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Dofter från rosor och blommande lindar Ljuvt är att drömma i midsommardagar, Sommaren evigt i norden ej varar, 
vaggas emot dig av mindsommarvindar! lyssna till sången i lummiga hagar, Njut, medan strålande solljus förklarar 
Gyllene , sol . över blånande fjärd ! luta mot mossan sin tinning i ro, livets, naturens snart vissnande drag! - 

Vågorna leka, ljuvt då att blunda, . Njut förrn det lider - 
kyssas och smeka, ljuvt att begrunda midsommartider 

lockande drömmarna ut uppå färd, skiftande syner av kärlek och tro. klappa ej länge i pulsarnas slag. 
. . 
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Reflexioner. 
Det ar stort dernonstrationsmöte p% 

torget, och folket står i en tät klunga 
omkring den darstiides placerade talar- 
stolen, fr%n vilken en föredi.agsh%llare 
förkuimar sina k o r .  Tidnings- och 
majblommef örsaljare kila kors och 
tvärs bland de lyssnande Ahörarna och 
bjuda u t  sina varor. 

Dar k o m e r  en kvinna med en tid- 
ningspacke under armen, nu närmar 
hon sig ett ungt par och bjuder u t  sin 
tidning: "Morgonbris, den ska' vii1 
frun ha, det ar  kvinnornas egen tid- 
ning?" Men ,deii tilltalade warar med 
en ton, i vilken hon lagt in en hel till- 
rättavisning mot den andra, som a r  s% 
dum att hon inte bara läser utan aven 
säljer tidningen: "Jag* har aldrig tid 
att läsa", och så sl%r hon upp ett fånigt 
skratt, tydligen glad över, at t  hon kun- 

. nat dela ut en riktig bracka. Tidnings- 
försaljerskan kan h t e  8terh8ll.a ett : 
"Prata litet mindre, och las i stallet", 
och .sa avlägsnar hon sig, ,och som jag 
står dar .och ser efter henne stiger i 
mitt inre upp en stilla undran, månne 
man kan f% uppleva den .dagen, när det 
inte längre raknas som en kvinnlig 
dygd att vara dum? 

Det ar  inte bara tidningsförsäl- 
jerskorna p% torgen, som bli förhånade 
för sitt arbete, utan det drabbar nog 
utan undantag alla kvinnor, som delta- 
ga i folkrörelserna och bildningsarbetet. 
Och hiinet kommer nog oftast fr%n 
kvinnorna, dessa kvinnor som tro sig 
vara sii duktiga därför att de inte. be- 
fatta sig med #annat .än spis och grytor 

M O R G O N B R I S  . 

Uppgifter om finska socialdemokratiska kvinno- 
rörelsens öden under..de sista tiderna. 

' Forts; fr. föreg. n:r. 

Det största arbetet för det nuva- 
rande förbundet, oberaknat allt det ar- 
bete, som frlln socialdemokratiskt h&l1 
i allmanhet gjorts för revolutionsfån- 
garnas befriande och i vilket arbete 
iiven det socialdemokratiska kvinno- 
förbundet deltagit, har utgjort llter- 
upplivande av organisationsverksam- 
heten och stödjande av de röda 
fader- och moderlösa samt röda ankor, 
som berövats sina man genom med- 
borgarkriget. Sblunda har genom för-' 
bundets försorg k 1921 inom kvinno- 
föreningarna samlats omkring 30,000 
finska m.ark för iöda fader- och mo- 
derlösa. Över hela landet anordnas 
av organisationerna varje Ar en de 
fader- och moderlösas dag, varvid hela 
behlllningen av möten och fester 
anslas till de röda fader- och mo- 
derlöm samt till de i fangelse va- 
rande kamraternas familjer, vilka kam- 
rater annu fortfarande efter fyra Illnga, 
vita pacificeringsllr finnas i Finlande 
fangelser och bland vilka fortfarande 
befinna sig tv& av socialdemokratiska 
kvinnorörelsens mest framsthende l e  
dande kvinnor. 

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet 
har sedan Ar 1907 utgivit tidningen 
D Työlaisnainen r .  Denna, liksom all 
annan socialdemokraterna tillhimg 
ogendom, hava kommunisterna bemak- 
tigat sig. Soc.-dem. Kvinnoförbundet 
har &r 1921 utgivit 6 tillfalliga publi- 
kationer, vilka spritts i upplagor om 
6-10,000. FrAn början av Ar 1922 
begynner Soc.-dem. Kvinnoförbundet 
utgiva en tidning benamnd ~Toveritas, 
som utkommer en giing i mhnaden. 

Till Socialdemokratiska Kvinnoför- 
bundet höra för narvarande 61 kvin- 
noföreningar, i vilka finnas fyra tusen 
medlemmar. I Socialdemokratiska par- 
tiet fanns det enligt den senast publi- 

och sådant som hör det lekamliga livet 
till. Och dock a r  aven detta,, om det 
ska' kunna göras drägligt, beroende av 
upplysta, tankande människors arbete, 
av shdana mans och kvinnors arbete, 
som b%de ta  sig tid att läsa .och tanka. 

Alltför länge ha kvinnorna, .och aven 
mannen, skattat &t den föreställningen 
att ju mera inskränkt en kvinna är i 
andligt avseende ju mera kvinnlig ar 
hon. Alltför länge ha kvinnorna liitit 
det egna lilla triinga hemmets väggar 

cerade statistiken 14,710 kvinnor. X 
fackorganisationen f uqnos 12,232 fack- 
ligt organieerade kvinnor. 

I rikedagen finns det 10 socialda 
mokratiska kvinnliga representanter 
och i mhnga stade- och landskommu- 
ners kommunalfullmtiktige och kom- 
munala namnder finns det en stor 
mangd ' socialdemokratiska 'kvinnliga 
medlemmar. . 

I förbundets tjiinst &ro fast ansttillda 
en sekreterare och en kvinnlig talare. 

Sedan Finhnd kommit i fredligare 
förhlllanden till t ps land, har social- 
demokraterna0 verksamhet ' betydligt 
underlattate, emedan sedan dess battre 
tillf alle förefunnits att erhllla uan- 
ningsenliga underrattelser . fraln sist- 
n'amnda land, vilka i sin ordning hava 
verkat avkylande pB dem, eom tidi- 
gare svtirmat för diktaturvalde. Under 
&r 192 1, det första Ar i vart land som 
det funnits tvA olika, hela landet om- 
fattande kvinnoorganieationer, har gi- 
vit de socialdemokratiekt sinnade kvin- 
norna den fasta övertygelsen, att vart 
£örbunds ' 20-Ariga verksamhet och so- 
cialdemokratiska upplysningsarbete har 
lämnat djupa, varaktiga s p k  i arbetar- 
kvinnornas verksamhet och övertygelse. 
Den förlamning och osakerhet, i vilken 
Innu för narvarande en del av vArt 
lands arbetarkvinnor leva, flkall för- 
svinna i den m8n d e  socialdemokrati- 
ska kvinnoorganisationerna &ro i etAnd 
att med energi sprida eina ideer, vilket 
åter beror p& huru denna verksamhet . 

-\, 
han bli ekonomiskt aakeretalld. 

Oaktat allt börja vi nu bli över- 
tygade om vAr verkeamhets berhttia 
gande och medvetna om att de finska 
arbetarkvinnornas etora flertal et4r 
bakom de socialistiska idber, som vi 
forfakta. 

Suomen Sosialidemokratinen Tyolaisnalsliitto: 

M iina Si Elanpaa. Hilda Xeppdld. 

stänga för utsikten, så latt de blivit 
trgngsynta och oförmögna a t t  .se något 
i stort. Och dock, vad behöva vi battre ' 

an vidsynta, varmhjärtade kvinnor, 
mödrar? Inte kvinnor, som äro stolta 
över sin dumhet, utan kvinnor, som 
satta in sina liv i helig strävan för eii 
friare, ljusare och lyckligare tillvaro %t 
ett kommande släkte. 

H a  F-d. 
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Några ord om Föreningen Radda 
barnens verksam het. 

Fr%n barnbespisningen i Saratow. 

Vi träffade som.hastigast en dag på 
"Radda Barnens " expedition dess ord. 
f örande f dren Anna. Lindhagen. Helt 
naturligt framställdes då några fr% 
gor hur rapporterna från ckss verk. 
samhet, särskilt i Saratolv, ställde sig, 
Föreningen Radda Barnen Gr en inter- 
nationell organisation, som har sektio- 
.er i de flesta lander nied huvudsäte j 
Geneve, och bildades för några år se. 
dan, som väl alla känna till, för att 
hjiilpa nödlidande österrikiska ock 
tyska barn, som d% var en &dan nöd. 
vaildig insats för räddande av tusen. 
tals barn undan hungersdoden.. Sedan 
har dess verksamhet fortsatt, för .att 
gripa in ,dar nöden. varit katastrofal, 
Detta ord synes oss som det mest rätta 
då .det gäller hungersnöden i Ryssland4 
Dar har också frAn denna förening ut- 
förts ett storartat verk och hundra- 
tusentals barn räddats fr%n döden j 
hun.gerdistrilctet Saratow; dit den f ör- 
lade sin verksamhet. V%ra frligor. gall- 
de n,u hur många baim som 'bespisats 
clarute genom föreningen ,och om det 
fanns möjligheter Iort.satta till .dess 
nya skörden kom. Vi önskade ocksa 
få veta om hjälpen varit at t  betrakta 
som en droppe i havet eller om den haft 
någon mera genomgripande betydelse. 

Earpå, fingo vi det ,svaret att utspis- 
ningen utsträckts att omfatta 250,000 
barn, därav i de svenska köken 2,050 
och att svenska sektionen nu i dagarna 
meddelat htivndsatet i G.eneve att dessa 
barns bespisning var säkerstalld intill 
nya skörden. P k  v h  fr%ga om verk- 
samhetens omf attnin.g, blevo vi upp- 
].ysta om att den varit verkligt genom- 
gripande, så att det nu kan sägas at.t 
i Saratow hiingersnöden blivit stackad. 

, Vår undran om det fanns säkerhet för 
att alla sanda gavor kommo fram odi 
om de upplag som funnos 'i hunger- 
distriktet kornmo bort och darvid gjor- 
da beräkningar äventyrades, svarades 
att alla varor sändas förseglade under 

Böda-kors-market, och hade aldrig fös- 
kommit n8,got p% viigen. Vid förrådeil 
vaktade ryssarna själva och hade hela 
tiden skött sig alldeles niönstergillt, 

Men s& gjordes. det också upp från 
början, at t  de fingo ansvara för att in. 
tet blev bortstulet, ty. om så inträffade: 
flyttades verksamheten - till säkrarc 
trakt. 

Allt som oftast göras inspektions. 
resor för at t  kontrollera maten och ut- 
spisningen. Fr%n svensk sida var dal: 
senast sjuksystern fröken Karin Lind- 
skog, strax före sin diid, och nu skall 
konsul Ekstrand resa dit. 

Den bild vi reproducerat ser helt 
idyllisk.ut, men ar också nara inog deii 
enda som har detta utseende. De flesta 
iiro sadana att  .de. göra ett outplånligt 
hemskt intryck om hungerns fasor. 

Den svenska sektionen av föreningen 
Riadda Barnen har även varit fömed- 
lare till bespisning av svenska baim j 
ganska stor omfattning. Den rAdandc 
arbetslösheten har hemma har p% en 
hel del platser framskapat s%ldan nöd 
att tillvaron för barnen synts verkligt 
6desdiger. b 

En alldeles ny insamling, fastan av 
tillfällig art, har den svenska förenin- 
gen startat, niimligen till hjälp I t  flyk- 
tingar, soni nu i sildana miiilgder ström- 
ma in i Finland.. Det a r  i hundra- 
tusental de flykta in fran de baltiska 
länderna och Karelen och bedja om ratt 
att f& stanna dar. De k0mm.a utblot- 
tade p% allt och bliva en svar börda för 
Eiiznarna att bara. - Generalkonsiil Elm- 
auist har oclcs% flerfaldiga gånger bett 
om .hjälp till dessa olyckliga, som det 
oa.turligtvis. är  svå.rt för finnarna att 
kunna draga försorg om och lika svamrt 
a t t  sända tillbaka till hemlandet där 
Cilrerligen oerhörda lidanden . möta, 
dem. Vi f% därför hoppas att den in- 
samling, som igångsatts för denna 
manslrliga garneg, även må vinna ge- 
hör av dem som äro s& lyckligt elcono- 

Inooca fion. 
Härlig drömsynen svävar. 
1 vånda min pensel strävar. 

l 

Genius, giv 
Bilderna liv l 
Eller - dem driv 
Bort ur mitt sinne! 

Jag kastar penseln. Förgäves! . . 

Av skaparlust bröstet häves. 
Liv av &tt liv 
Verklhhet bliv! 
Genius, giv 
Liv åt min drömsyn! 

MARY B~RJESSOIY,  

miskt lottade att ,de 'kunna lämna ett 
bidrag hartill. Nöd och ltdande rader 
i en omfattning som val mänskligheten 
aldrig förr varit i vetskap om. Offet- 
villigheten och hjälpsamheten har även 
varit storartad och icke minst har i 
Sverge. De breda lagren av fdket  ha, 
trots arbetslöshet och bekymmer här 
hemma, i icke ringa :man deltagit till 
lindrande av nöden ute i världen och 
kanske därför också resultatet blivit så 
givande. Den gamb sentensen, många 
backar små göra ofta en stor å, har nog 
ännu sin giltighet. Soc.-,dem. kvinnor- 
na lrunna aven glädja sig.åt sin lilla in- 
samling, . som bidragit till att lindra 
lidandet f ör miinga barn. 

S.. v. 

Anna Lindaren i K a l l a d  50 ir. 
Den 30 juni fyller fru Anna Lind- 

greil i Karlstad 50 år. Anna Lindgren 
är norrländska till "orden och således 
uthållig. Trots stor familj och yrkes- 
arbeterska hinner hon med. åtskilliga 
of entliga uppdrag och lika plikttrogen 
som maka och mor lika plikttroget full- 
gör hon ett %taget uppdrag. För nar- 
varande ar hon förutom v. ordf. i 
kvinnolrl~~bb en sekreterare i Viirmlands 
soc.-deni. kvinnodistrikt samt suppleant 
i styrelsen för Varmlands partidistrikt. 
Ä r  medlem av sömn,ads- och skolköks- 
nämnden för fortsättningsskolan och 
suppl.eant i f olkslr olestyrelsen. 

Nar nu Anim Lindgren går in i sitt 
andra halvsekel följ er henne många 
hjartevarma 1.ycliönskningar p% färde- 
viigen, önskningar och forhoppningar 
om kraft att annu länge med samma 
energi och uthgllighet samt ljusa lynne 
och ' tro, besvärligheterna till trots, 
kunna deltaga i klampen för våra dröm- 
mar om "el; ny jord". 

I3ell de pl.ikttrogna ! 
. A. N-il. - ' 
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George Sand: 

Heinrich Heine har t-eclrnat f öl jande 
porträtt av George Sand : "George 
Sand, den stora författarinnan, ar  till- 
lika en vacker kvinna, en verklig slzön- 
het. Lilrsom deil anda son1 franitriider 
i hennes verk må hennes ansikte sila- 

' rare kal1.a~ vadrert an intressant. Det 
intrcasanta ar  of tast en avvilrel.se från 
det skönas typ, och George Sands drag 
bära en regelbunden prägel. De äro icke 
skarpt slrurna, de kro mj~11ra och rör- 
liga, färgas . av en själ full rodnad, som 
breder liksom en vemodets slöja över 
ansiktet. Pannan ar icke hög, och ned 
till skuldrorna faller det rika, kastanje- 
bruna, böljande håret. ögonen äro 11%- 

got matta - 'Lelia's' förf attarilana har 
stora, blida ögon, som icke m.inner om 
Sodom och Gomorra. Hon har ingeil 
'friboren' Örnnäsa, ej heller någon liteil 
viktig uppnäsa, utan en ganska allmail 
rak sådan. ICring munnen spelar et1 
godmodigt, men ej särskilt fangslandc 
leende. Den litet hängande iiilderlap. 
pen röjer resignerat lugn. Hakan al 
fyllig men ändock skönt forrn.ad. Ock. 
så ~slriildroriia äro valf ormade, ja 
praktfulla, liksom armarna och de myc 
ket små händerna och fötterna. Mer 
barmens yppighet må andra samtidr 
bättre lmilna beslrriva, jag s e r  mig intc 

. i stånd dartill. För övrigt synes hem. 
nes Icroppslronstitii.tion vara nAgot f öl 

bred och ii5got kort. Hu.vii.det bä] 
idealistens stämpel, minnande om der 
verkliga konstens adlaste gestalter, ocl 
vi liknar den sköna, med marmorstatyr 
Veiiiis fra M5lo." 

George Sand, alias baronesse Auror( 
Diidevsiit, f. Dupin (1.80A1876), blei 
efter en gliidjefattig barndom sand 
ldoster och i unga %:r gift med en baror 
Dudevalit med vilken hon efter n%grr 
års sammanlevnad skilde sig. Hor 

-reste diirefter till Paris och hittade e t  
billigt näste p% Quai Saint-Michel. Dd 

,oalettspörs.målet hotade att  sluka all 
iennes inkonist, kliidde hon sig resolut 

herrlrläder, som föllo sig åtskilligt 
dligare iivensom. mera praktiska och 
~elrviima. Håret bar hon fritt böljande 
iver slr~ilcirorna, som de flesta av den 
;idens unga konstr~ärer. Hon blev snart 
iiedelpiinkten i de unga, litterära kret- 
;arila; vistades latt och ogenerat över- 
tllt, iiven på de billigaste platserna på 
;estern, vartill 1cvinn.oraa icke hade 
;il.ltrkde. Den iildre kritikern och för- 
Iattaren Delat.ouche tog sig an henne 
)ch lät henne bli rn.edarbetare i 
"Figaro ". H ~ n ~ s l r r e v  da tillsammans 
ned förf. Jules ' Saiideou romanen 
"Rose et Blanche" under pseudonyrii 
"Jul.esn Sand". ,Ar 1832 utsänder hon 
mder psen~onymen "George Sand" 
iin f örsta s jalvst,iindiga roman "Ine- 
iana", i vilken hon går till kamp mot 
iet konventionella iiktenskapet. Boken, 
som väckte en &orm av harm s h a l  
iom begeistring, efterföljdes av de icke 
nindre opp6sit.ioiisfyll.da ' 'Wallentine ' ' 
)ch "Lelia" och nu blev hon med ett 
dag berö-md. 

Hon hade alltid efter basta förmåga 
rarit de fattigas van. Nu nar hennes 
?konorni blev en smula tryggad ut- 
sträckte hon sin hjälpverksamhet så 
langt som det överhiivnd var henne 
n ö  jligt. Tanken på storstadens elände, 
som hon var dag varit vittne till, gjor- 
de at t  hon slöt sig till de nu mer och 
ner frambrytande socialistiska idéerna, 
Erån 1835'lrom hon alltmer över i aktiv 
politik: slöt bl. a. ett varmt vauiskaps- 
förhållande med den socialistiske filo- 
sofen och advokaten Michel. Hennes 
hem, som tidigare varit ett centrum för 
diktarvärldens friimste, bl.ev nu, d4 
samfundets och samhällets förbättring 
fangat hennes intresse, en samlings. 
punkt för de radikala politikerna. Der 
berömde, religiöse frihetsmannen, der 
av påven f örfö,ljde katoliken Lamen 
nais, f örkäml~,en f ör .det religiösa bro. 
derskapet Ledru Rollin, senare jiistitie. 
minister i provisori.slra regeringen 184.c 
och den. socialistislre filosofen Leroii?; 
hörde siledes till hennes basta vänner 

Denna hennes intima beröring me( 
tidens m.est betydaide personligheter 
måste ju iiödvandigtvis inverka på hen 
nes ut.veckling och under denna olik 
artade pilverkan och erfarenhet skifta 
de också tonen i hennes verks karalrtä,r 
Hennes ö d e s f y l l d a romaner ut  
vecklade sig en -tid mindre konstnär 
ligt men mera socialt tendensiöst. Hen 
nes socialistiska tankar och idéer vorr 
ofta oklara, men hennes vilja ocl 
värme var akta, varom nedanst%endc 
brottstycke ur ett brev till en av hen 
nes politiska vänner vittnar: 

' T a r  någon av Eder b d  för mit. 
liv i niitid och framtid? Om Ni blot 

rill stalla mig i idéernas och ej i lidel- 
iernas tjänst, så ar  jag villig att lyda, 
3dert bud." Och i käiislan av sia 
ivaghet fortsätter hon: "Ack, jag ss- 
;er Eder det pA förhand, jag duger 
iappeligen till at t  trofast och tappert . 
itf öra en befallning. Jag kan handla, 
c l~e  Överväga, ty jag vet intet, och ar 
? j  s.iiker p% något. - - JiLg duger 
rnappast till soldat, och jag är icke 
:em fot hög. - - Men lika mycket ; 
len dvärg jag är tillhör Eder." - - 

Om v%r tids kvinnor blott hade en 
~råkdel av hennes begektring och 
)ff ervil j a hade kanhända de kollektiva 
déerna i dag varit mycket mer genom- 
iörda än nu ar fallet. 

Samman med Lerous grimdade 
feorge Sand 1841 den socialistiska tid- 
;kriften "Revue Independent ". N ~ Y  
iebruarirevolutionen inbröt reste hon 
;il1 Paris. Kastade sig in i arbetet, 
ikrev flammande bulletiner till valman- 
len etc. Stor blev hennes förvåning 
lär det visade sig at t  partiet, som hade 
Iått den republik det kämpat för och 
iven makten i regeringen,. saknade f ör- 
naga och kraft att handla och redan 
;amma %r måste l%ta makten glida från 
;ig. Missmodig och trött drog hon sig 
;illbaka till sitt 1antstiill.e f ör a t t  vila. 
Efter 1848 tog hon sig an proletariatets 
sak och riiddade många oskyldiga från 
!angelse genom att  föra deras talan för 
cejsar Napoleon samt för prins Jerome 
Yapoleon, vilken blev hennes van. 

Nu börjar hennes viktigaste litteriira 
period, med en rad ypperliga, om än 
något idealiserade bondeskildringar, 
30111 t. ex. den berömda "La petit-e 
F'asette". Det har sagts att hennes bil- 
iier av böndernas liv i skönhet och har- 
monisk fred minner om Millets biista 
tavlor t. ex. "L'Angelos dn soir", p5 
vilken man -ser den unge bonden ,och 
hans hustru staende i sitt arbete på 
marken, men under det aftonlcloclcorna 
fran kyrkan ringa böja sina huvuden i 
andakt. Den sista perioden i hennes J' 

diktning kiinneteclcnas av mera jämn- 
struket, hal£ t borgerligt idyllslaiveri 
och ar av mindre betydelse. 

Hon skrev också åtskilligt för scenen 
samt sin historia, ett verk på rim. 
Bland de många ting hon ej kunde för- 
lika sig :med var katolicismen, hela 
piivedömet med dess yttre former före- 
kom. henne som en maskerad. 

Kort före revolutionens utbrott 1.815 
skrev hon i ett öppet brev i "Le Con- 
stitutional". till p b e n  Piiis IXj vari 
hon utvecklade sina kättwska tankar. 

P& hennes lantställe möttes samtidens 
främsta konstnärer med vilka hon uni- 
gicks hela sitt senare liv. Hennes bjärt: 
liga vanskapsf örhållande till Alf red de 
Musset, Chopin o. a. finner jag ej  nö- 
,digt beröra i detta sammanhang. 

Den franslre förf. Paul Bourget gav 
några personliga drag vid hennes grav : 
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p,--- - - S% stå vi på kyrkogården. 
Alexander mimas fils ar  för rörd att 
kunna föredraga det tal han format. 
Victor Hugo har emellertid telegrafiskt 
sant en halsning och bett Paul Veuricc 
framföra densamma % hans vägnar. 
enar den gamle diktaren icke sjiihl 
kunde komma. - Jag begrater en död, 
säger Victor Hugo, men hiilsar en odöil- 
lig. - - - Jag lyckönskar henne för 
det stora hon skapat. Jag tackar henae 
för det goda hon gjort. Jag minns vad 
jsg en g&ng skrev till henne. Jag 
tackar Eder för Eder stora, goda 
själ." - - - 

Omkring graven stodo de fattigs 
bönderna, defas hustrur och barn och 
kände saknad av henne. De flesta av 
dem kunde varken läsa eller skriva och 
kände ej den dödas stora litterära be- 
römmelse. Det enda de visste var att 
"La Bonne Dame de Mahout" var död. 
Och iiär allt kommer om.lrring var det 
kanske icke den döda de sörjde över, 
utan över ~ i g  själva. - Därför att nu 
var hon för alltid borta, hon som jämnt 
önskade och gjorde det goda. 

Med G.eorge Sands d6d brast, som 
kenaii sade, en sträng i Arhundradets 
lyra. 

A. V e .  

Till det sistfödda barnet. 
Nar jag ser den kära lilla 
Undrande omkring sig titta 
Med de tillitsfulla ögon, 
Där ej ännu ens en aning 
Bor om livets svåra vånda, 

. . 

Hjärtat i mitt bröst vill brista. 
-'Ty jag tanker på att dagar 

. 

En gång för min älskling randas 
. . 

Då ur barndomsparadiset 
0beveklig.t ut hon drives. 

Herre Gud, en sådan smarta, 
Att jag vet det, vet att blicken, 
Som nu ljus och :barnslig strålar, 
En gång måste smärtfylld mörkna 
Av det ve, som hon av livet, - 
Det nu oskuldsljuvt hon ler mot, . . 

Fått i dyster morgongåva. 
- .  MARY BORJESSON. 

Skolförhållanden i Amerika. 
Föredrag h9llet av Overlärare fröken Math. Holmgren i Malmö, vid 

Genom ett mig förra året tilldelat 
statsstipendium blev jag satt i tillfalle 
att studera skolförhållandena i U. S. 9. 

Jag kom till New.yoïk den 16 juli 
1921 och avreste darifr&.n den 15 okt.. 
Mitt uppehtill i 'U. S. A. omfattade allt- 
s% 3 manader under vilken tid jag - 
med undantag för de 14 första dagar- 
na - ägnade mig åt  .studier av skilda 
f öreteelser inom uppfostrans område, 
därvid särskilt aktgivande .p% sådana 
nyare metoder, vilka åsyfta hö jandet 
av barnens s j a.lvverksarnhet. Ubom 
Newyork besökte jag Newl Jersey, 
Washington och Boston. 

Juli ar  i U. S. A. liksom i de flesta 
andra länder den döda månaden vad 
skolorna beträffar. Men redan i aug. 
börjar man spåra deras uppfostrande 
verksamhet. I de väldiga städerna 
med deras hundratusental av barii 
hiinvisade endast till gatan kan man 
inte låta dessa gå vind för våg under 
hela den tid Iskol.ferierna vara. Där- 
för anordnar skolstyrelsen - the board 
of education - varje sommar s. k. 
"Vacation playgrounds season", i re- 
gel fr%n 5 :te till 25 :te aug. Av nam- 
net att döma .skulle man kunna tro att 
dessa playgroii'nds närmast motsvarade 

upplysningskurs i februari 1922. 

stidana offentliga lekplatser hos oss, 
dar under sommaren ordnade lekar 
under 1ä.i :IS ledning förekomma. Men 
i själva verket. betyda de nggot annat 
ochomera. I regel äro de förlagda till 
skolornas lrällarvåningar - the basc- 
ment - som (dock) alltid iiro rymliga 
toch ljusa., samt till de cementerade 
lekplatserna, vilka oftast äro för 
trånga. Så kallade "Opeii air play- 
grounds" finnes oclrs&, men deras antal 
ar jämförelsevis litet. Jag hade ej 
tillfalle taga närmare kännedom om 
deras verksamhet men skulle tro, att 
de narmast motsvarar våra omnämnda 
of f entliga 1ekplats.er. 

Under min vistelse i U. S. A. stude- 
rade jag särskilt playgroundsverk- 
samheten i Great Newyork, vilket, som 
bekant, omfattar de fem stora stads- 
delarna Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Richmond och Brons. Det antal, ja.g 
hann att besöka; var naturligtvis som 
en droppe i havet jämfört -med deu 
mängd av playgrounds, som var i 
verksamhet. Hör och häpna. Man- 
hattan hade 90 playgrounds,, Brooklyn 
58, Queens 12, Rhhmond 4 och Bronx 
23. I detta antal äro de s. k. open 
playground ej meldralcnade. 'I anord- 

Skines sot.-dem. kvinnodistrikts 

uingen kunde ma:n. skilja mellan två 
typer: sådana som voro avsedda för 
mera försigkomna barn (barn inom 
skolåldern) och sadana, vilka motto.go 
icke blott nu nämnda kategori utan 
jamväl mödrar eller vuxna med spad- 
barn och barn av alla åldrar. De förra- 
benämndes "Vacation playgrounds", 
de senare "Playgrounds for mother 
and babies ' '. 

Playgrounds voro öppna från kl. ett 
till halv sex e. m. Antalet ledare vid 
de olika platserna var synnerligen väx- 
lande. Jag besökte sådana, där antalet 
endast uppgick till tre och barnskaran 
till inemlot hundra, och andra, dar 
änd.a till sex ledare voro anställdä och 
barn- och ungdomsskaran växlade mel- 
lan etk och tv% hundra. I regel var 
det rar. fr%n public school eller Kin- 
dergarten, som tja.iistg jordë som leda- 
re, men vid en av de större playgrounds 
träffade jag en highschoolteacher, som 
föres,tåndare och ledare av de äldre 
gossarnas lekar. Till förfogande var 
alltid ett piano, och en av lär., hade 
uteslutande musikunderh%ll.ning till 
sin uppgift. Disciplinen var synnerli- 
gen fri, men ordningen ändå den allra 
basta. M.an måste beundra - den för- 
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ening av frihet och självtiikt, som all- 
tid gjorde sig gällande. Visserligen 
öppnades playgrounds - som nämnt 

kl. 1 e. m., men barnen lrommo och 
gingo efter behag, dock alltid med 
största respekt f ö r  vad soni förehades, 
så att man störde så litet som möjligt 
de aldre barnen, särskilt f lickorna, 
voro behjälpliga att upprätthålla god 
ordning, vilken uppgift de löste på ett 
förtjänstfullt satt; det var något hov- 
samt men p% samma gång bestämt i 
deras satt gentemot :den yngre genera- 
tionen. 

Dagen började alltid med en gemen- 
sam öppniiigshögtidlighet. Under 
mmik marscherade barnen in och ord- 
nade sig i led, bildande en fyrlrant 
framför talarstolen. Först sjöngs ge- 
mensamt *en f oste:rlands.k sång, varefter 
barnen i regel fiiigo avgiva sitt löfte 
till flaggan, "salute to the flag". - 
Det senare tilltalade mig ej så mycket, 
men jag var förberedd. I en interview, 
vilken gavs av en framstiiende profes- 
sor vid Newyorks universitet, yttrade 
nämnda person .som svar på fragan, 
vilket som var det största felet med 
the public school. "To much politic 
and to much red tape."" Redan vid 
mitt första besök i U. S. A:s skolor 
fann jag det form piiståendet besannat. 
- Efter det högtidliga öppnandet för- 
delade sig barnen i grupper var och en 
under sin ,ledare. Barnen fingo s jalva 
avgöra till vilken grupp de ville sluta 
sig, och dek var naturligtvis i regel 
8.ldern som blev det bes.tanimande. 
Dock shg jag mangen gång större barn 
med liv och lust d:eltaga i de mindres 
lekar och miisikunderh%llning, varvid 
de alltid - vare sig det gällde gossar 
eller flickor - voro till fromma för 
den goda ordningens iipprätthållande. 

En grupp stannade i samlingssalen, 
dar de fingo öva sig i danslekar. En 
annan grupp begav isig ut  på g%rds- 
planen, där de äldre barnen under lär :s 
ledning iordningställt kindergartenar- 
beten för deras räkning. Hiir shdo 

* För mycket politik och för niycket sken 
("red tape j', egciitl. oöversättligt). 

små stol.ar i ring 
och dessa togos i 
anspråk så 1.ångt' de 
räckte. De srni 
nätta saker, som av 
barnen tillverkades, 
£ingo de alltid taga 
med sig hem. Ma- 
terialet var fritt, av 
billig lrvalité meil 
prydligt och tillta- 
lande. Modellerna 
vadade för val: 
dag, nien alla bar- 
nen voro samti- 
digt sysselsatta med 
samma. uppgift, till 
exempel en liten 
leksak av papp, en 
liten prydnadssak i 
friska, glada fär- 

William Orpcn : 

ger. o edan de yng- 
re årslzlasseriia sysselsatte sig med 
nämnda arbeten, undervisades en grupp 
av de aldre i folkd.anser eller bollekar 
eller rylt.misk gymnastik. Of ta hände 
det, att en gosse eller flicka från talar- 
stolen föredrog en dikt eller en be- 
rättelse. Et t  par gånger iippf ördes 
under mina besök sm& dramatiska 
stycken med fyra ii fem medverkande, 
riktigt natt och omsorgsfullt inövat och 
till stor glädje för så val de medver- 
kande som åskådarna. 

De flesta V.acation playgrounds hade 
ett skolbibliotek till sitt förfogande, 
dit alltid en grupp hänvisades. Har 
läste barnen "roliga" böcker eller för- 
beredde sig för nå.got föredrag, som 
slculle h%llas, eller inövade n%gon dikt. 

Synnerligt intresse erbjödo play- 
grounds for mo.t:he:rs and babies. Hit 
kommo möldrar eller aldre systrar med 
barn i alla åldrar. Sedan de placerat 
de små i dartill avsedda natta häng- 
mattor, togo de fram sina handarbeten. 
Under vederbörande lär :s ledning till- 
klipptes, syddes och stickades med in- 
tresse och flit. 

Kan jag utan att överdriva påst%, att 
de har skildrade playgrounds äro av 
utomordentlig betydelse för det iipp- 

Carl Larsson: Den första utanläxan. 

Moder. 

räxande släktet, så måste jag dock 
iäga, att det arbete jag hade tillfälle 
t tt . följa inom Brooklyns botaniska 
,riidg%rd tilltalade mig ännu mera.. 
Tamrida plats - Broloklyn bpotanic 
f a~den  - ä r  belägen intill den stora, 
rackra Prospect park, en av de valdi- 
yaste parkerna i Metropolen. Träd- 
;ården omfattar en ganska stor areal. 
Taxt hmen äro rymliga och inneduta 
lera rara exemplar. - En av byggna- 
lerna innehåller salar, avsedda för 
raxtbiolog.i.ska försök. Det märkliga 
ned denna botaniska tradg%rd är emel- 
.ertid att den helt ställts ti1L barnens 
)ch ungdomens förfogande. En  icke 
)betydlig del av densamma iipptagcs 
IV "barntriidgården ". Var je elev har 
lär sitt' skilda område, växlande mellan 
10-16 kv:m:s yta, #de mindre  styckena 
tör de yngre årsklasserna, de större , 

Eör de .äldre. Eleverna k0mm.a från de 
Eyra högsta klasserna i pihlic school 
samt från high school. I regel ar  ciet 
3% veder'börande lär :s relronlmeiida- 
;ion som de antagas. Alltid ä r  det 
$%dana barn, som visat sig intresserade 
av växternas liv. 

Curatorn för bot. trädgården, Miss 
Ellen Shaw, var nog vanlig a t t  giva 
nig noggranna underrättelser angåen- 
je dess verksamhet och tillåtelse att, 
n a r  jag s% ville, följa arbetet i den- 
samma, en tillåtel8e, som jag flitigt be- 
gagnade. Eleverna voro indelade i tre - - 

grupper, som växelvis två .dagar i 
veckan kommo till trädgården. Re- 
dan i april börjar undervisningen, som 
då delvis Sr förlagd till växthuset, dar 
eleverna f% lära känna de frösorter, 
som de 5nina begagna, göra försölcs- 
odling m: m. Hiir såg jag bland annat 
massor av smfi prydliga begonior, var 
och en i sin lilla kralca. De skulle 
snart omplanteras av små flitiga bariia- 
händer f ö r  atk n& sin rikaste fägring 
vid jdetid, då de voro avsedda att 
sm.yclia många små hem i Booklyn. 
'Utesltitancle köks~iaxter f% odlas i barn- 
trädgården, och något s% prydligt och 
val underhallet i den vägen har jag ej 
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sett. Under sommaren homma elever- 
na p8. förmiddagen mellan 8-11 för att 
se till sina srng land, och ,det var en 
glaldje att se deras arbete. Nar 11%- 

got kunde skördas, sa r  eleven skyldig 
att vaga det skördade och i:nföra upp- 
gift ang. detsamma i därtill avsedd 
bok, som angav storleken av hennes 
tradgkrd, vad som odlats m. m. Det 
var roligt at t  se, huru aven de minsta 
med största noggrannhet fullgjorde 
detta åliggande. 

Jag ha:de kommit till U. S. A. bland 
annat för att studera "the project 
method". Har fann jag ett utmarlzt 
exempel p8 dess omattning i pralr- 
tiken, icke minst då det gällde hur 
man hade löst uppgiften att taga hand 
om den bariisliara, som strömmat till.. 

Trehundratjugo gossar och fickor 
vor0 i trädgården under ses  månaders 
tid. Trehundratjugo gossar och flickor 
m åste omhiindertagas och undervisas. Y. Dilpont Äppelträd i blom. 
Den utbilda'de .hjälp, som stod till för- 
fogande, utgjorde endast fem till an- 
talet. Av de 320 barnen hade ornlsring 
trettio varit elever i B. G. från tre till 
fem år. Åt var och en av dem gavs ett 
antal barn - i förhålla.nde till hans 
eller hennes förmåga - och var och cn 
av dessa var ansvarig för ade yngre bar- 
nen, icke blott för vad som gällde ar- 
betet i t-radgården utan också i vad soin 
angick deras uppförande. Det var 
överraskande att se det ve:rlslig. goda 
arbete, som utfördes av denna ungdom 
i femtonårs åldern. De undervisade 
de yngre med stor omsorgsfullhet och 
nedlade iinderst.uiidom större arbete i 
lösningen av en uppgift iiii vd en 
vusen slsiille ha gjort, och barnen syn- 
tes tillgodogöra sig undervisningen 
med större liitthet an de skulle ha 
gjort, om en vuxen omhaizdei*haft dem. 
Natu&tvis vor0 samtliga hela tiden 
Övervakade av utbildade ledare, fast 
denna övervakning var plane.rad s%, 
att föga mä.rlrtes av densamma. 

Den 23-24 sept. anordnades i trad- 
gården en utställning, som icke blott 
omfattade de bästa allstren av barnens 
skörd utan jamval algter från deras 
små hemtradgårdar - "the back- 
yards" - som i regel tillhöra en-fa- 
niiljshnsen. Denna, utstall.ning var 
ivrigt efterliiiigtad och talrikt besökt. 
Pris av olika vircle utclelades till stor 
glädje för många av de små. Jag kan 
e j  underlåta att sliita min skildring av 
nu omtalade institut-ion med f öl jandc 
lilla niitta historia, som blev mig be- 
rattad av en lär. "Varför kommer du 
till deii bo t.aniska triidgårdeii ? " til't- 
fr%gades en g h g  en tio-etrs pojke av 
en besökande. Sedan gossen stått ef- 
tertänksam en stiind, sträckte han på 
sig och svarade: "I: am here for three 
seasons ; first, for elementary instruc- 
tion; second, beanse I like i t ;  and third, 
because I get a trop"." Et.t i sanning 
uttölmmanile svar. 

* J 'Jag är har för tre orsaker, först för att 
lära mig något, för det andra, d.arför att jag 
tycker om det, och för det tredje, emedan 
jag får en skörd.)) (Forts. i nästa n:r.) 

HALSNoI NG! 
Till Morgonbr -is.från ELLEN KEY. 

~a ture* står - ?fter en lång, kall vinter och vår - 

i sin fullkomlk~aste skönhet Blom på marken och. blom på 

fruktträden, genomskinliga boklöv och knoppande ekar. 

Vi  väntade länge, så störtade allt fram på en gång, 

Så sker stundom aven i tankarnas värld För om- 

kring 60 år sedan i vårt land, tidbare eller senare 
. 

annanstädes, började kampen för flykt er heten och folk- 

upplysningen. 

Och 1922 kommer den 'a tt visa mycket hetsiga former. 

Huru stor harm reste s@ ej mot Birger Jarls 

fridslagar, vilka dock småningom lärde vårt folk att ej 

bryta kyrkofriden, tingsfriden, hemfriden och kvinno- 

friden! Den harm, som nu höres mot rusdrycksförbudet 

och heltidslasningen i folkskolan, har lika svaga skal, 

som vreden mot fridslagarna på 7200-talet. Och om 

några århundraden fattar man ej att så svaga tankar 

kunde brukas mot så stora kulturmål! 

ELLEN hEY: 



S p e l m a n n e n .  
AT D a n  Andersson. 

Jag ar spelman, jag skall spela p& grav 
öl och på dans, 

i sol och nar skyar skymma månen' 
skara glans. 

Jag vill aldrig höra rad och jag vi1 
spela som jag vill, 

jag spelar för att glömma att jag sjal? 
finnes till. 

Jag vill inte tröska råg och jag vi1 
inte repa lin, 

t y  den hand som stråken sklilver i skal 
hållas vek och fin. 

..iii får inte ge maj  bannor eller kalk 
mdj för lat, 

fast jag stundom hellre hungrar an jaj 
spelar för mat. 

Jag vill inte grava jorden, jag vill intc 
hugga ved, 

jag vill drömma under h@garn.u tilk 
solen hon gått ned. 

Och i kvallens röda brand ska jag st4 
u ~ p  med min fiol 

och spela tills- ert öga lyser hett som 
kväi1en.s sol. 

Jag ska spela nar ni grliva era kara 
ner i jord, 

jag ska spela hela sorgen i en visa 
utan ord. 

Och det svarta som var döden och som 
halsat vid er sling, 

det skall foma son2 en s t r ö m m d e  sorg 
. från m i n  strang. 

Jag ska följa genom dalarna i höstens 
höga natt, 

och i rök från hundra milor ska jag 
sjunga som besatt. 

Och n& natten böljar becksvart över 
skogst@-nens skzbm, 

milza basar skola ropa d$qt u r  mansko- 
sjalens rum. 

Tre  sorgens strangal.- har jag - den 
iCjlirde har gdtt av,  

den brast i en skälvning på den bastu 
vännens grav. 

Men anda in i döden vill jag falja er 
med sång - 

och jag vill dö och jag vill spela till upp- 
ståndeise en gång. 
(Ur Visor och Ballader.) 
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Hennes öaonblick. 
u 

Av A n n a  B j ö r k m a n .  

Ella Bure hade förirrat sig. Hoil: 
som trodde sig s% val kanna .sin alskadc 
stad, fann till sin häpnad., att den gö,m- 
le vidsträckta områden, för henne full- 
komligt främmande. Hon hade trott 
sig finna en genväg genom förstadens 
rchahlonaldiga kvarter med på pricken 
ilcadana trist b,anala kaserner. Och i 
;tallet hade hon råkat in i en gammal 
stadsdel,  dar tiden syntes ha stått stilla 
mnder minst femtio år. 

Nu bara denna gatan. L%ga, rappade 
mvåningshus, med fritrappor, langs 
len buktande byggnadslinj en, vilken 
iestligt avbröts av ett rött plank, som 
indrade i middagssolen. N%gra annii 
iakna valnötsträd böjde sina dock 
ivallande grenar över träet. Stammar- 
la lyste fuktiga. Vandrerskan m%ste 
itanna till och öppna p% palsen. Jämte 
irisens rännstenar, i vilka tövattnet 
r%rligt sorlade. Mitt på gatan löpte en 
~r%ldrig borgmastarsten. I korsningen 
ekte barnen ringlekar; så .att gatan 
ungade under smällande klackar. De- 
las gälla små röster överïösh.de till och 
ned sparvarnas parningsskrik. 

"Här dansar fyramannadansen. 
Här d:ansar f yramannadansen. ' ' 
Hon maste stanna ett ögonblick för  

.tt leende se och 
yssna till dessa rö- 
elser utan lconst- 
idla turer och 
riclrs och dock dan- 
ade med makalös 
pontailitet, till den- 
.a sång, föga om- 
.axlande - hon 
m d e  aldrig iirskil- 
a andra ord äii 
.essa, med samma 
ntresserade hanf ö- 
else iipprepade. 
13n liten tulting 

efanns oförmögen 
tt följa den vAr- 
tormancle t akten 
ch stöttes trots 
jutande protester 
.allsyllslöst ut  ur 
ingen, varpå s h -  
en samvetsgranl; 
iidrades till : 
'H,%r dansar tre- 
m aniiadansen. ' ' 

[ar dansar trernan- 
nadansen. ' ' 
Ella dröjde med 

älbehag. Armodet 
ar ju riktigt sym- 
atiskt. En njut- 
a.r idyll, till och 
led a.vundisvard i 
n soliga natur- 
dighet, tänkte hon 
å sentimentalt ri- 
emansvis. 

Då strök et.t mörker över det röd- 
skimrande planket för att stadga sig 
till en drrammande skugga, som avskar 
hela gatubredden frandör henne. Det 
blev svalt mitt i. middagsvärmen. Ella 
ryste till, slog upp kragen och knäppte - 
den %ter tätt kring haken. Hon vandc 
sig om och såg da en lång mager man 
några steg från henne. Han stirrade 
stint p% #denna eleganta uppenbarelse, 
främmande i hans världsdel. 

Bon skyndade bort med, snabba steg, 
tryckande ryssladervaskan mot bröstet. 
Borta var idyllen, fattigdomen hade 
ryckt henne ett steg in på livet, ngsvist 
minskande det behagliga perspektivet, 
hotande hennes lromfortabla integritet. 

I hopp om att finna ut  till säkrare 
~mråden vek hon p% m%få om hörnet 
)ch tillryggalade några gator blott för  
itt  an mer förirra sig i stadsdelar, som 
voro blottade p& a11 vänlighet och all 
snygghet. Husen syntes uppfö~da pa 
jn slump. En skyskrapa hotade att . 

störta sig öve:r ett envåningstrahus. 
Fasaderna voro slarvigt murade, s% att 
stora hal flackade relativt nya ytor. 
Dörrarna. saknade 1å.svred. Rutor hade 
:ratts  med instoppad lump och tid- 
ilingspapper. Genom portar och fön- 

Moder och barn. 
(Fotogr:~fi f r%n Kaukasien.) 
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ster trängde os av härsket flott och 
nzansldig ut dunstning. Ingenstädes en 
ordnande, iippratth%ll.ande hand. 

Också människotypen var underkas- 
tad samma förvandling. Barnen lelite 
val även har, men ,deras ansikten voru 
gamla och deras hy fingelseaktigt gr&. 
Ella bara skyndade framat utan att 
vAga fraga någon av alla dessa högrös- 
tade slzril~ande och -skrattande man- 
nislzor, soni lato sina samtal avstanna 
för at t  betrakta denna f rammande 
fågel. Girila kastades p5 hennes rygg 
gllipord, bland villra va1göre:uhetshyena 
var det godmodigaste. 

Var voro ocksa poliserna, rilcedo- 
mens beskyddare, som så beredvilligt 
och under artig honnör lanmade den 
distingerade damen askade upplysnin- 
gar i de välsituerades lcvaïter? Hjalp- 
löst såg hon sig omkring, och då föll 
hcnnes öga på en liten kvi.nna, som stod 
ensam med sitt barn i en .öppen port. 
Den lille l&g i en vagn p& .tre hjul, det 
fjiirde hade ersatts av en brädstump, 
som med envist dunk stötte i gatan var 
gång kvinnan rörde p& .vagnen för att 
söva barnet, d% det gnydde. 

Ella stannade, och nästan ödmjukt 
vande hon sig till .den andra : 

"Slcul.le ni Imnna säga mig, hur jag 
skall gli för att komma till" - Hon 
nämnde' ett mondänt kvarter,, som hon 
raknade ut ligga i~ärniast den plats, 
dar hon befann sig. 

"Det ar inte långt." Kvinnan log 
vanligt. "Och jag ska giirna visa 
f r ~ m .  " 

"Men hur skall ni kurina lämna ert 
barn?" Ella pekade på den #defekta 
vagnen, soni icke såg ut  att med fö~del  
kunna rubbas för en längre tur. 

"Jag tar honom med oss", och kvin- 
nan ' lyfte ännu leende upp ett litet 
angande. bylte, vars dunster förskaffa- 
de den :främmande kväljningar. 

Och hon hade sagt ratt. Blott några 
få minuter, och de befnnno sig vid la- 
nalen, -och nu visste Ella, at t  hon blott 
beh.öade gli över bron för att befinna 
sig på kand mark. Minuter., som dock 
varit en liten hel.vetis1~ evighet för 
henne, ty som svar p% en ,oförsiktig 
fråga började modern en lång omstand- 
lig skildring av sitt- lidandes historia 
före och efter den lilles tillkomst, vars 
detaljer fyJl.de denna subtilt estetiska 
dam med. .äckel och lrommo henne a t t  i 
dul~bel måtto prisa clen egoistiska en- 
samhet, hon framhärdade att lewa i. 
Hon ' uppfattade kvinnans berättelse 
son1 ett  ocker p% Eiennes medlidande 
och riickte ,henne en större sedel vid 
av.slcedet. I sin glitdie över bef riel seii 
ville hon gärna visa deii andra en van- 
lighet, men hon fann inga andra ord 
iin : 

"Han ser dålig lit, er lille gosse." 
Men da tryckte modern den lilla 

Icïoppen i sin £amii och kysste hans 
ögon, soni rödkantade och niatia plira- 
de mot solen. 

"Ack nä visst inte ", f örsa.1~rade hon. 

Rösten fick lclang 
i hennes iver att 
övertyga den andra 
- ltanslce sig själv. 
"Då skulle' frun 
sett honom för en 
månad sen. Han var 
s& mager, och nu 
har han vuxit s&, 
det säger till och 
med doktorn. Jag 
har varit hos ho- 
nom, så jag passar 
m.in pojke, kan frun 
tro." Som för att 
bevisa , hennes ords 
sanning stiviickte 
barnet de tunna ar- 
marna niot henne. 

Då f örklaradcs ' 
lrvinnans magra an- 
sikte, och hennes 
fii1.a sm.å ögon stï5- 
lade mcd en under- 
bar glans, nar hon 
åter viiilde blicken 
från barnet mot 

l 

I 

främlingen. 
Ella häpnade, na,r 

hon såg denna för- 
vandl.ing . 

''uåtrte det vara 

M O R G O N B R I S  9 

sant! Måtte detta 
lilla liv ic$e slockna Alfred Stcvens: 
£ör henne ' ', var 
Ellas f örsta tanke. 

Men solglindret på kanalerna, den 
friska, sunda liften, de valkl&dcla man- 
niskorna med deras valuppf ostrade, 
litet tomma leende, intet av allt detta 
skaillcte heiine den &terseendets. njut- 
ning hon tänkt sig. 

. Hon gick i tankar. Mad hade d8 
skett? Glansen fr&n denna moders- 
blick borrade sig in i hennes innersta 
vasens djup. Visst hade hon förr mött 
barns. och mödrars samgladje på hotel- 
len under sin flylctiga turisttillvaro. 
Men alclkg hade i dessa mö.drars ögon 
brunnit offrets he1.ig.a låga, nar de böjt 
sig över sina blaserade små dockor. En 
nätt liten komedi hade uppförts, och :$i 
hade de trött 'sänt sina sm% till skö- 
terskorna. 

Kanske hade .nu också dei;ta varit 
hennes ögonblick, dli hennes hand sniid- 
dade vid livets egen puls. Ty undret 
slredcle. Alls . de teorier, med vilka 
hon sökt ge niening %t sin 1rom.fortabl.a 
tillvaro, ramlade. Skal för skal föll 
bort, Hon insåg oh&llbarheteii av alla 
dessa. utaizverk, med vilka. hon hagilat 
sitt bortslrarnda liv. Ty hon var iclrc 
soni så, niinga tanklös. Hon hade er- 
farit bchovet av att  koiistruera sig ,ett 
system som grund f ör sin livsföring. 

Hon och hennes gelikar hade i henne 
sett ett utsökt prydnadsföremål, kid- 
turens krona, pli villren varje lem var 
ett konstverk, en produkt av generatio- 
ners rasföriidliizg och personlig, tims- 
lang, daglig ans. 

I lrraft av detta medvetancle kunde 

Moder. 

hon tillfredsställa a1.h sina önskniizgaï. 
Hennes vaning var ett museiwi. Hon 
reste i sagolil& sköna länder och um- 
gicks med rnanniskor av hög yttre för- 
fining. Hon såg varldens bästa konst, 
världens biista teater. Hon hörde viirl- 
dens bästa miisik. Hoii hade varit lyck- 
lig p i  sitt kyliga, föri~äma, blodlösa vis. 

Och nu. Soni i blixtljus .såg hon siii 
till.varo i all des? eegistislca, of ~ d c t -  
samma onyttighet, den obarmhärtiga, 
sanniilgen i sin nakenhet. 

Kanske skulle tryggheten återviinda. 
Visst slrulle hon viil 1.yckas foga sten 
till sten på den byggnad, som im löst 
sig i sina fogningar. E t t  barns hand 
hade trevat p& hennes hja.rta. Och hon 
kände dess fattigdom som en brännan- 
de, slcamfyl1.d srn.iirta. Det va? med 
slralvande hand hon satte nyckeln. i 
l8set till sin eleganta bostad. 

Till klubbkassörerna ! 
Senast den i5 juli skall rapporter 

och avgifter för 2:dra kvartalet 1932 
vara insänt till exp. 

Se till att kommissionärerna ock&, 
har. insänt avgifterna för Morgonbris. 

Anm har ej alla klubbar redovisat 
för Rysslandsinsamlingen, varför den 
omedelbart bör insändas. 

Toi'bundskassören, 
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Stockholms lans kvinnodistrikt drar åt 
Sorunda. 

Söndagen den 28 maj kl. 8 f.  m. samlades 
et t  20-tal kvinnor IAngt ute på Söder i Stock- 
holm för a t t  i bil "dra å t  Sorunda" (ni vet 
ju a t t  det ar  dit vi önska en del, när hu.mörct 
rinner p& oss, inom Stockholm ar det ett  van- 
ligt och gammalt uttryck a t t  önska våra 
ovänner dit!). Ja, vi voro emellertid inte 
ovänner med någon, utan vi skulle träffa 
kamrater från Nyniishamn, ösmo, Tungelsta, 
Tumba och naturligtvis Sorunda. Denna 
klubb i Sorunda består av fem (5) medlem- 
mar och det ä r  sannerligen stort mod, som 
dessa fem kvinnor besitta, ja, jag tror a t t  de 
uppväga lät t  en klubb med 100 medlenimar. 
Vi tycka kanske, a t t  inte a r  det val någon- 
ting a t t  Ii%lla klubb för fem personer, men 
det kan det vara ibland. Vad tror ni kam- 
rater runt om i landet, som jämt gnäller a t t  
ingenting går, a t t  dessa ha gjort och särskilt 
deras ordf. fröken Andersson, som hiiller hu- 
möret uppe p& dem allesamiiians, inte bara 
de kvinnliga utan även de manliga.. Jo, när 
det ar  möte o. s. v. går hon ur stu.ga och i 
stuga och agiterar, inte med långa politiska 
föredrag utan som man talar i vardagslag 
med varandra till dess a t t -de  giva. sig iviig. 
Det sades aven a t t  det a r  hennes merit a t t  

, det finns et t  vackert Folkets hus och dito 
park i Sorunda och det var e j  ett  lä t t  arbete 
a t t  f %  bönderna a t t  slappa till sin skog till 
e t t  sadant företag, men envis vinner. 

Sorunda kommun ar  e j  nsgot fabrikssam- 
halle utan det best%r av jordbru.kare med 
egna stallen och egen torva och det ä r  ju 
dit vi  alla vilja komma en gang, men inte 
som flertalet Sorunda-bönder a t t  vi  endats 
skola tänka p% oss sjlilva och tycka at t  har 
bara jag bra ä r  det nog. Man förstgr a t t  
under sadana förh&llanden ä r  det inte lä t t  a t t  
arbeta och inte d% siirskilt för en kvinno- 
klubb, men med detta kan man giva en klar 
bild av a t t  kvinnorna kunna verkligen göra 
nggot om tie blott vilja. 

Efter en f i r d  av sex mil genom vackra 
skogar och leende sjöar kommo vi fram den. 
ena bilen efter den andra. Tungelsta kom i 
höskrinda och s& träffades omkring 100 st. 
kamrater, alla glada och i fcstst%nining, fast- 
an det blev litet tråkigt för oss stockholmare, 
för nynasarna %to upp viir potatis, som So- 
rundaklubben kokat och skulle bji1d.a oss på, 
men vi skola inte glömma dem nar de kom- 
ma till Stockholm. Vi blevo i alla fall alla 
matta och belåtna, var och en med sin mat- 
säck, och s& bar det in i Folkets hus, dar e t t  

Sorunda Folkets Hus. 

i t t  inoin de kretsar där det funnits mer ii11 
m klubb ha de gått fram med ctt  namn till- 
ramnims för a t t  lättare fil, mannen a t t  f a l l :~  
mdan f ör deras begäran a t t  ni+igorlunda f % 
lem placerade p5 valbar plats. Tiden ä r  snart 
Inne för alla klubbar a t t  upptaga denna 
fråga, s& a t t  det inte blir försent a t t  fram- 
€öra edra kandidater. Kom ihå.g a t t  lands- 
tingsvalet i höst galler mycket, tiinlc p& att 
let a r  vabra viktigaste fragor, som skola av- 
göras vid nlista riksdag, och kom ihág att  
h t  ar  på första kammarens sammansättning 
iiet gäller huru de skola lösas, g1.öm ej  att  
göra eder plikt för hela vårt parti. ,Detta ar 
jndast en liten piiminnelse jBg vill kasta ut 
till klub'bar som ännu ej  tänkt på dessa fr%- 
gor. 

Efter mötet höll fru Ruth Gustafson fr&n 
3tocldiolin et t  glänsande föredrag mottaget 
med livligt bifall. Och så var denna dag 
snart blott e t t  minne, men inte bara et t  min- 
ne utan et t  som skall bara frukt. 

A n n a  S v e n s s o n .  

Fran kamratmötet Y Malmköping. 
Göndagen den 21 maj höllo Malmköpings, 

Elens och Spa.rreho11ns kvinnoklubbar kam- 
ratmöte i Malmköping. Mötet öppnades av 
3ilalmköpingsklubbens ordf. f ru Engman, som 
~älsade kamraterna valkonina. Till ordf. för 
nötet valdes fru Lisa Eriksson, Flen, och till 
sekr. f ru  Lisa Hanimarin, Malniköping. 

Soin första fråga på dagordningen stod: 
Vad vill socialismeiil En niedlem av Bparre- 
iolmsklubben inledde frågan med a t t  före- 
jraga soc.-dem. arbetarepartiets program 
iamt piivisade de reformer som genomförts 
)ch vad man ännu hade a t t  arbeta för innan 
:tt rattfardigare samhällssystem kan uppnäs. 
3ocialismens idéer m&ste omfattas med en 
.nre övertygclsc för a t t  iiiRlet, frihet, jain- 
ikhet och broderskap, skall bliva förverkli- 

: S  N Y A  F A B R I K .  
Kooperativa Förbundets Margarinfabrik är landets modernaste . . 

blon&ersmyckst bord mötte oss, rosten be- 
Iiöver jag e j  meddela, det förstår ni and%. 

Detta var det glada inslaget i progra.mmet, 
men nu det Jlvarliga. Det var i n b  endast 
för a t t  hava roligt vi träffades, utan det var 
en mycket viktig sak det gällde. Det skall 
bliva landstingsval i höst och till landstinget 
vilja vi ha kvinnor. Och det var detta vi 
sk.ulle besluta om och beslut gjordes det i a t t  
uppsat.ta en 1cvi.nnlig ledamot och g& enigt 
fram med henne till det möte som skiilllc hál- 
las söndagen den 11 juni för denna valkrets, 
vilket då skall behandla kandidatnoniinerin- 

K. F:s Margarin framställes av de basta råvaror - - - - - 
K. F:s Margarin fyller de högsta anspråk - - - - - - - 
K. F:s Margarin säljes e n  d a s t i de Kooperativa föreningarna 
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gat. Därp& följde ganska livlig .diskus- 
sion, som huvudsakligen rörde sig om punkt 
V på partiprogrammet. Vidare framhölls a t t  
egoismen och själviskheten ndngen gang lade 
hinder i vägen för utvecklingen; man borde 
mera inrikta sig p% en individuell förädling, 
fCiljden därav blev a t t  även samhället för- 
ädlades och en rättvisare och kärleksfiillarn 
livsid0 bleve da r%dm.de. 

Nista  fraga v&r: Ha  nykterhetsorganisa- 
tionerna gjort någon nytta för våra hem och 
vLrt folk? D4enna fr&ga inleddes av en msd- 
lem av Maliiiköpingsklubben. Inledarinnan, 
som hade i gott minne hur det stod till i lan- 
det innan n'ykterbetsrörelsen vunnit fast 

kakor i barnens mun. Trots denna nöd fanns 
det aiidock tillrickligt med säd i landet a t t  
tillverka rusdrycker av. Tal. ansåg a t t  nyk- 
terhetsorganisationerna gjort stor nytta för 
såväl hem som folk. PBvisade vidare det 
lage nykterhetsfrggan koinmit i genom den i 
riksdagen beslutade folkomröstningen san1.t 
uppmanade kariiraterna at t  den 27 augusti g5 
åstad och rösta för rusdrycksförbud. D e i i  
kvinna, yttrade tal., som ej  gjorde detta var 
ej  värd a t t  kallas kvinna och framförallt e j  
nior. Under diskussionen underströko samt- 
liga tal. inled.aiinnans synpunkter. I sani- 
band med denna fråga beslöt kamratmötet 
anordna foreclrag i förbudsfrggan med sna- 
raste i M.almkiiping, Flen och Sparreholm. 

Haref ter upptogs till behandling f rågan : 
Huru böra vi lcvinnor arbeta för a t t  vinna 
största möjliga nytta av vår organisation? 
varvid frainhölls a t t  kvinnoklubbarnas upp- 
gifter i första hand var et t  skolningsarbete, 
varigenom kvinnorna ' blevo bättre skickade 
a t t  jilmsides .med mannen göra sin insats 
inom såväl det kommunala som politiska om- 
rgdet. Samarbete nied arbetarekommuner och 
ungd.omsklubbar f örordades. Angående klub- 
barnas ekononiiska stallning påvisades, a t t  
man genom a t t  anordna fester kunde stärka 
klubbarnas ekonomi, men samtidigt ockrades 
p& allmänheten i synnerhet ungdomen. Dar- 
emot framhöllo de flosta tal. a t t  fetser böra 
någon gå.ng anordnas men då helst i samband 
med föredrag och något förädlande nöje. 

Fjärde frBgan. p% dagordningen var: Kvin- 
nans stallning till. de ekonomiska p,rohlemen. 
Inledare från :Flenklubben. Frågan bordla- 
des pågrund av den långt framskridna tiden 
till nästa kamratmöte. 

Som Midniköpingskliibben ännu e j  tagit 
stallniiig till ilistsiktsfrågan, upplystes om 
hur denna fråga för närvarande lág, varefter 
klubben diskiiterade densamma. Kassören 

m 
höll, som alla snclra f öreningskassörer, hårt 
om kassan nar det blev fraga om en extra 
utgift för klubben, som hade ganska dålig 
ekononii. Emellertid avhjälptes detta genom 
at t  en niedlem, f n i  Lundin, erbjöd klubben 
at t  kostnadsfritt f& h:tl.la sina möten under 
soinnmrm~nader~ia i hennes hem, vilket erbju- 
dande med tacksamhet mottogs. Som synes 
finnes det kamrater som verkligen vilja offra 
något för rörelses framgång. Darefter 
iittalede Malniköpingsklubben sig för ett  
distrikts bildande. Kanske därigenom et t  
Sörmlands distrikt av soc.4em. kvinnof ör- 
hiindet konlinit ett  litet .steg närmare sitt  för- 
verkligande. 

Sedan tack framförts till Malmköpings- 
klubben, som aven bjudit sina gäster pli 
kaffe, avslöts det stämningsfulla mötet med 
sang, Internationalen, och e t t  leve för den 
sot.-dem. kvinnorörelsen. Därp% skildes man 
%t i den förhoppningen a t t  under somm.aren 
€6 aterses på .kxmratmötet i Flen. 

A - a. 

pen. Sedan detta kamrntmöte hölls, har hal- l mark, skildrade i kraftiga ord tillst&ndet un- 
lits mate med flera klubbar inom länet, så I der nöd5ren 1867-1868 huru man då fick nn- 
a t t  vi nu ha uppsatt tillsnmman.~ 5 kandidn- vanda ryssmjöl, vil.ket var allt annat än 
ter i olika kretsar. Klubbarna ha  gjort s& l aptitligt, men detta bröd var dock peppar- 

Frän Storf ors. 
Storfors sot-dem. kvinnoklubb höll sitt  

irsniöte söndagen den 26 febr. 1922. Ars- 
)ch revisionsberättelserna upplästes och god- 



kandes. Av den seiiare framgick, a t t  in,  
komster och utgifter balanserade p% en sum, 
ma av  kr. 1,454: 38. Mötet beviljade sty, 
relsen i enlighet med revisorernas förslag 
full och tacksam ansvarsfrihet för den t i d  
revisionen omfattade. 

Till styrelse för niista arbetsår omvaldes 
f ru  Sofia Lundell, ordf., f ru  Elin Wilig, vicc 
ordf., f ru  Anna Björn, sekr. (nyvald), fri: 
Hulda Krantz, v. sekr., f ru  Anna Nordvall 
kassör. Revisoror blevo fruarna Maria 
Jansson och Beda Gernberg. 

Under äret har hallits 8 ord. och 4 extra 
möten samt 9 styrelsemöten. Av tidningen 
Morgonbris ha sLlts 650 ex. 

3 föredrag ha liållits iiied Fru Hulda Flood, 
red. J. 8and6n fran Karlstad och f ru  Marta 
Larsson, Malmö, soin talare. Klubben hal 
med två onibud deltagit i konferensen s v  
Varmlands soc.-dem. kvinnodistrikt sanit med 
tv% ombud vid förbiidskonferensen i Karl, 
stad. K1,ubben ä r  representerad i kommunals 
fullmäktige, fatt.igv%rdsstyrelsen och nyktcr 
hetsnaninden. Vidare a r  klubben represen. 
tcrad i sanisrbetskomiiiittén har på platsen 
med tv% ombud. Likaså har  klubben t v i  
andelar i Folkets husföreningen och tv5 an. 
delar i Varmlands folkblad. 

Den 8 okt. var an0rdna.d en paketauktion 
till förnian för de mest behövande. Auktio. 
nen och frivilliga gavor inbringade kron01 
229: 44. Dcn 6 nov. var en konsert anordnad 
av niwiskören, vilken inbringade en sumrns 
av  kr. 244: 73, vilken överlanmades till 
klubben för utdelning !it behövande. Likas8 
har klubben sant telegram till ministären 
Branting. Annandag jul var anordnad en 
b5de trevlig och angeniim fest för de gamla, 
Till f örelasningsf öreningen har överlämnats 
kr. 25: -. Klubben har haft en insamling 
för det nödlidande Ryssland. Förutom. kla. 
despersedlar inbringades kr. 304: 35. Det 
insamlade har insänts till Röda korsets cen. 
trala hjälpkommitté, Stockholni. 

Till sist vilja vi rikta en maning till utom- 
stående' kvinnor a t t  visa mer förståelse för 
vara strävanden och ansluten er till v%r 
klubb. 

Med kamrathak.ning till klubbarna landet 
runt fran tStorfors soc.-dem. kvinnoklubb. 

s. L 1  l. 

Från Klagshamn. 
Klubben bildades den 16 april efter ett  

föredrag av fru Hulda Flood, och startada 
med 16 medlenimar. Klubben har undix 
Qret htillit 21 ordinarie styrelse- samt 21 or- 
dinarie och ett extra möte, ideltagit genom 
ombud i distriktskonferensen i Lund samt i 
e t t  av distriktet anordnat instruktionsmöte 
i Malmö. Vidare har  klubben beslutat del- 
taga i instruktiowniötet i Trälleborg den 5 
instundande mars. Har  vidare deltagit i ett  
av  Malmöklubben anordnat kamratmöto i 
Folkets Park i Malmö den 28 aug, samt p% 
inbjudan av Malmöklubben hallit gemensamt 
möte i Malmö i sept. 3 föredrag ha hallits, 
e t t  av f r u  Anna Ekberg-Akesson, Malmö, 
över ämnet : Kvinnorna inför medborgar- 
rätten, samt av fru Hilda Svensson et t  in- 
struktionsföredrag samt et t  referat över in- 
struktionsmötet i Landskrona. 4 kaffefester 
ha hallits samt en paketauktion med Iltföljan- 
de kaffefest, oah ha dessa fester varit syn- 

nerligen trevliga och talrikt besölrta av nied- 
lemmarna. Klubben har deltagit i onilrost- 
naderna f ör tryckande av vallitteratur, och 
Arbetarekommunens sedvanliga julfest för 
barnen. 

Följande diskussionsfrågor ha  behandlats: 
' 'Vad göra klubbens niedlemmar f ör arbetarc- 
pressens spriclning9" samt "Var uti  samhal- 
lcts institutioner skall kvinnan kunna göra 
största nyttag " 

Mcdlernsantalet har under året stigit till 
30, varför vi ha gott hopp om klubbens fram- 
tid här p% platsen. 

S e k r .  

Från Mora. 
Mora soc.-deni. kvinnoklubb höll onsdagen 

den ,l: mars s i t t  tredje årsmöte. Klubben 
har under h e t  hållit 8 sammanträden. 

Klubbens ekonofni har under å r  1921 balan- 
serat p5 en summa av kr. 899: 53. Den av- 
gående styrelsen beviljades full och tacksani 
ansvarsfrihet. Klubbens medlemsantal var 
vid arets slut 16. 

Till styrelse för $r 1922 valdes fruarna Ida 
Isaksson, Anna Nilsson, Karin Östberg, Jenny 
Johansson och Ester Lundström. Till supplean- 
ter utsågos fru:na Augusta Persson och Sel- 
ma Karlsson och till revisorer Kerstin Lönn 
och Erika Halvar. 

Klubbcn har under h e t  hemtagit'och för- 
salt Morgonbris samt f ru  Nelly Tliurings bro- 
schyr "Vad' vantar å r  1921 av Sverges kvin- 
nor ' '. 

Klubbcn har varit representerad p5 tv& 
valkonferenscr, varav en hållits i Falun ocb 
en i Mora. Vidare har tv% representanter 
deltagit i instruktionskursen i Stockholm i 
februari månad, samt har klubben varit an- 
sluten till Mora arbetarekommun. 

Under 5rets början och strax före jul har 
klubben anordnat två barn- och familjefester 
samt en giivoauktion. 

I april var gemen-samt med arbetarkommu- 
nen anordnat e t  t upplysningsmöte f ör kvin- 
nor i ordcnshusct, varvid fru Ruth Gustafson 
talade över h l n c t  "Kvinnornas ansvar som 
medborgare ". 

Genoni en under året bildad syförening har 
klubbens medlemmar förf ärdigat en del klii- 
der samt inköpt skodon in. m. varmed 12 st. 
arbetarbarn delvis beklätts till julen. 
P: khbbens sista ordinarie möte fattades 

beslut om a t t  inga till skolrådet med fram- 
ställning on1 erhållande av kostnadsfri under- 
visningsmatcrial f ör skolbarnen sanit att. 
skoltidens början för de lagsta klasserna 
måtte framflyttas fr&n 8.20 till 9 :F. m. 

Klubben, som kan sagas ha arbetat under 
små förhållanden och med begränsade till- 
gångar, förviintar dock, a t t  i och med kvin- 
nornas nyvunna medborgarrätt intresset för 
det parti, som: närmast varit barare av kvin- 
nornas krav och önskningar under det &r som 
inträtt  skall ffi se mera av det ansvar som 
måste föra axbetarkvinorna närmare den rö- 
relse som ar  deras intressens främsta före- 
sprakare. I. I - n. 

Från . Boris. 
Borfis soc.-dem. kvinnoförening höll %rs- 

möte den 19 jan. 1922. Efter e t t  halsnings- 

BAKPULVER 
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anförande a.v f öreningens vice ordf. f röken 
Anna öhrström vidtog förhandlingarna. 

Styrelse- och revisionsberättelserna god- 
kändes. Enligt desamma har f öreningen un- 
der det g%ngna %ret h%llit 12 ordinarie och 
1 extra möte. Dessutom har styrelsen för sig 
hållit 11 sa.mmanträden. 

Tre offentliga möten ha  anordnats med 
olika kvinnliga talarinnor. Det första an- 
ordnades i april manad nied red. f ru  Ezdine 
Boheman, Stockholm, soni talarinna över äm- 
net : J 'Den kvinnliga rösträttens historia i 
vårt land". (Detta möte var anordnat ge- 
mensamt med de frisinnade och moderata 
kvinnoföreningarna p2 platsen.) 

Det andra mötet hölls den 26 juni med red. 
fru Buth Gustafson, Stockholm, som talarinna 
över ämne t : ' 'Kvinnorna inför valen ' J sam t 
det tredje mötet den 5 sept. med fru Agda 
östluncl, Stockholm, som talarinna över am- 
net : ' 'Kvinnorna och socialismen ' '. Dessa 
två senare möten voro lcd i valagitationen 
för riksdagsmannavalen och har under denna 
agitation nedlagts e t t  intensivt arbete, spc- 
ciellt genom husagitation och spridande av 
vallitteratur genom föreningen. 

Förbundets tidning, Morgonbris, har for- 
sålts till e t t  antal av 75 ss. på m%nad. PB 
listor till valf onden insamlade f öreningen 
cirka 75 kr. Dessutom liar insanilats p& hjalp- 
listor över 300 kr., e t t  gott bevis på den 
offervilja som gjort sig gällande trots den 
fattigdom som en stor arbetslöshet fört med 
sig och gör sig kannbar icke minst inom 
f öreningslivet. 

Föreningen har under aret anslutit sig till 
kongressf onden. 

Inkomster och utgifter ha under året ba- 
lanserat å kr. 733: 06, med därå fonderado 
medel, cirka 110 kr:, avsedda till instruktions- 
kurs. 

Trots a t t  föreningens medlemsantal gått  
nagot tillbaka kan dock franihAllas a t t  för- 
eningens och medlemmnrnas stallning tillsarn- 
mans mera stabiliserats och har föreningens 
arbete under det sista hret e j  st%tt föreg. a r  
efter utan tvihtom. Föreningens  ekonomisk:^ 
stallning kan anses god. 

Sedan ansvarsfrihet beviljats den avgåen- 
de styrelsen vidtog nytt val. Valda blevo: 
Ordf. f ru  Julia Wallin (nyvald), v. ordf. f ru  
Agda Lidén (omvald), sekr. och korresp. frö- 
ken Jenny Aronsson (omvald), vice sekr. frö- 
ken Josefina Bolander (nyvald), kassör f ru  
Alida Vilén (omv.ald), samt ledamöter utan 
funktion: fruarna Alma Norrman och Alice 
Forsberg (ny valda). Suppleanter blevo : 
fruarna Anna SandBn och Anna Englund. 

Till revisorer valdes fruarna Anna Karl- 
kvist och Valborg Larsson med f ru  Beda 

Fernqvists Kappafflir. 
8 3 Drottninggatan 8 a 

n. b. och 1 tr. upp 

Stort lager w in- och utländska ngheder 
i 

Damkappor, DrBkter och Kjolar 
tUi billiga beatlimdr priser. Obe. l Bestiillningar uWrea 

tiii biiiiga priser. 



M O R G O N B R I S  

Fcrm och fröken Emma Lindberg som supp- 
leanter. 

Dessutom v:tldes 5 rcprcscntantcr för .för- 
cningcns andelar i den nya Folkets hus-för- 
eningen samt 3 lcdamöte~ i FoTket;s hus eko- 
nomikomn~itté. * 

Till kaff ekonimitth, som w r i t  sitt  vcrk 
troget sedan föreningen startades och nu ön- 
skade avgå, f rsmbar ordf. .f öreningens sar- 
skilda tack för all trevnad som genom dem 
spridits 5 f öreningsinötena. 

Nya konimissioiiarer för Morgonbris val- 
des samt några andra kommitt6cr av tillfällig 
ar t  tillsattes. 

Efter en stunds diskussion om vårens agi- 
tationsarbcte avslutades årsmötct rncd en 
varin halsning och uttalande oin ett  gott sam- 
arbete under det nya året, av den nyvaldc 
ordf öranden. 

Med hälsning till kamrater landet runt. 
K o r r c s p .  

Från Skogstorp. 
Skogstorps soc.-dcm. kvinnoklubb höll den 

i 3  inars sitt  första hmnöts. Av styrelsebe- 
rättelsen framgick at t  under det gbgi ia  aret 
hallits 5 ordinarie möten sedan klubbcns bil- 
danclc i sept. hlc..cl.loinsantdZBt vax vid %rs- 
skiftet 20. Den svgfteiide styrclscn bcviljs- 
des full och tacksam ansvim+fiihet. Till ng 
styrelse vdcles: ordf. f ru Alma Nystriim, 
sekr. f ru Mina Karlsson, kassör fru Ingrid 
Aselsson, vice ordf. f ru Aiins Olsson, vicc 
sekr. f ru Nanuy Nilsson; revisorer fruarna 
Söderkvist och Joh:i:nsson. 

Den 24 inars hade klubben anordnat före- 
drag med sainkväni. Fru Disa Vastberg frWn 
Sundsvtdl talade öve:r ämnet: Vart ansvar till 
mödrar och barn. Föredraget, som iihördcs 
:iv c::% 125 pcrsoncr, var ett  i allo präktigt 
och givande upp'lysningsförcdra.g, som av 
5hörarna niottogs mcd livliga appllclcr. Efter 
föredraget förclrcvs :k\iillen nied olnvasl,.~ndc 
musik, delcl:~nistioii och Itaffedrickning. Det 
hela var nlltigcnoni va1lyckn.t och praglat ?v 
en god stii~iiiiruiig, v:trför vi f& hoppas p& stor 
tillslutning till klubbcn. 

Med hiilsning till klubbarna lauclet riiiit! 

O r d f .  

Från Sunds-Skönvik. 
Sunds-Skönviks kvinnoklubb höll sitt ars- 

möte sönclagen ileii '1.2 mars 1!)22. Ars- och 
revisionsbci.%ttclscrri:i. upplästes och godkiin- 
des. .Av den scnarc f rbmgick a t t  inlcom.s1;e~ 
och utgifter b:i.l:uiscrade p5 cii suninia av kr. 
379: 12. Mötct bcviljatle styrclscn i enlighet 
med rcvisorcrnas f örslag full och taclrsarn 
answirsfrihet för clcn tid revisioiicii o.ni'fatt:~r. 

BAIYKA.KTIEBOLAGET W O R D E N  
Alla slag av bankaffärer. - Högsta inl&ningsränta. . 

Stockholms stads, Stockholms o. 
Uppsala läns soc.-dem. kvinnodi- 
strikt. Adr.: Ordf. Fröken Anna Svens- 
son, Grindsgatan 10, Stockholm Sö. Kassöl 
Fru Sara Andersson, Igelboda, Saltsjö-Duvniis, 

Sthlmi Allm. kvinnoklubb (eoc.-dem.: 
haller ordinarie möte 4:de mandagen i varje 
manad kl. 7.30 e. m. 

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

Till styrelse för n'ästa arbetsår valdes:. frö- 
ken Anny Magnusson och fruarna Judith 
Persson och Göta Edblad, samtliga omvalds, 
samt fruarna Hedvig Nilsson och Hulda Ols- 
son, nyvalda. Suppleanter: f ru A.nna Andem- 
son och fröken Anna Sedin. Revisorer: 
fruarna Anna Bolander och Olga Löjdkvist. 

Under året ha  hållits 22 ordinarie möten, 
4 styrclsesammantradcn samt 3 agitations- 
föredrag, ett  av fru Thuring, Göteborg, ett 
av fru Gustafson, St.ockholm, sanit det; tredje 
i saniband. med Sköns norra arbetarkonmun 
med hr A. Söderberg och fru Nordlander som 
talare. Alla möter: väl besökta. 

En instruktionskurs har avcn anordnats av 
distriktet, till vilken klubbcn sände tv& om- 
bud, och anse vi a t t  s&dana, krirser äro till 
stor nytta för oss kvinnor. 

Klubben -har aven tagit initiativ till bil- 
dandet av en byggnadsfond för Skönviks nya 
Folkets hus, och viir önskan vore . a t t  detta 
vart företag bleve först%tt av alla, man -soni 
kvinnor. 

Undertecknad vill på samma gång rikta cn 
inening till Irvinnornn, som sta utanför vår 
rörelse: g& in i kliibbarnn och st& ej  oför- 
staendc för vårt arbete!. Men vi få. hoppas 
at t  vi pL ljusare tider till mötes och det skall 
komine len dag d& kvinnorna förstå a t t  de 
äro en lank son1 samniri.uhåller arbetarklassen, 

Meil. h@.rtliga partihälsningar. till alla klii11- 
bar landet runt från Sund-Skönviks soc.. 
dem. kvinnoklubb. 

s e k r e t e r a r e n .  

E n  g o d  sema'p! 

Ett bra dricksglas! 

S Konsumtionsfireningen Stockholm M. o. 

9teokhelmm sbdrs krinnoklubb 
(soc.-dem.) haller ordinarie sammantriide 1:sta 
onsdagen i varje manad kl. 8 e. m. i lokalen 
8 tr. Södra Folkets Hus. 

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

Vaeastadene soc.odem. kvinno- 
klubb har ord. möte 1:sta mándagen i varje 
mánad kl. 8 e. m. 9, lokalen Upplandsg. 51, 
1 tr. ( h t s v  Vasa-automaten). 

Uppbörd och inskrivning varje möte. 
Styreken. 

Kungsholms soo.-dem. kvinno- 
klubb avhiiller ord. möte 3:dje onsdagen i 
varje m h a d  kl. 8 e. m. S:t Eriksgatan 21. 

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

Fbreningen fbi. Hembitriden i 
Stockholm haller möte 1:sta torsdagen i 
varje m h a d  kl. 8.30 e. m. i Folkets Hus P- 
sal, 3:dje torsdagen i Folkets Hus C-sal. 

Styrelsen. 

Arvika ioo.=dem. kvinnoklubb 
haller ordinarie möte 2:dra mandagen i m%na- 
den kl. 8 e. m. i Folkets Hus C-sal. 

Styrelsen. 

Billesholms soom-dem, kvinnom 
klubb hiiller ord. möte i Folkets Hus'i  Södra 
Vram 2:dra tisdagen i varje m h a d  kl. 7 e. m. 
Ordf. fru Anna Fors, Villorna. Billesholms gruva. 

Stwrelsen. 

Eskilstuna so=.-dem. kvinnoklubb 
haller ordinarie möten 1:sta m8ndclpen i varje 
manad kl. 7.30 e. m. i Folkets Hus lilla sal. 

. Styrelsen. 

Hiiganäs so=.-dem. kvinnoklubb 
haller ord. möte 1:sta och 3:dje mindagen i 
manaden. Ordf. fru Helen Olsson, Förenings- 
gatan, Höganas. . 

 udv vika socl-dem. kvinnoklubb 
hiiller sina möten 2:dra mAnd.a,gcn i varje rna- 
nad kl. '/,g i Folkets Hus' B-sal. 

. Styrelsen. 

Skivarps aoc.-dem. .kvinnollrlubb 
haller ord. möte andra söndagen i vaxje m&- 
nad kl. 1,30 e. m. i Folkets Hus, Sk i~arp .  
Nya medleminax vinna, intriide. 

Styrelsen. 

Spangi soomodern. kvinnoklubb 
htiller ordinarie möte 1:sta torsdagen i' varje 
mánad kl. 8 e. m. i Folkete Hus. 

Styrelsen. 
. . 

Solna see.-dem. kvinnoklubb ha le r  
möte 2:dra tisdagen i v a j e  mánad kl. 8 e. m. 
i Huvudsta Folkets Hus och 4:de onsdagen 
i varje m h a d  kl. 8 e. m. i Hagalunds Folkets 
Hus. Styreken. 

Sundbybergs soc.=dem. kuinno- 
klubb haller möte 1:sta tisdagen i varje 
m h a d  kl. 8 e. m. i Folkets Hus. 

Tumba moc.mdem. kvinnoklubb h u -  
ler ordinarie möten 1:sta onsdagen i mhaden  
kl. 8 e. m. i Folkets Hus, Tumba. 

Styrelsen. 

Stockholm A.-B. Arbetnrncn !byckeri, 1928 
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