 
hörsammat kallelsen i den mån a t t  ett  100- 
tal soc.-dem. kvinnor voro närvarande. Klub- 
ben i Trollhättan fungerade soni iviird och 
mottog på det vanligaste sina giister p5 ank. 
tåg och bilar, varefter färden ställdes till den 
närliggande parken, dar Itaffebordet väntade, 
och dar Trollhatteklubbens ordf. f ru Fogel 
hälsade de anlända gästerna samt clagena 
t,alarinna, var kamrat frii Agda östlund fr%n 
Stockholm, som var kallad hit ned, valkonina. 
Efter kaffet, som sniakadc reseniirerna, be- 
kantade maii sig niecl varandra p& clct lijärt- 
ligaste. E t t  levc utbringades för Vastgöta- 
Dals kvinnodistrikt och färden stallcles till 
Ordenshuset, där f ru ö. skulle tala och vartill 
voro inbjudna soc.-dem. partiets kretsombucl, 
vilka samma dag hö110 möte därstädes. 

Efter a t t  distr. ordf. f ru Vilma Nilsson 
hälsat samtliga viilkonina, höll f ru östluncl 
ctt gediget .och värmande -anföraiide. Från 
at t  ha vidrört dc stora frågorna i föreg. riks- 
dagsperiod samt sv&righeterna a t t  n% de ön- 
slrade malen, gic'k tal. in ]?% det storslagna i 
de vinster arbetarepartierna burit hem, tack 
vare seghet och uthi?illighet, och trots de stora 
liincler soni resas av realrtionarerna, t y  ännu 
Iran ju ej  ens med de tre vänsterpartierna 
visas upp en.ina,joritct i riksda.gen. Tal. gick 
sedan in p$ och stannade siirskilt vid det in- 
ternationella samarbetet; utan detta, nicn.aclc 
tal., skulle arbetareklassens strävan vara ho- 
tad oiii. e j f ruk5lös. Frihet, jäinlikliet och 
Broderskap inom nationen och nied nationer- 
na, se dar det stora målet. Men fr:lgan är 
nu: vilja vi alla hjälpa till a t t  f %  detta mal 
förveikligat och f å  far t  p% det hela, eller 
skall endast några dra lasset i uppförsbacken 
och de m h g a  st% bredvid och s6 på9 Se p%, 
och ej deltaga .i freds- och nykterh.etssträ- 
vandeiia, arbetsfred och upplysningsarbe- 
tet m. fl. 

Tal. gick sedan in på kvinnoltlubb8rnas ar- 
bete inom partiet.. Kviniioklubbarna ha va- 
rit harda.r till fostran för kvinnorna at t  
skapa goda krafter för arbetareklassens be- 
frielse, dels a t t  sitta vid niännens sidn i riks- 
dag och lrcxmniuii, clcls a t t  utföra s%dant :w- 
bctc i det socials livct, soiii Iioii bör utföra, 
och som hon som kvinna siirskilt ar danad 
för. Tal. slutade ined en kraftig nianing till 
kvinnorna a t t  arbeta för förbudsomröstning, 
a t t  g% fram för a t t  befria Sverge från rus- 
dryckerna sanit avtackades med varms appli%- 
der. Mötet s a r  därefter inbjudet till distr. 
kretsmöte, dar riksdagsman -4nders Hansson, 
höll ett  präktigt, instruktiv t f örcdrag om agi- 
tationsarbetet för  det blivande landstings- 
~nannavalet. 

I detta som i den efterföljande diskussio- 
nen funno kvinnorna m8ngen god lärdom. 
Kviniiodistr. ordf. tackade de manliga parti- 
ltanirstcrna för det visade tillniötesg&cndct, 

BANKAKTIEBOLAGET NORDEN 
Bankaffärer alla slag. Högsta inl8ningsränta. 

vilket besvarades nied ett  levc och fyrfaldigt 
hurra för Västgöta-Dals kvinnodistrilrt. 

Därefter var samling p% mötesplatsen, där 
medhavda matsäckar ;avprovades och 'avslu- 
tades den angenäma och löftesrika samvarou 
av distr. sekr., som påvisade distriktets upp- 
gift;cless korta tillvaro, e t t  tack för dagen 
och en maning till '3Tastgöta-Dals kvinno. 
klubbar a t t  s5 snart soin möjligt ansluta sig 
för a t t  f$ styrka i såväl krafter som ekono. 
mi. Ty, iiifinga backar små göra en stor 5, 

En hälsning till kvinnoklubbarna 1anclA 
runt och till Vastgöta-Dals sot.-dem. kvinnor. 
Vi ses till varen. 

Under dagens lopp ankom ett telegrani fr811 
kvinnoklubben i Hunnebostrand. 

H c c1 v. J. 

Från Alnö. 

Alnö norra soc.-dem. kvinnoklubb har under 
1921 hållit 17 ordinarie, välbesökta möten, 
1 kamratmöte med stor tillslutning, 3 fest- 
möten med fruarna Disa Vastberg, Nelly 
Thuring och Ruth Gustafson som talare. 
Dessa fester voro talrikt besökta, iivensom 
sominarfesten. 2 arbetsmöten ha h&llits, var- 
av inkomsten stärkt khbbens kassa. Klub- 
ben har givit 100 kr. till en sjuk och 24 kr. 
till en annan sjuk kamrat; bekostat 3 med- 
lenimar a t t  deltaga . i  instruktionskursen i 
Sundsvall varen 1921;. skänkt' 25 kr. till val- 
fonden samt energiskt deltagit i valagitatio- 
nen. Genom vår kommissi0115r h a r ,  förs&lts 
P70 eesmplar .av Morgonbris. Flera viktiga 
Eragor ' och spörsm&l ha ' vid vara möten 
diskuterats och behandlats. Med1einmarn.a 
äro intresserade och vaksamma. Inkomster 
och utgifter ha under året. balanserat p& kr. 
502: 15: Medlemsantalet 42 godkända, mot 
35 föregkendc ar. 

Klubljens 'nuiner.är skullc varit  betydligt 
större om ej  flera flyttat frKn orten och en 
iiel slarvat med betalningen s% at t  de blivit 
strukna ur ,klubben. . 

Till s tyrelse f ör kommande ar valdes: 
fruarna Ida Larsson, otdf., Helena Bernd t, 
vice ordf., Eanny Larsson, kassör, samtligas 
adress Nacka, Sundsvall, sanit f ru Anna 
3tröniberg,. sekr., adress Eriksdal, Sundsvall. 
Korresp. sekr. f ru Ulla Krigsnian, adr. Hovid, 
3undsvall. 

. . . . H e l e n a  B e r n d t .  

Sto.ckholms mtads, 'Stockholms o. 
Uppsala läns sot.-dem. kvinnodi- 
strikt. Adr.: Ordf. Fröken Anna Svens- 
son, Grindsgatan 10, Stockholm Sö. Kassör 
Fru Sara Andersson, Igelboda, Saltsjö-Duvnas. 

Sthlmrr Alam. hrinnoklubb (soc.-dem.) 
hiller ordinarie möte 4:de mandagen i varje 
minad kl. 7.30 e. m. 

Obs.! Lokal i D-salen, Folkets Hus. 
'Styrelsen. 

Stockholms Gamla Stadens Sot.= 
dem. kvinnokIubb hiller ordinarie möte 
kdra torsdagen i manaden kl. 7,ao e. m., 
3tortorget 2, 2 tr. 

Styrelsen. 

Konsumtionsf~renin~en Stockholm m, O. 1 

Sta~oLhelmm madra kwifmnoklubb 
(soc.- dem.) haller ordinarie samman triide 1:sta 
onsdagen i varje manad kl. 8 e. m. i lokalen 
8 tr. Södra Folkets Hus. 

Ordf. fru Elin Magnusson, Tirnmermansga- 
tan 40, 3 tr., Stockholm. Styrelsen. 

Vasartadens roca-dem. kvönno- 
klubb har ord. möte 1:sta mhdagen i varje 
m h a d  kl. 8 e. m. lokalen Upplandsg. 61, 
1 tr. (Gwtav Vasa-automaten). 

Uppbörd och inskrivning varje.-möte. 
Stol*etsem. 

~uin~bholms soo.-dem. kvinno- 
klubb avhaler ord. möte 3:dje onsdagen i 
varje m h a d  kl. 7.30 e. m. S:t Eriksgat?n 21. 

Ordf. Hildegard Ström, Bergsgatan 27, 1 tr. 
ö. g. 

Fbeningen far ~ e m b i t ~ ~ d e n  i 
Stockh~lm htiller möte 1:sta torsdagen i 
vaYje manad kl. 8.30 e. m. i Folkets Hus P- 
sal, 3:dje torsdagen i Folkets Hus C-sal. 

Stzjrelsen. 

. Arwika mat.-dem. Lvinnoklubb 
haller ordinasie möte 2:dra mindagep i mlna- 
den'kl. 8 e. m. i Folkets Hus C-sal. 

Styrelsen. 

Billesholms sot.-dem, kvinno- 
klubb haller ord. möte i Folkets Hus i Södra 
Vram 2:dra tisdagen i varje manad kl. 7 e. m. 
Ordf. fru Anna Fors, Villorna. Billesholms gruva. 

Styrelsen. 

EmkiDotuna soc.=dem. ~vSnnoklubb 
hiller ordinarie m.öten 1:sta mbndsgen i va j e  
manad kl. 3.30 e. m. i Folkets Hus lilla sal. 

Styrelsen. 

Gateborgs soc.=dem. kviinnoklubb 
har möte 1:sia tisdagen i minaden kl. 8 e. m. 
i Arb.-föreningens' H-sal; 3:dje tisdagen i ma- 
naden Bondegatan 14 ld. 8 e. m. . 

Styrelcen. 

HiiganBs scbc.=dem. kvinnoklubb 
biller ord.' möte 1:sta och 3:dje mandagen i 
manaden. Ordf. fru Helen Olsson, Förenings- 
gatan, Högands. 

 udv vika soc.=dem. kvönnoklubb 
hiller sina möten 2:dra mhdagen i varje m&- 
nad kl. '/, 9. i Folkets Hus' B-sal. 

Styrelsen. 
- 

' Skivarps r oc.-dem. kvönnoklubb 
iialler ord. möte andra söndagen i varje m&- 
nad kl. 1,30 e. m. i Folkets Hus, Skivarp. 
Nya, medlemmar vinna intrade. 

Styrelsen. 

sp&nes ooo.=dem. krinnoklubb 
hhller ordinarie möte 1:sta torsdagen i varje 
m h a d  kl. 8 e. m. i Folkets Hus. 

Styrelsen. 

Solna soca-dem. kvinnotnlubb hMler 
möte 2:dra tisdagen i varje mAnad kl. 8 e. m. 
i Huvudsta Folkets Hus och 4:de onsdagen 
i varje m h a d  kl. 8 e. m. i Hagalunds Folkets 
Hus. , Styreism. 

~undb~bergs  soc.-dem. kvinno- 
klubb haller möte 1:sta tisdagen i v a j e  
m b a d  kl. 8 e. m. .i Folkets Hus. 

Tumba soc.=dem. kvinnoklubb hll- 
ler ordinarie möten 1:sta onsdagen i manaden 
kl. 8 e. m. i Folketa Hus, Tumba.. 

Styrelsen. 
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