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Inför nya riksda. 
Nu liar det skett. Riksdagen L922 

har öppnats och kvinnorna för första 
gången som ledamöter &tt ö k  kam- 
rarnas tröskel. 

Det skedde dock icke så, att man 
kan som Olive 
Schrejner utro- 
pa: ,SA inträdde 
ater en föränd- 
ring! D Förand- 
ringen, som be- 
tingat detta steg 
över D tröskeln 3 ,  

har skett för lan- 
gesedanoch kom- 

- mer alltjämt att 
fortgå under 
namn av utveck- 
ling. Helt na- 
turligt vilar det 
ett stort ansvar 
p& dessa förstu 
kvinnliga riks- 
dagsledamöter, 

darfur att de ju 
! ändock bilda den 

först.a etappen p& 
vägen. Vi tro 
även att de  till 
fullo, och kanske 
mer till, kanna 
sitt ansvar. V$ra 
kvinnliga repre- 

I denna stund har riksdagen kom- 
mit så, 1Angt att remissdebatten är 
över. Det var litet osäkert hur den 
skulle kornma att fortlöpa. Visserligen 
talade mycket för, att icke nAgon sar- 

ten, en alldeles utmärkt tid att 
få, sadant tacksamt accepterat. 
Innan middagen hade komniu- 
nisten Kilbom hunnit med sitt niung- 
frutalo och förbluffat iitminstoiie en 

del kvinnor p$ 
Al~örarl&ktaren 

med sitt merkan- 
tila vetande. Da- 
gen blev dock 
icke hr K.ilbonis 
och icke nagon 
annan drabants 
heller, utan rege- 
rin gem. 

Huvudfrligan i 
debatten blev ar- 

betslösheten. 
Trygger invigde 
debatten i första 
kamnlaren och 
Lindman i den 
andra. Naturligt- 
vis fick även nu 
8-timmarsdagen 
sbulden för en 
hel del arbetslös- . 

het. Produktions- 
kostnadernani%s- 
te ned och däri 
ingar laga löner 

En vintermorgon. Målning av Clisrles Oppmheimcr. och lång arbets- 

sentanter vilja vi också, har nu lijart- 
ligt hälsa och försäkra dem att vi 
skola följa deras arbete med största 
intresse och förstående. NBgra &ag- 
nummer begara icke våra kvinnor 
av sina kvinnliga representanter - 
den socia1deinoki:atiska kvinnorörelsens 
uppfostringsarbete har icke skolat dem 
därtill - men vaksamhet, framsynthet 
och rättrildighet ar vad som kommer 
att begäras. 

skilt stark opposition skulle förekomma 
mot regeringens framlagda budgets- 
förslag, men da remissdebatten inte 
tycktes inskränka sig till enbart kri- 
tik därav, utan började röra sig i fria 
luften på, olika områden, så, kunde 
man aldrig veta var andarna till slut 
skulle drabba samman. Under stidana 
förhallanden var det val som Ar- 
tur Engberg fick stoff till att saga 
lite roligheter p& sena kvallskvis- 

dag. Så är ju 
förrasten receptet inom hela den indu- 
strie'lla världen. Man skulle vilja säga 
att för detta mal råder ett %krafternas 
fria spels nationerna emellan. Har- 
utinnan finns inga gränser. Ett stort 
nummer var väl hr Lithanders mening 
att göra med sin uppläsning av bloc- 
kadnotiser ur regeringsorganet Social- 
Uem.okraten, från dagen för regerh- 
gens tillsättande och framiit i tiden 
till riksdagens öppnaiide. Och med 
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all säkerhet gjorde lian det ocks8 hos 
en del svaga hjärnor. Att sitta' p& en 
:riksdagsläkt are är i bland lika roligt 
som p% teaiern. Inte sh mycket vad 
det anghr de spelande som att höra 
på åskådarna eller &Iiörarna clii man 
har förmhnen att Ila några bakom sig, 
ty de hiilla ofta med alla parter. 

1% teatern t. ex., nar en kviiinn 
blir förskjuten för lite flirt med en 
<annan man, så. jublas det, ineii iiar 
hon så fkr tillfälle att slunga ut en 
del rsanningar~ till sin kära hälft, s& 
tycka de att 11011 ocksik har lika riitt, 
~ i l k e t  ju itven kan h&n.da. 

Darför .kan de t intïaff a, att sainina 
Ahörare, för att nu taga ett exempel, 
tycka att Kilboiii. llacle alldeles siitt, 
inen så när Lithander föredrar sitt sa 
har lian lika rätt. Men tanker man 
litet allvarligare, si% tycker man det 
iir nästan sorgligt att s& polii.iskt osko- 
lade man skola f& upptaga. bhörare- 
platserna d& clet för rnllnga vakna ocli 
politislit skolade kvinnor iir omöjligt 
att ffi en plats till de mera viktiga 
debatterna i riksdagen. 

Som förut n$irrints SA ilnr det oin 
arl~etslöslieten ocli clet av regeringen 
iiskade anslaget till arbeten och iiii- 

derstöd, som blev 1.mvudteimt i de- 
batten ocli m M e  följaktligen bAde 
finansministern oc.11 socialmi:uistera 
lycka in. och Iletona saiidiallet s skyl- 
digliet mot de arbetslösa. h i~l~elarnjs  
armar ar ett stort kapital som lnndct 
iiger och som kapitalet alltid gör  iss sa 

Flur det känns - att vara en 
bland' de fyra. , 

1?i:?111 oc11 ~-ci.ecl i höstas och till 1311 

hal: mött nzig c11 given f ~Ziga f d . i i  \:an- 
iwi .*  och bekanta och mindre bekanta : 
".1\18., hu:. 1G.ii11s det a t t  ~ ra ïa  ~:i'l.~sdags- 
Isdamot?", och det ii.r ii1t.e utan att 
£1.4 gaii hail kominit igen litet oftare nn- 
dci: sista. vecl<orna. Om. den var sv;oi,i: 
att 11cs\~a1:'a i'iinaai nian iii-tiiii d l s  vmit 
L I I C ~ ,  S% ha 1.i ju nu. 1:;om.niit sa, 1.i11g-t 
G, vi G.ro över cleii fiirsta dagen - och 
viii;sta - och saniiiilgeil att .siinga Icii.ii1~9 
det litet uudcrligt i alla fall att sitta 
i. i.iksdagen. bland de andra 226 "sji5.l~- 
~1;i:ivna - 9 ,  som. en sparv j. traiic- 
dans'' föll. det mig iii. Men bast soni 
d et va r hiil.sa:i: dcii riy.iral.de t alni ainicu 
~i1i~dag~i . i  och u.tt a1.m cii 11jii.l:tl ig vii l- 
Icoii~stlii~lsi~iizg till. lcrii~.iio.ï~-ia i v h t  nys 
&T. 11% f ii& blcv ( h t  hela fullt ~ c r l i -  
ligt. 

Och jag tii iilctc - jag liade iiii.nll.igen 
i i~gc~it i~ig a131ia~t. att göra - Jag tiinlcte 
$t dct arbete, so111 ].Ag bakom. lcviano~ 
ias int rii de i ailcl.i'a Iianiinc2ï'~ii, jag 
;ii illit c j?% I ~ e c l ~ ~ i k a  Rrem.e~: och ~nBnga, 
nlh-tga anclra, som jiim.tc hc~inc och 
:ftcr hmne steg för steg och h: e:£tcr 
kr f öi:bc.i:ett dciu~a dag, pA c k  f ö i:hopp- 
niilga:~ lcvi1-i~ioi!.1-ia lci~.~itit vid. a.tt f %  11c- 
wcsciitai~t~ci: i vii:. 1agstifi:andc :föi*sain- 
jr:g -- och hiil: s~it to vi nii fyya stycken 
zv ödct hitföds. Vail jag kincle 
.ilmadc l i a i ~ ~ k e  mcst ödn~jul<hc.t ii-tfiji. 
i l i i ia\-~f,  111~11 det jUbli:~ï iilon-t 1zi.ig': D C 1; 
i .i: c t t g c. n o m. 1.1 I: o t t c1 u. i, r 
l i c  (l. 0111. Ja, dct iii:. ctt genoi~i.l:).i*ott, 
Ö I ~  ha öppnats föl: Iiviiiiioi~~za 
?f tci: d.e int,ensiva atta.clwima, 'och nu 
<0111111C'I:' a.l'hct~t. 

3 ,  dröinmm: iiro som sti:ömnia.i'. 
I!.i.chiii~gai:.na 5.t erf 61: cn till. -i;cl:li.li ghc- 
:c.ri gei1.oi11 hunc1.i:izclc f 14.gor : Vad ii in- 
.ia iiii kviii i ~ o ~ i . ~ ~ a  g ö ~ a  till a t t  1:)Öl: ja  

n~icl, 8111.13a iii s i  ga ~-tcPlgot, ska iii. vicka 
~a.g.rr?. iiiotionc r. iii: det II.! gta f i i   go^. 

joni i.i-ttwsseia. O. S. .xr., O. S. V. 

O iri. dct lir 11.8gi'a frfigol:' soi-ii ill- 
- -- 

rkyddsförsakringar, SR måste aven vi 
;kyddsförs&kra oss om v8r arbetare- 
itam. Sik ungefar föllo till sist finans- 
ninister ~~l-iorssons ord, vilka nied all 
i&kerliet röila genblaug ut e i byg- 
lerna. 

S. T'. 

w- tressera! Jo, för all dc]., n-teii jag vill. 
ingenting saga. 

Ja&,, vadör det ? V i l lr e n fr8 ga ? 
V a d, nog Ar det 17ii.l 11 3, g o II. - - - 

Ncj, nej - - - 
A r  -det i ii g c il fr iga ni ii-ttrcsserar 

(11' f öl: ? 
Ja, s i  dal: ungefar har det v a ~ i t  f 1 % ~  

cien ena, dagein till deii silclra. Jag hal: 
tittat aviiildsjul<t över till clet 30-td. ' 

ri.p-alda manliga representanter, soin 
vad jag Ixan £örst& delma g%ilgeii blivit 
sorgligt försii~~iniadc av g1l.t vad tid- 
siinga.? heter : Lyckliga - - - Och 
SA. fr8.ga.r jag mig : Ar det verkligen s% 
1.ii.iige scclaii vi kv.iniior vid otaliga m ö -  
ten atta1.a.t ~8,i:a A.silrter. i cn i-iii.ngcl 
fi:c?igo.r och övcrbcvisat om det riktiga 
oih 15,tta i att vi erhö1.l.o meclborga~r- 
&tt  för  att vi IIU skola behöva dekla- 
rei.*a p$. nytt : 118.gon revoliitioi-t ha vi 
iii a1di:ig förcbilclat, nlcn det hiudim: 
inte, att vi k~iima hii-tiza med n&got s5 
smf ningoii?.. 

Un.cl.cr det jag s8 hiii gör inim 
rcflcsicjlie~:, bclilagai: mig St. Dagblads 
~1i.dhcii t., och sager : "Agda Öst1 iiiicl 
sittcr och har det 1ed.san-tt 11% siii en.- 
~~1.ii1111c~ 13ii iili.) '. Onödigt beli.yn~.nwr:. 
.hg har suttit sii.wi.rc och nGnga gfi.iigci* 
haft; det. t~a.1iigai.c. 

:13gcntligcii iii'o .vi ju fein Icvii-ti~oi: i 
i:.jlxsdsgen, men i i~i~dila l<ai~~.~mrei-t rak- 
nas i ntc : E i + l i ~ i i  13csselgi:cn, ocli i första 
I w n m  a.iwt ~:ii!i.i-tas hon till. "mina her- . 

i*a.i:". :IM h5stsi. av allt %I: a t t  iiven 
fai:bröde~:na sy i:as tycks att vi i5.i:o f ö r  
fS,  ty i dc11 a1li:a första ~al.l;omsthäls- 

ci-i fOi:lioppi~ili.g att deii livii-tnliga gixp- 
pen s!;nllc komma at t  iitö1z.a~ vicl c t t  
koninir~i~de val. . SIX alltsi%! 

De första stegcn iii i den lagstifta-ndc 
E i i  i.saml i i ]  g c i~  4l.l.ad.c sille-des inga be- 
1 i ~ i 7 1 1 ~ 1 . ~ l l  - n~.cii jag f 8.1: just nii CII. f ÖYC- 

di~~gningslista i i1:iina hii.ndci:, som upp- - 
ta.]: icke miiiclre iii1 95 Srei-tden, det I.ia.11 
inöjligciz giva. en 1.itc11 aning 0111 a.td . 

i-4st.a steg iiitc Idii:. si, cnlrclt som dct 
f örstn. A. ö. 

P& grund av kassörens sjukdom in- 
föres förteckning över bristande redo- 
visning först i nästa nummer! 



Mar ia  Sandel. 
AXan ,st& franyför en bokhylla och 

tittar. "Mocle~:.n' ' ' litteratur. Vilka 
ilainii möter elit Ja,, det 11ero.r pH 
vems h.yl:la man stii.derar. L% oss 
csenipelvis inspelrtera en iing, f~:am%t- 
slriivaiide verkniastares ! Har ha vi 
Strindberg, Koch, Mars. Dlir Tolstoy, 
Kmpotlcin . TTidai:e. Biicklc, Weiiiiiigei:, 
Ibsen, Shalrspcare i siillsliap inecl Lid- 
forss, Dosto jevslri, Sseiis6ii, IEoiisseaii, 
Ha.iusiiii, 1Tpton Sinclair, Ossian-Nilssoii 
och eii hcl ra.d nzed andra. - I?inns hiir 
inga av clc nyaste? - Jo, p& denna 

. hylla ! - A.ha., har ha vi dc yngsta, de 
sista &rens författarc, e:n lang rad med 
iiimii ganska obeliaiita namn, d.  v. s. 
ol~e1r;mt.a för  den incCielA.ldei:.s 1.ittcrtii:a 
lattingen, soin ej följt ni.ecl sin tid. 
Dan Aiiderson, Eril< Lindorni, I3ari:y 
Rlonlberg, Ragi~ar J'äi~del, Maj E r d -  
man, Albert Viksteii., i\Zaria Sandel, 
Gustav EIedeilviiid och lii.ilgl:e lied i 
skyniiiiidan deii f arslta ' 'omvii~zdelse ' j- 
litteraturen mecl I-l'eiiiiiiig Bei:gc:r, Sveïi 
Lidniail, Amna-Lcnah El gströni, Elin 
Wägiier, Marika Stie1:nstedt och llAg:.ra 
andra. - 3 h  stilla blaiiclniag? - Jaa  
- man ulaste jii fö'lja med sin tid. - 
Och allt cletta ar  geiiondast? - N-cj, 
iiite precis. Dct iir s% mycket: m.aii inte 
orkar mcd. - Villra ä.ro k s t ?  - Ja, 
'det iiï. verkligen s v h t  a t t  avgöra, inaii 
har ju olika siizalc. Vad den ene upp- 
skattar, uppslcattar inte deii aiidrc. 
Bland dc all~ra.~ligarct-,de ciiir dä.r iippc 
- en gest %t Strindberg, Mars, Kra- 
potliin - iiro alla bra, t y  de ha ni e- 
ii  a t 11Agot nied sitt arbete. T. o. m. 

. Weiniiiger har nieiiat dödens allvar. 
- Till och mccl?! - Ja,  dei ii ä.r d& 
ibland f ör tokig! - D,et slidle herrar 
filosofer C O C ~  kritici höra! - Jag lian 
inte r% för dct ! De ha sia mening, jag 
min. Deras iir iiatiirligtvis rilrtigare, 
eftersoni de ai:o likda i sina st.yclieii, 
inen jag har min mening för mig fast- 
iin jag hå,ller tyst nied den, ty dc11 iii: 
jii bara fijr mig ! 

Klolre, Linge man ! Dctta Iiiilicle en 
och aiinan rccciisen.t bchöva 11öi:a ! - 
- N&, ii11 dc har da? Slröillittera- 

tiireii? - Ja, jag laser s& litet slröii- 
litteratur. Dessa har jag för at t  inte 
synas alltf ör diini. Nsrniien liar jag ju 
 da p$. - Jag började verkligen titta 
i nagra av de iiiest omtalade, meii jag 
inatte iiite förstiii dem. . . - Jag  f%r 
va.l leta geiiom dem. pil egen hand och 
se, vad jag Ban f% tag i? - Ja, var S% 

d .  &I JGr kunna Baiislre iiitres- 
sera. . . Det är  de s. Ii. prolettirdilrtar- 
11.a. - Proletärdikt.a.i;ila? J a  visst ! 
Det har $1 stgtt en strid on1 deni - 
det kan vara intressaiit. Dc ha alltsa 
utgatt ur arbetariias led, vuxit upp i 
arbetarhem? - Jag  vet intc, men jag 
a,nt.ar det. Jag  följde aldrig mcd stri- 
clen om. l~etcclmiiigen., ty  ;jag haclc jiist 

i dc11 vcvau :föl: inyclret att göra. - 
Wil, jag tittar v8.:L. igelloni vad soni fiiiiis 
]?,'i, deii ha.r "iinga" hyllaii. . 

Och det, gjoixh j ag. Verlriziiistareii 
Iiacle stii 1.h sina f örfattare ,i bolrstavs- 
oi:d.iiiiig och följden blev at t  jag först 
cfter flera sisiter vid bofthyll.an gjorclc 
bekantsliq~ niecl cl.cn j ag hel st velat 
läss : Ml:zz:i:ia Sandel.. 

Mciz iiinan jag börjar ta1.a 0111 Maria 
Saildc1 vill jag n.pprepa vcrkniiistareas 
ord.: i \ h  mening ar  blott för mig. Det 
fiiniis miinnislror som siitta Dan. Ander- 
s0.n. %gst av "de iiiiga", andra be- 
u.iidra Bl.oiiil~erg, &ter aiid~:a finna ej 
ord nog 1m:örni-n ande f ör Hedenvind. 
Ja, I~iclii-~a.i-i hm otaliga bciindraritinor ! 
Siiia1.c oc:h tyckc Iran iilgeii förta. Den, 
soni slrrivcs detta tycker emel.l.crtid 
at t  3J:aria Saiiilel gi.r'iitaiipa cl.enz alla. 
Hon fick niig att, bildlilrt talat, siitta 
mig :'upp rak i rygge1.i och ej ett ögon- 
bl.ick slappna, sCi I.Z.i~ge hon f örde ordet 
och ingen av dc andra gi:ep, son1 hon, 
di.rclrt om. hjiirfcrÖttcrna och slialcade 
clcni.' 

VAr tid dyF1ra.r forni och frillitar föl: 
i~mchiill. Om cii person stode upp och 
förkannaclc at t  han löst viirldsgtitaii, 
sBri.Zle docli ingen höra p$, för .sa vitt 
han e j f ra.mställdc sina iipp1;iiclrter i 
vnckcr fo~m.. Fornieii hmr oclcsil stor 
bctyclclse,. dct m.5,st.e varje 1~LalinisIm 
m.cdgc, och idealet av c11 stor och 
fingslaiidc bok, ett iiiiisilrstycke, ct;t 
Ironstverli av vad slag som helst iir ila- 
tni*ligt vis ett f~~lllcomligt imelnAll i en 
Eri'Iliiii.clad form. Har ii%gomsiii ett s&- 
dant I~onstvci.4r iippst%tt? Jag tror clct 
knczppt, ty vi iiro ju ofiilllroinliga, vi 
tnii,i~nislror. Men cii och a i i i~a~ i  av oss 
ii.r född nled cii brimiande Itist att efter 
sin förmaga giva iittryclr at  siii 1a.n.g- 
taii efter det fiilllroinliga. De, som 
drivas endast av denna lust, bliva alltid 
k o ii s t 11 ii r e r, vare sig saintiden er- 
kiiiiner dcm cller cj. 3fcn de övriga, 
som av Gregirigliet, fkfiinga eller aiiiiat 
rr~issbriilra den m er eller miiiclre stoi:a 
lii,t.thet att iittrycba sig som lrc~mrnit 13% 

deras lott - de iiro inga konstnärer, 
och samticlen ma biira dem p& sina 
hiiiider - tiderna, överleva dc ej. Har 
maii haft tillfiille at t  uiligiis med verlr- 
ligt god konst och ager öppet sinne för 
det viiseiitliga, nämligeii den briimandc 
aiidc som sliapar genom ofta svaga 
vcrlrtyg, ser man gcnast, s a d  man har 
iiiför sig: Eli gnista av deii brinnande 
ailden eller blott ett kallt -- om tin 
aldrig s% vac1rei:t - iitersl.reli. De flesta1 
"1~0ilstmii.rer " iiro eftersagare, 5ter- 
sken, som nzccl ofta stor f o:rmtalang 
c1.upei.a alla dem, som ej ha sinne för 
v-iseiitligt och ovSseiitl.igt, akta och 
f ilskt. 

Maria Sandel. iir iilita. Som de flesta 
Slita 11egAviiii.igar hal: Iion hibehllllit c11 

viss siiiiiets os1xiic.I och bamslighet mitt 
uppe i dc vidrigaste och mest hjär-t,- 
skii.raiide skildringar. Nöd och I.ast 
hal: hoii sett p% iiiira hall., nien dc ha 
cj Bominit heimes klara SYI:~ ,att, skyni- 
imts. Hoii slcildcar dein riktigt, nicn 
ax över dein.,, och ];an ofta se med god 
och. befriai-dc hunior p% f örh%l.landel~, 
sorn sli.il.clradc pil varje annat satt 
sknllc verka cnbart belrli.m.ii~andc och 
rusliiga. 

' Tamil jcn Viiige ' - av &rtdet  atl; 
döma he1in.c~ aiidra 110li - spelar pH 
alla strä,iigar. Di.r fiiiiis situatioiier, 
son  lioiumn en att rysa, att slrratta, att 
gi:Bta, at t  smcï.l.c, at t  b1.i djupt taiikfiill. 

Mycket iii: so1:gligt och nedsta.nimaii- 
de -- a1:betarcns liv iir ingeii dans p& 
rosor - iimi 3Ia.i.k Saiidcl hör inte till 
deni, som skildra hononi soni en oskyl- 
digt martei:ad. Hoii har Blick för orsak 
och följd, hon ser var en olyclra, en 
sorg ar  miliniskails eget verk och  va^: 

dcn tillsynes drab bar orättvist. Hoii 
har klar t f ör sig miinnislroizatiirens 
oiimdliga i:.esui:ser, otroliga förm%ga att  . 

glömnla och börja pit nytt. Fabrilrs- 
 arbetet.^, hyresliascniens, "inneboendc- 
systemets ' izöcl och denioraliseraiide 
iiivcrl~aii sel: ho11 mecl ögoiicii fulla av 
rriedkäiislans och harmens taï:.ar, mciz 
hon fritar ej Bellcr rn~iiiiisl~orna fritn 
allt ansvar. Nä]: man föl.jt familjen 
Vinge f i.i.i~. f ömta till sista stund sedan 
s l h  niaii ihop bokcii med en 1ii.iisla av 
tillfredsstiillelsc. Den ar cii idyll, trots 
de niörka inslagen p% sam.ma g%iig, som 
man hela. tiden har vcr1rl.ighetciis nia.rk 
nndcr f ötterila: 

Endast för den un,derba.ra lilla berat- 
telseii om Bengt Nilsson och hans helg- 
dagsslror vore boken vii.rd odödlighet ! 
Säkerligen skiil'le m&iiga nläiln.islror iii- 
viiiida vid liisiliiigeii av en och aiiiia:iz 
passus : Detta iir seiit.imeiitalt och dcn- 
i i i  seiitinieiitalitct ver1ra.r olciiltiverad ! 
Ack! Oin Maria Saiidels ar okultivc- 
rad, sc?. iisr August Blanche det i ä.iziiu 
högre grad. De b%da ha niycket gc- 
nieilsailit, ellnru hon för oss nutidsniiin- 
uislior l~ehiirsl~ar formcn betydligt bä.tt- 
re a.ll Blaiichc. Men hoa slrildrai. 13% 

sanima siitt som han eiilcla minniskors 
enlzla gliidjc, oro, sorg och grubbel. 

Det ar  varbeii en fördel eller en ara 
at t  ha (:tt inveeldat och obegripligt 
i i ~ i s l o l i .  De flesta miinnislror göra 
stor affiir av varje liten föriiimmelse. 
Iclre s& Maria Sandel. Hiii milt och 
fördomsfritt sel: ho11 ej 115 livet om- 
lrriiig sig och hur lätt, iiatiirlig,. fri fråli 
tillgjordhet SI: ej lieniles stsil! Det ar  
som om hon ej ett ögonblick reflektc- 
rat  p% h IS r lioii skrivit, iitaa lroiicen- 
trerat hela sin vaixlse' pii att giva'ut- 
tryck &t vad hoii sett och täiikt och 
kant. Det ar  möjligt at-t man vid nog- 
g:'l'a.iii'~ och l a l l  forslniiiig slcnllc finna 
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f orilif el, nieii f alrtunl iii: att iiiiiehillet 
till den grad rycker e11 nied, att man 
icke observerar iitigra telriiislra vare sig 
brister cller fullkomlighetei~. 

Kaïalztä.rssliildi;iiigc1i ar i alliniinhet 
utniarkt. Vissei:.ligen f ïggar man sig 
0111. sådana varelser som Alice i "Hes- 
daiiseii ' ', f öl * l .*a " d aicn .* Lurs Icamrater i 
"Vi.rvelii" och de bada makarna i 
"Blod som ropar" iiro möjliga, on1 S&- 

dam n~iiiiniskor levat? Vore det ej S%, 
att nian en och an.iiail gång i tidniii- 
gar:l:ia f Kr ögoiwii p& lilrnande tragedier 
och övei~iii~nslrligt ädelmod, skullc 
man l i i h a  sig skeptisk. Däremot Ban- 
iier man genast igen Herr Sigfrid Dalil- 
qvist och Pappa Nerman i Hcsdansen! 
Biida möta oss litct varstaiis i livet, 
churu vi vanliga dödliga ej knnna se 
på cl.eni mcd cm Maria Sandels driIp1ig.a 
och dock övcrseende humor ! Och hur 
ofta ha vi ej haft att gOra  ed Magda 
Mejsel? Mcn vi ha i allm5.nhet ej för- 
statt att. taga henne som hon ar iiied 
ont oc'h gott. Endera ha vi sentiiii.en- 
talt ömlrat heiinc el le^ dygdigt viiiit oss 
ifråii henne. Magdas gradvisa deino- 
ralisering - till en clel fabrikens till 
en annan hciiiles egen f Afii11 gas och 
izjutiiiiigslystnads skull - och ett par 
lwev friiii hennc till en vä.lyillig priiici- 
gal (som hon föl: övrigt bestulit!) höra 
till de sidor maii intc g1,öninier. Lila 
lit ct glörnincr iuan Lilly Nerinaiis iled- 
lroinst i den inödra 1cä.llareii. Man sa- 
ger sig: Iiloii var ett skarn, en d%l.ig 
kviima p& alla. vis. Hon dödade sitt 
barii.. 13011 Iriiade inga samvetskval: 
iizge:n tvcli.sii, och dock ryser man av 
ni.edlidande med fliclcan, som i sin 
oniedvetncz 'ondska - hur lmide hon 
vara annat iiil ond incd den far hon 
hade och dc11 nypfostrail hon flitt? -- 
2.r si/ orimligt tappcr? Som biter sarn- 
ma.n tiinctcrna av lrvalen och missi%k- 
iiingarna och &ii! sin vag fram han- 
syiisl.ös, utan 1rii~nsl.a och vekhet, med 
otrolig niblmedvetenhet och kraft. Hon 
ar briljant skildrad - den onda, soin 
cj vet om sin ondska. 

,I -k ; -- Likaväl som bf aria San del 1ca.n slcil- 
dra de vidrigaste förhallaiiden, clen 
siniitsigaste last utan att någoii egge1.s~ 
Eder darvid, kali hon oclrsk geiiom 
srni.,. 'lustiga iakttagel.ser i ratta ögon- 
blicket giva en ett hjärtligt skratt till 
s1ri.n'l;s. Ett  clråpligt exempel p& dct 
senai:e ar, iiar Lilly Nermails flyktiga 
hj$,rt,a äntligeii fäste sig och "första 
beviset darp2i var, att hon reilgjordc 
den för hela familjen gemcnsamm.a 
kammen i en uppblossaiide renlighets- 
langtaii" ! Detta ar icke blott eu 
ko~iiisk, utan aven en synnerligen sl.carl: 
iakttagelse. . 

ICa.nslre %r 'Hesdailsen" det biista 
Maria Saiidel slrrivit? Jag vet ej sii. 
]<ert. Ty escinpelvis i hennes första 
boli 'Vid S\4.ltgriiilseii f örelromir~er 
c11 beriittelsc : "13ans lilla lamm j', soin 
söker sin like i svensk litteratlir - d.e 
varldslrlolra ni8 orda om kä nsl.011 ju:nlr 
h1.i~ 111yc1wt. dc bchaga.. 

Orsakentill det bristande 
politiska intresset hos 

kvinnorna. 
(ö-mrsatt fr in Gleicheit för  Morgonbris.) 

Det gdsgna aret visar en gladjaude 
tillviist av manliga pa,rtimedlemniar. 
Kvi~~.nornas antal har likväl, enligt 
partistyrelsens beriittelsc i Görliz, icke 
3lrat utan gått tillbalra. Varpå beror 
h t t a ?  

Nyligen hörde jag en kvinna 6 g a :  
"Vi 1rviil:nor bestå blott och bart av 
pli1rtu.ppf yllelse ! " Ja, lrvinnoriia veta, 
att de ha tunga plikter att fylla som 
mödrar och som hemn1en.s vårdarinnor. 
Ar bet erskorn a uppfylla sina åliggan- - 

Sa vitt jag vet har Masia Sandel en- 
dast utgivit fyra böcker. I dessa för 
hon frani en skara arbetare m.ed hust- 
rur och barn och luffarc och aven.ty- 
rare lir den lagsta driiggeii.. Hon ar 
inte ofta sniill i sin skildring av man.- 
neri, men iiiiderklassens man är icke 
god och önlsiiit. Hur skulle han kiiniia 
bli det, då hans nior, hans hiistrii, halis 
döttrar. foga sig under honom, giva 
vika för honom, släpa sig till döds för 
honom ? 'Underklassens kviiiiia ar ett 
tåligt lastdjur. Hon kan hata, men ej 
frejdigt försvara sig. Hon Ball lida, 
oiindligt f ö r  sina barn oc'h ar en tigriu- 
cia, da det galler att försvara deni,. men 
hon förs t8~  ej att tygla och uppfostra 
dem, emedan hon ej kan tygla och upp- 
£ostra sig själv. I-Ioii ha:r ännu ej lärt 
sig, hur inyclret hon har att vinna gc- 
non1 att c;j i tid och otid falla till föga, 
tåla, dyrka, lida i stallet för att i ratta 
ögoiiblicket visa tändelma och förbli 
01: y g glig . 

Maria Saiidel har sin omgivning p i  
kosnct med goda egenskaper saviil som 
onda. Hon ser och förstår samman- 
hanget mellan följd och orsak ; hon be- 
rattar ibland enkelt och gripande, 
ibland nied oemot!$tåndlig lustighet och 
djup humor. Är man ung och jämfö- 
relsevis obekant med livet undrar man 
harmfullt varför ej Sverges press i sin 
helhet - ej endast den social.dernok:ra- 
tidra - i~pprriiir~sarnrnar en s;Kdail bok 
soni ')Hexclailseii",, meii ar man litet 
iildre och erfarnare vet man, att d.eii 
lcoiistiiar, som endast ha'ller sig p e r- 
s o n l i g e n i skymundan ocbs% vad 
v e r k e n beträffar blir undanskymd 
- till en tid. Det är emellertid en tröst 
att veta, att vad som vei:kligeii ar ge- 
diget, verkligen är av Den Brinnande 
Andens stam aldrig i langdeii kan för- 
bli ouppm~rlcsammat. Förr eller senare 
iipptra.der nbgon, soni bedömer littera- 
tur utan partihansyn, ty Ironstverlr till- 
höra ej partier, nationer, lander - de 
gro rnaniiiskornas gemensamma egen- 
dom, mäanislioriia, som trots allt över- 
leva både partier och nationer. 

L i n d a  Ö b e r g .  

den mot företagarna - och mot ma- 
s1iiilei:na; nien de förgäta att  de ha 
aniiii en stor plilrt att fylla, plilcteii 
gent crnot det all.in.iiiina. Just i egen- 
sliap av hi.svårclarinna, av moder, av 
arbeterska inaste lcvinnan känna plilrt 
och ansvar för det offentliga och det. 
politiska livet. För de flesta kvinnor 
har dock den politiska verlrsamheteiz 
insksa.nlrt sig till att p& valdagen av- 
l ämna sin. röstsedel. 

Det Sr en svår plilctförgatei~het lrvin- 
norna lbtit komma sig till last. 

Hela sociallagstiftningen ropar efter 
f örbiittring, cfter nygestaltning, efter 
Irvinnans inedverkan. Och trots detta, 
den stora iiztresselösh.eteii från arbetar- 
lcvinnorna gent emot handelserna i det 
offentl.iga och politiska livet. Hur ä.r - 
det möjligt? 

Orsalcen därtill ligger djupare. Icke 
allenast i belastmingen av husliga plik- 
ter ar grimd.en att sölca, utan huvud- 
orsaken iiï den falska uppfostran av 
vara friiii skolan iitkomiia flickor. Deil 
linge inannen väljer sig ett yrlre som 
han vet att han, i de flesta fall, kom- 
mer att utöva hela sitt liv, och av vil- 
ket han liopp,as en, om an nödtorftig 
bii.rgning.. Darf ör bekymrar han sig, 
atminstone till stor del, om vad som i 

. 

samband. därmed rna nytta ellei: skada 
hoiio:m. Han ser fienden, som vill in- 
Iriiappa brödet, han seï. de skadliga 
la,garna, som vilja binda honon1 till 
hander och fötter, och han vä.rje! sig 
m.ot d,etta. 

Den. unga flickan daremot överlåter 
det till niesta del iist slumpen vilket 
ylce och vci!ksamhet hon föres in i. Det 
a.]; Imine . likgiltigt vilken sysselsatt- 
iiing hon har, hon menar, att' det blott. 
handlar om i~ågra få år, hoa skall snart. 
wiftrz sig, och d& iir heiines sysselsatt- -: 11111g ut e a.vsliitad.. Dsari ligger upp- 
£ostrans hiivudfel. Vara unga flickor 
se tyvärr allt liiider giftermålets syii- 
vi.nke1. Darför bekymra de sig ej om 
sitt yrlre tillriiclrligt; se icke faran soni 
hotar, eller äro 'för tröga att avvarja 
den. Deras franitid intresserar dem 
blott så till vida om de skola erhålla en 
man eller ej. Vad det skall bli av dem. 
om denna f örhoppiiiizg e j uppfylles, 
därpil täililia de icke. Sa, om de verk- 
ligen bli gifta, äro, de ej vana vid poli- 
tiskt tiinlraiide. Om detta hittills varit 
förkastlig, sa ar det i denna och koni- 
mand.e tid dubbelt fördömligt. Vasa 
unga kriiinor bli tviingna i dessa tider 
att koiistatera det faktum, i avseende 
p5 aktenslra,pet, att m h g a  äro kallade, 
1nei.i fii n t~~alda.  Procentasatsen av 
ogifta kvinnor stiger väldigt i höjden. 
Under tryclrct av detta ,förh~llandc - 
rnåstc de viilja sin verksamhet mindrc 
lattsinnigt an hittills, med hag och bö- 
jelse f ör lcallct och efter noggrant 
överviigande. Dc skola bemöda sig om 
astt ].ära känna de hi,mrnande orsalccr 
som stå i viigeil fö.r deras verksamhet 
och pb si. siitt ffi, de en viss l~liclc över, 
och ett intressc föl* clct offentliga och 
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Från riksdagen 
En liten axplockning bland 

motionerna. 
1: a r b c t s 1 ö s h c t s f : r ~ i g a :  

I ~ a r  ett flertal niotioiler räckts nicc 
va.riatioii av iiiidcr- och övcurlmcl till cl 
85 milj. kr. soni i~cgei:ingen iipptagi 
i sta.tsvcrl.;s]~rol~ositioi~eiis tillii.ggssta1 
B:ögerii ha.r genom hi: Lindnian f rani 
lagt förslag om att cj iucr ii11 30 milj 
lir. til.lsvidarc skall alidfia. Detta i av 
vaktam pk iit.sedniiig om iiitg%rder a> 
imxa prodiilitiv iiatiii: f ör bekiimlpiicli 
av arbetslöshetcii. 

Hr Kilhoiii in. fl. har he~ustillt at  
i.ili.sdageii mat te allvisa 150 milj. lrr 
\illret 11el.opl) ~l.i.all i föi.sta hand au 
\4iiidas till prodiilit.i~t arbet e. Fr31 
v.-s.-hc"iall 'har f öreslagitis olika anslag 
11% atslcilliga milj. kr. till jiiriirriigs 
byggande, :hilsByggiiadei:, -egna hem ocl 
aiiliiggande av ödebygdsviigar m. ni 

H r  H a g rri a 11 begiir en höjning aT 
,50 proc. til.1 de ersiittningar som ut& 
tdl geiiom tobal~smoi~opolets införande 

. arbetslösa arbetare. , . 

T ii l l a r synes trots hr Liiidmaiis 
vid remissdebatten gjorda deldaratioii 
konima att  begäras. Visserligeii $1 

iiigcii stor attack f ör iiif örandc av iii- 
dustritullai. gjord, meii f11511 högerh811 
liar niotioii viickts oni höjning av lcaffc- 
tullen f r h i  12 öre pr kg. till 80 örc. 
Soc1o:et är  ocksa f6i:enia.l f ör tid1 motio- 
nä rei:s iiltressc ii~eiisonl pudc r, smiiil: 

. och pai:.f ymcr, vilka sistxi iniida alstcr 
vi Iniiiila soni. goascn sii.ga "gai:iia för 
me j j .  För varo]:, lioinmaiidc f13n lä ii- 
der med lag valnta, begäres att rege- 
i*ingeii slral.1 f ii yatt hö ja t~ll~sa~tseriia 
intill högst 200 proc. 

A n o r cl :ii. a n d e t s v f ö i: 11 ii d s- 
o in r ö s t n i ii g 1923 har rilisdageiis 
nykt erhctsgriipp nio tiomerat med nii.- 
derslwift av 71. im edlenimar. Motionii- 
reriia vill at t  oniröstiiiiigsf örf arandet 
icke skall. iiiueclrlas. med olika fragor 
och de rös1;aizdc delas upp efter kön 
och slder, iit.sn vill att f rågestä.lliliilgeii 
upptager endast ja och nej. ' Oinröst- 
:niiigeii slral'l ske p& saii.nia dag i hela 
:i:iBet,. eii söii(iag eller hclgdag och gi- 
ves f öreskrif t er aiigåeii dc tillkä iiiisgi- 
vandet av omi:öst.iiiiigsm.esiilta tet. 

politiska livct. Deii iiiiga h i n  ilaii, soni 
nxcl sAdzl11.a syiipiiiilrter l~ctraktai: livet, 
blir oclisifi som. gift icke 111~1: sil intresse- 
lös,, st&cilcle avsides, iitaii hoil liiiimei: 
]lied ii~siiiieii och iii' Siine i samiiia 
ta.111ievä.rld aoai. han och st%- sida  id 
sida niecl hononi i Icacizpen. 

Om vi aUtsH vilja beliiimya clcu aud- 
liga trögheten hos I.cvi.iiiioriia, niistc ~i 
:I:'ramf ör allt viiiida cle i7ilgLz f 'l.ic1ioi:iias 
siiz~ieii fr&n livcts intigheter och ii ii il^^ 
deras hag n1c;ra p& clet clioiaoiriislia och 
politiska omradet, och icke ti.1.a at t  cle 
taiddöst friii  v böi*jaii iiisl-alla. sig för 
ina.i~ilcii. c~das t .  

M a r i a  S c h u l x c .  

Socialt e 

Uiider helt kort tic1 har a~:betariia 
stiillniiig i sanihii.l1sarbctct viisciitlig 
föi.iii1dra.t~. li'rfin att ha varit cle ti1.l 
bakasatta, ja, t. o. ni. betraktats SON 

fiender till saiiihiillet, ha 14 iiii p, 
iiifinga h5lll. blivit dc bestiimniaridt 
i2Td.g-ra cgeiitliga rcsult.at av detta öka 
dc iilflytaiide iir det givetvis iiiiiii 

alldcles för tidigt at t  tala om. Va( 
I I ~ U  doc1.r uiicler hclt kort tid Icam viiiiir 
ut av dctta samhiillsarbcte är  erfaren 
Iiet. Dciiiia erf ai!eiihet ar  cloclr inti 
odelat aiigei~iim. . Villra maii in tala 
vid av vara lsominunalt iiitresserade 
£ör clct imsta man, %r inax höra sani 
nm ldagaii: Det $.r s& svfixt a t t  H,st.ad 
Ii~aiina iibgot, cniedan folket i alli?-~.iii~ 
hct, liveii arbetai:na, inte ha clcn riitti 
~ipp f a t tiiiilgcïi av sin s tälliliiig till sir 
Bonii.i2iiii eller s a in h ii l l c t soin V 

saga. Mcd det ökade inflytaiidet hal 
mq?rBIw~ p& vart samhiillsarbel;~ ökat: 
nmv5rt. Allticl vid lrritislra tillf tiller 
fordra vi ~ a ~ ~ h i i l l ~ t s  iiigripaiide. V: 
:ordra sainhiill.ets övertagaiide av vik 
:igarc yrodnlitioiisgreiiaq nÖd~7ä.iidigd 
%r den geni.ensainma hushi?illningeii 
N e i ~  liästa~i alltid c18 1rommiin.eii ellex 
i2.gui.i offciitlig i.nstitutioii ~1~al.l överta 
: i l  1.401:clse av vad slag det vara ma., gal 
let baliist, läiii~~ai:* :~~~.IB.I:c resultat iiii dcï 
icii handhades av det "pi:ivata iaitia- 
;ivct j .  Vi kii1ii1.a inte f öi:.iieIzs clctta 
hlctui~i. 3hii  clct ii i: ju den rent bak- 
4iiida tVi~igci1s ordiiing. Och 0111 si inte 
11 ltjäm t skol a g;, cleuiia lzra:Etgaiig, 
n8.stc vi söka ]:ileda p3 var fcl.ct 1.iggcr 
)ch ]%da lmt för det. 

Felet är  nog intc cndast ctt utan sä- 
cert nia.izga8, inen dessa rader avse cii- 
last 3t.t ta  ~iiidcr lschaiidliiig ,r 11, 
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Hr Siivströ~i i andra och hr :Ekinaii 
första karniilareii ha '  viickt fl.era mo- 

ioiier i iiylrterhetsfrå,gaii, sasoin änd- 
!ng av r ~ u d r y  olrsf örs~ljiii1igs:förord- 
ullgeii och koniniiinal omröstiiing, ct t 
iclrczg av 1,500 kr. till interaat.ioiiella 
yri'aii i Laii1saiiizc m. f l .  

$1 ii V i. .l: t i g 111 o t i o II 11 r 
' a s h  y g i e n i s l i  s y i ~ p u i i k t  
i: otvi.\:claktigt deii av övcriiispcl~tör 
Llfrecl Yetrén m. fl. i första 1rarnm.areii 
%ckt a iiiot i011 en oni. utred ning, iiin.cler 
ilka f ö i:hAllaiideii stcrilise13ug av sin- 
.esslös: siiiiiessjul~a., fallai~dcsjiilca., 
veiitiiel.1.t secll.ig~~etsför1~ryta~c sn.Z aga, 
i-im. 'Ur del vis sanma syii.piiiibt ar  
.et sosn Bi~tliiii: Eiigberg niotioneilsr 
ni pi.c~rcnt.ivlagms s1 opandc. 
Som cn av i.iibrjkcrna silgel:, $.:i: har 

iidaat cii litcii a~.plocliiiing bland nio- 
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tionci:i~a: ii vciisoin att ~xclogöi.elseil f öi. 
dctsa.iiima Sr si, 1~:izapphiiiidigt soni. 
iiiö jligt. Till cn del inotioiier torde vi 
f;. ~iter1ioriiar.a iGi: dc niii.ma s'ig be- 
hancl1ingc1.i i rilasclageii. :I: övrigt h in-  
visa vi li\-iiiii~i*iin till. clagspiwsciis IT- 

f C ~ * C I ~ R . I I C ~ . C  n\- clei-ii. 

ansvar. 
mcii ~ii.lici.1; cii iliycli~t betiinlil.ig brist 
hos var tid,. och cn brist, soni gör sig 
giil.lariclc p% f 1.ci:a a11 dra oru.r&deii iiii clct 
cgeiitliga sanihiil.l.sa~:.betet, bristcn på 
s o c i a l t a ii s v a s. galler nu 
ïiiirm.ast vgi' cgeil' klass, arl~etaïlrlasseii 
och iilcd dc11 lilit81iliaiid~, de övriga m% 
s j d m  svara för sitt sociala ansvar. Att 
o~:Iis& c1ii.r finns betankliga bristcr i dcii 
viigcii veta vi alltför val, mcn det gul- 
l e ~  nii oss sja.1.va och v h  egen stallniilg. 

Dcn f ö~:.anclradc stii.ll.iiin g vi iiit agi t i 
samhiillct borde ocksa ha nicdfört att 
vi 'bc t~:ajct ade a l l a sanihiillsaiigelii- 
ge:iihctei: soiii v & r a c g il a. Samhiil- 
let 9: inte lingrc d o m  cl.ler d e t ,  
ntaii clet iir v i  s j a l v a .  '0111 1~ai:a 
detta medvctainde funiies hos alla, 
~lciille sakert mycket större förstaelsc 
Eii~nas iiloni de olika lagei: av samhälls- 
ai:bctaix som. iiii oft.a, trots dc skola 
i.ä.lciias sori~. arbetare alla, ligga i stiiil- 
3iga strider nicd varandra. 

Koi~iniuiieii som arbetsgivare 11oi:ilc 
ju vara ctt niölister för anclra, bordc 
Liiniiia större garanti. för arbctsl.öshet, 
ila privat.liapitalet, och för övrigt d!: 
.attiiader i. arbetet soin a.ro möjliga. 
Dessa fordriizgai: stiilla vi oclrså i regel 
$i kommuii.cn som arbetsgiva1:e. Givct- 
ris ha vi O C I ~ S ~  inotsvarandc 8 k y l- 
1. i e h e t e s 111.ot dciiiia inönstei:.arbcts- 
givai!e, om d c11 i l.iil1gde II. skall liiiiii~a 
iör'bli det. Skyldighet att gc mestu 
)ch bii.sta möjliga arbctc, se till att rc- 
liiltatct & t . n i i i i s t o i i e  blir l i k a  
)ra soni. hos dc11 cnski1d.e arbetsgiva- o 

lqi, c l k  'vill koren voro betydligt siini:i:c. 
[i :£,'i alltid sjalva bctala evciitiicl.la för- 
ustcr i ökade skatter och f&  tillgodo 
ri1iste.n. i i~iiiiskade siidaila. 

Det fii11i.s Iion1iniiiieï diis arbctari~cz 
Gra iiog lxiiigat f:ram företag, meil 
on1 sed.aii de va1 koininit i ghig endast. 
rarit ett. stort bekymmer för dem soni 
ikulle ha hand on1 foretaget, ty  både 
wbetariia och all.rniiiiheteii, soni iiatiir- 
igtvis slriille stödja s i t t c g e t .före- 
ag, Iiar hellre g&ti;' till de privata. 
Och dock ha vi 13% vart partis ltoni- 

a.iiiia.la pi:ograiil. : Samhiillets överta- 
;aiidc av dc. prodnktioilsg.reiiai.ltio~isreiia som 
öm clcn geine~~sarniiia l~ishålliiiiigcii. 
laris1.r~ att d.ct för dct sociala ansvaret 
l<u'll.c vara 11ytt.igt 0111 vi t ii- n l< t C 
itct incr s o C i a 1 i s t i S l< t och iivcn 
-vardagslag sö1i.t~ on~sii tta txmkariia i 

1aiid1ii.i gata. 
Soni. 1:ecla.n iiiiniits iii: det inte eiidast 
sa.n~hill sarbetet clctta sociala ansvar 

nlaias: utan ~ T ~ C I I  ofta iiiom vc'lra cgila 
ïg;nlisationcr. Och dctta galler s&vä.l 
iiin so111 I~viiiiioi:. Vi Iiita, ctt litet £h- 
a l  all.tj5nit 11ii1:a dc tyngsta av organi- 
at.iuiisl:)ö.i:cloi:i1a, sjii l va ta cmot f rnk- 
crna al- dc~:i~s ai:bctc och vid. liinipliga 

s, 
o 
n 
ti 
Si 

tc 
tillfii.llei1 slriilla vi ncr dem., nicd ett 
o.i.d: vi csplontcra p5 clet hiiiisynslö- 
sastc 112gi:a f 8s ai:betslriaaf t i atiil.1 et f öi: 

att föi:dcla a,rbetsböi~daii p5 alla. 
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Staden, som byggdes i blod - en 
sann saga ur Rysslands historia. 

riska Rysslalid. Och deiiila sin öiislraiz 
f örverliligadc' han gcnom att f örst 
bygga d c  bilda fä st ningarila 'S :t 
P,aiil och 'S :t Peter ornlrring vil.l.ra 
sedan staden :reste sig. Genoni ett 
slaveri som icke ens var 16nt i det 
gamla Egyptens tidevai?~. RXan drevoa 
dit från alla ,del.ar av Ryssland I?& 
tsareiis befdlning för a t t  deltaga i det 

S :t :Petersburg ! Den röda staden ! 
'Ar d.ct cn'ödcts ironi atst den iiii kallas 
s i .?  Maii iir frestad att tro detlsaninia 
1iii.r ii1a.n laser Ryss1aii:ds historiska 
dokument orn hur dc11 staden byggdes 
och tillkoin. Under ~ i l k a  oniä.iislclip.,2 
lida.ildeii slavmna som tvingades att 
]ma detta pralitvcrk finpo arbeta;. 
Vcni dröinm.cr nu, 115'  staden.^ vita och 
s1ia1:a 'litsilit öpp;~ai. sin skönhet med tunga byggiiadsarbetet. Dessa slavar 
inslag av giil.dspii:on. och g~öiis1;iilz:tmz- voro tvingade att ai.bct.a iir~der deima l dc, iiat,i~rscciierier, at t  jodcii som dc11 despots fö~:oi..diiingar iiilder sådana 
iir rest iippA) att stcnarna p R  ga tom,  l former, som pil den taiden voro okiinda 
at t byggnadeima äro cir&nlrta i blod för v a ~ ~ j e  annan vit civiliserad nian. 
Blodet fi%ii de aima oriilrneliga filiigar- I ~ o r l c t ~ ~  obh redskap fiuinos ej, dessa 
ila iiii.dcr t,sa.~:isnicizs och enipresscrnas vor0 d& okiiizda iiioni Ryssland. JXeB 
gin  yia vii ldc. Vem berömi,ier när maii 1 hander . och naglar fiiigo de arma 

Furst Jussupovs palats. 

ser detta, arbetes rika skönhet strfila 
fram. fi%a de stiliga skiilptera.de broar- 
na, som sldja dc olika sta.&~delama 
fran varandra: att för endast ett par 
Rrhniidraden sedan var denna saninia 
plats en djmgel., ett  moras. Vildfåg- 
lars och rovdjurs siil~raste 1i.i ste. 

Då Boin "Peter deii store" till i~ialc- 
ten. Han skii1:Le bygga en befast stad, 
c11 stad som i c h  ei~dast slru1:le bliva i 
s t h d  att h&lla fieiderna p& avstind 
iitaii iivei~lecles vara sa byggd att deii 
l i ~ i l ~ l e  halla ett öppet, valrsanit öga ut 
över I h o p a  Mil det rnörlza, barba- 

Vi ha nu möjlighet att börja grund- 
liiggaiidet; av dct nya sanihiillet, clet 
socialistislca,. ilim vi äro ju överens om, 
att detta grundl5ggningsarb~te skall 
vara v h r t e g e t v e r B lika 1781 som 
det socialistiska sanihallet skall vara 
h art eget v e k  Det racker darfor intc 
att vi viiltra övcr ansvaret p5 ett litet, 
litet fatal, iitaii vi ni%ste alla, iliiin som 
lrviiinor, i fullaste m%tt ta var aiipart 
av det. socia.la amsvarct. . 

A g i ~ c s  Sö ( l c i . q . v i s t .  

griiva iipp jorden. De fiiigo 1~iii.a 12on.t 
den i hiinderna ell.er i trasor och va,d 
soin var 3.tkonzlig.t. :li1örf2rliga smitto- 
sa1nm.a s jiikdoinax 11a~ jade bland sli- 
varna. och f2.iipxrila soni arbetade i de 
bakterkf yllda triislroaserna. Öser  
100,000 slavar, sager hist.orieii: dogo 

under arbetets utförande. Tiisentals 
sjuka föllo iier p% marBen. De iiekadc 
att eiiiottaga nagon hjälp - de bara 
önskade att döden-bef riareii sliiill~ f ör- 
bama sig över dem. Samma historiska 
slrildringar tala om, att dar im de  tv,^ 
stora hiiviid.eiitréeriia leda in till sta- 
dens hjihta, lag en gang, ?Gir bygg- 
imdisverket för S :t Petembiirg restes, 
tusenta.1~ iniinniskor döda ovai~.på var- 
andra. Ty mitt i .arbetets lopp restc 
Nevafloclen sig hejdlöst över deni alla 
och begrov0 deni l.evaizole, i sitt vilda., 
obesegrade natiirlopp. Soldater, soni 
rymde, blevo ej langre dömda till dö- 
den av tsar "Peter den store", de 
blevo i stiillet straffade med att deltaga 
i arbetet fiir att bygga "tsareils stad". 
.&r l710 1:)efallde Peter den store gcnoin 
eïi ny lag ')att varje provins inom laiz- 
det d u t e  förbinda sig a t t  stalla ett 
samnian.lagt antal av 40,000 arbetarc 
till förfogande för en tidsrymd av tre 
ar" för att. p&skynda arbetet nied sta- 
deii. Samma lag stadgade iiveiiledes : 
att så lange detta byggnadsverk pågick 
fick icke ett steiihiis uppföras i någon 
annan dc1 av ].+lidet. Och deiina sistz 
paragraf ii~nebar f ör de yrkesl<iinnig~ 
arbetarna inom facket att de tvingades 
att resa med eller mot sin vilja för att 
ej sviiltdilden slriillc taga deras ].iv. ar 
l714 iitgicli en ny order friiii sanima 
d l ~ ~ a I ~ t i g c ,  grymme tsar till myndig- 
heterna i Arlcaiigcl at t  3,000 slavar 
skullc aäiidas därifriiii för att plibörja 
uppbyggandet av ~roiistacltf i ist i i i i~~e~i.  
l'tiiilc vilken outhärdlig möda det in- 
nebar för dcssa maiiiii~l;;~~; att vandra. 
f rail Arkangel dc tiiseiit.als milen till 

Även sedan staden var färdigbyggd 
skil.drar historien oss hiiriisom rov- 
djuren tidtals ater iiitrangde p& sina 
territoi:.ier dar #dc jagats ifr31i. Sa be- 
rattas det at t  Ar 1714 sleto vargarna i 
styclren tv% skiltvakter, som posteradc 
utanför slottet, och %to .upp deni. 

Tidtals k.oin $.r efter ar den rasande 
Nevaflodeii. Den f örstörde icke enbart 
delar av staden utan den begrov i sitt 
ohejdade lopp tusen tals av imevånar- 
im varje g h g .  

Isakskyrkan. T. 11. liotcll Astoria, iiu röc1gardist:criias Iiuriicllrvnrtcr. 
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Så l h g t  son1 fram till vara dagar 
hava vi hört hur Vinterpal.atset blivit 
mer eller mindre f örstört nar flodeii 
rest sig iii över staden. S :t Petersl~>irg 
Blev bildlikt ta.lat byggt p& en grund 
av maniliskor o ~ h  det ryslia :folket var 
niider denua tid slavar under ctt för- 
tryck, soni utgör ett av I3yssIands 
Iiis t0ri.a.s svartast e 1da.d. O1 ika ryska 
hist.oriesB~ivaixs cftei~liiillimclc arbctci-i 
tala sitt spr2l\: om Pcter den stores 
hii.~isyiislÖsa grymhet och 'byrilirati. 
Denna avlade i sin tur clcn. rcalrtioiiam 
stiiiniiiiig och li~i:i.iipt.i~)li bl ancl f ol.lrct, 
smmed clct ryslra folket8 historia iir 
'fu.llskrivei~.. Just strax f öre Pctei. den 
stores regeringstid övci:giclc serv-domcn 
(1ivegenslia.peii) blanc1 dct ~'yska f oll.wt 
till slaveri. Slavarna Izöptcs och sil- 
cles p& niarlmaderna, f örsölitc iifigoii 
iindlron~iua siin.des de av iny:ndigheteia- 
ila på tsxreils befallning ti1.l gruvorna 
- ja, a.gariia till gruvorna hade aven 
den lagliga i.ä,tteii av tsar Peter att 
behaolla dcm diii: f öl: dl.tid. Viwje blad 

Peterhov. En av paviljongcriia. 

fessor Ross skrivcr i ett av sina histo- 
riska ryslra arbeten : "Ry8krt follret 
ra'lcnades på den tiden ibland varusla- 
gen, som saldes f ör peniiingar j. Även. 

Vinterpalatset. 

o1 yclrliga nianniskors l idaaden och 
död. Den minsta förseelse straffades 
med omiinskliga ].id anden av deiiiic: 
t yrann. 

Men Rysslaiids historia f ra 11 dessa 
tider visa oss aven att .om Pcter den 
stores grymhet niot follret var orniiidi.- 
lig och hårdare an i~figoiz av hans före- 
gailgares, s& blev deix efter:€ öl. jandes 
viil.de, Engares.sei1 Katarina II:, soin be- 
steg tronen efter sin fader, 11011om. 
övermäktig i grymhet och m.ansklig 
tortyr. Under Peters tid ra r  det för- 
b judet a t t  sal ja slavariia som tillhörde 
en familj gtskilda. Kata~ina 11 upp- 
hävde detta beslut. Till alla andra 
lidanden, soin .dessa arma slavar hade 
att geiiorng& följde iiveii darigenom ett 
nytt lidancle, som de fiiipo taga emot 
iitaii minsta riit.tighet till knot. De 
kunde iiii saljas, inoderii fSin barnet, 
barnen från fader och moder. Kort 
sagt .de sbldes soin niaii i vara dagay 
siiljer Itreatiiren p% marki~nderi~i. Pro- 

som är skrivet om .Rysslaiids historia 
iinder denna tsaristiska tyranns valde 

Kovale~v&y skriver i sitt arbete "Byss- 
laiiids gamla ].agar : S o c i i3 l ii t- 
s k i l l n a d  v a r  s &  g o t t  s o m  
e t t  o k ä n t  b e g r e p 1 1  i L i l l -  
R y s s l a n d ,  ä n d a  t i l l  d e s s  
a t t  K a t a r i n a  i i i f  ö r d e  
d c i i  n o b l a  l a g e n  o m  s l a -  
v e r i  f ö r  d e  f a t t i g a s t e .  
Att dcnaa oinanskliga varelse i kvinno- 
skepnad, soni var grym nog att mörda. 

\d11118 s i n  egen make, e j  var malrtig akt 1-:' 
iii%gon hiinianita:~* kä.nsla eller iiistinkt, 
bevisar bast ett av heliiles egna Beva- 
i:ade e£terlämilade brev, skrivet till den 
tyslre f örfcztta~eii "Grimm". Detta 
brev skrev hon med anlediiirig av eii 
förf 5irlig översvamiiing f rån f lodeii i 
Petersbiirg &r 1777. Berättelser fraii 
kat.astrof en därom förtälja : att ett tre- 
mastat fartyg var vriilrt iii y& gatorna, 
35 v&ldsain var flodens i.esniiig och 
vilda lopp. Portaler och trappor skölj- 
des bort fr%n Viilterpalatset av dc 
Ei.aiimisaiidc vi.goma. 1 b~:levct till 

i lilla Ryssland, som Ukranien kallades, 
och .där slaveri före Katarinas tid varit 

2rinini därom skriver Kalarina: "Har 
n&iigrt sönderslagna fönsterrutor och 
ra'lv ; hur niånga blomsteriippsättnii1- 
qar iiro e j  förstörda. De stora båg- 
fönstren ha fallit iler til'l griinden ut- 
nicd hela lkgsidan i salen dar desser- 
terna voro nppställda. Deima dag liaii 
icke nligon hårfrisörska göra sin visit. 
till stacleix honoratiores damer ; min 
vidiallare iir full med vattcn. Giid 
vet om ililgot kan handa, som förstör 
hela lagret där". 

Nedan hundratals döda maniiisko~~s 
Lik flöto iitanför 'Viiiterpalatsets fön- 
ster Ininde deniia f ol.ka.lskancl6 em - 
pressdarn endast hysa medlidande och 
klaga över sina blomsterk.riikor, sina 
to~ilettmissr~kni~~ga~ och sin vinkiillarc. 
Rysslands gamla historiska .dolmment 
iitgöra ett enda hemskt ovederisiigligt 
bevis pli det ryska folkebs gcnomg&ng- 
ila lidanden. Et t  historiskt yittnes- 
b61:d on1 inanniskor som Banipat och 
lidit iinder ctt antolcratisl~t s j alvhär- 
s1z:ardömes grymmaste f örtryck. Den 
ryslra historiens egen ~anningsskrif t 
visar oss ave11 förklaringen till den ut;- 
veckling av. #de sociala f ö~h%llandena., 
soni iiu vira dagars Rryssland fram- 
visar. Vageii dit blev lagd genom tsar- 
ismens hiindra8~iga, omänskliga, bru- 
Lala bySkrati och  ald de. Det ryska 

s r  ett enda svart vittnesbörd om dessa olriiiit, finna vi att den börjar existek 

Nevski, den stora hiiviidgat?n .i Petrograd. 
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Hur vi skola varda oss och våra 
småbarn. 

Några råd till unga mödrar. . 

Av L i :n d a O b e r g. 

:l I'. 
Egf öclcla l~ari i  böra ligga s5 m y (:!sr, 

soin inö jligt sti1l.a. $h sm~ila. 'I~1Gt.i 
t31 a de iitmiirlct~, likas& litet hiinger 
Iiitc heller behöver man oroa sig i&--: 
deras lralla sniii hiinder ocli fötter 
iiyaniiigai och skrik. De ömnia :iiiiid 

SOIN iiihilla sig, at t  deras nyfödde 
iiiide.cbar11 lG.nna, uppfatta och lide 
S;, soin ctt iil!dre barn cller en viiser 
w isst a sig grniidligt. l~öriitsiittiiin 
garmia för taiibar och lriiiislor - kom 
binationerna i hjiirliaii - fiiinas aiim 
c j. Nyf ödda basii ni b s t e skrika 
och det iir hell; iiatu.rligt, a t t  dera5 
sm2, hiiiider och f ötter inte lciinna h&l.la 
viiimeii ! Besi~ii-ia blott vad den lilla 
vii rldsm.edborgareii har otroligt myckcl 
att laxa sig 13% en g%iig! Andas, %ta, 
s i i d  t a mat ca och hglla kroppsviirnicr 
uppc. Och :för. vaisjc sak, som ta.[ 
cniot det allra ri~.insta, upphaves genast 
ctt skrik, ty 1iy:födda bz~rii, som var lie^ 
sc c1l.w höra iiiinu, ha iiatiii:ligtvis 
intc iiiigot begibepp oin sjiilvbeharsli- 
i .  Olyclmii vill eniellertid, att 
deras s1ci:ik ofta Ila en hjiirtsliiiraadc, 

.förtsivlad klang, soin dcn ömma ino- 
dcriz rakt intc uthärdar att höra. Hoil 
tror barizct lider av at t  ligga blöt ei:i 
s t m d  - allts& tar  ho:n upp det och 
bytel:.. Om det är  första barnet byte11 
hon mycliet ofta ! &len barnet skrikc.i' 
of örslc~ti elit vidai'c. Kan han vam 
hungrig ? FIan. fick ju nyss mat, ! 
Kan.sli:c han iit för litct 8 Bast at t  väga 
före och efter maten! Mej, v8.geii cller 
l~etsniimet visar de reglen~.entei.ade 
grammen. Alltsa intc hiinger. Kain 
ban vara kall?? Hailderna äro liallii, 
incn hela 1ill.a lcroppeii för  övrigt varm.. 
Nå - i~ioderii lägger i alla fall 132 
Underverket ett par cstm fi lhr .  Un- 
derverlcet slcrilcer f ortfarande - högst 
enervcraiide och oavliitligt. V a c1 
k a n  d e t  v a r a ?  Bast att  halla-i 
honom. Da tiger han. - Ja, han tiger 

folkets egen liclaiicies hist o h  talar 
sitk l~cvisandc! spri%lr därom för alla 
sorn vi1 ja stiicicra deiisamnia. Det 
ryska folkets ].idandes historia ar  iiiile 
i ett nytt skedc iiii i v i% r a dagar -- 
under andra maktiga antolirativa for- 
nier. Dct ryska folkets nödrop l.judt.2 
ut  över vkrt eget lands granser i dag. 
Må Svergc g% först latt liiiclra deras 
bördor i hungei.snöde11s laiid. Den i:öcla 
staden, sorn byggdcs i blod - över- 
svä1nnia.s i dag av cii hejc1l.ö~ flod ~1.v  

miljoiita1.s hungrande n1.i nnisl~oi: bland 
det ~ ' y ~ l i a  folket. 

Mnja Björkrnn~z-Broberg. 

en st~ilncl till. dess biirandct och r~isliim 
clet blir gamm.alt och .vaxit. Sec1.m 
ski:ikcr han l i la  oförf5ira.t soin förut. 

IZtt honom ligga stilla, 1Plt hoaon- 
slirika. Men viig honom f öre och cftci 
vart miil. Far  han 50-70 gr. i l-iiZi'lel 
var 3 cller 4 timme star han sig. I:syiz- 
nerhet om han vid veckans sliit ha1 
ökat 150-200 gr. @di. han dihcmot, 
trots regel'biindna niåltider ej ökat ST 
det n5got fel pA mjöllteri. Dcn iiii~c- 
hliller ej nog näring. Bestainda 3-4- 
timmarsperioder för intilticleriia och 
måltideimas lan ,ad p& et t iiiige:fa.r 20 
miniitcr kan maii u t g frCln. M.ej.1 
nzånga lmrm fordra. oftare mat cmedan 
de iita iniilclre i taget, emedan deras 
magar ha, för vana att "skiclca till- 
baka" en del niat, on1 .dem1 kommit allt- 
Eör hiiftigt, emedan bl%st~Artaii Sr 
b&rdinjölkad och deii 1ill.a ej orkar di:a 
så., soni det skullc bchövss - toch en 
3cl and.ra omakcr. Skiillc ett barn 
sova över e11 mattiinnie och man ej 
sjalv iilo buncieii .av vissa ticler, skall 
maii iiatiirligtvis cj viicka det, isyiiiier- 
het cj om natten. A andra sida.n liclc~: 
jet intet inen för livet genom att väc- 
kas pil bestiimcl tid och matas. Et t  
normalt litet barn är ej ÖmtCtligt. 

Vad nmii .darelnot d i s t e  sköta yt- 
;erst noga och renligt &r b:~.östviirtorna. 
Före ocli efter barnets iniXtid skola dc 
;viittas. E:u smula m.jölk, soni blivit 
war  i   art ans gropar och surnat i viir- 
iien kan A.stadlcomma tim~nar av slcrilr 
)ch högst ot~evliga 115ringsriibbiiiilg.as. 
För att ej niiniila sår och sprickor i 
vbrtorna, villra göra digiviiiiigen till en 
tasa och of ta f örorsaka bröstböld. Man 
mr niindigen cn srniila s1nnt.s och bak- 
;erier p% fingrarna - man rör vid vKr- 
;an - det behövs ofta ej mer för at t  
~öldcii skall inf iiiiza sig. 

Vacl moderns dict betriiffar kan 
.iigen u.tonisti.ende skriva lagar. Det 
iïoderizs mage viil tal och val. snzaltcr, 
Al vailligen bariiets mage. Jag för min 
k l  har utit allt utom. lök i inatciz och 
;R frulrt. li'ör va.r g h g  jag uiidcr iii.- 
;i\miiigcn försökt mig p& :niöra piiroii, 
izilda banaiier? ja, de rödaste, nio~gizastc 
;omater - vips b!.ev clet tiinmars s k d i  
)ch grön avföring hos baimt. Blllaiign 
Ala wwlcen arter eller 1~8.1. Aiiclra icke 
raffe och viii. Afen var och eii f8.r 
)röva lit vad hon speciellt t%l ell.ei: inte 
$1. Hon behövcr ad5renzot ej tro att 
h t  at3r för livet, oni heniws barn. hal: 
iiila, gröiia f läckar 13% blöjan ! Det ty- 
Icr vissci.lipcu pk 1iki:iugsriibbniaga1*, 
ii cn skada i. n] yc'lwt. inii-icli*~ 0c.h botas 
nyclrct f ö ~ r  om ' hon avst.&r f .i:cPIii allt 

medicinerande nicd den lilla. S l d l e  
henncs barii cj oftare iiii var fjärde, 
fcnite da.g f l i ich  sin blöja beror clet 
oftast pH, att dc11 får för litet mat. 
Kali iiveii vara ciz egenhet hos barilets 
t arii~liaiial , ty  iiveii cGjrvidlag iiro. de 

. 

sni% pyrena högst iiidividiiella. Dc 
of örstdncli ga inödrar, soni p& viiniii- 
1101.~3, in or- och f arm.ödi*ars iiir Bdaiz 
giva bai:.net insgrutiiiiigar och. tval- 
piller bega en stor oriitt och d~inzhct. 
Lat bariiet i f rccl s& mycltet som. 
m ö jligt;. Naturen i.%t tar sig sja.1~. Dc11 
har ot:i:oliga resu:i:.scr. Meii v ii g bar- 
net. Ökar clcn normalt är  allt bra. 

1 

1 

J 

4 

' 

. 

' 

Et$ I~asiz soni får bröstet,. iir i alliniiii- 
hct 1nei.a lä.t,t,sliött iiii flaskl~arii. Dess 
wiii iii. ej skarp, den fina hudcri. fi:iit3 
e j  och blöjori~a liuiiiia torkas och nn- 
vandas flera g; ngcr utan tviittniiig. 
3liall. nian byta var gaiig, f h  man ej 
iimat göra iiii tviitta. En blöjas u t- 
; e c n d c bör ej vara ~:iittcs~iörct, nmi 
less l ii l< f .  S% lä-ngc den icke liilrtdr, 
can l.)arnct bruka den. . Men vid iliiii- 
;ta aning till Iiikt nn.8stc &ii. sköljas 
ipp. Dock bchöva inga sni&l.~ai:iisklii- 
kr strykas. Spara onöcligt arbete, clet 

av s.tö~:re vikt a t t  barnet hiilles rcnl; 
in att bari11dadei.ma strykas. Aro dc 
;ty va, la11 iziaii g nicla dc131 mellan hiin- 
h m a .  Skiillc cns lille .son cl.ler dotter 
is yt.t,ciaLigt omt8l.ig hiid son1 för miii- 
ita 01:salc rocl~ïa~: och lranskc gar sön- 
k r ,  f h  ma.n spara iii pk allt annat ar- 
~ c t c  och 1roncciit1:era sig 13% att  hlil.1.a 
leii ].illa i:cn med 1.jiiint vatten ocli bor- 
raseliii cllcr nia1:i.n ,, m cd sta iidigt rena 
iiiteslapl~ar och blöjor. E t t  f örfii~ligt 
~ b c t c  ! 34~11 ~ i i l ~ e  $ad% 5.i. ctt hiidlöst 
)ch stiindigt sldcaridc barn ! Talk, 
ionl i ~ ~ i i ~ i d e s  mycket till sniBba:rn, 
1.a.i: jag för inin del fiiiinit opralctislit. 
h t  samlar sig till. h h d a  l<a.lror i dc 
I.jnpa veck som uppstb litet varstans 
r& cii tjock och 1rn.iibbi.g litmi iniiii- 
iisltovarelse, och niaii har ,dubbelt ar- 
~ e t e  inecl att tviitta bort talken n i d  
~aseliia cller marin. De senarc smutsa 
rissci:I.igeiz de sin5 skjortorna, men nian 
~r i ibm i varje fall icke en skjorta iner 
it1 högst ett L tv% dygin, t y  alltid har 
len hiinnit bl.öta6 och lcriilias iier .pH 
len tiden. ! 
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Kring halsen, iiilder.arm.ama, i 1.jum - 
lrariia och 115 l&reii f; lrniibbiga barn 
I jiiya veck,. och aclessa maste sorgföl- 
igt reugöras, torkas f örsiktigt och 
mö~jas. Jag har darvid alltid an- 

mina fingrar, t y  den mjiilcastc 
van111 cller I-iaiiddiili kan dock ej h& 
;iiiislig11ct, soni cils fingrar. D e liimna 
riii~sa.iin inte ett cncla sniu t.sgryii kvar 
1% ,lil.la.iis sicleiihiid. :l: syi?~.iei:het uncley 
Lc tsc första nlhzaderi-ia avsöndras h5.r 
 ch var p5 bai:iiets 1~i:opp ilagot, sorn 
ilmar gulalrtigt vas  och luktar illa. 
i hjissm, i:'~int 0111 och inuti öronen, i 
a . - ja, piol I ~ ~ i h i a  l m  detta 
'vas" avsölicira.~. A hjiissaii är  det 
xdigci-i. sa, fast att csidast insmÖ1:'jnilig 
iecl olja cllcr fctt bjiil.pe:~.. Man böl: 
.ock vara y ttcYst f örsilitig vicl tviitt- 



ning av sitt bariis öron. Aldrig an- l . .  a. 
vända tv8.1, se noga, till att intet vatteu . 

far ej tvättas mer an en g&iig i seckai~.. 
Allra högst. Tv81 skall öserhnviid- 
taget användas s% litet som möjligt 118 
små nyfödda barli. Dels emedan deii 
torkar ut deras ömtiiliga och fina hiid 
och dcls emedan de lriinna få den i 
ögonen och munileii. 

Nyfödda banls naglar %ro vassa som 
sylar. Min maii skall dock i det längsta 
avstå från klippning. Av saxen bli de 
nihligen hårda och klösa, v5.rre än dc 
gjorde före klippningen. Skulle ett 
barn klösa sönder sitt fina skinn, är  
det bättre att knyta små bomiills- cllcr 
liniiernuddar p% dem. 

Nyföd.da barn f& ofta var i ögoiieii. 
Detta är i de flcsta fall icke farligt. 
Man tvättar bort varct incd keniislrt 
ren bomull doppad i ljum borsyra. 

Men alla nii.nn iitail tvivel högst 
snillrika rAd och rcgler komma bedröv- 
ligen till korta, olm. ctt barn icke Iran 
erhalla f r i s lr l ii f t och 1 u g ii. 
Hur niåaga I~iiilraiide smi ha ej tyst- 
nat och somnat helt beskedligt, blott 
man öppnat ett fönstm? Deras l.ft- 
hiinger iir minst lika stor so111 deras 
inathungcr. Om de ha täta och varma 
täcken, som ej latt genomslappa luft, 
bli de oclcsi lciiilriga, ty icke endast 
liingoima, hela cm 1.rropp andas. Skullc 
maii tjärn in cller oljeniåla sin kropp, 
bleve nian snart medveten om den sa- 
ken, ty nian slrulle clö av kolsyreför- 
giftnilig - d. v. .s. i vanligt tal: 
lzsiivas. 

Liigii miste smabarn ha. Om dct 
finns nigon möjlighet, så lat cleni ligga 
i ensamt riini, är  det så blott en skrubb. 
Kökets matos, slrramniel av porslin, 
brus av vi~tteilledniiig, prat och buller 
%r alls e;j nyttigt. fiainniande vi1 ja 
iiödvandigt taga upp den lilla och 
diskutera .henne, ho.n matas i tid och 
otid för fi~ä.mniandcts slriill o. s. v. Re- 
sultat : Hon blir obegripligt lriillrig 
och "led ' och skrilrer. Ileiliies 1ill.a 
hjärna, som har fullt upp att göra i ett 
ciisamt run~s stillhet, blir överhetsad - 
hon skrilrer. Hon tas upp - för atat 
lugnas - blir alltsa oroad än mer och 
skriker f ortf arande, tills hon av ren 
iitrnattuing tiger. 

Oftare %n m m  tror skrika s i k  barn 
av överretning och upphetsning. Lat 
alltsa barn ligga stil1.a så mycket som 
möjligt. Vänd dem efter vart mil eller 
om de inellan mAVleii bli alltför oroliga,' 
ty de Kro ofta trötta 88 att ligga p% -c11 

renliihet och frisk liift! Kan man 
åstadkoninia dcssa fyra ting har rnaii 
;ju allt klart. Då lrinlra ej de små och 
bli inga pinoandar och maii får själv 
behalla en smula krafter. Meil för att 
&stadkonima ovaimänmda förntsattnin- 
gar för ~Ysl~öt . t~ . . ,  fi:.islrs, lugi~a bmi ,  

0111 nian nattetid striivai. genom 
Paris' gator ti%ffar man ibland på någ- 
ra iinderliga'fordoi~, som i sakta mak 
färdas fram geiiom gatorna. Alltid i 
sanima rilrtiiing. Man tittar och tycker 
det vara liistiga f ortskaffiiiiigsmedcl. 
S& en annan g h g  passerar man lraaslw 

i sin heïnlandsstad försö:ker sig p% pro- 
nie1iade:r ensani nattetid, är  alltf ör  av- 
slcriickande för att jag utan dett.a iiöd- 
viindiga attribut som kallas ' 'manligt 
beskydd" ~liiille vaga sätta plaiieii i 
verkställighet. Senare gör jag 1.ilrväl 
den uppt.aclzten, att i storstaden Parig 
kan en ensam dam nigcket väl tillfreds- 
ställa sin Iiist f ör ensamn~a prornenadcr 
utan att bli jagad och föroliimpad av 
varannan ' 'gentleman' '. Det ger en 
ljuvlig 1~äilsl.a av frihct och otvungen- 
het. Efter den här lilla avvikningen 
f1.4,n ämnet fortsätta vi viil promenaden 
till Hal.l.a~:iia. Vi komma dit ungef är' vid 
2-tiden. Ntigon köpenslrap har annii 
inte börjat, den tar siu början iingefiii: 
vid 4-tiden och brrilrar i regel vara slut 
vid 9-ticlcn. Det ar iut,e bara m.ellaii- 
häiiiler och iipplröparc, SODI förse sig 

med Yarisf öi.ha.lIaiidena iiler:$ he:mma- 
stadde följeslagare, vad dct kan vara 
fö r  trafik mitt i natten, och får till 
svar litct v%rdslöst: "De där äro p& 
vag till Hall.a~.ma". Det b1i:r tyst ctt 
ögonblick - s i  säger min följ eslagarc : 
.' 'Har du inte varit i Hallarna? Vill &ii 

att vi g& dit? Maii niiiste se Hall.ariia 
eftcr midnatt och f ramat rn.orgonsidan, 
d& ar livet dar iiitim~antast och rör- 
ligast. Då aiilälldc~: den ena-foran 
efter dc11 andra, lan gvaga ifrån och 
iiiirmare, somliga ha kanske varit p% 
vi& hela dagen. Det k r  landsbygden, 
som rullar iii sina förråd ziy livsq.ede1 
till jat.testacleii ". Jag accepterar' med 
f Örtj~sning, ty ofta har jag funderat 
p& att försölta lcts mig dit en natt,. men 
vetskapen om htir det går en, on1 man 

Hallarna i Paris. 

ilagon av de stora strakvägarila t. ex. 
Boulevard Saint-Michcl och ser vadiga 
godsvagnar riilla fram pk spiirvagns- 

och samma sida. Blen dalta ej med Hallarna i Paris. 
deni, bar dem ej ! Det Iran obotligt 

ar. skada deras veka sniA rygg utan alltför myclie1l kostnad och ar-. 
Liigii och stillhet., lagom med mat, bete - det är  jast det besvärliga. Man 

A .  

b i r  ; vill en l~ai&islr husmor ha det bic 
Iigt och framför allt fiirskt och friskt, 
,a validia,r hon till Hallarlla. ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ? ~ ~ ~  
a,, ett f ollr, som. alltid a.1.o inorgoii- 
tidiga. 

niaste lära sig-tänka, behärska sig, f B 
blick för det viktiga och slril ja h?rt allt 
oväseiitl.igt ! . . . 

Det iir inte för intet man stiger att 
barn uppfostra föräldrarna. B j för- 
ä.ldi.arna bailneiz ! 

linjerna, sedan den ordina~ie tra,fiIren Emel,,crtid, fi,~,~Iyaroli av 
dur upphört. Man frggai: nyfiket sin 

Hallma i Paris. 

~ a r q ,  är  det ganska livligt ändå. Det 
staplas iipp'diversc högar här och där. 
Ett  helt litet berg av blomkkl ser väl- 
digt frestande ut, ett dito av kronärt- 
slrockor, vidare sallader av alla de slag 
p& vilka Frankrike %r så rikt. Jag får 
eu oeinotståndlig lust att 
full och forsla med mig till 
land och något ersa.tt,a det b 
taii ou.mbärliga lröttct till va 
Nog' skiille vi hos oss o c l d  

ta famnen 
mitt hem- 

[os oss ilas- 
,r je maltid.. 
kimim an- 

viinda grönsalrer mera i a i  vi göra. - 
NBja, vi fortsatta, förbi en lång. rad 

trilårar, ' som dofta ljuvligt. Vi för- 
sölra av doften gissa oss till innehiillet. 
Äpplen, säger jag, och om en stiincl 
träffa vi på en öppnad läda, gissiiiiigen 
var riktig. Fr&n c11 vagiz haller en 
man p i  med avlastning av något grönt.. 
Jag förniodar, cftersom det ar  en så 
stor hög; det vara -~?i:ydnadsgröiit, men. 
eftcr att ha tit.tat efter närmare ser jag 
att det a.r persilja. Högarna av allting 
aro-sk stora, att jag har svå.rt att förc- 
stäl1.a mig att al1.t detta kan gA ;.t p5 
aggra timmar. 

Vi ströva vidare och plötsligt säger 
min följeslagare med ett skratt: "Ser 

(Forts, 5 sid. 1.2.) 



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

Kamratsorg. 
Nyiiiishalnus soc.-dem. lcviiznckliibl: 

:förlorade under november ilianacl f. 3. 
geiiom döden tv& av sina med1e:minar 
Tv& sy st ra^ fingo, med 14 dagass me1 
:lanrum, följas at. Det var frölrnariis 
Hanila oc'h Helga Sveiisson som sil tät1 
cfter varandra fiiigo sluta. Fröker 
:Helga var vid siii död b1ot.t 33 lir gani 
mal, hoii var ej sjuk mer an ctt pa1 
veckos. och dog den 8 ilovember. Frö, 
Beii Haiina hal: varit sjuklig i infiiig~ 
&r och dct ii :  antagligt, att sorgen öva 
systerns död biclrog till hciiiics sil siiaïi 
tini.ade frfinfalle. 11011 dog deii 24 nov 
46 ar ganimal. . 

Prölsen I'iaiina Svensson var Nyi~iis. 
haninskliibbens gi.nndla.ggarc Baii ina]: 
saga; det var p2 heniics initiativ son: 
ett f öredrag av fi:ii. Ruth Gustaf son kon 
till st&nd deii 27 sept. 1910, och eftei 
iiet bil.dades Id.nl~11cn. FröImz S. blel 
inedlciii av dess första styrelse; hon 
var vid sin bortgilng den enda som var 
kvar av dem. soni voïo med friii  början 
För klubbens frarngZing #arbetade hoil 
ined liv och lust, inen s& liom ~jiilido- 
ineii och bröt hennes krafter, och hon 
iiifiste hAl.la sig stilla och vara hemma. 
, Om de b8da systrarna kan nian inyc- 
I.:& vii1 instaiiinla ined vad platsens tid- 
ning sade o111 dem: att  det var tv i  
systrar om villra ej l i~ i ide  sagas aiiiiat 
iiii gott. Eedbai:a i handel och vandel 
agde de nog inhnga viniier, men ingeii 
fiende. Biida 1.itterirt och socialt . I I -  

t.resserade. 
Som familjen iiger gravplats i Stoclr- 

hohn, fördes bada dit för at t  jordfastas. 
Helga, Sveiissons stoft fördes till statio- 
lien lördagen den 1.2 iiovem~er och följ- 
cles av llubbens iiicdlcmniar med flor- 
behihgt stan da^. Vid stationen utför- 
cles niiisik av en sextett. Ordf. tackade 
med 1ifigi.a oi:d den döda för gott lram- 
ratskap. 

Den 27 iiovem.ber fingo kanira,tesiia 
&ter samlas för  att följa Halma Sveizs- 
soii. Musik utfördes iive11 d&, och en 
1~1ubbrnedleai, fru Lemaiider, utf öide 
p& ett förtjänstfullt satt ctt par sBnger. 
Ordf. sade i i åg~a  orcl och iiedladc eii 
1ci:aiis f ï h  kliibbeiz. SA var dc11 enkla, 
nzcn tilltal ande högtidligheten sht, och 
in.an skildes &t, Iraiislie var och en und- 
]!ande venis t.ureii iii* nikta gång. 

Frid övcr de binda lca~nra~teriias 
minne ! K a 1: o 1 i ii. a K a r l s s o il. 

BBsta vapen mot arbetslösl.ieteri Lr att alltid 
anvanda svenska varor. 

Köp diirför kex och Iarstaskorpor av 

Svenska Kexlahri ks Akti~holapets, iiiiiiiista, 
utn i lk t  a tillverkning. 

F:i.brikntet fures av varje .viilsorteirncl Iinncl- 
lnntlc i landet. 

Eskilstuna kvinnoklubb jubilerar. 
En värdig och andiiende tjuguårsfest. 

Xskilstuna socialdciiio'kratiska kviiinoklubb 
Iiar iip,plevat sitt  andra dcccniiium och hug- 
fiiste dcnn:i tillclra.gelsc iiiec'l cii :niyckct 
lyckkd jubilcuiusfest 5, Folkcts hus lpii, Iör- 
clagsk\-iil.lcii. Publiktillströiiini~ige~i var 
stark, Iok:.dc~i var ngra nog fullsatt och 
stiiiiiningcn blev :ingenäni fr&n början till 
s1ri.t'. Lokalcn var dagoii till ära siiiakfullt 
dekorcrail inecl fanor och girlnnger, nrrtingc- 
iiitiiig so111 vcclcrbörljgcii beun.dradcs. Klub- 
ben f i j r f o g : ~  tydligcii övcr goda förmågor J@ 

clct dc:kor:itiv:i området, cletta sagt sonz cn 
doge &t festlconi.niitt6n, vilkcn f.  ö. har :i11 
hcder &t ;inordningarna i övrigt. I'rograiu- 
mct var gcnomgåencle väl komponerat och 
rlcii iri:~teriellii. förplägnndcn - kaffe iii05 
ilopp - riklig. 

%n 1cdningsvi.s ii tf örcles niilsik. H r  Einar 
Svcdberg hndc förf:i.ttat en prolog, vilkoii 
förcclrogs av fril Ellcn Svcclbcrg, och efter 
dcttn inyclrct högticlliga prograni.nuiiimer 
Iialsadcs festdcltagariia, av klubbens ord- 
förande, f ru Icla Aclaiusson, soni s:lnitidigt 
liiiilnaclc cn expos6 övcr klubbens verksam- 
Lict undor dc 20 Wren, vilken följer Iiar nccl:in: 

Då vi nu g.% a t t  narn.na nggot o111 det ar- 
bete, som Kvinnoklubben uträttat under de 
20 iir dc11 esistcrnt, s& kunna vi icke hiir be- 
röra a l l t, utan f å  stanna vicl det vaseiit- 
ignstc. 

På  uppclreg av Eskilstuna Arbctarl~oiniiiun 
liöll f ru Katw D:ilström et t  föredrag ii Folkcts 
Iius harstiides i syftc :itt f å  en soc.-dem. 
kv.innoklubb till stånd. En  intcrinisstyrelse 
vttlclm (15. Den S dec. :1.901 bilclades Eskils- 
turia soc.-cleni. kvinnoldubb på et t  k.oiistitu- 
minde sainiiimträdc iincler orclförnndcskap av 
Iicrr C. Akcrberg, soni sekr. fungerade herr 
Bug. Winclvist. 

Staugar antogos p& cletta möte och beslöts 
inslutning till Eskilstuna nrbetarlcoininun 
frhi  dcn 1 jan. 1902. 

Den första styrelsen bestod av följandc 
?ersoner: fruarna Anna Johnsson, Elna Jo- 
nnnssoii,  huld:^ Olsson, Hulda Malnilöv samt 
fröken Sofia Olsson. 

Supp1e:inter: fruarna Lottcn Jonsson och 
Rilda Linclstriini. Revisorer: fruarna. @ally 
Andersson, Soli Sjölund och fröken N. Lind.- 
wrg smit  till deras suppleanter fruarna Ida  
Adainsson och Lottcn Karlsson. 

Kvinnorna voro i en börj:~n riitt intresse- 
rade för klubben, som i cn hast sprang upp 
;il1 över 100-tal med1eni:mar och nian troildc 
 tt Eskilstun:~ kvinnor börjat vakna, nieu 
lct visadc sig snart a t t  niaii bedragit sig och 
 tt intrcsset b l ~ t t  var Itillfälligt hos många 
iiecl1eniin:ir. Antalet sjönk snart och har sc- 
lan dess vaiierat. En kiirntrupp har @ock 
itHtt k w r  och hilllit klubbcn vid liv och nyn 
ncdlemmar ha under tiden tmslutit sig. Tvil 
izedlcmmar .kro kvarst5.cnde frå.11 första ar- 
1etsLret. A t t  det e j  saknats arbete för 
Eskilstuna lcvinnoklubl bcvisiis ' biist av 
iedai~ståcnclc. 

För behandl.iiig :w klubbcns egna angela- 
pihoter  ha 12 orcl. iiiöteii under vart å r  
iilllits, e t t  i varje mKiiac1, clessutoni extra 
)rd. mötcn. Till alla dessa möten ha förbe- 
whiide s tyrelsesamnianträden ä g t  ruin. 
3anikv8iii.siiiötcn ha anordnats niecl forcclrsg, 
iörcl5sning cllcr diskussion, %rsfestcr incd 
iöilcclrag nv olika, talare. Viclare lins k l u b  
>en anordnat fester 'och tillstiilliiingar till 
iörmån för olika anclam~l, siisoiii: fö r  de 
krejkandc snickcriarbctarna 1903, till de 
ockoutade arbctariia 1005 sn.iiit cii fest nicd 
iiipé för dc. inedl.cin.inar ni.cd fniniljcr vi.lkns 

iiGn voro iiidragna i lockouteii semina %r, till . 

dc arbetslösa och dcras förening samt till 
sagostundsverlcsanilieten. 

Utom de ovnnnäniiicla föreningarna ha bi- 
drag till olikn ; bel.opp l ibnats :  till Eslcils- 
tunn I\rappsöiiiincrskefacM'örening (vilkei~ 
Idub bcn iiven bilclat), till frcclsf örcningcn 
Iii. fl. 

Klubbcïi 1i:ir iiven tagit initiativ till bil- 
clendct av ctt  distrikt, onifa.ttanclc kvinno- 
lilubbarna i Sörniland-ITästlizarilancl, vilket 
cl~clc upplöstes ratt  snart, nicn tog Eski1stuii:i.- 
klubben i- fis initiativet till. bildanclct av et.t 
Sörmlanils dist.rikt, vara fullbordancle dock 
Snnu ilerstar. 

.Klubben yar iivcii. bland dcni soin dcltogo 
i Eskilstuna Riis~uoclcrsslrolas bild.anclc, som 
1:lekant nu nccllagd. 

Viclare har Iiliibbcn tag.it cdel i bildtindet 
av 'e t t  herii. för ogifta mödrar och deras 
h r i i ,  c11 fr5ga scm ännu iir olöst för Eskils- 
tunn, sain t dessutoni haft niöten tillsaniniaiis 
ined nndra kvinnoföreningw i staden för bc- 
11.ancllin.g av olika sainhiillsfriigor. En studie- 
cirkel Iias bildats inoni klubbcn och sik- . 
skilda nrbctsniöten ha hallits, di% m.edlcmmar- 
n.a förfardignt arbctcn, soiii sedan sälts till 
förnvån för klubbens kassa. Trc större förc- 
1Ssiiings.r om sesuell hygien ha hallits ocli 
cn 0111 henimcts hälsoviircl. Förclasare har 
varit d:r  Anna Clara Romanus. Föredrag 
ha li5llits oin kvinnans politiska rösträtt, vicl 
ett  av dessa 1907 niecl. förcdrag av cl:r Lydia 
Wal ströin, d 5  Eskilstuna kvinnligii. röstr5tts- 
förening Inilc1:i.clcs. ' Omkring 35 anelra poli- 
tiska och sociala föredrag ha IiLllits, varvid 
olika talare iiicdvcrlint. Jul gransf cstcr ha 
anordnats för nicdlcninia~n:~ och clcras f:~- 
1niljci.s trevnncl. 

TTic1:ire lin flera konfere~iser och kamrat- 
niöten hallits. Dessiitoni ha tjaiiarinnor, ba- 
gcrinrbetcrslcor och söiniiicrskor inbjudits till 
niöten i avsikt a t t  f$ clcni organiseraQc. 

Att  klubben i.iitrcssci.:.it sig för de olika 
nr'bctarcf öretagen pii platsen bevisas bast 
darav a t t  den Sger aktiw i Tr. +l.-B. Folkct 
ocli A.-B. Folkcts hus. 

I stadsfidlniäktigc, sliolstyrelsen, pciisions-, 
nyktcrhets- . ocli barn:~~~%rclsniinincleriia iivcn- 
soiii i fattigvå.rdsstyrelscn gro niedlemniar av 
klubben invalda. 

Onikring 26 tusen cseniplar av tidning.cn 
ha sålts. Dcssiitonl cn niängcl . 

broschyrer m. w. 
Vicl senaste staclsfiilJmiiktigcvdet gick 

klubben fram ined egen lista. Klubben var 
representeracl på Förbundskongrcsseii och 
Instruktionskurscrna i Stockholni 1921. 
Klubben har ävensi frainfört en vädjan till 
Siimilandska riksclagsiuanncii i förbuclsfrågnn 
d5 friigsn yo.r iippc i riksclagen. 

I valagitationen deltog Iclubbcii livligt. 
Undcr cnnstc åren Lin vi  bildat klubbar i 
Hellby, Torshiilla och Skogstorp. 

Seclan 1020 ar  klubben ansluten till SOL- 
clein. Kvinnoförbundet. 

F:~nan, soin i afton s k d l  invigas, ar till- 
verkad. av inålarniiistare herr J. A. Hellberg, 
Turshilla, och niedel till densamma har hop- 
bsinga ts genoni f iivillig insamling bland 
'kliibbmecllenuiiarna. 

Följandc fr8gor ha belianiilats: Upplys- 
nin.g om socialisnicn bland kvinnorna, Barna- 
vilrcl, Hälsovård, Fattigvard, Skolfrågor, 
Nykterhetsf rKgor, Skyddslagstif tning, Serl- 
lighctsfr2iganY Nya iiktenskapslagen, Peu- 
sionsfrågan, Rviun1i.g vaimplikt, Partipro- 
grainixet, Kviiiuoröstratt, Kommuna.1 rösträtt, 
lXooperationeii, Deniokrati och kvinnorörelse, 
Dc praktiska ungdonissliolorna, Bostadsfr%- 
g:in, Nöden i Norrland, Kvinnans vidgade 
uppgif tcr, Inclustricll demokrati, Freds- coh 
Lirsincdel.sfr5.goriia samt Orgmisations-om. fl. 
ErK.gor. 



P r o l o g  
uid &t$ilstuna Soc-dem. kuinnot$lubh 

20-tirsfest den 10 december 1921 
Av EINAR SVEDBERG. 

Nu vakna vira nainrren 
från tiderna som varit, 
12u tändas våra sinnen 
till fortsatt cïdel strid. 
Nu blicka vi tillbaka 
pd dr som rastlöst farit, 
på allt vi fått försoka 
i livcts kamp och id. 

V i  se en tid, då kvinnan, 
i slavisk enfnld bunden, 
ej vågade att fordra 
sin likhet och sin rtïtf; 
då hon inför sin herre 
kröp piskad liksom hunden 
oclz kysste nzantelfållen 
i vördnad mjukt .och liitt. 

V i  se en tid då kvirznan 
i nflftsvart mörker glömde 

' 

att iiven W o 12 var niänJska 
oclz skapad liksom H a n, 
dd vurje ord hon tänkte 
och varje dröni hon drömde 
blev kvavt uti sin linda 
av den som fötts fil1 m f l n .  

Så  flöto år och dagar 
i samrila f?ildonzsfåru: 
I-ion, kvinnan v m  den svaga, 
för vilken r ä t t ej fanns. 

, 

Och än i skilda länder 
man hennes kamp kan spåra 
mot triildomsokets börda 
och murkna dogmers skans. 

Liksom våren kommer med sol och hopp, 
med sprudlande liv och sviillande knopp, 
steg den hägrande dagen opp. 

, Den kom som en svalknnde vind 
efter brunnhet dag, 
en seger skön efter hirda slag; 
och ki~innans rätt blev lag. 

Nu har ett mål vi hunnit 
för all vår stora irtïngtan, 
nu ha vi övervunnit 
e n storm på tidens ström. 
Nu ha vi äntligt funnit 
e t t faste för vår lingian, 
den. längtan som vi spunnit 
i vaka som i dröm. 

V i  varit blott små länkar 
i kedjan, som sig sfracker 
runt världens alla länder 
av kvinnor hand i hand. 
Men där v& kedja famnar, 
re'n ntorgondagen bräcker, 
och srrart skall rutten segra 
i i m j e  jordens land. 

Och nii vi Izcilltz snrtininrt 
i endräkt nied varandra 
och tiinda vdra fackloi- 
kring alla låga hus. 
Och må vi samla alla, 
som iin i mörker vandrcr, 
,i vdrn tiifa leder 
mot frihet och niot ljns. 

Til l  fanan. 
Av : E i n a r  S v c c l b c r g .  

I. 
Genom stiider, genoni tider 
har du fört oss röda fana, . 
har du hjälpt oss till at t  bana 
iiya vägar, nya stigar 
mot det 'mal vi ännu ana . 
i v%r' längtan i var lust. 

Emot strönimar, genom drömmar, 
har dii lyst i nattens timmar 
likt ett ljus, som fjärran glimmar 
sagodunkelt, längtansnära, 
likt en svan som sakta simmar 
mot en skön och okänd kust. 
över d.jupen, över stupen 
har du fört de mänga tusen '1 

som gatt vilse lit ur husen 
för at t  söka, för att finna 
landet med de längtansljusen . 
och rättf kdighetens strand. 

Emot länder, emot stränder 
dit v%r drömvärlds tankar fara 
för du folkets breda skara 
utur mörkrets täta dimma 
till det slutligt underbara 
frilietsriket, lyckans land. 

II. 

Kell dig, fana, sanilingstecken, 
för det folk som iipp%t strävar 
?mot höjderna de höga, emot vidderna de bl%. 
Hell dig, fana, som i vecken 
gömmer drömniarna som sväva, 
.ys oss p5 v3.r framtidsbana, att vi m%let en 

g%ng n%. 

Kell digl fana, ljussignalen, 
som till iippbrott ständigt bjuder 
snande de spridda skaror, som p% skilda 

vägar g%. 
Eell dig, fana, stridssignalen, 
roni till kamp i tysthet ljuder, 
dig vi följa, dit du föres, at t  fiendens 

horder ~ 1 % .  -- 

Hell dig, f ana, oförf kad,  
när du trotsar stormens skurar, 
nar du fladdrar fri och härlig uti solens 

gyllne gull. 
Hell dig, fana, alltid ärad 
under svaj fr%n v%ra murar 
led oss fram till segerns tinnar 
för v%rt folk, var frihets skull. 

Denna samlade bild av klubbens arbetc 
visar, a t t  betydande insatser gjorts pii olika 
omriidcn, d&r kvinnorna ha intresscii a t t  bc- 
 vak::^. P% liii1sningstdet följde sLng,a.~ f ru  
Margareta Anclersson. 

Fasttalct; hölls :av frii Itiith Giistafson f r h  
Stockholni, cu av klubbcns forna niccllinunnr. 
Fru G. iippchiill sig huvuclsakligxst i sitt  
briljanta och mcclryckai~cle f öreclrag vicl dc 
apeciclln krinnofr?i.gorn,z och belyste de bc- 
tydandc iiitrcsscn kvinnorna ha a t t  bevnkn 
 ch n1Hstc t.illvaratzia scclan dc erli5.i.llit 
iiicdborgnrriittcii. T d c t  mottogs med ~nrn1.t . . 

och kraftigt bifall. 
Eftcr ytterligare niusik koin festens liög- 

ticlligtistc iii.onieiit : invigningen av klubbcns 
lya f m a .  Rliibbcn har hittills sakn:i,t c t t  
cgct s?.i.niliiigsteckcn, cii brist, soni ofta vai.i.t 
riinnbar nog. Wii liaclc niaii Iintligeii 1yck:its 
~vh;jiilp:i, dcnnn brist och fanan avt;%clr.tcs 
~iiicler högst vardiga och solcnna fornicr. 
Ett sarskilt för tillfället författat h~l luings-  
Iwiidc till fanan föredrogs nav f r u  Svcdberg 
och s5 m r  dcn röclx duken invigd för sitt 
Ar1 d anGi1.. 

Uiiclcr cl.cii f ö1;i:ande clelcn av festcn förc- 
Iconi k:~ffcscrvering, s%ng, niiisik samt tal. av 
3lilta partiviinner. Dcn :~.ngen&mn f estcri ' 

Liit vid l-tiden på nati;cn, då de1tngani:i 
Irildes, helt visst mycket imponerade och 
clåtna. R c d. 

3n särdeles viktig fr8ga 
;om varje kliibl:, ni8.ste ta upp till bc- 
~anclliiig~ eftersom .ldiibbariias antal 
~iixer, iii: o112 dist~:ilcts bildande. 

Vi ~ai.ste lcom.n~a ihhg, att en ny fas 
1wiiiiiosöi:~el.sen intriider f i.. o. m. 11 y- 

iret, d& vi skola börja att utföra "real- 
~olit.ilc"? böxja att s& att saga g& ifri.11 ' 

~ : d  till handling. Men hinr skall det 
1l.i m.öjligt för c h  2 socialdeniokïatiska 
;~riniiorepi:esentai~teriia i rilzsdagen att 
di ciis ctt uns av spr&laöi: för  ett s5 
tort och ~iclst1:iickt l.a.iids, som Svergc, 
m.&folksk~iiiiior, om dct inte finna 
~8gi.a förbiiidelsela.ii1~ar mellaii deni. 

3 8 Drottninggatan 
n. b. och 1 tr. upp 88 

Stort lager au in- och uflMdska ngheter 
i 

Damkappor, Dräkter och Kjolar 
tiii billiga bestlimdr priser. Obs.! Bestiiiininarer utföres 

a - 
tiil billiga priser. 



:En f as t och kraf tig orgaiiisationsappa- 
rat är härför absoliit nödyändig. 

Förbiiiidsst yrelscn iir i Stock holni 
och kan stå i stä.ildig Irontalrt mccl rilrs- 
dagens göranden och Etanden, men i 
Stockholm Iran man inte veta om alla 
de bchov och öiislreinil., som lr~inna 
förefinnas hos ltviiinosna ute i laiidct. 
0:in cii dist~:ilrtsorganisatioi~ fiiiines in- 
om varje provins, Iruiide clen:na cmot- 
taga önskemål och förslag friiii de eii- 
skilda medlemniarila och lrliibbarna, 
vilka i sin tur kunde bearbeta dem och 
vidarebef orclra dcm till f örbiiildsstyrcjl- 
mm och i:iksdageii. - Genonz dist:cilcto- 
och l<.am.ratmötens h&llaiidc d& och då 
stiir1rt.e~ och bevarades sambandet mcl- 
la11 kliibbariia ä~renlcdes pA ctt he1.t an- 
nat sätt 5.n om Trar och cii levci: sitt 
eget isolerade liv. 

Distrilctsordföi!ai~.de~~ och seki:ctera- 
rea bordc ha '.siii esepcdition eller i 
varje fall st& i stii11di.g förbindelse iued 
distrilrtsespcditioncii f ör  iuäiiiicn, f ör 
att. p& s& sätt. st.äncligt hiillas B joim 
med alla friigor, soin förc?lroninia och 
som l~~iiiiia ha speciellt 1svii~iioiiit.resse. 
- Villren betydelse en aktiv distrilrts- 
styrclsc kaii. ha för agitationen och or- 
ganiscrcziidct av nya kliibbar Iriiniia vi 
fösilt till. och har s& inycket ordats om, 
s& clct 1~chöv.s intc fminhAl.las i detta 
saniin anhail g. 

Trad jag har ville ha fram var beho- 
vet av ett ~p1.4li.i.öi. mellan kvinnorna 
och dess represcntanter i riksdagen, 

Glöm ej, att vi nu ha fåit .litet sm8 
möjligheter? som det galler att ut- 
nyttja till det yttemta. Alltsii : lrviiino- 
&st rikt övci:all t, ! 

N e l l y  T h i i r i n  g. 

Vastmanlands kvinnodistri kts lorsti 
instruktionskurs 

iippnnilcs i. 'Viistcr~slijrdagcii den 2(i nov 
1921 kl. 5.30 c. ni. nv distriktets ordf. dgi:iee 
Södcrclvist, som hiilsaclc kursdcltagarna och 
giistcrnn valkomnn. Dc1t:igarnn vor0 SO styc- 
kcn, rcprcscntcrniiclc 7 klubbar: Fagersta, 
Karrgruvaii, Engclubcrg, Siir:l.hai.riinnr, 8 a h j  
T7ii.stc!rPis och Eriköping. Dcssutoin \-oro iii- 
I>j~~iliia nrbct:irekoiiiiiiiincn och ungcloiiuklub- 
hcii i T'istcrås samt förb~unclsstyrcl~ci~. 

Dct försts förcdriigct liölls av studie1ed:ircii 
l i r  G. Hirdinan. oin "Så.gr:i. gestnltcr ur 
socinlisiiic~is 1i.istori:i ' j .  Dct 2 tiliuiiar Iliiiga 
och iitniiirktn förcJr:iyct %hördes niecl ilen 
största uppnziirksaiiihut och :ivt:ick~acles ~iiccl 
hjärtliga nppladcr. 

Darcftcr liadc anord~iats e t t  inyckct trev- 
ligt samkvalii, soiii vastcr&s:irim skola hava 
all hcelcr och tack för a t t  dc gjorde s& 
angeniinit för oss. 

8önd:igcn den 27 kl, 9 f.  ni. hö11 hr 13-ich. 
Söclcrcjvist ett bc1ys:~nde a.nförsnde "Om det 
iiuv:~r:inclc nödlaget och dess orsnkcr". Diis- 
efter 1iö11 riksdagsman Viktor Larsson före- 
Jrag om "8ocialdemokrntins närmaste uyp- 
gifter:' samt f~ttigv~r(1ssysslornaii hr Norén 

Alla slag a r  bankaffBrerm - Högsta inlbningsränta. 

o111 det "Nya, 1n.gförslagee om den offciitliga 
bariiovarclen j'. 

Förcdr,zgshållarna bcsvn.rade n l h  f ramställ- 
ningnr och frågor som gjordes och nvtackn- 
clcs niccl hjärtliga appl%der. Alla föredrag 
voro utniarkta och kan giva varje klubb et t  
gott inslag till fortsatta c1i.skussioner inom 
klubbarna. 

Ävcn gjordes besök i% TIOstnianlands Folk- 
blncls tryckeri under leclning av hr R. Söcler- 
qvist. ICurscn var väl anorclnncl och alla tror 
jag vi skildes $t lncd saknad, men ändock 
nwcl tanken a t t  vi hadc 1i.aft 2 Ltniiirkta ar- 
betsclagnr, till nytta för oss och, som jag vill 
hoppas, iiven för andra. 

Kurscii avslutadcs med ilagra varim, ord 
av riksdagsman V. Lnrsson, clari han fram- 
höll c1611 stora, ~etyclclscn +v kviiinorn:~~ iii- 
sats och clclta,gancle i clct stora genicns:mnin 
arbctct. Och till sist framförilcs et t  tack till 
d.istriktsstyrclsen !ör 'elen i allo utiniirktn. Irur: 
sen och ' Pra~rihiills clcn stoisa bctyclelscn av 
dcssn. . A. S-n. 

(Forts. fr. sicl. 0.) 

h !  Jag tittar bland eii hop 118got 
zvl&nga korgar och upptäclrer en so- 
raildc individ, som tydligen blivit av 
irissa "gäster" störd iiiigot i siii sömn. 
Litet liiiigre bort halvligger en gammal 
gumma och nu ha 'vi tydligen rakat in 
I den för tillfa.llet luginaste delcn av 
Ballarna, ty överallt triiffa vi p% so- 
ilande, hemlösa av samma . slag, som 
man vilken tid p& dygnet som helst 
kan triiffa p& nere under broarna vid 
Seinea.. Jag lriinne? mig belrlamd och 
m.in lust att ströva vidare börjar 
fivulaa. En knippe härliga rosor jag 
fAt.1; tittar jag näst.an skamset på och 
undrar var£ör jag får njuta av dem, 
varför iiitc en av dessa stackars hem- 
lösa brutalt rycker dem från mig. Men 
sönmen tycks för dem vara största be- 
hovet, den blir vii1 i regel intc lång- 
varig. 

Vi stanna ctt ögonblick- f-amför &y?- 
Iiat1 S :t -E~istache, som ligger vid Hal- 
larna,. i\!iii följeslagare berättar att 
maii  Icöpcr och siiljer niistaii iiiida in i 
kyrkan. Nog iir det bekvämt att ha 
kyrl~m sa iiiira, behovet att göra en 
bön efter eller före köpenskapen kan 
lraiiske tillfredsställa siniiet ibland. 

Vi ha vandrat onilrring e n  tirnilic 
kors och tvärs, en bil stamar vid sidaii 
om oss, och chaufföi.cn erbjuder oss 
körning. Nen eftersom i r i  varken ha 
rad ellcr liist, avböja vi. Man känner 
det nästan soin c11 utvisning: vad ha 
n i  har att göra. 

Vi  vända hemat, och jag föresätter 
mig att göra om. besöket en annan gång 
nar försaljriingeii piig%r som bast, men 
tyviim fick jag inte tillfillc därtill. 

C-te.  

Kvinnan motarbetar' 
sitt eget basta 
iiar hon avrader mannen att teckna försak- 
ring i D E FO RE NA D E B sitt eget eller 
bagge makarnas liv. Premiebefrielse vid sjuk- 
dom och olycksfall al. fl. förmher. 

Stockholms ratads, Stockholms o. 
Uppsala lans socc.-dem. kvinnodi- 
strikt. Adr.: Kassören Fru Gerda Berg- 
strand, Bromsten. 

BtRlrns Allmm árinnoklubb (soc.-dem.) 
Iihller ordinarie möte 4:de mandagen i varje 
manad kl. 7.30 e. m. 

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

Stockholmm r8dra Lrïnnorlubb 
:sot.-dem.j haller ordinarie sammantriide 1:sta 
onsdagen i varje mAnad kl. 8 e. m. i loknleii 
3 tr. Södra Folkets Hus. 

Ordf. fröken Anna Svensson,. Grindsgatan. 10, 
3 tr., Stockholm. 8tyrelsc1z. 

Vasastadens sot.-dem. kvinno- 
klubb har ord. möte ].:sta mandagen i varje 
m h a d  kl. 8 e. m. A lokalen Upplandsg. 51, 
l tr. (Gustav Vasa-automaten), 

Uppbörd och inskrivning varje möte. 
Styrelsen. - 

~ain~sholms soo.-dek. kvinno- 
klubb avhAller ord. möte 3:dje onsdagen i .  . 
varje manad kl. 8 e. m. S:t Eriksgatan 21. 

Ordf. Hudegard Ström, Bergsgafan 27, 1 tr. 
a. g. 

Fareningen tar Hembitraden i 
Stockholm h%ller möte 1:sta torsdagen i 
varje månad kl: 8.30 e. m. i Folkets Hus P- 
sal, 3:dje torsdagen i Folkets Hus C-sal. 

Styrelsen. 

Apvika room-dem. krinnoklubb 
haller ordinarie möte 2:dra mandagen i m4nn- 
deii kl. 8 e. m. i Folkets Hns C-sal. 

. . Styrelsen. 

Billesholms sot.-dem, kvinsro- 
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. Biliesholms gruva. 

. . Styrelserz. 

Eskilstuna "krinnoklubb hallel' ordi- 
narie möten 1:sta nihidagen i varje manad 
kl.  7.30 e. m. i Folkets Hus lille sal. 

Stwclsen . 

HBganäm smo.=dem. kvinnoklubb 
haller ord. möte 1:sta och 3:dje. mhdagen  'i 
milnaden. Ordf. fru Helen Olsson, Porenings- 
gatan, Högaqztis. - 

Spangr ' soc.=dem. kvinnoklubb 
hA1ler ordinarie möte 1:sta torsdagen i varje 
milnad kl. 8 e. m. i Folkets Hus. 

Styrelsen. 

Solna soc.-dem. kwinnoklubb hilller 
möte' %dra tisdagen i 'varje m h a d  kl. 8 e. m. 
i Huvudsts Folkets Hus och 4:de onsdagen 
i varje 'manad kl. 8 e. m. i Hagalunds Folkets 
Hus. Stp l sen .  

Sundbybergs soc;-dem. krinno- 
klubb haller möte 1:stá tisdagen i varje 
m&nad kl. 8 e. m. i Folkets Hus. 

. . 

Stwkho1111, A.41. Arl~ct:imru l'ryckcri, 1323 
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