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3fanga och l.&i.igaår ha arhtareklas. iitinilan för iG.got tiotal ar tillbaka, sista åren' och antagit f asta orgaizisascns maii och kvinnor kämpat sida vi6 vilket gav arbetarevalmiimen dessa tionsf ormer. Kviniiolrl~ibba~iiasantal
sida iliider ckoaomiskt föi:tryclr och 5rs f örspr,'liig f ram.£ör oss i politiskt niirrnar sig 200-talet. De flesta ha an- .
slutit sig till lcvinnodistrilrten och s o t skohingsarbete.
utan medborgerliga rattigheter.
Mannen ute p& arbetsmarlraa.den, De sista åarens politiska handels.vr dem. lrviiinof örbuiidet.
kvinnan aven, när ej f örhtil1ande:nas torde vi aven ka.niia till, som ledde oss I valrörelsen 1921 spände även kvin.makt tvingat henne till att staii:na' i fram till politisk myndighet. Och norna sina krafter till det yttersta för
hemmet, som hon många gånger under kunna vi således i denna dag saga att att hjälpa till att 'vårt parti skiille g%
fram starkt både
otroliga f örsakelscr
lcvalitativt
och kvanoch svårigheter sökt
titativt
till
ltommaiihålla samman. Den
de rik~dagsperiod.
elronomisl~a kurvan
Kvinnorörelsen f ör- .
har stigit och fallit.
m.8dde aven ur siila
De politiska inedegna ledcr få fram
och motg&ngariia för
en hel del du1rtii;pa
småfolket likaså.
talarekrafter,
som
För varje position
oförtrutet till sista
som vunnits har det
valdagen talade och
kämpats Iiinge och
manade .fram folket
ofta h%rt. I förgrulltill valurnorna och
den vid dessa s t d e r
till förståelse f ö r arha mannen varit
betarerörelsens uppniest synliga, mcri
gifter och socialisbakom . har dock
mens idéer.
nGii1g.a av kvinnorna
Vi kunna som en
stått och manat p%
sammanfattning saga,
och' ordnat upp föratt kvinnorna allthtillandena f ör strimer vunnit f örstaelse
dens f ortsattancle till
:€ör arbetarerörelsens
dess mesta möjliga
m&l och stravandeii.
rättvisa
ernatts.
Vad som ar au
fifaliga kviiiilor Jia
vikt
ar a t t denna utaven fyllt den tvifalbredes anin. mera.
Skulptur av Rudolph Tegncr.
Törstiga barn.
diga uppgiften och
'Vad som aven a r av
varit med i kampc~i
utåt s8,val soni de varit den arobc- sm.%follretsmiin loch lwiniior Btcr äro stor vikt, ar att 1.cviiiiiorna v i n 11a
tandc och samii~.ai.ih%llaiiclc
1rraft.ci.1i jaiitställda, fastän nu mcd sanlm.,z f ö r s t & e l s e i n o m r ö r e l s e x i ,
niedborgerliga rättigheter.
h em.rn.et..
och att deras lrra:Eter tagas i aiispr,2lr
De politislra riittighetcrna ha ju a1.l.- . Inom socialdemolrratiska partiet ha för olika uppgifter inon1 d e n s m n ~ s .
tid tillhört -nGili~enfastii.11 genom de i Irviiinorna aven sam.lats i såviil egna Ty endast genom ett gott samarbete
langliga tider r%d.andestånds- och p m - organisationer som i de ge:ni.eiisaniiua nied fördeliiing av arbete och anisvar
ningstreckcii stallt msinaciis rattighc- för män och lrviiinor och deltagit i dct ar d.et som rörclscil kan bli homogen
t cr inom ai!betareklassen s5rskiH., i uppfostrings- och skolningsarbete som och verlrligen g8 framåt. .
jiinistiilldhet m d lwinnoina. Vi torde diorgives. JCviiinorörelsen inom partiet
Utveclclingen 1x.ornmer att f o r c h
dock alla lciinna till änd~iiigarnaha r- har vuiinit stor utbredning ~~nclei:
de allas m.edverlcaii. Samha~ll.siippgif
tema
,

.
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Morgonbris.

Ett sjukligt sår i

Tidning för den socialdemokratiska
kvinnorörelsen.

Prostitirtionen ar en ~ a m h a l l ~ ~ j ~ i Nii
l r - när arbetslöshetens iimbiirandeii
doni, soni följer de sociala misshiill.ig- och ].idanden g5 fram över arbetarehetema, vars karaktarsutslag stiga likt klassens barn ar det. latt a t t förstå varUtgives av styrelsen för Sverges
ebb och flod med dess tidvatten, och för de statistiska uiidersökningarna
Socialdemokratiska Kvinnovars direkta orsaker bottna i m m vårt visa hur i orovaclc.ande hög grad dc
f örbimd.
ekoiioniiska och sociala samhällssysteni, prostituerade unga kvinnornas antal
som en trogen. avspegling.
vaser. De svaltas dit av det.samhallsProstitiitionen,
och
med
den
i
sitt
system, va.rs kristna moral tolererar, att
R e d s l r t ö r : Signe Wessmaii. Allin.
Tel. Norr 244 36. Upplandsgatan ledbaud d e v . e i i e r i s k a h e r i i - genom elände och nöd sådana hemska
s k a s j u lrld o ni a 1*na, har eft.ei. samhallssjiikdomar utvecklas till en ho85, Stoclrholm.
krigets slut blomstrat upp i de krigfö- tande fara för mänsldigheten.
Expedition:
Anna Svensson, rande ländernas olika samhällslager p& Ty det onda a r icke blott sjiilva traGrindsgatan 10, III, Stsck.holm Sö. ett hem.slct oroväckande satt. Ileii vita fiken, som existerar inom våra samhiilSt.-Tel. Söder 78 98.
slavhandeln., som före Irriget var s&att len, .dar man "köper kärleken fijs pensäga
fullständigt stackad, har åter bör- gar". Det ar aven en trafik, das manP r e n u m e r a t i o n s p r i s : Helt år
kr. 3 : -, halvt %r kr. 1:50; lös- ;jat sitt spel med unga oförståndiga niskaiis andliga moral och utveckling
kvinnor.
degenereras obotligt.
n u m e r 25 öre.
I krigets fotsp%r följer alltid Prostitiitioiien a r icke endast en stor
A n n o n s p r i s : Sista sidan 25 öre, andlig och moralisk degeneration bland fara för den fysiska iitvecklingeii. Vad
textsida 40 öre pr mm.
inänniskorna.' E n av dessa hemskaste som a r värre, ar niera fördärvligt, a r
dege:nerationer iir just "prostitutio- det gift den utsar bland de man.niskonen ". En samhiillsmisshalligh~et,s'om sjalar, som engagera sig däri - silviil
Sverges Sot,-Dem. Kvinnoförbund : aldrig kommer att f örsvinna från varl- m ä n som k v i n n o r .
Ordf. och korresp. sekreterare : F r u den förrän det sociala system som själv V%rt nuvarande sociala samhällsSigne Wessman, Upplandsgatan 85, framanmar detsamma försviiiner och system tvingas av dessa ekonomiska
S t o c k h o l m . A. T. Norr 24436.
omskapas.
osunda omständigheter a t t tolerc?ra en
Dar har alltid under tidernas lopp aamhallssjukdom som prostitutionen.
komma att växa allt efter som clet de- givits massor av psykologiska förkla- Det bestgende sanzhällets eget utslag
molrratislia genombrottet hii.niiit att ringar och analyseringar över denna faller Själv domen över alla andra 'arsätta frrilcter i det sociala och humani- samhä.llssjiil~dom. Främst för vårt nu- giiment. Ty det visar oss själv genoni
varande samhallgs syn av dem alla. star sina statistiker att vid ekonomiska detaya Iagstiftiiiiigsarl~etet.
val den italienska vete~isliapsma~menpressionstillf allen, som -g%f ram övcr
&hi Irlok politik fraii partiets sid.:t Lombrosos bourgeoisislca iippfattning : världens f attiga folk, ökas kvinnoslavfordras att kviiiiiorna redan nu, p& "Prostitiitionen h.ar alltid fiinnits och handeln och prostitutionen.
Men det visar oss aven. a t t ,det är
a1.h områden där det a.r möjligt, er- koinnier al.lt.id att finnas. Dar finnes
icke de kriminellt sexuella anlagen
hiilla uppdrag, silval inom rörelsen soiii ingen bot mot detta samhällsonda".
Vi andra, som tro och veta att u r bland kvinnorna, som föra dem i proinom det social.a, 1rommui.ala och po- samhiillsmisshällig.heteriias egen famn stitutionens armar, t y vore clet så skulle
litislra livet. Och det är en s t o : ~plikt dcssa sjukdomar spira och leva. Vi vi finna en motsvarande majoritet av
Icviiinorna ha sig förel.agd, a t t duglig- veta ocksa a t t de i en framtid skola kvinnor inom de bättre sitiierade familgöra sig för cciessa varv. Till det ford- f örsviiina nar samhallsindividerna ut- jerna, som föllo off er f ör prostitutionen
ras ctt vaket, cnergiskt, ltlolrt och m&l- vecklats till en högïc moralisk bildning och den vita slavhandeln. Nu visar oss
och när de ekonomiska orättvisor, som statistiken att mer a n 8 0 p r o c e n t
niedvetct arbete. Att intc tröttna pi. genom sin fattigdoni !och sin olycka av de prostituerades antal a r kvinnor
de uppgifter nian åtagit sig utan söka. tvinga prostitutionen frami bland vara utgångna fr&n f attiga arbetarhem övervii~iia svå.righeterna *och avvinna unga, avslraff as.
unga självförsörjande d%ligt avlönade
Nu efter kriget nar hunger och kviniior, övergivna, hemlösa, moderdesamma störst.a möjliga insikter.
Det demokratiska genombrottet 3r elände av alla 'slag hemsöka olika laii- lösa barnhusbarn, övergivna fattiga,
dess fattiga folk, a r det som den vita olyckliga lcviiinor - - -. Endast i
iiagot sa allvarligt för viirt sanihalles1avha.ndel.n ha? lätt för att åter bloni- sällsynta f all kvinnor f riin valbesta.llda
liga liv att vi ej ha rgd, :att varc sig il stra upp och finna offer bland unga lyckliga hem.
ena sidan överskatta, ej hellcr il aiiclra kviiinoi:, som i sin fattigdom drivas dit. NBgoil aiiiian förklaring behöves cj.
Den visar i all sin tydlighet v a r orsasidaii med bornerad överlagsei~lictoch
kerna
äro a t t finna till ett sanihällsf
%
kviiiiiorna
orga11isei:ade
och
viindigt
nicd gamla fördomar som barlast tillont,
som
a r ruinerande såväl för den
med i arbetarepartiet. Det är under
balrahiilla de 1i.vii-inl.igalwaf tcrria.
enskilda individens moraliska och meiiatt tala iitveckliia~ som f ör f ollihälsan
Undci: de dagar socialdemolci:.atisktt sådana förhillanden inte u~id'e~:l.igt
Irvinnorna höllo sitt r&dpl.agandc sam- kviiiirioi:, soni lagt ned 10, 15 och 20 Ars inom den gcneiiation, som vi som ruinn~.a~~t~triidc
i Stoclrholm, fick man al'l.t8arbete iiioni rorelscii, kiiiiiza sig lit2t niskor borde stå ansvariga för.
soni oftast en 1ia.il~iiigav, att det vay bittra till si:naes och vilja kräva först&- Al.la dessa samhallsmisshälligheter
visa franif örallt arbetarekl.assens kviii119.got siirski1.t som lag längst iiiiic i else för sitt arbete. M& vi dock alla
.
.nor, hur oäiiclligt många djupa samsjmena och groddc, ~iiigotsom för allt f rmilgeiit ar11~et.af Ör v k a idéer 0~11i hällsf&eor, som direkt Ileröra d,em
inbnga av dem ko111 arbetet inom. rörel- daiigcnom fostra dem., som haft svirt lsj5l.va oih'dems barn, som klass, och
~d
även d& det hiir oändligt .mycket arbete, vi ha OSS
sen a.tt kiii-ii~ast~u-igtoch svgrt. Och a.tt f öUa . ~ - i ,~ltvec]<lil~gen
giiller
f
öi:staelseii
f
ör
deras
egcn 1cl.a~ förelagt, f ör att framskapa det nyn
dct tyngsta av detta var att ihiiiii
samhällssystem, dar f attigmans barn ej
a~betsi~isatswför arbctareni.anncii inom partiet 138, im~agap1,atsc.r 1i~il~mo.1:~~
längre av nöd skall behöva hemfalla at
S. V. Iden mest degenererande sjukdom och
i c h vilja först8 att clet &s iir nöcl- röi:cl.sciz.
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last bland människor "prostitutionen ".
Sunda, vackra, glada, lyckliga hern..
Goda kulturuppbyggande skolor, tryggad maiisklig existensrattighet genom
arbetsplikt för alla i samhället diix vi
. leva och verka %rframtidsperspclctiv,
soni vi sot-dem. kvinnor skall förverldiga inom. sam.hällsiitveclrli~~gc~is
ram.
Ur eii så utvecklad social samhallsordning, där fattigdomens mödor och
vederstyggligheter icke längre existera,
dar krig icke längre a.r möjligt därfiir
att människorna själva omöj1iggjo:rt
detsamma genom sina sanihallslagai*skall prostitutionens kvarlevor från ett
gammalt barbariskt föråldrat tidsskede icke langre kimila andas. De elronorniska betingelserna, som uppehöl'lo
och framfödde detta samhällets onda,
skola en gang dö i 1riiltum.eizs 1zm11.p
framlit bland människorna för ett biit,tre moraliskt och ekonomiskt utveclzlat samhälle.
De nya tusentals män och kvinnor,
som statistiken nu visar oss enrolleras
i prostitutionshären - i de.n vita slavhandelns armé över allt i världen, diiii
nu krigets och arbetslöshetens hemska
sp%r sättes detta klassmarlre p% arbetarebarnen. De visa oss med all önslrvärd tydlighet att dessa olyclrliga inom
var egen klass äro offer för ett orättf ardigt, f ör\~sängtsamhälles egna elro.
nomiska lagar.
Men det visar aven oss lcviiinor att
ansvaret för slaktets lyckliggörande
befrielse ur denna förnedring och last,
framför allt vilar p& oss kvinnor och
mödrar - " i n o m a r b e t a r e k l a s s e n", ty det iii* vår klass barn, som
äro offer f ör detta degeneïerai~.dc
lidande. Det ar genom våra personliga
arbetsinsatser inom samhälls~itvec1~].ingens sociala reformering som vi
möjliggöra lyclrligare, mänskligare, 111.1-,
manare exist.ensrattighet.er åt oss sjalva
och våra barn. Vi äga i dag vapnet i
våra händer varmed denna och alla
andra samhallsorattvisor som nu g5
fram över vår klass i all'sin häiisyaslös.
het, skall bekämpas. Vi aga i dag v5iiröstvratt,som ratt begagnad skall giva
in sl a g et
av
samhällspolitilren
k v i n n o r n a s d j u p a s t e hiima-

nistiska kraft.
Over arbetareklassens kvi11110~och
deras barn faller det bestående samhällets lagliga orättfärdigheter hårdast.
När prostitutionens svältande kvinnohar växer fram som en oroväckande
smnhällsfara, genom krig och arbetslöshet, . framför våra ögon ibland
världens olyclrliga, fattiga, nödställda
mäniiiskor, d& går maningen ur dessa
elände fram till oss alla och säger "Gå u t o c h h j ä l p a r b e t a r e klassen genom din cgcn
personliga arbetsinsats a t t
r e s a up.p d e t n y a s a m h ä l l e t s
demokratiska striiktar."
Undandrager du dig denna arbetsplikt inom samhället för de sociala

I gatans vimmel.
I 'en människas blick som möter en
man helt plötsligt sig rackas ser
det man Iangtat och trängtat sitt hela liv men - vi skiljas och mötas ej mer.
Det behövs ej starka och varma ord,
ej en dyr eller helig .ed,
ty den eld som från ögon och hjartan
siar i ögon och hjärtan ned.

gar

. . . Sa

mötte en blick jag en kort sekund
en gång i en manniskoflod,
ett hjärta mig räcktes en kort sekund
-- och åter jag ensam där, stod.
Den blicken sög till sig min hela sjal,
mitt hjärteblod törstigt den drack,
den blicken,'den blicken, den .var dock allt.
jag fick ej en gång säga tack.
Sen' dess nar jag går i en främmande stad
och mänskorna glida förbi,
jag hungrande sp.anar en blick som den
en afton jag drunknade i.
Jag spanar likt den som 'i ensamhet,
i .ångest och bittersta nöd
ett hjärta har Iangtat men stenar bjöds
nar stilla han tiggde om bröd.
Men skymningen faller allt tyngre på,
och mänskornas böljande flod :
blir större - dock fåfängt jag spanar en blick
förfarande het och god.
Det var kanske blott denna enda gång
som lyckan min vag lyste klar.
Och jag bar ej bröllopsklädnaden på,
jag, arma, ej värdig den var.
ELSA COLLIN.

demoltratiska ideernas seger - da gr
.iii aven ansvarig för de lidanden och
let elände som i alla möjliga former
pir ut över din egen klass.
Endast genom att omskapa det ekoiomiska och sociala sarnhall.ssystemet nästa nummer kommer ut till
sfter social.a,. demokratiska riktlinjer
>ch anda k.an prostitutionens och den midsommar.
;rita slavhandelns nu återuppb1omstra:nRekvirera förhöjd upplaga!
je olyckliga elände försvinna fr%nden
zumana mänsklighetens society.
,
Låt aldrig tidningen saknas på
.Maja Björkman-Brobcrg.
fester och möten i Folkets par-

Morgonbris

kerna under sommaren.
Agitera för tillslutning till din kvinnoklubb och fackförening !

"MORGONBRIS
kvinnorna tillhörde den internationells £ör klen för fängelset, Kx>a själv och
ty då hade man van alla andra sade, att det var för hennes
Mrs
Lawrence. frdsföreningen,
iler i hela varlden. Hennes livsarbett rangs skull och de f rågade hur t. ex. en
hade inriktats på två ting: full frigö. arbeterska' slrulle blivit behandlad. "P5
relse f ör kvinnorna samt varldsf red samma satt ", svarade ministern. D&
Hon ansåg att Sverge varit ett före. f örkladde ladyn sig till arbeterska, tog
gångsland och att svenska kvinnor vorc namnet Jane Walton och gick mccl i
de bast bildade och som bragt ära a1 en minan deputation. Återigen blev
alla lrvinaor. I ifredshanseende hadc hon fängslad, men nu var det ingen som
Sverge givit ett stort exempel genorr brydde sig om hennes halsa, utan hoii
d a l fredliga uppgörelsen med Morgc fick sitta inne sin tid. Nar hon efteråt
1905, då det gav Norge den önskade påvisade det skedda fick hr Gladstone
friheten , utan vapenbrulr. Firn Law flytta över till Sydafrika. På detta
rence hade alltid i sitt fredsarbete an- satt visade de engelska kvinnorna sin
vänt detta exempel från Sverge o d solidaritet.
Men de kände ocks%sin enhet med
hon önskade att England kunde kom.
hela världens kvinnor. Allt eftersom
ma till samma resultat med Irland.
Kvinnorörelsen ar världsomfattande kvinnoröiielsen växte, växte enhetsDen går fram över alla landkr, men hal känslan. De arbeta.de ju för samma
haft sitt stormcentrum i England. 190F sak, barnet, den nya generationen. Inte
-1914 stredo Englands kvinnor för sin ens kriget kunde förstöra enhetskanssak. och över 1,000 l c v h o r , ur alls lan. Dessa kvinnor kunde ej hata de
klasser sutt.0 i fangelger längre elle] tyska kvinnorna; de förstodo dem, Stockholm hadc under april besöli kortare tid. Ehuru fru L. var entusias. visste att de ledd p%samma satt. Solav en av Ben engelska 1rviniiorörel.sens tisk fredosvantrodde hon p& den strid, daterna berättade, hur efter slaget de
mest bemä.rkta personligheter : fru Em- som höjer alla och som bringar fram- döende soldaterna brukade ropa p%
meline Pethich Lawrence. Hoil och atskridande, ,och kvinnornas strid hade sina mödrar. Det var olika sprak, men
hennes make voro jiist p5 genomresa inte förorsakat andra nå,gon skada. Det s a m m a r o p ! '
.
till England efter en tiiriié p8 lroiiti- var den enda strid i hela världen dar
6
månader
efter
krigsutbrottet
samneiiten. Som dc bnda iiro socialdemo- ingen s&rats och .det var därför att ddet
lades
1rvin.nor
ifrån
16
olika
].änder
till
krater, a
iliternatio:1ialister och var en kvinnornas strid. De imiterade
?n
konferens
i
Haag,
för
att
Överlägga
fredslrampar kali det vara av intsessci e j männens krigföring, togo ej deras
för- "Bris " lasa~iniioratt få del av de vapen, iltaii de använde sig av löjets, ch för att. trösta varandra. E n vecka
föredrag de har höllo och da speciellt skrattets, skämtets vapen. Det var vor0 de tillsammans, men ,de stredo ej,
sårade ej varandra, ehuru de voro s. k.
fi'u Lawrence 's.
samma vapen, som alltid använts m o t Eiender. De kände sig slom i ett hus
Vid ett privat sanital med fru L. ut- kvinnorna. Mannen ha skojat m d c h
tryckte hon sin beundran för Sverge, gamla flickan, svarmodern, ,den gralan- lär n%gonkar anförvant ligger död dess folk och natur och lyckönskade de hustrun. Kvinnorna visste hur räd- le drogos alla närmare varandra. All-n
oss till att ha det så drägligt, som vi da mannen äro för allt löjligt, isynner- lade de döda anförvanter och de kände
ned och för varandra.
hade det iiiider dessa kritiska tider. I het i politiken.
Kongressen iits%gen deputation som
de stora landerlla var ai!betslösheteii
Exempelvis berättade hon hur de
och dyrtiden an nlera tryckande och gingo tillväga för att f%bort det löj- Ick i uppdrag att besöka alla 1aidei.s
värre an vi anade; så hade t. ex. I h g - liga ''damernas galleri" (apgalleriet) iegeringar. En rne,dleni ifrån vart och
land över 2 miljoner arbetslösa loch med p%- riksdagshuset, bakom vilket varje stt utav de neutrala länderna utsågs
dem, som indirekt berördes darav, in- kviiina, som ville åhöra en riksdagsför- )ch de besökte alla .de krigförande. De
neslöts 15 % av hela befollriiingeii. ha,iidling måste sitta. De gingo upp p& >%do om en samför,sd?mdets fred, ty
Flera av d r a sociala förh3landen äro galleriet och började göra fr&gor. Nar rennoina visste, att om kriget skulle
avgjort bättre än i de flesta andra län- poliserna sk.ickades upp för att köra. u t iå fortsattra och följas av en våld~fred,
der och hon faste sig d& särskilt vid lem kunde de inte få dem därifrgn, ~lrulleendast nya olyckor följa. De
våra ba.n~av&~ddagar.
I En.gland .voro snar de omkring handlederna hadc iingo ej va,d de begärde ; man lyssiiaclc
lcviniloriia jiist i färd nied att arbeta Fastgjort tjocka kedjor, vilka de sedan )lott artigt till dem. Men för första
för dylika, vasrför hon ville veta mesta med hanglas fast fast i gallret. Man $ngen i, historien hade kvinnor,. mitt
inder brinnande krig, kunriat sa.mlas
möjliga om v%ra.
finde efter en smed, men han Icundr!
Efter att ha fått del av vår soc.-dem. tnte fila av kedjorn.a, som .vor0 för !ör att arbeta för fred och förståelse.
livinnorörelse konstaterade hon, att vi tjocka, utan han maste s&ga sönder Isoleringens tid kom, men clc visste
tt .kvinnorna i fieiidelancleii arbetade
vor0 betydligt battre ställda även i gallret i stället.
.
?å samma satt, som de själva. Efter detta hänseende, an kvinnorna i flera
andra laiider. Svåxigheten f ö r oss lig- Nu äro dessa gallellais borta. Kvinnor- jusitanis-&idet protesterade de tyska
rvimiorna, fast' man ej visste det förrger iiti; att vi inte, p& gri~ndav deii i a skrattade bort hindren!
ringa sps5lrlruiisl<apenibland. vgra soc.- Vad lärde nu .de engelska lcvinnorns In, efteråt. De engelska arbetade emot
deni. kvinnor, kunna göra oss gällande geiiom sitt arbete och sitt lidande? De lungerblockaden. Stora niö.tciz höllos,
p&de utländska kongresserna. Om det .arde sig solidaritet och samhörighet, legeringen besöktes, men det hjälpte
vore bittre ställt därmed s l d l e ni ;y. trots lrlasskilliiaden, höllo ,de alla ,j. Men hela världen fick se, att n k
dott folket får veta situationen, så proon.ekligen, konstaterade fru La'wrïence, ;illsamm.ans.
Som ett bevis p& denna samhörighet esterar ;det. Tidningarna f örsökte
ha mer att lära bort, in själva lära.
I-Ir La~wcncesföredrag rörde sig om mattade hon, hur hon ,sjalv och en lindra dem och sökte i stället uppegga
den politiska sjtiiationen i Eiirol!;a, nzcii ~ a d yConstance Lytton, dotter till. vice ,oldaterila emot fienden.
d% denna genom dagspressen och ge- konungen av Indien, sändes i en depii- D e t ä r e j m ä n n i s k o r i i a s
nom lronferenserna i Genua och Rom tation till underhuset. De blevo arre- ~ j a r t a n ,s o m d e t a r f e l
a r va.1 kand för osty här i Sverge, skall te ra de och skickade i fängelse, meii ?.å, underströk fru L., men folket bejag gå över till ett sammandrag av fru nar minister Gladstone field höra att hages av pressen och de regerande.
iiet var la.dy Lytton som fängslats san- En jo~rna~list
1 1 :s föredrag.
hade frågat henne, vad
Hon började med att uttala den för- l e han en läkare för att undersöka lon trodde den viktigaste uppgiften
hoppningen, att alla de narvarande henne och denne förklarade henne vara rore, f ör att hjälpa 'världen ur dess nu- -
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serade niannciis egen hustru,
så kan hon aldrig få nggoii
tid över för det ai%etet, för
hon har hemniet och barncii
I det aret 1921 erhöll0 Sverges kvin- att sköta. Och hon Iran helnor politisk rösträtt, och genast fingo ler aldrig komma ut, da.rför
vi agitatorer ge oss ut, för att &lra].and att hon nikte vara hemma
och rike omkring, och förlriiiina för hos barnen ständigt, och
kvinnorna vilket oerhört ansvar de f åt t maii kan inte heller tänlia,
genom erhållande av de iiya rattighe- sig, satt niigoii annan t. es.
inaiziicn slwlle kunna sköt a
terna.
På dessa d r a resor s%komma vi detta arbete i hennes ställe,
dock, kanske m%nga gånger helt ofri- om s% ock cndast för en
villigt, att göra en del iakttagelser. Det enda kväll i m&iiaden. Jag
hör inte alls till ovaiiligheteii, att man trä,ffadc f ör en tid .sedaii, en
kommer till ställen, dar mannen med mycket intresserad partiva.11
iver och intresse deltar och ägnar hela -intresserad är egentligen
sin fritid åt arbetarrörelsen, men deras ett för lamt uttryck, han
hustrur hållas helt och hållet utanför var hclt enkelt eld och lagol:
densamma. Man skyller oftast detta på - och han yttradc till mig
intresselöshet fr%n kvinnornas sida, bland annat "mitt hopp
men kunna vi d%vara så alldeles över- står till kvinnorila
tygade om, att männen verkligen för- När jag senare fi.%.gadc,
söka väcka kvinnornas intresse för 0111inte den mannens hiist.rn
sodalisruen? Det ar nog i det stycket deltog i a~!betarrörelsen, s5
det brister p& .så ofantligt nz&nga stäl- ficli jag den upplysniiigen,
Renibrandt.
Ung flicka.
len. Är det månne inte ofta på det att hon liiinde aldrig clcltaga
i
nzigot
organisatioii.ssättet, att hindren för kvinnornas deltagande i det arbete som ligger utaldör arbete alls, darför att hon kunde inte pelsens herrar skulle bcrövas sin bedet egna hemmet göras oöverstigliga? koinma från hemmet och 11.ariien. Och kvämlighet.
Det talas s%vackert om kamratskap, detta hem ut gör inte iiilgot iiiidantag, Hemmet är jii grundvalen för v%ït
och att äktenskapet bör vara en för- tviistoni. hör det till de mera vanliga. .iivarande samhällss;ystem,. och även
ening av två. likställda kamrater, men Äi* det månne inte p i tiden att vi om det iir fel i systemet, så ä r det dock
handen p& hjärtat mina herrar, a.r det börja flytta demokratien i någon mån för närvarande. s&,och ska vi d%tänk.&
dock inte så, att iiär vi komma till in i hemmen, sa att individe:rna där oss att denzo1cratise:ra samhället, s i
praktilren så gar det s%ledigt och lätt komma till ett litet grand likställighet? böra vi väl börja från gminden, och
därigenom vinnes oc:kså att ett efteratt leka kamrat med andra kvinnor, 3ka vi ha ~ ä t att
t hoppas någonting :tv kommande sliikte .s&att sa.ga f&r..demomen i sin egen hustxii vill man helst se
hushållerskan, som tyst och omärkligt kvinnorna, och ska vi kunna f ordra kratiien i blodet frilii barndomen.
skall i hemm.et ställa a.llt tillratta, utan nhgonting av dem, då måste :de ocksa
fordran på rättigheter och utan att Ei rättighet till cn liten smula utveclrlagga sig i vad männen ha för händer? 1iiigsm.öjligheter. De behöva fritid f ör
Och nog inse miinnen att det är nöd- att kunna iitveckla sig, och de behöva
vändigt att kvinnorna deltaga i både xks%upprniintran, ty deras arbete det
Tidens tredje 'hiifte har utkommit,
sam.halls- och orgaizisationsarbetet, ja, ar det evigt enahanda, och som sådant inlett med en stöwe artikel av profesde ansc att clet rent av ar deras inte agnat att ge andlig. lyftning, nieii sor Vilhelm. Liinclstedt om "Samhiillet
vilket ska- och riittsordningeii, En revolt mot
skyldighet, men i fråga om den intres- det $1' dock ett arbete ~it~aii
~.*iittsskolastiken~'.A:i!tilrelii utgör en
varande elände. Hon hade svarat: det 'barnens och kvinnornas basta, rö.stadc koncentrerad framstiillning av grundförsta var en revision av fredlstralita. de geniensamt. Politiken börjar att tankarna i förf :s nya jiisidiska iistc%dten samt ett återiipprattande av de :förändra karaktär. Det blir mer för- ning och l.ä,mnar c11 fyllig inotivering
ekonomiska förhållandena, och det an- st.&else mellan könen. Hoii bevisade för denna vid sidan om en dräpande
dra: narmaiidet mellan ~ a r l d e n svak- detta genom att berätta hur en iiiig kritik av äldre juridiska åskådniiigsnande kvinnor. Oni Irviiiiiorna lriiima kviiina i England var .anklagad för sätt. Efter denna hiivudtippsats följer
mö tas, Iciiiina se siim gcmcasauirna i i i - barnamord, men hur hon av juryn f ör- treiiile niiiidre, liittaw uppsatser : ."rotresseil i arbetet f ö s b a r n e t, den 1darad.e~för 'icke skyldig ' därför, att litisk historia och kulturhistoria ' av
nya generationen, i .dess fysiska och inte m a ii ii e n' var vid hciiiies sida. fil. d :r Lars Dalg~ea, 'Fost~rfördrivHadc detta varit nzöjligt för n&gm ningcn och den nya m.oralen" av E. A.
moraliska iippf ost.ra.11 skall resultatet
&r sedan? S&har det fÖra11drat.s i Eng- Ahlberg och "Socialiseringen i Österbli en ba.ttre värld.
Kii iir 1cvii.ii101:iias tid! Dc ha fatt land och det tyder p%en biittre för- rike" av d :r Wilhclm 13llenbogen,
röstra.t;t, likställighet niecl ma nncii i dc staelsens anda. Kviiinoriza ha vunnit Wien.
.
.
seger !
fle.sta länder och de ha stor makt.
Som vanligt har ha.:ftct dessiitorn en
Nu gäller det att g2 vidare tills fred större avdelning för 'EIändelser och
FI;.L~
Lawrcnce hade varit uppe i v2rt
riksdagshus och sett hur kviilnorna och f örbrödriilg mellan alla folk &stad- spörsmal", variiiider rcdalitioiiellt be&r siitto sida vid sida med rn5iiiie1.i. konimits, tills vi uppnått den nya Eran. handlas 'Ch1dmynt.f oten och GenuaFör 10 A.r sedan var detta en dröm; d8 Fiau Law'rence 's föredrag, som fram- Itonf erensen)', 'Det svensk-ryska hanskrattade man bara i t mågot s&bai:ockt. förts g% ett uttrycksfullt satt och p& delsavtalet ", "S~cia~liseringsreflesioI Eiiglaiid hade de ännu blott 2 en förtjugande vaclzer engelska, åhör- ner kring niargarinstriden ", 'Banklrvinnor, men #de hade inte lriinizat f& des med spänt intresse och ma.11 ville lcrascherna ') och 'Pressen och valutain fler e1ia.r lagen gick igenom först 4 inte elis ha det tolkat för att inte förta fr%goriia".
veckor före valet, men de skulle siilcert den goda sthmingen.
- få fler vid nästa val. En var ko.n.serNelly Thuring.
vativ och en liberal., men nar clet giillde

Sådant det ar - sådant
det borde vara.

j.

.

)

)

)

)

,

)

)

)

'

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

6

Barnuppfostran.
(Ur Gleichheit.)
Kara fru Margareta !
vila, 1a.iltvistelse och resemöjligheter
f
Allt sedan Salomos dagar hava my- ö s alla och förverkligandet av ~ & g a
" ror
och bin framställts för oss soin andra socialpolitiska önslremå.1 som vi
mönster av flit och förutseend.e, vilkct iiii ha på hjiirtat. Och iiii skriver jag,
viil delvis gjort, att dessa deras dygder efter denna iitvjkning, förtröstansfullt
blivit 'oss nast.an lika förhatliga som vidarc.
Enhetsskolan, den gemensamma
deras bett och stygn. Därför vill jag
heller ej f örsöka att som f örebildliga bottenskolan m%ste.bli den .kulturella
för det tviibeiita samhallsdjuret man- medelpuiikten för alla större eller miniiiskan framhålla och prisa deras, inom dre gemensamma livssträvanden. Den
hela djurriket, ouppniidda, frainst%en- griper den blivande människan redan
' 'Ronda''. Relief av 8. Schwartz.
de egenskaperna att viirda och sörja före dess födelse, i det ordnade vårdför sin avkomma, som dessa insekter hemmet nied forsorg och v&rd och linutveckla. Deras bostäder äro ju dock drat arbete för mödrarna, före nedkom- vila vaxer således ur. det andra och
nastaii endast en jättelik krubba och sten ; dar både dibarn och moder .erhålla med vaxandet av. de kroppsliga och
' 'småbarnsvårdaqstalt och hela c1era.s sin riktiga skötsel och dar det därjämte mdliga förmögenheterna följer att
liv a r huvudsakligast inställt p% fort- utbildas de framtida allmänna vårdar- barnet icke ar nöjt med att bara vara
innorna; skyd'dssystrarna, förestånder- verksamt utan längtar till skapalldc
plantning.
Trots sina egenskaper synes de eme1.- skorna för kindergarten och alla dessa arbete. Skolklassen blir då icke mera
lertid i dag . ej vara mycket. vare sig som p% allvar skola befatta sig mcd f angelset varest galérslavarna friin dcklokake eller dummare a.ii deras över modervård - i moderskolail. Den två-, hårda bankarna blicka upp till, den
och p& pyramiderna en gång svaiman- tre- till fyra-iiriga kursen giver har högt tronande och mäktige i katedern,
de och vimlande förfader. Om det ock- hela d.en "förskolspliktiga " barnvarl- titan en verlcstad fylld av liv och
s&för dem predikats, att aybeta endast den ett hem, ett sunt, soligt av kärlek verksamhet för huvud och händer,
för bi- och myrslaktet som till oss för men också av förståndig erfarenhet lett liist och munterhet. Den nya a r b cbarnparadis, och därtill umgänge och t a r s k #ol a n är . icke .blott en laromanniskosliiktet ?
Dessa ef tertanksamma funderingar sal.lskaplighet samtidigt som denna anstalt med beprövad arbetsundervisha till syfte att varna både :mig, eder uppflostran till ordning, som u r mang- ning, utan en allsidig uppfostringsoch reformpedagoger fr&n att blott i falden av otaliga individuella särönsk- anstalt dar dc andliga och kroppsliga.
hariiet och dess riktiga uppföda-nde se ningar av den tvingande nödvandighe- f örmögeuheterna genom jämn övning
det viktigaste i det samhiilleliga livet. ten till enhetlighet i ledningen måste utvecklas och starkes till sin tjänst i
visserligen ä r fortplantning s v slii1;- utvecklas, men dar varje barn erhåller det allmännas basta.
tet en viktig uppgift, men d.ock cj vik- sig tillko~mnianderättighet i samklang Ledning till skarpt iaktt.age1seförtigare än vidmakthiillande och skön iit- med det hela. Har och blott har lag- m%g.a,företagsamhet, medarbete, eftergestaltning av livet för den en.skilde, ges grundvalen f ör sedlig bildning : bildande, sjalvskapande, d. v. s. lära
'av vilka nu en g h g slaktet bestar. Den goda vanan för barnet att vara sig arbeta. Praktisk kulturundervisVille ni .darför till ef terf öljaiide f ram- renlig, punktlig, riidig, hörsam och ly- ning slrall givas; ar huvud och hand en
stallning av 'f ramtidsskolan tyst till- dig: uppriktig o. s. v. ; egenskaper, som g%nghemma 5 tekniken och föremålen
foga : Allt detta slrall skapas, icke blott ej förvärvas genom historieberattande, i hemort.en, utvidgas lusten sedan gärför ungdomen,. utan ocksa för de vu.s- uttaii g e n m daglig och stundlig övning na vidare till vidsträcktare omriiden,
na : 1\9useurn, teater, parkanla ggi1inga.r) med och bland sina lekkamrater.
och till historisk fördjupning. De tidiluftiga, vackra bostäder för arbete ocli Den goda "Kinderstugan" behöver gare f örharskande andliga f ardigheterej längr; bli ett privi- na i rakning, geografi, historia jämte
legiiini. för de biittre de oumbärliga i läsning och ~krivizing
ställda. I lek och inriktas av sig själva hos barnet -p5
lättaste arbete blir det det omr%de dar det av den inre böjelouttröttliga verlmam- sen och intresset som kunskapssökande
hetsbegäret hos barnct kommer att huvudsakligast användas.
väckt, lett och vant Ingen osund äxegirighet väckes, med .
till uthillighet. Dess sina osköna följder av själviskhet,
slia,parvilja att fornia "streberskap", hänsynslöshet, girighet
det bildbara stoftet, och bedrägeri ; men ej heller foljer n&
dess . vetgirighet, ocli got tvangs- och straffsystem för fel och
dess medkänsla nied likgiltighet då ömsesidig hjalp f råii
djur- och växtlivet kamrat till kamrat, fran äldre och
blir ntvecltlat. SUedes skickligare till nybörjarna genom nasväser barnet omärk- tan omärkbar pdverkan av gemensamligt in i den egentliga hetsledningen frambringar en' anda där
s1tol.an. Ingen smart- svårigheter må kunna, mycket lattare
sam och. ingestftill an nu, finna lösning. Icke blott de
övergång behöver d& sociala dygderna hjälpsamhet, förf örekomma fran frihc- dragsamhet, frivilligt iinderordnande,
tcn till tv%iiget, fribi stark ansvarskänsla, den enski1,des anleken till undervisiiin- svar för det hela och det helas ansvar
gen, f14n det sorglösa, för den eilslrilde, utvecklas och övas,
obundna till lydnad utan de unga vinna också insikt i de
"Baby".. Pcnntccltning av A. M. Biirlcigli.
och stillasittaiide. Det allmänna sanihälleliga h~ivudspörsm&'
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len, i arbetets art, i förvaltning, i kidtu.
rens ut.veclding o. s. v. På detta sati
att övas i dagens uppgift mogna bar
iien i det allmänna framsteget ,och la.
]:.andet till duktiga medlemmar. i siti
folks. och statsväsens gemensamma ock
framtida kultur.
Helt naturligt skall det ur denna arbet,sgememkap framväsa en stark ge.
mensamhetskansla. Arbetsskolan kom.
mer visserligen gcnom skolbespisning,
skolträdgårdar, lekplaner och under.
hå1.lningsmöjligheter att fostra barnet j
en åt-tatimmarsdag, men sedan skänka
dess tid fritt för vila i hemmet, en
munter och rofylld vila, som ej av skolan förbittras genom ångest med straffläxor och hemarbete som nu. Skolan
där arbetet blivit en fröjd blir ,ocksa
p% andra satt tilldragande. Till glada
fester, skolhögtider - ja, varför icke
också, familjefester i van- och kamratkretsen. - för de kildre. Skolaulan
blir samlingsriimniet för konserter,
teatenippf öranden, f öredrag, fria lärokurser . för vuxna. Vidare för rådssammanlromster mellan föräldrar och
lärare för grundläggande av ett harmoAdrian Stokes : Junimorgon.
niskt samarbete mellan skola och hem,
för yrkesval, arbetsförmedling o. s. v.,
''sliolf örsamlingar '', f öretradande skolfolket överläggande om
och
skolfrågor, hiilla aven dar sina möten. Uppgifter om finska socialdemokratiska kvinnoKort sagt: Vad kyrkan en gång var,
rörelsens öden 'under
sista tiderna.
eller bort vara, för byn och småstaden,
och vad befolkningen i storstaden med
Efter viirldskrigets utbrott fick vkrt bundets medlemsantal. pA ett par tre
sin splittring behöver, ett gemensamhetshem, en förstå.ndig och storstilad ands arbetarrörelse, liksom &ven hela manader steg till narmare 7,000, vi12
uppfostrings- och kiii~skapsorgaiiisa- rArt lands ekonomiska och politiska ket är det vackraste resultat som hittion det skall skolan bliva. Barnen ha iv, indirekt lida kannbara skador, intills uppnhtts.
hittills uppfostrats i föråldrade belcan- ,huru vi icke omedelbart togo del i
Finlands arbetare kande med ens,
iielser i .det pol.itislra klass- och stånds- triget. Det socialdemokratiska, paratt
deras krafter vuxit till den grad,
samfundet, i bildnings- och besittningsiets
verksamhet
inskranktes
av
mynatt
nar
i november samma Ar bolschemotsatserna, som undergrävt folkgeligheterna
inom
synnerligen
tránga
vikernas stateomvalvning agde rum i
menskapen, detta måste upp£ostran 1111
mildra och hjälpa.
[ranser, vilket Aterigen förorsakade Ryesland, följde de i början av Ar 1918
Ur enhetsskolans uppfostran Traser
"
amslilende och försvagande av hela, utan tvekan ef ter.
enlietsandan. Icke längre söndringen lörelsen. Synnerligen förkrossande inDe finska arbetarnas omstörtningsi klassen, partiet, bekinnelsen, utan
rerkede
denna
krigstid
p
A
socialdemoföreök
misslyckades fullkomligt, och
som vår författning'anger till den tyska
:ratiska
kvinnoförbundets
verksamhet,
den därefter följande, av segraren orfolksjälens enhet och till folkf örsorarvid dess medlemsantal Ar 1916 ganiserade vita terrorn kommer aldrig
ningen.
- ,Kara vän! För edra egna barn bad ;$inktes sá lagt det aldrig varit under att glömmas av den nu levande geni om niigra rad i uppfostringsfr&gos. len tid förbundet existerat eller till nerationen. Det ar tillriickligt att
Förundras ni över, a t t jag icke soin
.,206. Även inom socialdemokratiska namua, att i falnglager rakade omkring
prinsens informator, redan från början
en avsides fraii den stora allfarts- ~artiet sjönk antalet kvinnliga med- 90,000 personer, ay vilka omkring
viigen liggande geiivag till ett emmar p6 ett svindlande satt, niim- 5,000 vor0 kvinnor. 18,000 dödades,
lugnt ,och lyckligt liv anvisat, utan igen till 10,641, medan det tidigare bland dem hundratals kvinnor, och
slutligt begär, att ni i likhet med mil- rarit 18,986.
dessutom blevo omkring 20,000 barn
jonerna av edra övriga kamrater inordfaderoch moderlösa. Det fanns icke
under
inverkan
av
den
storslagne
nar eder i arbetet för v%ra mal?
Endast gemensamt arbete också 11% rihetskhisla, vilken hela Finland och en enda arbetarkvinna, som icke skulle
detta #område, och just på detta, kan iramför allt Finlands organiserade och £h bara ett hjarteoffer. p i detta missrädda oss. Arbeta, handla! Icke blott . o. m. dess oorganiserade arbetare lyckade omstörtningsförsöks altare.
klokt pra-ta, önska, hoppas, bida och itinde &r 1917 efter den ryska .mara- Al1 verkeamhzt frAn socialdemokraandäktigt svärma. Ingenting erhålles
revolutionen, uppstod ett dittills okant tiska partiets sida var helt och hAllet
för intet.
behov av verksamhet. Shsom en fr&n förbjuden, ingen av partiets tidningar
Eder gamle
bojorna frigjord fors böljade v&rtlands utkom, alla arbetareföreningars hua
Dr. P e n z i g .
arbetares organisationsverksamhetfram- vor0 stängda, och alla arbetare, som
&t. SAsom ett bevis harpa kan anfö- befunno sig utom fAnglhgrens granser,
raei, att Socialdemokratiska Kviniloför- voro gripna av en granslös fruktan
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och förkrossning. Under sildana f ör.
hiillanden begynte de socialdemokratiska kvinnorna Aterupptaga sin verk.
samhet. Det var efter endaet en 10
mánaders tung vila, men blev desr
verkeamhet omedelbart mycket livlig4
Ar 1919 hölls i december ett hela lan. hölls i Stockholm den 15 och 16 maj. hur maii sätter upp en dagordning.
det omfattande representantmöte, pi Konf erenseii hade samnlanlz.allats med Skyldigheterna f ör lrlubbens medlemvilket vor0 representerade 46 kvinno. tanlrc, att det ännu vore l%ng tid till mar och funktioniirer m. ni.
föreningar. Shoin medlemmar i för. nästa kongress. DA nu, dels anslut- Stomme till deii lrommandc broscliyningcn till förbiiiidet blivit gallska
bundet hade .anmalt sig omkring tre stor sedan sista lzongïcsse~loch dess- ren hade utarbetats av frii Agiles Söderqvist och slmlle med ilagra tillagg
tusen personer.
utom ctt stort antal nya klubbar bli färdig fortast :möjligt.
Gladjen över att verksam heteu väckt€ bildats hade f örl~undsstyi:.elsci~känt Likas% skall förbundsstyrclscn, clitill .liv blev icke lhgvarig, ty i bör. behov av att radgöra -med livinno- strikten och ldubbarna i samarbctc
distrilcteii om bästa sättet för blivande söka att där sB behövs siinda ut en in. jan av hr 1920 började i vart land
agitation och arbetc för att intressera struktör att hjälpa de iiya ltlubbariiu
meningsskiljaktigheter angaende verk- och instruera de nya liliibbarna så att
med deras inre klubbarbete.
samheten, likt en smittosam sjukdom, de f8 litet träning i ai'betet och franzSåväl vid instrukt öreils arbete i
harja bland arbetarna. Eu del aF f örallt iipplysning on1 socialisinens klubbarna son1 vid iippl.ysiiiilgskurseïdem hade efter det misslyckade om, idéer.
På lronferenseii voro nio distrikt re- na som eventuellt komma att anordnas
störtningaförsöket börjat tro pá en presenterade med tolv ombud och som bör givas litteraturanvisningar. Och
ny revolutiou, som snart skulle aga inbjudna gäster Boro iiai=va.raiidetvii vid alla tillfallen skall agiteras för att
rum. Aven i Kvinnoförbundet, som av vara agitatorer, iiandigeii fruarna lrvinnoriia ovillkorligen böra läsa 14-r
egen press. Kunde man få 1cviilaoi.mcz
alltid varit socittldemokratiskt, började Thiiriiig och Flood.
att
göra detta vore ett ~ o t upplyst
visa sig menings~kiljakti~heter
a n g b Avsikten var ursprimgligen ej a.tt niiigsa.rbete uildaiigj ort.
konferensen sliulle f atta n%gra definiende bibehAllandet av verksamheten tiva beslut eller att förbui~dsstyrelsen Bland de frågor vi tänkt oss förda
fortfarande sasom socialdemokratisk, skulle ge ombuden några direktiv, utan p& dagordningen 1922-1923 äro d&
Synnerligen verksamma för underblil. meningeii var att man slcul.le genoh företrädesvis de son1 delvis iiiider tiden
sande av dessa meningsskiljaktigheter diskussioiz i en del nu föreliggande f r i - komma på rilisdageiis bord, sasom
barilavårdslagarna, sarlagstif tningea
vor0 de förra kvinnliga kamrater, vilka gor, och om agitationen i sin hclhet (nattarbetslageii) ,, moderskapsförsakkuiiiia informera varandra.
flytt till Rysslaad och av vilka största
lilubbar- ringen, rashygien, bottenskolereforme.i1
Till en början dislr~ite~ades
delen under siri vietelse i namnda land ilas iiyx arbete och dct visade sig snart, och fredsfragan. Vid den diskussioii,
till sina åsikter blivit kommunister, att cletta helt sikert pil cn del hall har som fördes om dessa frågor visade det
De förespeglade sina narmaste, att en m%nga brister och att den behövliga sig, att man iitc i landet har helt olika
meningar ailgå,eildc intc precis bottenstor v&rlderevolution förestod alldeles lcdiliagen saknas.
Koilfereiiseii uttalade sig för iitgi- skolan men påbyggnaderila, ~iiigdoirisomedelbart, varfiir varje arbete till vande
av en iastrulrti~ilsbroschy~,
vari och yrliesslrolorna.
förman för socialdemokratin var för- sadana frågor beröras, som esenq~elvis Nu iiär vi iintligen fått dcniia reform
girves, varjämte de frán Ryesland förseddes med penningar för förberedande finska kvinnliga arbetarrörelsen frán partiformationer. Framst beslöts att
av en revolution i Finland.
att riika i kommunisternas váld. I stA i nara förbindelse med Socialdemojanuari
1921 underrattade de social- kratiska partiet, och att endast socialdeSom ett resultat hklrav mAste man
anse den omstandigheten, att en' del demokratiska medlemmarna av för- mokratiska föreningar skulle fh tillhöra
av de hr 1919 pli representantmötet bundsetyrelsen avdelningarna att de förbundet. Man uttalade förhoppningen
valda medlemmarna av förbundssty- avgått frán förbundsstyrelsen eamt att ett internationellt socialdemokrarelsen började arbeta för att vqrt lands uppmanade de socialdemokratiskt sin- tiskt samarbete mellan de olika lanSocialdemokratiska kvinnoförbund slrul- nade kvinnoföreningarna att skilja sig dernas kvinnoföreningar matte komma
le ansluta sig till Moskva och utfardade; fran namnda förbund. Resultatet blev till &And, och borde de stora landeroaktat motsthd av medlemmarna, ett aven att etöreta delen av de kvinno- nas kvinnoföreningar taga initiativet i
upprop i Socialdemokratiska Kvinno- föreningar, vilka d& hörde till Social- detta, avseende, vartill aven Finlands
förbundets namn, i vilket kvinnoför- demokratiska Kvinnoförbundet, skilde socialdemokratiska kvinnor gärna skulle
eningarna uppmanades uttriida ur det sig frán detta kommunietiskt blivna ansluta sig.
(Forts. i niista, nr.)
socialdemokratiska partiet och ansluta förbund och sammanslöto sig för att
eig till det nyss bildade socialistiska fortsatta sin verksamhet fortf arande i
enlighet med eocialdemokratiska grund(kommunistiska) partiet.
DA varje förnuftig verksamhet till- principer.
~ n s a m l i n ~ etill
n Ryska barnen. Di:
sammans med dessa styrelsemedlemI juni eamma k hölls ett allmänt son1 ej redovisat fiir de kort som ïekvimar, vilka blivit kommunister och möte av represelanter för de social- i~crats och crhallits torde omedelbart
klnde sig oberoende av stadgar och demokratieka kvinnoföreningarna, p& göra c1etsamm.a.
beslut, var omöjlig, blevo de social. vilket 43 socialdemokratiska kvinno- 01:)s. ! Blaiilra kort skola sänclas tilldemokratiska medlemmarna tvungna föreningar vor0 representerade. Mötets 11a.lca..
att avgh fran namnda styrelse och viktigaste uppgift var att skapa en
darigenom skrida till raddande av den Faet standpunkt med avseende S olika
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soni för framtiden alldeles säkert Bom mien tillåker inrikta sig p& att genom,
mer att bli av den största betydelse fö: agitera de landskap som ej ha distrikl
den nu uppväxaiide ungdomen, ar ma1 och sådana dar möjligen klubbar kunna
inte beniigeii att vare sig vilja fiimti bildas.
cllei: stödja reformen.
Under puiilrt 4 mom. 6 p& dagordDess bättre synes detta vara undan ningen om förbiidlsoinröstiiiiigen, disliu.
tag, ej regel.
terades lrviilnoriias stiillniiig till deil
I deiina sftviil som frågan on1 ba.ïila blivande agitationen i friigan.
~Ardslagarilafi:aiugiclr av diskussionei
1~öi.b~i11dsstyrelseiihar ansct t att
att det behövs upplysning, mycke. lrl~ibbarna., ~ltonii de fall dar redaii
iipplysiiing.
stiillniiig till. frAgaii tagits och det såVid andra dagens förhandlingal ledes kan föriitsattas att ful1 enighet
dislruterades fragaii om rashygien sani radci:, ej kollektivt bör g& med p& ena
f reds- och. moderskapsf örsäkringsfr& eller andra.. sidan, emedan splittring
gorim. Dcn senare ansågs vara av stol helst bör undvikas. Meii naturligtvis
vikt och att den löses snarast p å et. ix dct kvinnorna som eiislrilda medtillf~~edsstallande
sätt. Som det nu ärr lcnzmar obetaget att arbeta i ena eller
med bestiimnielsen om, att den blivar~dc andra rildmingen, och kviiinoriia böra
modern enligt lag ar förbjuden att ar uppmanas att rösta vid omröstningen.
beta viss tid före och efter barnsbörd Förbundsstyrelsens uppfattning blev
iitaii att vara hänvisad till 11ago11 rnöj ock& konferensens.
1.ighet att under tiden försörja sig, hal
I diskussionen om l.aiidstings, och de
cn hel del kvinnor mycket bekymmer l~ommu~-iala
valen uttalades den nieniinsamt.
gen att distrilztsstyrelse~~na
själva, soni
Angående rashygienen ilcaii den fr8 ha bättre l~aniiedomon1 de olika ortsgan nog dryftas i kli~bbarnaom inax intressena, skulle sköta om agitationen.
får en bra inledning, exempelvis av ii&, Efter att ytterligare ha diskuterat
gon 1.äkare. Dessutom bör arbetas föl några snG fragor samt agitationen för
frågan som laroimne i våra slco'lorr Morgonbris var Iconferensen redo att
högre klasser.
åtskiljas efter två dagars givande arI fredsfr%ganuttalades onskem&l011- bete som vi hoppas omsatt i praktiken
att f örbundsstyrelse~itillsammans rnec slrall giva gott resultat.
f reclsf öreningarna - skulle söka f ii t.il:
Anianda Fröscll,
st&ilclen fredssöndag över hela laiidet
f örb.-sekr.
och oni så. kniide ordnas, interilatio.
iiell.
I frågan oni nattarbetslageii protestera vi nu- som förut mot densamma,
Redovisning d& lagen drabbar hardast de kviiiiaor:
som gro aiistalld~inom ,de bast avlöför
ilade yrkena. Vi betona att vi ej äro
inkommen till den 22 maj.
emot sl~yddslagstift.ning,iiieii da slrall
den galla saval mail som lrvi~liio~
och Arboga .......................................
Arvika ......................................
iiite bli en särlagstiftning mot lcvin- Alvesta
.......................................
'

'

1lOrl18.

Vid puiilct 5 p& dagordningen om:
'Ett uttalande med gruiidprincipeïiaa
för kviiiiioorganisationerna inom arbetarrörelsen ", gav ordf. en liten orientering i den punkten och påvisade hur
liten förståelse p& en hel del platser
ute i landet det visas för le\mnornas
*.
arbete för arbetarrörelseil. Uiicler
clislriissioneii framkom vidare att clct
vid

.

flera

tillfallen h a r visat sig, att

inaii hellre bildar n11gdoinslrlubbai* i n
lwinnoklubbar. Om detta vore ju
ingent.ing att saga om man iiite vid valtiU£älleii och som hjälp vid fester och
tillstiillniiigar ständigt to g Iminiiorn as
hjälp i ansprak. Miinnen vet ocltsA, at.t
v i gärna hjälpa till och arbcta där vi
kiiiiiia, t. o. m. grovarbetet vid dessa
tillfillcn,~ruenvi ha oeks&ratt att for&*aatt man f örsöker f örst&lrvii-iizorxias
arbete nar det giiller att f& till ståiid
kliibbar i vilka lrvinnorna liunna f &
iipplysiiing och fostiran till goda socialdemokrater och målmedvetna m edborgare. Redaktionskommittén fick i uppdrag att utarbeta detta uttalande.
För höstens agitation har förbiiiidsstyrelsen t.ä,nkt sig att så lhigt ekono-

..

.;

Bollnas ........................... ........
Billesholni ..........................: ........
Brun flo .......................................
Djimholm ....................................
Degelafors ....................................
Dalby ..........................................
Essvik ...........................................
Enköping. .....................................
Eslöv ..........................................
Fnlkenberg ....................................
Fagersta .....................................
Fosie ........................................
Fsgerviksverken ..........................
Floda Skallsjö ...............................
iiivle ...........................................
3Lissleholm .................................
3almstad .....................................
Xöganas .......................................
3uskvarna ..................................: ..
Siisselby. ......................................
3allsuerg ...................................
3uiinebostraiid ..............................
SöriieRfors...................................
rönköping ...................................
Tatrineholm .................................
Zargruvan-Norberg. .......................
Karlshamn ........................... .......
Karlstad ......................................
Tlagslm~nn..................................
Xungsbacka .................................
Zlavreström-R'orrhdt
.....................
-.
~jusne.........................................
Katfoss ......................................
Munkfors ....................................
Malmö .....................................
Ldotala ..........................:...........

.:

Sjungande barn.
Mora
~ u ~ k e d a...................................
l
Mjöl'by .......................................
Mellerud......................................
Mall~lköping ................................
Nyl~roppa ....................................
Nyiliishamn .................................
Nylröping .....................................
Dskadmnn
Storfors .......................................
3pfi.nga ........................................
Skoghall ........................................
3urdsvall ....................................
Solna ..........................................
3andviken ....................................
sjöbo ..........................................
Skattkärr ....................................
3undbyberg .......................:.. ......
3örblrer .......................................
3ölvesborg ....................................
3urahamma.r ... : ............................
3ala .............................................
3parreholm.. .......... .....................
3vedala .......................................
3juntorp .......................................
3kövde .......................................
3tugsund.. .....................................
Saltsjö-Jgrla-Nacka ........................
Stockholm : Allm. Kvinnoklubben ...
B
Kungsholmens Kviunokl.
D
Gamla stadens
B
D
Bryggeriasb. avd. 15......
D
D
D
42
D
Kommuna:larb. avcl. IOS...
D
Centralbadet ...............
D
Stiiderskefackföreningen ..
I'rglleborg .....................................
rungelsta ....................................
rumba ..........................................
Jppsala .......................................
Jddevalla ....................................
Vallvik .......................................
Varberg .......................................
Viinersborg.. .................................
Wbesg .......................................
rstad ..........................................
m
.....,.....

.................................

:..

......

LUS ...........................................

Itvidaberg ....................................
?rebro ......................................
?stersuiid ....................................
Ismo ........................................

10: 10:36: -

10:5:10: 10:5: 20: 10:50:10:10;35: 10:10: 20: 55: -5: 10: 10: 10:10:10:20: 10:5:10:10: 43: 6

-

5: 10: 10: 10:-5: 10: --5: 10:50: 10: -. .
10:10: 10:
5:10:10: 5: -10:30: -

-

5:

-

Kronor 1,335:-

Frivillig insamling utan kort.
Ii~lclaFlood, Karlstad .................
;ogen 159 Harmoni, Skönsmon, Sundsvall ..........................................
Äogen 83 Georg Scott, Kastet, Bomhus
?ostpersonalen, Göteborg 9 ...........
rudith och Ebba Sandberg, Stockholm
hundbybergs Rvinnoklubb ...............
Ifalmö
.............
J%lbergs
D
...............
dunkf ors
D
..............
Jppsala
D
..............
Kronor
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i~iuelsson,nyvalda, saint fröken Sofia Elovsson, on~vald,med fröken Maja Andersson, omvald, och f r u Anna Eriksson, nyvald, som
supplcantcr. Övriga styr&eledaniötcr blevo
fruarna Lydia Dahlén, Arvika, Elin Villig,
Storf ors, och Signc Ibrlkvist, Munkf ors, nied'
Varmlands socialdemokratiska kvinno- fruanm Ellen E3tccn, Lcsjöfors, Elvira Nilsson,
ICristinehamn, ocli Emilia Gustafsson, Skogdistriktets årskonferens. .
hall, so111 supplcantcr, sanitliga omvalda. ReSb har c1:i ctt ä r förflutit sedan koiifcrcn- visorcr blcvo frökan Alma Svcnsson och fru
scn i Ki~rlstail,ocli ~Mariebcbbclclsc~~ngciis
mor- Anna Backinan, mcd fvil Qcrda Edón soii1
gon kl. 5 stodo vid samlndc för a t t nicc1 mor- suppleant.
gont2igct på ICarlstacl-Ituitkfors-h:m.aii bcgc
En hel del f rägor rörarido klubbarbetet
oss r i t a d till Blunkfors, di.r konfcrenscn i &r inoiii distriktct diskutcrndcs, bl. a. om ' I u r skullc Iiållas. Vädret var allt annat an sor i koni~nmnalkunskapför vara kvinnor)',
\ w A x t . Snöflingorna f öllo t ä t t och jaiiit, väckt av Storforsklubben, saint frågan om en
soin en riktig vinterdag, och detta i förening )bilclningsf ond ), vackt vid f örra årskonfemed den tidiga timmen gjorclc, a t t vi i början rensen. E n fråga, väckt av Klarlstndsklubav resan kandc oss litet ')ruskiga)). &n ben: ))Ägna vi kvinnor fredsfrågan nog uppnär dagen äntligen tog övcrhanclen ocli la.111- iniirksmiihet S ", inledd a v f r u E'loocl, diskiiporna släcktes, så a t t man kuncla sc ut övcr terades livligt, och man bcslöt g ö k följandc
landskorpet, lag dat clock, trots snötiickct, cii uttalande: "Att klubbarna nima %n hittills
aning om vgr övcr clct hcla, som Ironi cn att. böra beakta f rcclsfrågans vikt s m i t bedriva
osökt tiiiika pä vad Oskar Stjcrlic cn gkng ctt intensivt upplysnin.gsarbetc i dcnsaiiiina,
och framför allt framh&lla för kvinnorna uppsagt on1 Värmland :
fostrans stora betydelse för ern5ciiclc a v var) ) D a r v5rcn som en vaknad mö st5.r spad aktig fred mellan folken. ) )
och blyg i blom,
Från Arvika.klubben hade vackts friigan:
oiindligt ljiiv, med clröninzarnas och hoppets ')Huru böra vi kvinnor stiilla oss till en förrikcdom. "
budsomröstning? ) ), vilkcn inleclcles a v f r u
Averberg. I denna fr%ga föiij.de en livlig
Och d a r i f r h fördes tanken övcr p% den diskimion, och konferensen beslöt göra föl))vinter
i annan bcniiirkclse,- som vilar övcr jande uttalande: ))Då rusdryckerna äro arIicla Sverge, ja övcr snart sagt hela Europa. betaimas största fien,de,'ocli clcn, soni i allmanN i r niIaiine man dar få.r s c dc första vår- het f å r lida niest för dcrss skull, ä r kvinnan,
bör varje vakcn ooh rattankandc kvinna
tcckncn?
Vid sjutiden 17oro vi frainnie vid Munkfors kanna som sin plikt a t t rösta för totalt rusoch mottogos av viira 1clubbkamrtzt.er darsta- drycksförbud. ) >
Ombuclen lades på hjärtat a t t till sina klubclcs samt blevo vederbörlig-n ))inkvarterade"
bar medföra den halsningen från konferensen,
och val )f örpilägade)).
Konferensen, som hölls i Ordenshiiset dar- a t t de så nxycket i (leras f ö r i d g a står skola
stadcs, öppnades kl. 11 f. m. av f r u Alma arbeta för f örbudet.
Friin Kristinchainnskl. hadc vackts f rågan
Norsell, isom htilsacle ombud och övriga delkvintagare valkonina samt maed nägra ord erin- om ))Huru böra clc socialcl~~~iokratiska
rack on1 a t t dct å r som ggtt varit av särdeles norna ställa sig till husinorlcrsföreningarna?",
stor betydelse för kvinnorna, då de vid riks- och cfter en .stunds diskussion beslöt konfcclagsinanimvalen till anclra kanunxron för för- rensen instainma i 1920 års kongrossuttnlansta gången f å t t göra 'bruk av sin politiska dc: )'att det a r och bör vara cle socialdon~okratiska kvinnornas plikt a t t friinist arbeta
rösträtt.
Till ordförande f ör konferensen utsågoi för ogna organisationers frani.g-iång och utfruarna Anna Linclgrc~i,ICarlstacl, och Emma vccIdingJJ. Likaså hade KristinchainnsklubF r n e l l , Munkfors, till sckrcterarc och refe- ben vackt f rågan : )'Vilken stallning bör vår
rent Alnis Svensson, Karlstad, och till bitra- orgamisatioii inta till lärlings- ocli yrkesskoclande ,sckreterarc f r u Elin Byströni, Munk- lorna?)), inledare f r u Elvira Nilsson, Rristinoliniun. Efter cn ganska livlig diskussion,
f ors.
Av årsbcriittclscn framgick bl. :L., a t t di- varvid en do1 upplysningar läninnts a v fru
striktet består av 1.3 klubbar med c11 sanimaii- Worsell, uttaladc konferensen clcn önskan, a t t
lagd medlemssiffra av 347. Av di.stiiktets oin.buc1en skullc i sina resp. klubbar verka för
in.edlcnzn~ar äro 5 1cda.mötcr s v stads- och a t t skolfrågan behandlnclcs och a t t kvinnorna
koninzunalfullmtiktigc, 8 av fattigvårds- och 5 bcvakade sina intresscn, s% a t t de fingo in
av skolstyrelser, 2 av barnavärdsnZiiinder, 2 fl.ora kvinnliga skol,styrclscleclaniöter än hitav pensionsnäninder, några tjiimtgöra som till s.
Till sist diskuterades frbgan : ))Vilken
barnsvå.rdsiniin, en del ha uppdrag i andra
koiniilunala styrelser och kommittéer och .en press böra vi framför allt lasal'), inledd av
ile1 äro ledamöter i arbctarekomniuncrnas sty- f r u Norsell. Hon 1a.de kvinnorna varmt p l
relser. I Viirinlaiids Folkblad aga lrlnbbarna hjsrtat a t t s% mycket som möjligt veiika f ö r
samninulagt 18 aktier samt andelar i Folkets a t t a.rbetascpressen läses niwa än hittills.
hus och kooperativa företag. Av tidningen Efter en stunds diskussion beslGt nian göra
))Morgonbris f örsiiljes inom distriktet 0111- f ö1,jan.d~uttalande: ))Kvi~ioklubbaimapB dc
kring 6,000 cs. pr &r. Undcr arbctefiret har olika platserna böra i clcn milii de kunna encrhållits onihring 50 föredrag av kvinnliga ta- giskt arbeta för a t t arbetarcticlningarna sprilarc. Unclcr valrörelsen var en tiir:nb anorcl- cl&s och lasas, s%väl av cgna me&lenimar som
nacl m.ed f r u Marta L.arsson frgn Malmö som av arbetarns i övrigt.)'
Nasta konferens bcsl.öts a t t hXIa p$ -Skogs.
talare, varvid 20 platser bcsöktcs. En turné
med f r u Maja Sandlcr f r h Stocklioh som ball .p%ticl, som nv distriktsstyrelsen niirniare
talare niåsto till följd av sjiikcloni avl~rytas, bestänimes.
Innan konferensea avslöts f ranibar fru
sedan 5 förcdr:ig hallits. Enligt rovisionsbcrattelsen balansera utgifter och inkoinstcr pH Iiindgrcn till fru A1iii.a hriorsell, soin varit
distrik tcts ordföranclc, c t t variiit tack för allt
cn summa a v rriellan 900 och 1,000 kr.
Utskottet förliiggningsort bcst%.nides till nrbetc hon utfört inöm clct-samma d& hon nu,
Karlstad och till medlciiiniar i clctsamma val- p& grund av sina nir~ngaandra uppdrag, Iiim
des fruarna Anna Linclgrcn ocli Hilnia S:L- naclc ordf öranclcsknpct. Iilras;~ t nclcaclc hoa
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:S NYA FABRIK.
Kooperativa Förbundets Margarinfabrik ar landets modernaste
K. F:s Margarin framställes av de basta rharor - - - - K. F:s Margarin fyller de högsta anspråk - - - - - - K. F:s Margarin säljes e n d a s t i de Kooperativa föreningarna

iiagra hjiirtevarnia o.rd distriktets sekretc'are, f r u Hulda Flood, yilken aven varit med
;edan distriktet bildades och nu inte barn
ämnar sin befattning inom distriktet utan
iven avflyttar från Värmland. Fru Norscll.
m k a d e för gott kamratskap under de gångna
i.rcn och fru Flood svaraclc mccl a t t tackii,
%r den ticl hon f & t t verka inom V a r d a n d s
listrikt.
övcr konferensen, som h + , tiden praglaIcs av den bästa stiiiiining, vilailc dock något
rcmodigt, bcroende på a t t vi alla hade c11
canning av a t t )'allas \4ir Hulcla" skuldc
änina oss och alla distriktets niccllcnwirar äro
log m i g a dm a t t bringa Iienne c t t "tack för
rad clu var och vad du gav)'.
Konfierenscn avslöts kl. 7 e. m.
Eftcr konferensens slut var av Minkforsdubben anordnat samkväin nied tesupó, till
,;il.lret inbjudits plntscns axbetarekommun.
lär förekoin duettsång och uppläsning. Fru
Floocl bcrättac1.e ctt par roliga hisborier ;p&
andsmål och f . riksc1agsma.n W. A:son Bcrg
d 1 .ett iiied stort intresse &hört föredrag till
cvinnorna, varvid han särskilt 'betonade, a t t
freds- och nykteshetsfrkgorna väntacle man
nycket a v dom. D% det a r kvinnorna, som
;kola uppfostra det uppväxande slaktet, borIs det ligga deni varmt on1 hjärtat a t t söka
.ntressera dlett:i, för såväl f red soin nykterhet.
Kan uppinanade dem a t t tro p3 sin sak. Det
ir t r o n som förrnltt clct mesta i viirldcn
?å alla områdm.
Iii1. halv 11 skilclcs nzan &t cfter ömsesidiga
~vtaclcningar.
A-s
S-n.

,

'

Blekinge kvinnodistrikts årskonferens.
Distriktets anslutning till kvinnoförbundet
beslutad.
Blekinge distrikt av socialdeinolrratiska
tvinnoförbun.det har hållit !Isin fössta %rskonferens i I<arlsliamn. IGonf erensen öppnades
tv distriktets .or.dför,andc f r u Bernhardina
Bengtsson, som halsade onrbuden loch förbundsstyrelscns representant fn<kgn.es Söderp i s t välkomna samt förcdrog dagordningen.
Att Icda clagens fönhandlingar utsågs f r u
Stina Nordin, JCarlskrona.
Innan f örhandlingarna lbörjade mcdddado
fru Söderqvist a t t Stockholm-U~psala lans
distrikt hacl-e konferens i Stockholni och mötet beslöt med adedning dtarav sanda den .
ielegrafiskt sin halsning. Styrelsen rapporterade a t t den ordnat en föredragsturné den
16-26 niavs med f r u kgnes Soilcrqvist som
.
;aliirinna.
Turnón ondattar 10 platser.
Rapporten godkändes.
Styrelseberattelsen upplästes och darav
framgick a t t saamtliga scs kvinnok1ubba.r inoni lanet voro anslutna till distriktet. Distriktet hade tillsammans nied partidistriktet
mdnat cn agitationsturn6 mecl f r u Alnia Norsel1 fr%n
som tal~arinna. Turnén omfattade 15 platser med 20 niöten. Eoistna&erna uppgingo till kr. 638: 05, som cleladcs
Iiha niellan ,b%da dishikten. En ny klubb
hade bildats i Nättraby.
~evisionsbcrattclscnvisadc a t t clistriktct,~
inkomster och utgifter bdanserat på kr.
875: 94; saldot till 1.922 utgjorde kr. 170: 99.
Styrelsen beviljades full och tacksam an- '
svarsfrihet.
P& mångas begiiran förlades verkställande
utskottet åter .till Kjarlshamn och omvaldes
samtliga tre ledamöter, f r u Bernhardina
Bengtsson, ordf. och korr. sekr., f r u Ji. Landström, sekr., f r u Anna Sjöström-Andersson,
kassör. övriga 1eclam.öter blevo f r u Stina
Nordin, ICarl.slcrona, f m Lotten Stcndahl,
Sölvcsborg; supplcantcr f r u Eva Bergqvist,
f r u Augusta Ljungström och f r u Bctty hdersson. :Till revisorer val&cs fruarna Jönsson, Adamsson, Karlshamn, och klnia Ågren,
Sölvesborg. Suppleanter blevo fruarna Kariberg och Sundin.
Frågan 'om clistriktcts anslutning till kvinnoförbundet inleddes av f r u Bernhardina
Bengtsson och seclnn flera talat för anslut-

MORGONBRIS

.

.

S

iiing bmlöt koiifcrcuscn i cii:lighot cliiriiicil
Koutingciitcn bcslöts liöjiis till 50 örc pi
kv:~rtal och nzecllciii.
Nästa fråga var: Kan och ,bör distriktei
anordna cii eller flera kurser ;i kommunal:^
och sociala frågor? Fråg:m inl~edclesa v fni
Bcrnhardina Bengtsson. 1% f ö i ~ d a gav V. U,
beslöt konfcreiisen a t t till hösten aaorcliia cn
kurs för endasj distriktets niocil.eniniar.
RcprcsentationsfrQgan
vicl
kon~mariiie
kvinnbkongress inleddcs a v fr. Alma Agcen,
V. 'U:s förs1a.g var a t t distriktet i sin helhet
väljer oiiibud så a t t kandidater föros1.5~av
klubbarna och naimen insändas till V. U.,
so111 sammanför dem på .en lista, vilken scclan
sändes till klubbarna för oniriistning. Dagtrakbainentet bcstiininies itv koiiferenseii och
bestridas on1 möjligt a v distrikk~stn~aclerna
tct. Sedan flera talat för ocli cnlot beslöt
koiiferensen bordläggs frigan.
Frågaii on1 distriktets ställning till komniande landstin.gsmannava1 inl.edclcs av f 1x1
Betty Andersson. V. U. föreslog a t t distrikt,ct sainarbetar iucd partidistriktet saiut a t t
en kvinnlig kandiclat f r k f ö r e s och a t t nainiii
nämndes av konferensen. Sedan flcra talarc
yttrat sig (I frågan bes1öt.s a t t hnnskjuta nomincringen tiil klubbarna samt för övrigt
samarbeta med partidistriktet.
.
Som avslutning p& konferenaen vidtog e t t
aniinerat samkväm med musik, uppläsning,
sång #av fru Karlberg samt ett iiistruktionsförcclrag om klubbarbetet a v f n i Agnes Söderqvist. unclcr kvällens lapp anlände t.clcgrain från konfercnsen i Stockholm. Darcftcr
höjdcs leven f ör distriktet .och dess orclrföraacle samt för musiken, som mcclverkat grat.ie
på e t t förtjänstfullt satt, och till sist sjöngs
Sekr.
In tcrnationalen.
'

broschyror, f lygskriftcr och Morgoilbris spridits.
Bland fragor, .soin klubbcn behandlat, m5
näiiinas : Livsiiiedelsf rågan, socialiseringsfr%gan, valagitation samt f attigv%rdsfr%gan.
IJnder ni.ötena hålles föredrag i olika spörsinal.
Arsiuötet, som var talrikt bcsölct, präglades
xv den allra bästa stamning. Även servcrailes .kaffe med dopp. D%roft.er föreläste och
tleklnnieradc ett p r klubbinedlemnar, varefter )'Internationaled) sjöngs.
Mcd partihälsning . t i l l kamrat-r lanclct
runt.
Sekreteraren.

Anna Hallén.

Från Lysekil.
Lysckils soc.-dem kvinnoklubb vill för
Siiorgonbris läsare presenters cn av klubbcns
ildsta medlcinmar, fru Aniin Hallén, soni
iärom dagen fyllde GO år. Ohliga a.ro dc
iörtrocn.deiippdrag, soni kamrat Hallén haft
ioni ordförande, nien vad soni incst har legat
iciiiie om hjiirtat a r a t t sprida vLr tidning,
Iiïorgon1)ris. Från det klubben bildades %r
L008 s% var det vår Anna som tog sig an
;idnin.gen och har sedan dess varjc iiiiinad
iålt flertalet a v upplagan. I ur. ocli skur har
Lon gioltt nied tic1ninge.n ,och alltid h.iir hon
~ g i t c r ~för
t dess spridning. Och niecl Morconbris spridning följer på sainma gång cn
~gitation för hela den .sot.-dcm. rörelsen
)land kvinnorna. Därför önska vi a t t kam,at Hallén måtte få. uppleva många födelselagar och med halsa och kraft deltaga i vHrt
~ r b e t ein0.m kvinnorörelsen. Vi känna OSS
;tolta a t t iiga en sadan niccllciii.
Styrelsen.
'

Från surahammar.

Såsoni escnipcl p% ämnen som i förcdrag
behandlats och av vilka en del tagit flera
inötcn i ansprak inii namnas: Bariidomsskoloriia i Holland och Frankrike, Reseskildriiig
Frin Tyskland, Vår:&fortsättningsskolor, Den
nya barnavi?irclslagen, Historik över Ase1 Daniclsson, Något oni ärftlighet samt f r u Nelly
Thuriiigs förcdrag: )'Vad vantar 1921 av
sverges kvinnor '. Föredragen ha åtskilligs
gånger åtföljts av diskussion.
Under vårteiminen v a r cn studiekurs i
nied.borgarkunskap anorclnad och ledd av
klu1)bens studieledare. ÄvcnsQ har klubbcn
loltagit i en kostnadsfri sjukvårdshus. En
valfond har under liret bildats, och vi ha anslutit oss till förbundets kongressfond.
Klubben har deltagit i va.lsrbetet genom
husagitation, utdelning a v cn .före valen
;ryckt löpscdel samt genom valsedelutdelning
. vallokalerna. Dessutom har klubbcn tagit
381 i annan ined arbetarkomniunen p5 p h t ren gemensam vcrksamhet.
Tidningen Morgonbris har ,på e t t förtjänstfullt sätt aven i å r försålts av klubbens niångirige koniinissionär, f r u Mina Pet tcrsson.
Till sist har klubben anorduat en julfest
Eör de arbetslösas barn. Till festen hadc iingef5.r 300 barn inbjudits och erhöll0 kaffe,
m stor påsc gottsaker samt var sitt par hcui$tickade struinpor. En okancl givare skankte
dubben 500 kr. till festen, resten iiis:inilades
?å listor av klubbmeclleniniarna, soiii icke
5para.de nagon inöda eller uppoffring för a t t
i5 festen lyckacl. Behållningen, 284 kr., komner a t t av klubben användas i hjnlpvcrksnriiiet för de arbetslösa.
Klubbens styrelse har unclcr det gångna
irbetsåret bestått av: f r u Olgs Hedén, ordf.,
Fru (Xertlud Pettersson, v. ordf., fröken Sig.id Gillner, sekr., f r u A. Wahlsteclt, v. sekr.,
iru Agnes Wettervik, kassör, samt fruarna
?crnströrn och Karlbcrg som styrelsesuppleaii;cr. V t r t ~iiccllcnisantal var vicl h e t s slut
i5
S i g r i d Gilliier.
korrcsp. sckr.

Surahanmars soc.-dcni. kviniioklubb hö11
sitt Brsniöte sönd-agen .den 12 fcrbr 1922. Arsocli revisionsberättclscrna upplästes och lades nicd godkä.nnande till haiiclliiigarnn. Av
den senare framgick, a t t 'inkomster och utgifter balanscrat på len summa av kr. 502: 63.
Styrelsen bwilj~ades på revisorernas fiii:s:lag
full och tacksam ansvarsf~ihet.
Till styrelse för nästa arbcts5.r onivaldes
fruarna ILilcia Morströni, oril:€., Jcnny Liljeberg, v. ordf., Elsa Eriksson, sekr., Eiinelia
Johansson, v. sekr. (nyvald) och Matilda
Eklund, kassör. StyreLscsupplean ter blevo
fruarna Arnancla Ryctberg, Agda Sjiibcrg och
Enzelia Niordströni, omvalda.. Revisorerna,
1Msria örman, Elvira Stockaus och Elin
Stake, omvaldes. Likaledes revisorssupplcantcrnii, fruarna Selma Johansson och J e ~ ~ n y
Nykvist.
Från Uppsala.
Klubben har' under å r e t . hållit 10 ordinarie
Uppsala soc.-dcin. kviniioklubbs vcrksamhet
och 3 extra m ö t a samt har styrelsen saniFrån Nyköping.
niantratt 8 gånger. G.enom ombud har k1u.b- inder arbetsåret 1921 tcr sig i korta drag
Nyköpings Soc.-clcm.. Kvinnokliibb höll sitt
ben varit representerad vid Surahanmlam L:) följande satt:
Möten h a h&llits tv% g h g c r i n&n.zdcn irsinötc dc11 27 februari 1022. .
Folkcts hus- och p:irlcföretags inöten saiiit
Av årsbcrattelsen framgick 1, a t t kliibbcn
nued 4 oinbiid deltagit i Vii.stnianla~idskvinno- nen ha uiidcr den egentliga soiniiiarcn crdistrikts första instruktionskurs i V.listerås. a t t s av utflykter. Prograniinen h a iitgjorts indcr aret har hBllit 8 ordinarie niöten
Dessutom h a r klubbcn ddtagit i och aiiorcl- I V f iircdrng, clislcussioncr, bokrcf mat, hög- iniiit 3 inötcii tillsaii~niaiis mcii Oselösuiids
iiat fcstcr och samkvani gcin.cnsamt m e d ar- iisniiig, sang och musik. Unclcr mötcn niccl cviiiiioklubb. Styrelsen har hållit 10 protobetarekommuneii och Soc.-dem. ungclmisklub- ättare progr:i.ni h a ~iicdlem~narii:ihaiidt~rbc- collförda sanimantriidcn.
Styrclscn bcstar av fruarna Gcrtrud Anben. E n resa i bil till Hallst:iliaiii~nar för e t t a t och dct h e h tagit s.ziiikvamcts form nicd
lersson, ordf ., Augusta Blom, vicc ord!.,
möte nied .Viister&skaiiirabcrna f örctogs i affedrickning o. s. v.
soniras i agitatati.onssyfte. Vi tankte f & till
ståiid en kvinnoklubb dar, men iltib~iresultat.
Lustresa till Fagerstaklubben var Gvcii anorclnacl cn g%ngunder soninunrcn. Soiiz dek %r
bftclc larorikt och roandc a t t konirna tillsnmnians meii kanimter anscr jag a t t kamratmiiten borde anordnas litet oftsrc. . P% Vasti i i d mcls
l?olkblads clag, som arbct:irekoni-.
n. b. och 1 tr. upp
niuncn anorclna.de, .engagerade klubbcn cn
kvinnlig talare, f r u Södcrclvist f r h T%stcr?~s,
soni p% sitt hurtiga och niedryckandc satt
söktc klargöra lcvinnaus insats p5 dct poliI
tiska området. Ävcii e t t agitationsförcclrng,
med f r u Nelly Thuring soin t:ilarc, har kliibbcn anordnat och a r cj annat a t t saga an a t t
till b u -a bestamda priser. Obs.! Bestiillninaiir
utföree
vi skullc ha niånga såd.ana lärorika förcdrag.
ffi billiga prim.
Kinbben har tillsanmi~ansmed hrbctarekominuiieii -niiorclnnt. agitationstiirn6er, v.arvicl

Fernqvists Kappaffir
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Hedvig Johansson, sekr., Ellcii Lc~rssoii,vice
sekr., och Emma Wiister, kassör, nyvald.
Under &ret har diskutcriits cn lic1 dc1 fr&gor, däribland Bostaclsfr%gan, Böra dc sot.dcni. kvinnorna ansluta sig till Svcrgcs Husnitidrars Riksf örbiiiid 1, Nyktorhetsfragan,
Hur f; c t t koniniiinalt barnbörclshiis i Nyköping niccl onincjdf, Behovet av cn bckvaiiilighetsinrattniiig för damer in. fl. fr;igor. Dc
tv$ sistnäiniids frågorna 1i:t inlämnats till
lanclstingct och halsovårdsnainncleii för viclarc
iitredni.ng. En syförcning har iiiiclcr årct bildats inon1 klubben, dar inedlonininriin ha
sytt n%got srbctc a t t försäljas för klubbens
rakning. För pcngar, soni inkoiniiiit i sykassan, h a vi två ganger gjort kaffefcstcr
f ör ganils inoni s t a d ~ n . Jiilgransf est har
varit anordnad och v a r talrikt bcsökt och
i allo aiigcnain.
Vicl kaniratmötct i Flcn den 25 augusti, anordnat av Sparreholms och Flcns kvinna.klubbar, representerades klubbel: av fröken
Math. Olsson och f r u Gcrtrucl Andersson. I
samband nied arbetarekomiiiuncii har klubben
hjälpt till med vnlngitationcn till årcts riksCLsgsinannaval och var e t t friliiftsniötc anordnat med f r u Nelly Thuring soni talarinna.
Mötet var talrikt besökt av b&dc nian och
kvinnor.
Med partihälsiiing till kliibbaiins landet
runt frlln Nyköpings Soc.-clcni. Kvinnoklubb.

BANKAKTIEBOLAGET H O R D E N
Alla slag av bankaffärep.
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Hagsta inlhingsränta.

Stockholms rtadls, Stockholms o.
Stookholmr sbd~b krinnoklubb
Uppsala läns sac.=dem. kvinnodi- (soc.-dem.) haller ordinarie sammantriide 1:sta
strikt. Adr.: Ordf. Fröken Anna Svens- onsdagen i varje manad kl. 8 e. m. i lokalen

son, Grindsgatan 10, Stockholm $ö. Kassör 3 tr. Södra Folkets Hus.
Fru Sara Andersson, Igelboda, Saltsjö-Duvniis.
Ordf. fru Elin Magnusson, Tirnmermansgatan 40, 3 tr., Stockholm.
Styrelsen.
'Sthlm8 Allm. krinnoklubb (soc.-dem.)
hilller ordinarie möte 4:de mindagen i varje
miinad kl. 7.30 e. m.
Vasamtadens eec.-dem. krinnoklubb har ord. möte 1:sta mandagen i varje
Obs:! Lokal i D-salen, Folkets Hus.
mhnad kl. 8 e. m. A lokalen Upplandsg. 51,
Styrelsen.
1 tr. (Gustav Vasa-automaten).
Uppbörd och inakrivning varje möte.
Behållniiigen gick till cn sjuk incdlcni ino:m
Stp-ehm.
f örcningen.
7 juli hölls föredrag s v f r u Nelly Thuring
från Göteborg om vallarbetet.
Kungsholms sot.-dem. kvinnoBland fester och utflykter må namnas: klubb avhAller ord. möte 3:dje onsdagen i
Först julgranfest, som blev årets )'s och o)', varje m h a d kl. 8 e. m. S:t Eriksgatan 21:
onar iiven slutet p% densamma firades nied
Ordf. Hildegard Ström, Bergagatan 27, 1 tr.
"dans kring gran )'. Nyårstablån p& scnastc 6. g.
julfcstcn e j a t t fö~glömina,vilk-en hade clen
förtjänsten a t t .cj vara '4ånlad".
Så mycket
Fareninaen far HembStrBden i
mer b a c k s a m a kandc sig arrangörerna över
det livliga bifall och de goda omdö.men, soiii Stookholm hiiller möte 1:sta torsdagen i
varje miinad kl. 8.30 e. m. i Fo1ket.s Hus Pfrån allmänheten gavs.
C-sal.
I februari anordnachj utflykt i ' b i l till la- sal, 3:dje torsdagen i Folkets Hus Styrelsen.
nets åldersdomshem, dar klubben bjöd de
gamla på kaffe och förfriskningar samt utför-.
Arrika
mao.-dem.
krinmoklubb
des sång och m y i k . .
Från Oxelösund.
Dylika .utflykter äro till' stor nytta f ör hiiller ordinarie möte 2:.ba mhndagen i mana.
Det a r .sallan något synes i vart organs m%nga, soni ej förstå a t t satta sig in i d i den kl. 8 e. m. i Folkets Hus C-sal.
Styrelsen.
spalter fran v%r klubb, nien dc11 lcvcr- och guidas f örhållanden. Nar man ser glimt.cn
arbetar ratt bra. I alhianhet äro mötena av tacl~sanficti de gamlas, ögon förstår inan
besökta av ett 20-td medl. E t t bra proccnt, bilket stort varde cle satta p& a t t vara ihåg- - Billesholms sot,-dem, . kvinnocmednn mcclleinsm talet f . n. endast a r 35.
komna.
klubb hilller ord. m6te i Folkets Hus i Södra
I januari inanad höll klubben sitt 15:de
Bidrag från klubbens kassa har lämna~ts Vram 2:dra tisdagen i varje mAnad kl. 7 e. m;
årsiuöte, varvid frainkoni, a t t yi iinder dels å t ))nöden i Ryssland", till vahgita- Ordf. fru Anna Fors, Villorna, Billesholms gruva.
.gängna året hållit 12 ordinarie och 5 cstra tionen samt "mat till julenJ' a t nöcl~stalldu
Stl/reZsen.
iiiöt.cn, därav 3 tillsa~nnisnsmed Nyköpings kamrater inoni klubben. ,
kvinnoklubb samt 2 öppri:~ diskussionsniötcn
Onibucl till Icamnatniöts i Flcn har sants
Eskilstuna sot.-dem. kvinnoklubb
nicd de olika ~orga~isationerna
p5 platsen.
på klubbens bekostnad.
haller ordinarie möten 1:sta mhndagen i varje
Inkoinstcr och utgifter ha balanserat på cn
Frågorna, som på våra niötcn diskuterats, manad kl. 7.30 eI m. i Folkets Hus lilla sal.
siinma av kr. 763: 73..
Sturelsen.
ha varit onivaxlande : politsik, konimunal t och
Till styrelse valdes: fruarna Hodvig Pers- koopecativt, men ,enied,an dct var första ganson, ordf., Lisa Göraiissoii, sckr., Elin An- gen i historisk tid vi kvinnor hade möjlighet
HBganäs soc.-dem. kvinnoklubb
dersson, kassör, Ecllia Nilsson, v. sekr., och att göra vårt inflytanäe gällande i ena eller hiiller
ord. möte 1:sta och 3:dje mhndagen i
Ella Vallin, v. ordf.
andra riktningen av vårt lands politik, blev manaden. Ordf. fru Helen Olsson, FöreningsDen 1 2 mars hölls föredrag av f r u Lotten valarbctet det som +est stuclerades. Även ut- gatan, Högands.
Jonsson från Eskilstuna i förening med p- föriies husagitation till höstens val i sainarketauktion, i. huvudsalr atgörande :ir#bet.cn, bete med asbetarekoqmunen.
Ludvika soc.-dem. kvinnoklubb
soni av klubbeiie mcdlenmar förfärdigats.
Vidarc bör jag kanske namna, a t t vi h a
reprcsentanter i kommunalfullmäktige samt j. h u l e r sina möten 2:dra mandagen i.varje mhnad kl. '/,g i .Folkets Hus' B-sal.
pensionsnamnden.
~t~re~sin.
Fast jag kanske tager tidningens utrymme
för myckct i anspråk, kan jag .ej nnderl%ta
a t t med vår kamrathälming till alla klubbar
Skivarpr aoc.-dem. kvinnsklubb
landet runt sanda en vanlig Gppmaning till hilller ord. möte andra söndagen i varje m&fortsatt energi f ör f öreningens sak och f ram- nad kl. 1,30 e. m. i Folkets Hus, Skivarp.
förallt s a m.j a och f ö r d r a g mcd varan- Nya medlemmar vinna intriide.
Styrelsen.
dras %c1och brister. Förr kunna vi a l d r i g
ernO något resultat av det som kallas k a mr a t a n d a och på kamratanda och solidari~
~
soom-dem.
~
n . krinnoklubb
~
m
tet och p8 kvinnans mångonisjungna sega ut- haller ordinarie möte 1:sta torsdagen i varje
hållighet kunna vi kanskc i cii snar franitid m h a d kl. 8 e. m. i Folkets Hus. Styrelsen.
lösa vår tids betydcls~fullastc onidaningsarbete. Då kanskc en liten bråkdel av de
vackra tankar g2 i uppfyllelse, soni skslclcii
Solna socm-dem.kvinnoklubb hhller
uttalar .då han säger:
m6te 2:dra tisdagen i varje miisad kl. 8 e. m.
"Det kvinnligt veka i nianniskosiiin
i Huvudsta Folkets Hus och 4:de onsdagen
skall frälsa viirldcn och ringa
i varje mhnad kl. 8 e. m. i Hagalunds Folkets
f örbröclringcns frniiitiilsrikc.
Hus.
Styrelsen.
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Sundbybergs sot.-dem. kwinnoklubb hidlbr möte 1:sta tisdagen i varje
mhnad kl. 8 e. m. i Folkets Hus.

b Konsumtionsfiirening~Stockholm m. o.
K

o r k m a f t o r , ordv vaxduk,
Mjuka M a t t o r o c h G a r d i n e r
köpes fördelakfigasf i min nyöppnade specialaffär

Tumba eoom-dem.kuinnoklubb hA1ler ordinarie maten 1:sta onsdagen i msnaden
kl. 8 e. m. i Folkets Hus, Tumba.
Styreloen.

)&
34 Fleminggatan 34.

