
TIDNING FOR D E N  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  KVINNORORELSEN. 

(6:te arg.) Utgiven av Socialdemokratiska   vinn ok on gr essens Verkstallande Utskott. 
Stockholm 1910, A.-B. Arbetames Tryckeri - -P -- II II 

(Forte. fr. 1i:r 9.) 

1:nnan vi frlstngk röstriittsfr%gans be. 
haiiclling, sk nia oriitalas, a t t  friiin 'de 
svenslra onibuden stiilldes genonz fru 
Gustafson följancle förslag till lcorife- 
rensen : "att konferensen iniitte beslu- 
ta; a t t  till röstriittsalliansens kongress 
i S i ~ ~ k l i ~ l i ~ i  niista hr I~clilstiilla om den- 
na ville fr&ng& sitt  beslut i taktilifra- 
gan och 5ter arbeta för sit t  ursprung- 
l i g t~  program : a 1 1 m ii n r 6 S t- 

. r ii t t B t lr i n n o r". Dctta förslag, 
soiii siledes inncbar cn'viidjan fran ar- 
hetarIitinnoi*n,z till. cle borgerliga onz 
geinensain aktion för e t t  verkligen ge- 
inensam t iizA1, . nvsl.ogs dock - a\- konfe- 
rensen, sedan presiclcnten f örklarat, 
a t t  ovaret pli denna Iie:i~wttill;iii h d e  riist- 
rfitisriirelseil red:iii givit i lon do^^ 1009. 

Kl. 4 pA lördags e. in. 11Öi.ja.de 
förhai~clling;.ii.~i:i om pi'iiikt 4 p,% dag- 
ordningen : "Sniiihiillclig föl-sorg oii1 
iiiocler och 11;11*1i. " Till denna. fraga 
Iimlc siints ~iiotioilcr fr511 l.'ysklalid, 
England: Srerge ocli Danniark, soni 
oinliandlndc manga och stora'cletuljer i 
hela den sociala f r igan.  Tyviirr v a r  
tiden s5 lrnapp, iitt debatten f0rcci.a- 
d e s  oerhört, v i l la t  . aatiwli,gtvis hter- 
vcrl.raclc menligt ' p i  intryck ' och 'liir- 
domar. so111 skiille ges av  c1cnsaiiz:nm 
Xir r id "7-tidcn det bom förslag o m  
proposition pA ta l~rcl is tan,  vai: det 17 
ta1a:i.c an teclcnacle ocli genoni ett  miss- 
försi-Pnd, orsalrat av tolken, h1.w de- 
hatten rli ;ivklippt. k"rmfcreiisens be; 
sliit foi.iiiaclcs i Eöljnuclc antagna ut- ' .  t d a n  de : 

N:r 10 
. Oktober 

: 

D& andra internationella' socialistiska 
kvitino ltoiif crensen i I<öpeuliamn fordrar s& 
soin ~sarnhiillelig omsorg oni moder och barn : 

I. Arbetareskyddslagstiftningen: 
a )  Fastst~llclse, genom lag, av åttatini. 

inars arbetsdag för alla Iivinnliga arbetare 
över 18 ar; ses  tiinniars arbetsdag för unga 
kyinnliga arbetare pB 16--18 %r; fyra .tim- 
inars arbetsdag för barn gl 14-16 ar. För- 
blid för allt förvärvsarbete för barn iinder 
14 dr. 

b) Förbud mot a t t  använda kvinnor till 
shdana arbeten, soni p% grund av sin besliaf- 
fen1ie.t .särskilt slcadar inoder och barns 
hiilsa. . 

c) Förhud m o t  s8clana a~betsinetoder, som 
i s5nsltilt Iiog grad iiro farliga för den l r ~ i n n  
liga ,org,unismcn, och .clSrv.id icke blott skadar 
iennn iitaii ocltsa barnet. 

d) För .i grossess varande kvinnors rat t  
i t t  i i tm uppsiigiiing instlilla, arbetet httn 
vcclior förc iiedlcoinsteii. 

c) För bnrns51igsIi\~iiinor: förbiid mot ' a t t  
.ii:bct,z i 5 t t a, vecltor,/ sri framt bariiet ' le- 
ver; i s e s veckor efter död - eller miss- 
fall - eller sil framt barnet dör under dcn- 
na frist. . ' 

H. Av statens sjuk- ocli moderskapsför- 
; säkring: 

s) Obligatoriskt grossessunderstöd p5 
I 

Ltta veckor vid fall av genom grossess för- 
lorad arbetsförtjiinst. 

b) Obligatoriskt understöd för barnsangs- 
kvinnor för en tid av Atta vcckor, s& frsmt 
barnet lever; för tretton vcclior YR framt mo- 
3crn %r yillig ocli i s t h d  till a t t  sjiilv amnin 
oarnot; för sex ' veckor 230. framt barnet 

skulle dö innan denna. frist, eller i handelso 
av"d6dfödsel eller inissfall. l 

c) Bestiimrirando av underlstöd för havan- 
de, ,barnsängs- och dipivande kvinnor med 
full genonisnittsdaglön. 

d) Beviljande av jordemoderhjälp och l a  
lrarebehandling för liavancle och barnsängs- 
Iivinnor .samt vlrd .i hemni.et' a t  barnsangs- 
patienter. 

e) k'aststallande av dessa regler till a t t  
omfatta alla kvinnor, som arbet.a för 'lön - 
lantarbeterskor, hemarbeterskor och t j ~ n s t e -  
flickor inbegripna - samt alla kvinnor, var8 
fani.iljeinlromst icke '  överstiger 5,000 mark 
(4,500 kr.) . 

III. Av' kommunen. . . . 
Upprättandet av barirbördshiis, av hem for 

Iiavande, 'barnsangsltvinnor och digiyande 
kvinnor; organisation av barn.sSngslrvinnor- 
nas VHrd i hemmet; utbetalii-ing .av belöning 
för digivande, s+ lange modern under di- 
givningsperioden into fa r  nfigot irnderstöd; 
ansl~affnndo av god, bnktoriefri mjölk till 

I .  späda barn. 

IV. Av staten. i 

a) Anslag f ör sjultf ör.s5ltring och moder- 
slrapsförs~lcring till liornniuncrna p5 det, a t t  
de m% Itunna ,uppfylla de ovanniimndm for- 
bingarna. 

b) Kvinnorna upplysas om det biista siit- 
tet för uppfyllande. . av deras moiiersltaps- 
plikter, genom a t t  iinilervisning on1 spiida 
barns v5rd upptages som IiiroSmne .i de obli- 
ptoriskn fortskttningsskolorna. Där utde- 
a s  snihlrrifter' nicd reglcr' för viCrden vid 
oarnsiing och f ~ x  spiid% J p r q  y;trq. o+ % 
Icrh;Pll. , , 

I 
- Il 
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Soiii stwi:il aiiisorg för bnriiut; fofilr:~r lioii - 
fi~i.cnscii - J'iii.iitniii cii lik:i, 1;ost.iintlsf'ri koii- 
~ t k i o i i s ~ i i s  i~iiticrvisiiiiig, vars \=:I'IIII~IV:LI iir 
dc11 li:ii.i~ioiiislit iipl)fostr:iiitlc : i r L ~ t ~ ~ l i ~ l ~ i i :  

:i) I.~ppriitt;intlct. n\- v;"iril och iilqifostrings- 
:iiiskilter iit:ii~ ii;"igoii rcligiiis li:ii.:tIitir för 
,nlltli*i'ii i ' i ir~ ~ I i ~ l l ~ l i l t  ~ C I I S  i i ~ t  i.iid:~iiilc. 

h)  I ii fiirii iide :IV ~b l ip : i t~r i s l i  kostnndsf ri 
skoll~csj~isiiiiig, soiii fiir h r n  iit:iii försorjn:a 
ti1lili:t .iii% ii tstriiektis iircii till skol- ocli feric- 
titlcii. 

c.) I ii fiir:iiiile av sliollicii!, v:ircst ilct Iran 
c1r:igns aii.tllig oc.11 lckaiiilig försorg för .barii 
iit:.i~i förii1tlr:ir iiii;lcr i l i ~ i  tid d c  icltc iiro i 
sIrol:iii, iliiri inncf~itt:iiido i iwn fcrierii:i. 

d)' l nrii ttandct av fcricliigcr och skol- 
lo~alioloii k r .  
' c )  Uppriittniitlct n\* BnJniist:iltcr, sim- 

' i oc 11 gyiiin:isti kaiistultcr &viil soiii 
slioltriitl$~r;lni'. 

f )  Ti1lsiitt:iiiilot av sliolliiliiire och upp- 
riitlniidct a v  tniidkliniiier för skolbarn. 

g) gi.iiiic1liiggnnilet . n v  sanntoricr ocli fri- 
liiftsslt olor (skogsskolor) för sjukliga och 
svagn b:i rn. 

D c t t ; ~  iittalancle d i r  jii fast  v;°ira 
lirav pi .siiiiiliiillets ansvar iiiot niödrar 
ocli l.)iirn~ iiven oiii inan 13% sinn Iial1 
stii: litct, rcscrvcrad iiiot c11 :iii precist 
clctaljernd fordran! soin iittnlamclct nu 
ar. Jliin hade t. es. i förslaget till ut- 
talaiidc en detalj om a t t  "för digivning 
slil~lle upprii t tas distngor pi3 fizhrilicr- 
na". Denna dc1 borttogs clock p:~ för- 
slag f r i n  svenskt Iiall. Vi lriinde inte 
fÖrst,PL: a t t  clct slivillc vill'& (?tt frani- 
stcg i den socinln f r igans  lösning, a t t  
b;irnen f r i i l  sin f öclelse' skiil.1.e viinjas 
.\-id fabrikerna. Det syntes oss ona- 
tiirligt ocli viclrigt, dyr t  och opra.ktislit. 
Vcni slznlle transportera barnen till 
och ifrtin iiioclei.n? Det vorc a t t  för 
mycket gc arbetsgivarna :ratt a t t  
esplontera iiioclcrn och vore endast ett 
a i t i v .  Dct riktiga ar, a t t  arbeta 
för  a t t  livinnan som iuor Iinr :ratt a t t  
vA.rda sit t  barn i e t t  ordnat. 1.ieiii un- 
der Iiuiiiann förli;"lllizndcn, utan. umbii- 
raiiclen och under ~ ~ i i l l d l e t s  försorg 
ocli under lapar, soni tviagn Svcn 
ninnnen till ansvar iiiot .barne:u. 

Dock, principen iir föl: oss alla d e n- 
s a 112 III a ,' 0c11 clct bl i i. f ör oss, var och 
en i sit t  lrincl och efter sin f6riii$ga, 
a t t - a r h t i l  för  verkliga och goda re- 
fornier i cleuna för  oss 1;vinnos si stora 

, ocli betyilelsefulla fr;Pi.ga. 
I sanima piiiikt pi,. clagorclningen 

liarle, soin f öriit niimnts, dc clnnskix 
livinnorna Iioniinit iiicd f örslag j nnt t- 
i~i.hcts- oc'li liciiii~rbetsf r;igixii.- Dcssia 
I i d e  icke siints soni motioticr ii.ta.t~ för- 
des friiiii p5 s;j%l\ra lrc~nfcrcnscn och 
clct iiiiktc anses soiii ofÖi:sf;"iniligt. li'rA- 
gan oni na.ttiirlxAxt lc~inclc annars lin 
fz t t  cn ordciitlig och fr211 ai~l~ctci~ske- 
%l1 hclpiinclc ilclxttl;, soni l i ~ i n d ~  givit 
danslra arbetarkvinnorna et t  gott stöd 
i clcriis opposition mot clct viintade lag- 
fijrslrigct i frsgan. Diinslii~ oi~~biideiis 
fijrs1;i.g var, "att lionfcrcnscn sliiille 
i ~ t f a l a  'sig m ~ o t  stifts.nclct nv iandwti- 
1;igsl;igai. för s~i~1rf~i~si~i:;~;i i ir l~ krin- 
rioi* p5 arl~c~tsmrirliiiadcn och a t t  natt-  
arl~ctsfi.;igan slciillc lösas sn.iiititligt 

för  bklc  ~ i i h  och kviniioi:". f i k i l  
(: r O 13 c f rhii j';6pciihi1iiiri iit\rcclikdc 
i cti; nnföixntlc alla slriil Iion soin ar- 
I~cl cixka liaclc cniot a t t  kviniioi: ski.ille 
.Ei.i~~I),jii(liis j iiicliisti:icllt iicii;ti~i.b~te och 
piivisri.tlc o~lisii, \:illca iiicnl.igu lronsc-. 
Ii rcnscr (?tt shcimt fiirl.~iitl s1ciill.c incd- 
I'ijïa. för s t o i . ~  grapl)c.'r av yrliesarbc- 
tcrslior. r . i I g, Köpenlieim, 
tog a v s t h l  som partistyrclscmedle~~i 
f r i n  frlin C ï o n e s insiiing och $ör- 
sii1;racle frii J3 i\ n g, a t t  cle socialde- 
.Iii.~~tisIia rilcsila.g~mnunci1iunc skiillc rösta 
l ij r ctt ftir11i.id iiiot kvirinors iiai;t;i.r- 
bete. F r i n  Svergc gavs ;iv f r u  Gustaf- 
son (i saiii bi~ncl inecl anförimdet i fra- 
ga 1.1 o111 iiioclerslral.)sföss%liring och mot. 
tlistiigor y+ fabrikerna) en.. kort  fram- 
stiilliiing av natt;ii.betsförbuclet i var t  
Itintl, oppositionen ocli slriilen mot clet- 
sainiria, villret i allt saniiiianföll iiied 
de (lanska ri.rbctarlzvinnornaa uppfatt- 
ning. Niir s& be:sli~t slrnlle fattas, s2 
röstizcle nian icke soni förut  riiecl liand- 
up~~i~iiclcning utan na,tionsvis och clan- 
slrn förslaget förkastacles .mcl 14 rö- 
ster inot 3 (Di~:niiia.rlr och Sverge). 
II'ri.de I-östaingcn skett  soni förut  i be- 
slnten, hade clen stiillt sig ined 0111- 

lrri i~g 91 röster mot 39. 
Sitt  förslag i lieiiiai:betsfr%.gan, som 

gick u t  pi, a t t  f& 1ieiri;lrbetet i lag för- 
bjudet, togo de danska kvinnorna tillbaka. 

I iiiilitiir- och fredsfr igan antog kon-  
ferensen et t  iit'talande, som endast 
förelag i tysk tes t ,  inen som hiivdade 
a t t  kvinnorna biist friiinjade freden 
och belrSii~pade niilitczrisinen ' och 
kriget i sin egensliap av  uppfostrarin- 
nor. De skulle fostra barnen till a t t  
Hl.sk,z det . goda och ratta,  a t t  avsky 
kriget och niliitiir"\r%sendet, a t t  få bar- 
nen till goda nieclborgare med huina- 
na 'begrepp on1 livet och samvaron nied 
alla ininniskor. 

Övriga motioner, bland clem f r å d n  
"on1 liimpliglieten av  a t t  bilda socia- 
listiska it vinn oför bi in^ i de  olika lan- 
de rna" h i i n ~ l ~ ö t ~  till niisfa konferens 
och så stodo vi inför slutet på arbe- 
tet. Tjll internationell sekreterare 
ktervalcl~es f r u  Zethin sanit beslöts a t t  
niista konf crens skulle 1Gil.las i Wien 
1913. Frii Zetliin taclracle för för- 
trociiclet och lovade a t t  p& biista möj- 
liga siitt fylla sit t  uppdrag samt bad 
on1 överseende för  de brister denna 
Itonferens visat i sitt förbereclancle ar- 
h t e .  l3Urlc f r u  Zctkin och ett  av clc 
öste~:rilzisl;a oml~i~clcii gav lö£te oin al; t 
niista 1ionfer~i- i~ sl~u11e bli ordentligt 
planlagd och mcra förberedd a n  den 
nu avslii tade. 

Sjii lm avslci tningen pcP1 konferenscn 
slceclde vid snpá p5 Ninibs ~ e s t a u r a i ~ g  
L Tivoli, clar de clansl.;a kvinnorna 
vore viircljnnor och cliii: nian iiiider gc- 
mytlig sainvaro hörde p& mi"lnga tal 
för ~rPirt stora inecl var  klass geinen- 
sainnia arbete för rilii,nslzliglietens fïi-  
görelse. 
--- 
Vid lconfcrcnsciis hiirjan au1;inclc ett  

11i:cv f r h '  Ai~giist  Ekbel. som tiicliacle 
lrvjnnornri, friin alla Iii.nc1er för  alla cle 

bcvis av sympati de siint Iionom p i  
lians 70-i,rsila.g: Jlim önslcudc kvinno- 
rörclscn lycka och franigiing och hop- 
padcs 'p8  goda resultat av  lronfcren- 
scns arbctc och lian var övertygad 

> a t t  kvinnorna gcnom sin. iiicilvcrlran 

i a.rbctarrGrclscn ickc cncla.st ar11etadc 
Eör sin cgcn fr.igÖrc1se utan uren ver- 
knclc upj>fostrand.e p2 niinncn". 1'3i.c- 
vet mottogs av  lcoiifcrcnscn iiictl stor- 
iiinnc1.e applroi.clcr och s%ncles till Eebel, 
clen gam lc godc kH.nipcri, e t t  tclcgram 
rncil konfcrcriscns tack och I iyl lnin~.  

1.3, fi.etl;igcns afton hadc cle rl;~nsla 
kvinnorna anordnat c t t  enastYencle 
stKtligt inötc i Grpncltvigs hi.is, en vac- , 
lic]*, stor lolin.1, soni var till txiingscl ' 
€,ylltl av  iiliörare. Hiii: hiillos tal. f r an  
niistan alla nationer av I..? lronfcrens- 
3mbud ocli intrycken fr8n detta möte 
voro miilrtiga. 
--- / 

Den andra jnternationella socialisti- 
ska 1rvinnolro:nferenscn liar fyllt sitt 
varv och vi g& nu i cle olilxa ISncIerna 
att rHdgöra oni 'cless hesiiit ocli utta- 
landen och söka darefter verkställa 
lem till froiniria fö r  vAr;a stora frågor 
sch för  vår saks franigW ng. 

Norrköpingsmotionen å kvinno- 
konferensen. 

Som belrant blev motionen frkn 
Norrköpings IrvinnoBlnbl~ icke uppta- 
gen p& konferensens clagorclning. An- 
ledningen dartill Sr förut  LBnd genom 
?artipressen, inen vi anse a t t  en för- 
klaring i Morgonbris hör till referatet 
f ran konferensen. 

Motionen saades i svensk t e s t  ge- 
nom v. utskottet tillsa.minans ined nio- ' 
tionerna friin Stocl~liohn till selireta- - 
riatet i Stuttgart .  Nar s& konferep  - 
sen skulle börja sit t  arbete den 26 
aug., så  hemstiillde f r u  Zetlrin till de 
svenska ombuden (vilka voro 12 t.ill 
antalet), a t t  taga Norrliöpingsmotio- 
nen tillbaka med den iiiotiverjngen, a t t  
hon' a.ns&g den antinocialistjslc och a t t  
den skulle göra Ironferensen löjlig, oin 
den fattade något heslut i enlighet med 
motionens.,sgfte. ' I 

Motionen VRI' RY denna. anledning, . 
meddelade fris qetkin, jclre av sekre- 
tariatet översatt och niedtapen i ino- 
tionshiiftet. i Zetlrins Iienistallan 
skedde icke offentligt d lconfcrenscn 
iitan direkt till ombiidcn. Vi hade SK 
p5miclda.gsrnsten d;t sn.niinnntrii.de. 
d3.r vi behmillade frii Zetliins liemstiil- 
].an och besliitade ristt vi soiii onilsiid ' 

icke lriinde ellcr ville tara, tillhtdin nio- '. 

tionen? utan a t t  Itonferemen s j i lv  
skiille f& avgöra, om den ville t a r a  
den till hehnndling ellei. icke. Dcttn ' 

v h t  b e s h t  mcddelacles f ru  Zctliin. 
Motionen kom clnclr icke till bclianii- 

Iing. å. Ironferensen. och det  beror till 
stor del p i  den alltför foi*ta tid fon-  
ferensen g för  sin dn.crordiiincs 
stiirrr? fr;"i.gor. Den sluulle j11 d;. be- 
h2ndlns i piinlci: 4 p;. i ifi~ordnin~rcn 
och som fiiriit n h n t s  \-a.\' ( i ~ t  SA 
knappt om tid och det  rax icke niiijligt 
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f or  oss a t t  f& ' ~ n  i~ioi;i,ou, soin diirtil 
gciioiii scl;r~tii.riiitet~ Atglircl iclrc \.;I. 

, kriiid av kunferciisci.~, upp till debat 
och avgörnudc och f r i n  orclföra.ncleii 
sicl;i iiiiiiindes iiitct oiii densa.inm,z. 

Sil Siiiiiii vi il\' cii ii.rtilcc1 i &x.-Dein 
;i\* lir Villicliii J i i i i s~o i~  i 13crli11 cii f ö r  
k1:iring. Hr  J. skriver: 

1 I I I ~ ' I ~ ~ . I ~ I I : I I ' I  I d r l t iir invcck 
lad i denna Iritxoriu fdr jag be &tt  i Sot, 
J ) .  l'ii i i i i i t  i\'ci';i ~:ilicii s% liiiigt ilet 1i:iiidla 
mii dcii [It-l j:ig i r  I i i  t.rcsscr:id uti. 

l.!iigcfiir (!ii vccli:~. fii1.c koiiferciise~i i K ö  
1wii11:1111ii 1i:itlc fru Zctliin iintlur eii Iiuiifci'en 
iti~tl v5rt > 'A rl)ci tor.iiiiieii~clirctnrint til 
tlcttns i ' i irt~st:i i i t l : iri~i i i:~,  frkil G C r t r ii c 
J< :i i i  ii :i, övci'liiiitri:i.t cii tysk Övcrsiittniiii 
av  Sorr;iöl)iiigsrcsolutio~i~~i iiied en förfril 
yaii till mig: 

l.) oiii Sorrliiipiiigs liviniiolclubb vore el 
coci:ililciiiolcr:itislc orgaiijs:tti.on; 

2) 0111 jag  ville 1~01itroIlcr;i dc11 tyska över 
siitt iiiiigcns rik tiglict. 

X:r 2 :ivböjitc jag  gcii:ist, clcls p5 gfuni 
:i.\* bristniide tid, dcls :iv bristando intressc 
fiir frii hntlcrssoiis iiiisufostcr. 

Aii;r;iciiJc n:r 1 srlg Jag mig tviiupren för 
lil;ii.a fulj:iiidc: Ilii r u v i h  Xorrliöpings livin 
ii~)liliibb vorc cii soc.iulilciiiolcrutisli orgaiiisa 
tinii, k:iii j:ig iclic ;ivg(irn. Suiiiiiet ger iiigci 
viiglcJiiiiig i t lw rilitiiiiip~n. I h t  Iir i~iiijligt 
att: Iil i i  bbcii o~ l i s :"~  Iinr social.ilciiiolir:ttcr til 
iiicdlciiiiii:ir. Ucii sosii författat clcii i'örclig 
g:iiitlc rcsoliicioiicn iir dtirciiiot tydligci 
i C Ii C soci:ilclciiioltrat. . 

.RcJ:iii det f'örliill:iitdct, a t t  resolutions 
f örsl:igct iiisiiii ts di,rckt f r h i  xori.liöpiiig 
:itnii a t t  passcr:i tlcii sveiiski~ socialdciiiolcr:i~ 
tislia Iiriniiorörclzciis eetitrnlledning,. visa1 
enligt iiiiii uppf:ittiiiiip cn sfi fullst5uilig obc. 
h i  tskap iiiccl viira orgaii~isntorislia liö+iZl. 
I:iiitlcti, a t t  deii iiiisst:iii kcn Iiitt li~ili.3(: upp. 
Ii~iiiiii~i, a t t  iiiiyon fiberalanaikistisk dis 
. I i i i ~ ~ i ~ i i ~ i i l ~ b b  iilir ville fijrsök:.~ ro:L sig ~i 
dc socislJcuioliratislta 1iv.innorn;rs b e  kost 
lind. 

.Det Iiaclc varit  biittre, 0111 h r  J'. av. 
st<it.t att ge n:igr,z upplysniugn o ~ n  sir 

, . egcn mening oiu iiwtidnen. Detta 1.i.ans 
I C C  k u n d e vara orsa 
ken till a t t  n~otioncn icke koiii till kon. 
ferensen. 31en det iir icke första gin.  
gen lir J. 1211ina.t oriktiga uppgifter 
o111 arbet.zirk~-innorm i Sverge utall 
okiiunigbct oin sjiilva föïlihllanclena. 

9 1 1  l im clerina fraga debatterais j 
pressen ocli föranlett disk~issioner och 
för  d i r  del :Inse vi; a t t  den icke för- 
lorat, cliirpii ocli a t t  sjiilva den biirancle 
principcri i inotioi.ic:ii, n n s v nr In o t 
1 i I c n och 1) n r n  c n s  n i ö  c l rar  
1c;in. frii i~~ j ixs  y ttcrl igarc v n o m  fortsatt 

!' 
.nrl)ctc för tlcnnii, p14ncip. Vi liiinna. 

,. s;ilcdcs oclis;Pi, viinta, att motioncn lioin- 
mer  ;"iter till var egen Iroogress 

.niista Ar. 

dina harn. 
God moral inom kapitalismens s a a -  

halle arises endast den moral vara, vars 
efterlevnad betalar sig i ökade guldhcgar 
pA kapitaliamens 'altare. Att pred.ika 
denna moral som gudomlig sanning är 
ansta.lld en hel stab av mora1väkt:ire. 
PA detta  iit tt har man t. ex. lyckats 
vanda helt upp och ned ph förhallandet 
mellan förii!drar och harn. 

Priister och skollärare trumfa dagligen 
i det . uppväxande slaktet: Hedra dina 
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föriildrar! men underlAta att  predika de 
vida större budet: Vörda dina barn! Al 
vilken orsak? Jo, i det förstnamnda bu 
det inneslutes plikten för barntm att for 
sörja sina alderstigna föräldrar, att  dc 
icke bli samhiille och arbetsgivare til 
besvar. Det senare budets el'terlevnac 
diirernot skulle hindra m h g a  fijriilclra 
att föda en mwsa barn till ett liv, ds: 
fattigdom och nöd vantar dem soin derai 
lott, och d5 bleve ju tillghgen pSt ar' 
betskraft .mindre i kapit a l' mmens sam, 
hiille. 

Jag tror det %r Ellen Key som före 
siar att det ar hög tid att  vanda on 
Mose fjärde bud och ge det ordalydel 
sen: Vörda dina barn! Allt för stor: 
lidanden tillfogas barn av föräldrar. All. 
för stora, skriande brott begas mot del 
uppvaxande slaktet av föräldrarna. 

'Varför ge människor livet A t  storo 
barnekaror? Tror nbgon det sker a1 
idbella motiv? Av det motiv som ~kul lc  
vara det enda, sanna och riitta: .av be, 
hov att  ge miinskligheten ädlare, sl-" \onare 
och 'sannare människor? Nej, det sker, 
Bom nc"igon sagt, diirför, att  de ej veta 
huru de skola und@ barnen. Blott M 
föräldrar iiga den idealitci och det eko. 
norniska oberoende, att  de kunna ge 
livet At barnen för livets egen s k d l  och 
För barnens. Men dessa lyckliga för- 
ildrar iiro ännu ett fatal. 

MAnga goda borgerlj ga föräldrar föda 
barn för att  de skola slippa ha lång- 
samt själva, för att  de ska fd ha roligt 
av sina barn, medan de äro srni  ock 
fA heder genom dem, då, de bli stora 
Siiledes blott av egoistiska motiv. Del 
ar de flesta människor en SA naturlig 
sak att  barn äro till för att  vara sina 
föräldrars rodockor. . De fatta inte at1 
denna deras syn p i  barnet ar en synd 
mot barnet, mot människan i biirnet, 
De glömma alldeles bort att  det ar en 
ny, ung människosjäl, som de gett %t 
livet, At mänskligheten, en mannislrosjal 
med ,ain säregna individualitet, sina krav 
p& livet och p& lyckan. .Nej, barnet 
skall vaxa och utvecklas efter föräldrar- 
.las - mittstock, efter deras förAlclrade 
deal. Gör inte barnet det, ar det en 
)lydig, en som gör sina föräldrar sorg, 
:n vanartig. en skam för .pina föriildrar. 
Detta a r  smdborgerli~n föräldrars vanliga 
iiitt att se, tack vare det falskt tydda 
noralbudet: hedra dina föräldrar, som i 
iig även innealuter plikten för barnet 
 tt uppgiva sin individualitet, sitt eget 
ijiilv, d5 föräldrars vilja det fordrar. 
Ich den stackars unga människosjiilen, 
rars starka individualitet ropar p& växt- 
um, har kanske begbtt det enda vstora 
)rottet>: att vara ärlig mot sitt eget 
ijalv. 

Sanningskravet hos barn och unga 
qänniskor ar s% starkt, SA ropande. Det 
ordras mycket lidande och mycken 
~sjiilvövervinnelse>, innan de hunnit 
ära att  kapitalistsamhalleta största med- 
borgardygd ar lögnaktighet, kompromiss- 
örmiiga, feghet och osjlilvstandighet. 
den s& srniningom gdr det. Genom 
öraldrars dagliga Eörmaningar, genom 
arares och praeters stiindiga förföljelse 
not allt vad individualitet och stolthet 

vill säga, fir man till sist ungdomen 
sAdan den skall vara. &loralisk, d. v. s. 
urvattnad, utan Eiirg och friskhet, gam- 
mal och gr;\ till själen, med gubbsyn 
p& idealen och endast Överlägset flin At 
de dumma fantaster, soin tro att  det ar 
möjligt att  leva livet utan att  ljuga. 

Dct iir synd om barnen. Det ur synd 
om de unga. A.rbctzirfamiljens mbnga 
barn äro allticl ov?l komna. Under svalt, 
u m baranden och' missunnsam het f& de 
viira upp. S& komma de till skolan. 
D Hedra dina fiiriildrar D ! ty annara skall 
gud straffa dig, ljuder med domsröst i 
skolealen. Och s% fort skolan ar slut, 
mliste de ut  och förtjäna nRgot till fa- 
miljens gemensamma uppehiille. *Nu 
ha vi föttt dig och klatt dig i E& m h g a  
bra, säger kanske fadern med förebrå- 
else, snu ar det inte för tidigt att du 
börjar hjälpa oss.. , Är det en flicka 
far hon ofta vara barnjungfru me1la.n 
skolterminerna och bära ' sig sned på 
andras barn, i saknad kanske av allt ' /  

vanligt bemötande. Ar det en gosse. 
måste han kanske till fabriken. 

Föriildrarna tanka icke på, att  barnen 
aldrig bett om att  bli födda ens. Eller 
om de tanka darpi,  erkänna de det inte. 
De ville nog heller aldrig ha blivit så 
harda och brutala, de ville kanske vara 
goda . och vanliga mot sina barn. och 
icke s& tidigt tvinga dem ut i grotte- 
kvarnen, men fattigdomen gör, den ve- ' 

kaste bård och den sannaste falsk. Och 
di söva de sitt samvete vid kapitalist- 
samhiilletu moralbud; >Hedra dina för- 
äldrars ! 

Ungdomen vaxer och mognar. Aldrig. 
förr har den kant det egna lyckokravet 
ropa E% högt som nu. 'Aldrig har den 
fattiga ungdomen det svarare an nu, db : 

den vill bli sin egen, med eget bo och 
egen familj. Hedra dina föräldrar l rin- 
ger det i öronen. Och mAnga gånger 
händer det, att  detta falska moralbud 
tränger uridan en verklig kärlekslycka 
För den unge, marinen eller den unga 
kvinnan. Och den unga veka manni,skan, 
miirjd i falsk moral sedan tidiga barn- 
domen, kan ej  skilja ph.  verkligt ratt 
3ch oratt, utan aveiiger sig kanske sin - 
rättmätiga livslycka., och offrar ' sitt liv ' 

3ch 'sin framtid p& att  försörja sinn 
;amla föriildrar. 

Det ar synd om de gamla,. De se 
iin blderdom komma och de ha intet . 
mnat än fattighuset att förviinta. DA 
iraga de icke i betiiiikande att  offra sitt . 
3arns lycka för att  därmed radda sin 
?gen, genom at t '  viidja till ett vekt barm 
!örfalskade moral begrepp. Föräldrnkiir- 
eken, falskeligen prisad, visar sig har 
lom blott sniken egoism. Men det hiin- 
ler oftast, att dessa föräldrar gnata p i  
lina egna barn, darfiir att  de offra kraft 
)ch intresse i de rörelser, vars mal är 
!tt sam halle, som ger sina utsläpade 
;amla en bekymmerfri Alderdom, utan 
 tt deras barns lycka skall riskeras. . .  

den kapitalismen ler ett sjalvbelAtet 
eende över sin egen fyndighet. En 
ikonornisk karl den diir Moses som gav 
bas det dar ypperliga fjärde b.udet. 
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Utvecklingeii och samlivet rniiiiniskori 
emellan franiskapm nya moralbud. filt 
lan föriildrar och barn gives icke blc 
detta ena: Hedra dina föriildrarl ut: 
dar 'vaser fram som det första och stö 
sta budet detta: Vörda. dina barn! R1 
kar eoiu vilja ha ett barn, miste mi 
andakt och vördnad gA det nya liv€ 
den nya mHnnisk;in till möteu. De mas 
börja Iiira att  barnet inte blott ar der; 
egendoni utan hela miinsltlighetens. 0 c  
att barnet, den nya maiiiiiskan, för 
och framst öges av sig själv. Agand 
ratten till sig ajiilv Rr en helig lag, sol 
icke far kränkas av ndgon, icke av san 
hället, icke ens av fiiriildrar. 

Föriildrnr milste lura sig hysa aktnin 
fiir individualiteten, för den nya männ 
skan i deras barn, om de skola vant 
nilgon aktning tillbaka. Ty barns aks 
ning och vördnad för sina föräldrar i 
blott en naturlig följd av föräldrars ak 

. ning för sina barn. Av denna ömsc 
sidiga aktning skall framväxa ett natu: 
ligt, innerligt, förtroendefullt förhdlland 
mellan b:irn och föriiidrar. Efterföljar 
det av budet svörda dina barns,. bs 
om naturlig 'frukt efterföljandet av bt 
det shedra dina förfildrars ! 
DA skall de stiindiga predikningarna 

3 hedra dina föriildrar~ l upphöra. Oc: 
efterlevandel av detta bud skall känna 
som en lycka' och en gliidje, och ick 
som en tung plikt. 

Föräldrar m h t e  lära sig ha vördnac 
för eina barns sanninpkiinsla, ty denn, 
känsla hos barn och ofördarvad ungdom 

' a r  ett uttryck för iniinniskans stora ocl 
heliga nöksnde efier den fu:llkomlig; 
sanningen, är den kiinsla, varur religion 
filosofi och vetenskap uppsprungit; me1 
även denna   an ni ng sk an sia nedtryckei 
pA allt satt genom detta ssmhä~ll~es upp 
fostringsmetoder. Redan i barndomer 
kommer kanske föräldrarna nied sin2 
välvilliga förh Allningsorder : ,SK skall dr 
göra, SA skall du  vara, sa skall du  saga 
dH tycker man om dig, d i  gar det di$ 
'bra i världenr. SA inläres pA detta säti 
redan i tidiga barnahren lismanciet oct 
krypandet, medan stoltheten och rak 
vuxenheten förkväves. 

Sedan kommer skolan. Skolam endr 
ledande grundsats skulle vara: 86k san, 
ningenl Nu är den denna: Tro lögnen 

,Kanske det ock gives tillfiillcn i live1 
d& den unga mannen eller kvinnan, son 
all uppfostran till trots, ilndh vill levs 
sitt liv i obrottslig sanning mot sig sjal\ 
och mot andra, kommer att genom lic 
och handling stöta sig mot det; sam- 

. hälles lagar, som varna lögnen men för. 
följa sanningen. Kanske, dA, nHr han 
vill följa rösten inom sig, som befaller': 
Hel och full sanning! kommer den val- 
menande föraldrakarleken - egoismen - 
och lägger sitt finger pb den Uni, re san- 
ningatalarena mun och lismar: Du skri11 
.inle ropa ad högt, det kan g& dig illa. 
Du mister ditt levebröd. Du r'örrnbr i 
'alla hiindelser ingenting. Det ar andra 
som skall göra, det och inte du. Tank 
pil dina föriildrar l Vill ' du skaffa dem 
sorg och bedrövelse pA dorari illderdom? 
Just nu, nar du har en sb god plats 
och en di bra inkomst. Det ar nog bra 
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Det ar. synd om unga rnantiiskor. A 
alla smiirtor ar val den svhrast, d% dc 
unga upptacker, att  hans egna EörLildra 
som han blivit liird att hedra och akt, 
och som han sa giirna ville se upp l i  
och älcika - d& han upptäcker att dest 
föraldrar hellre vilja se. honom som e 
viilbärgad lögnare %n som fattig sal 
ningssiigare. Då han  upptacker att fö 
äldrerna mer älska hans pengar an har 
~jäl .  Och om det inte vore under ske 
av välvilja och oinsorgl 

.Föraldrakarleken skall en gAng luttrz 
OrAn denna egoism, som nu gAr som e 
svart trRd genom densamma. En egoim 
3om den förnekar, men som andoc 
Snnes. Den skall e j  blott ta  sig uttryc 
1. ömma omsorger om barnens lekamlig 
valfard, utan i ömma omsorger om di 
.as andliga välfärd. Den skall hellr 
vilja se barnen g& korset till mötes me1 
:n reli och obefläckad' sjii1 i behall, ä: 
'egt krypa till maktens fot, att  för vin 
iiinde av materiella föidelar förnek 
tanningen och sälja sin sjiil. Den ska1 
ilska miinskligheten mer an sig själv 

Lyckliga de unga, som g& till storm 
not lögn och orgttfirdighet, de unga 
rars moder inte grater över sina barn 
annings- och rattfardighetskänsla, utar 
;ladjestrAlande säger: DS& vill jag s, 
hg, du unga människa. som jag fött ocl 
burit, gA rakt fram, vik aldrig At sidan 
Iata lögnen av hela ditt hjärta, ropa pi 
anningen in i' det sista! D& kan jat 
ugn dö.. Vars fader stolt säger: b Ja{ 
av  dig livet, emedan jag älskade mänsk 
igheten, jag önskade giva At den en ny 
n sann, en skön manniska. Min önskar 
a r  blivit uppfylld. Svik aldrig san. 
ingen, hellre d ö l ~  

Men stidana föräldrar äro sällsynta . . 
Men den unga människan, som ägei 

Bdana föräldrar, ' skall aldrig, aldrig 
Iömma att  hedra och vörda dem, skal; 
Idrig svika dem -- det vore att  svika 
inningen själv - utan med glatt sinni 
ch överfullt hjärta dela med sig av all 
,en livets lycka, som kommer hononr 
il1 del. Enarna Hood. 

Fattigbarnet. . 

Sug en syn 7ner rysande 
an ett Uettlurebawts gestalt 
i ett gathörn, frysande, 
en vinterltvall niiu vinden v i n k  Itallt. ' .  
Sug en blick'mer s)m%ancie 

. an den, sona skygq ur Uanzaögoi pir, 
från ett litet svältande 
och blodlöst liv, som blott ur nödens s&. 

Sug en livslott armare 
iin ( lem, Jör villim barnets morgonglöd, 
eonr giir vart Idurtu varmare, 
for alltid varit kall och (löd. 

Suy m sanning hiirdare 
d n  den, som li ter tusen arma smci 
fhrut(m bröd och vcirtlnre, , 

i skam och jatligdoaa förgå! 
-- "Brutu8." 
--p 

kvinnliga kättingsrneder . 

pi engelslra fackföreningskongressen. 
En särdeles dramatisk episod avlöste 

för en stund förhandlingarna p& fack-' 
förening.+koiigressen i Sheff ield. En kA- 
sör beriittar därom föl jande : 

En deputation skulle ha företräde. 
Den bestod av tre arbeterskor f r in  det 
lilla samhället Cradley Heath i närheten 
av Birmingham: Som förut omtalats. 
strejka dar omkring 800 kvinnliga arbe- 
tare för a t t  uppn$ en minimilön av 9 
kr. i veckan. Dessa kvinnor tillverka - 
kättingar och grova järnkedjor. PA se- 
nare tiden bar pressen mycket sysselsatt 
sig med dessa schainmakers~. Men jag 
har alltid trott att  min fraga blivit 
missuppfattad eller att  jag inte föratatt . 
waret riktigt, da det sagts mig att  kvin- ' 

norna i Cradley Heath vor0 kätting- 
grneder. 

Sedan jag i dng sett deras deputation, . 
xivlnr jag emellertid inte liingre. De 
;re arbeterskorna upptriidde p& tribunen 
ned en grov järnkedja mellan sig och 
sn av dem tog till orda, e-nkelt och rakt 
I& sak: 

,Vi komma frAn de strejkande kvin- 
iorna i Cradley Heath, och vart ärende 
ir att  visa viha vännar här, vad slags 
~rbete vi utföra och tala om, vad vi fB . 
ör det. Fiir en sidan kedja, som ni 
e här, fB vi en penny pr yard's. (Unge- 
är 7 öre pr meter.) 

Indignerat mummel nere i kongress- . 
alen. Enskilda stämmor ropa: >ckam- 
igt l D . . . ,Äkta kristligt! r ljuder en för- 
bittrad röst genom det .allmanna ~orlet .  . 

.Vi utföra för det mesta vart arbete 
lemma,, fortsätter arbeterskan pil tri- 
lunen. ,Nu be vi er hjälpa oss, s& att  
i kunna förtjäna 2 Va, pence pr yard.. 

*Ja, ja l r rorpar kongresaen. 
Deputationen drar sig tillbaka. Den 

,ar gjort ett starkt intryck och kongres- 
en beslöt ett  sympatiuttalande, vari de 
tackare offren för en skamlig utsvett- 
iing tillförsäkras kongressens moraliska 
töd. 

Opinionen i hela England ar för öv- 
igt pil deras sida och arbetsgivarna i 
kadley Heath vAga inte längre 'trotsa 
len allmänna 'meningen utan ha börjat 
:e efter. Det är betecknande att själva 
irthur Chamberlain skiinkt de strejkande 
rbeterskorna en penningsumma. iinder 
.et han samtidigt förklarade att  deras 
landiga arbetslöner utgjorde en skam- 
.iick för engelsk industri. 

P& det stora kvinnornötet i ~ r u r h v i ~ s  
us i sam band med ICöpenhamnskonfe- 
m e n  för kvinnor hade ett av de upp- 
:adande engelska ombuden, fru . Mac 
bnald, ndgot liknande att förrniila oin 
en utsvettning, for vilken kedjemtiker-. 

korna äro offer, och som db i dagarna 
ikulle medförs här namnda strejk. . . 
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Till iKvie~nokEubbar~~a. 
  ed del anden från V. U. 

Rösträttsfrågan. 
' 

V. T!. l i i~ r  1)ch;incllat' beslutct p& Iiö- 
pcn 1i;i iiiii~liouf creusen i l ivi~riornas 
röstrii tts Fraga och diiwicl fa t ta t  ne- 
c1iiiistr"icuilc iittidiindc, vilket V.. U. liiir- 
iiiccl Iliii~urir till kliibl.)grn;i under Iieiii- 
stiillnn oiii anslutuing till cletsariiriis : 

' 'Socia lilciiiokratislm Iivinnol~onf c- 
rciisriiis ~~crl is t i i l la~cle  utskott uttalai: 
sin f ii l l it ;i n s l ii t n i n g till intcr- 
ri;~tioilcllii l~vii~~ioltonferensens :i Kö,- 
pcn Iiiiiiin fattade beslut i 1winnor.na.s 
ri-istri i t tsfr~~a. I l  e t t a ii n n n ni e r 
c l i i r f ö r ,  a t t  a r b e t a r l r v i n n o r -  
n a  i c k e  k u n n a  f ö l j a  r ö s t -  
r i i t t s r ö r e l s e n s  . & L o n c l o n -  
l ~ o r i g r e s s c n  1 9 0 9  b e s l u t  i 
t a k  t i l c f r 5  g a n .  clA a r b e t a r -  
k V i 11 II. O r i Il t (! h G i! il C 1 1 e r k 11 11- 

 ii.;^, ; i r b c t i i .  f i i r  c n  p n r t i c l l  
Ii \. i 11 ii o r i5 s t I: ii t t. 

För sliitl.igt; iivgii i.~iiirlc och snnlction 
nnser V. U.. iitt 1:)cslntct 11ör 11iiinslz;jil- 
t;is till iilistii JATS socinltleii-iolirutislra 
I ;~innol ;oi~g~.~ss  i S ~ O C ~ ~ I ~ O I I I ~ .  
IT. U., 1ippiii;iniir till sist alla lwinno- 

, lcliil~liai-, l i ~ i n ~ i l i g : ~  och andrii. faclrför- 
ci~iiignz., a.rbctiirl<oiiiiiiuner, iingcloms- 
1~liil)l)ar och pnrtiprcssen a t t  mer 3n 
Iiittills taga. iipp I~vinnoriistrii ttsf ragan 
till lwliandl ing och driva. agitritioii för 
dcnsniiiinn siiilit &tt, isynnorlict t;i,git i 
övcr\riigrintlc fn ttig\riPir(lsstreclicl; och 
dcss lronscl;vcnsc!i' i dcn T i  ntlninnslm 
riistriittcn. Fiira cn encrgislz ;~gi.tntion 

.mot clctsiinin~a vid alla tillfiillen., sk 
a t t  clct till sist föres 11oi:t u r  författ- 
ningen och diirined jiimnar viigen för  
en iirlig och deinokrcztislr lösning av 
b8dc kvinnors och. mans röstrktts- 
f r ign.  " 

Utdrag ur V. U:s berättelse till 
irsmöltet. 

"Det första V. U. miiste förctaga sig, val 
a t t  reilipcr:~ och justera liongrcsscns proto. 
ltoll, f5 ilciii tryclita och espedierailc til: 
s:liiitlig:i lcongressens oizibud ocli deras orgz 
iiisntioncr, inbjudna gsster, Icongrcssens fö, 
rcdragsl1;9llnre, partipresseii, partistyrelsen, 
riksclagsgruppen, laudssi,lrrctariatet, arbetar. 
Iroiiimuncrnn saiiit till alla l~vinn~kl~ibl~arnn. ,  
Vidare a t t  fortast rcnlisera konpres:scns lm 
slut och c15 friinist börja med o r g a n i s a. 
t i o ii s a r b e t e t. V. U. tillsltrcv flera av 
kamraterna i landsorten a t t  &taga s.ig .@ta. 
tion och e.ftcr do inkoiiina svaren inecl cliiri 
givna löften ocli avslag börjades förarbetct 
för agitntioncn. Deii första resan iitförcles 
av fru I'lofstcdt-Carlssoii, 1S okt.-30 nov, 
.1!)08, och ~oiiif:itt:;ii.dc platser i Viistergöt. 
lm,  Xiirltc, 11cdrc Vii.riiiland, l'Jpl)l:ln.(l och 
Södcriii:iiil:~iiil. I?ru östliiiiil rcsto i nov.- 
ilcc. p5 1.S plnDscr i Uppland och Giistriltlnnd 
och fru Gustafson rcsto i nov.-dec. och bc. 
sölrtc l6 plntscr i v)ist.ra V5rinlnnc1, Viist. 
iiiariland ocli Södernianland. I mars 1909 
b6rj:ide fru Dnlst.röin en resa pil 23 platser 
i Slcane och i april reste fru östlund. p5 1.6 
platser i l3leiriiige. Dettn, n r  ordiiiarie agi- 
t;itioiisresor uncler första :irhctaHret och oiii- 
Eatta,cle 116 platscr. Enstnlin inötcn, clelvis 
bcltostnclc s v  orgaiiisn.tioiicrna sjiilvn, men 
t i l l  villta förcdr:ig fiiriiic:ill:its gcnoin V. U., 
Iia iiiidcr s;m 111:~ a r  varit 28. 

Undcr rlct aiidrn nrbctrrhct 1mr fru Gmtnf- 
son vari t 11% tv5 :tgi tationsrcsor, d m  f örstn 
i nov. 1009 i Viirnilancl ocli Dalarna pil 12 
platser och den andra i febr.-ninrs 1010 pH 
17 platser,' i SniKlaiid ooli Rleltingo. ' Blida 
ilcssa resor Iia n5ra helt beltostats s v  liliib 
b:irna ocli anilra organista.tioner. Genoni till-' 
fiillig agitatiaon liar cloclc V. U. under sainrna 
i r  aiiordnat ocli förinedi:~t iiiötcn ]G 33 plat- 
ser :i l;iiirlot, .:LV i10111 7 i iivrc Norrliiiid. Diir. 
till Iinr fru öst.iiiiiil i nov. 100!) ngitcrnt c ~ i  

tie1 minad i SkBne för Skbnska Pnrtidietrikm 
tcts rliliiiing s:~iiit 1i:lr ilcssiitoiii V. U:s 1110il 

Iciiiniar uiiclor loclcoiiteii ocli storstr.ejltoii Iial. 
lit ctt  SO-tal föredrag. föriitoni (le ofta $ter. 
Iroiii iiin ii dc, ':iv organ iq;~tionerii:i sjiilva -bolc!, 
st:itlo f i r i ' l r : ~ ~ ~  i .St.oc:l<lioliii iiic1.1 oiti- 
l i 0 , j i l .  

Agi l . :~t i~~nci~ 11:u GLIPIIW I I I I ~ O I ~  tlessi~ t v i  

ar oiiif:itt:~t oiiikriiig 270 .L'ijroclr:~g. Dcii har 
dock i c h  lrunnat p1:liilliggns cfter c t t  full- 
stl.indigt systeni, cliirför a t t  V.' U.. haft;, soni 
arbetarriirelsen i sin liclliot, clcoiioniislrt bc- 
kyniiiiersa.nit och nied anledning dlirav sv?irt 
att  arbctn niecl gocla och synliga resnltat. 
Därför har t. es. norrlnnclcagitatio,nen eiiclast 
endast w r i t  planerail hittills. 

Tre g h g c r  har V. U. 11 tarbetat resplnncr 
och Itostii:itl.sbcrSkiiing:ir samt boslutat. ngi- 
tntion i Sorrlnnd o& alla tre gUngcrnn har 
V. U. .n ih t  uppliiiva bcsliitct, emedan clet 
jiist du icltc fyini  ts s5 niyclcet pcngnr, soiii 
behövclcs för a t t  siittn. i g h g  cn tvd rii5na- 
3crs agitation i hela So:rrlanil. S y a  bro- 
jchyrcr, cnljgt ltongrcsscns #beslut, liar V. U. 

nv samma sltal ic'kc vigat  bcsluta .att uti- 
giva.' ' 

Basar till f örmin för I'fforgonbris. 
V. TJ. har beslntat a t t  &?n 32-13 

nov.  nnorclna cn lmsar i Stoclt1iolin.s 
li '01li~t~ 1Ii.w' 13-sal. till fö rmin  för 
;\.lorgoiibris. Detta bcslut goclkiincles 
av 5rsniötct. Men so111 ju var  31orgon- 
bris $1: licla Imclcts och' icke endast 
Sfoclrh.oliiis ar11eta.rlninnors tidning, 
s& ansc vi, ntk vaxje kvinnokliibb skall 
och 11ör l>itlri~ga, till a t t  det hlir e t t  
gott  rc.sii1ta.t av bnsaa:en. 

Gcnoiii a t t  s;i.ncla g h o r  och pengar 
till b a sann  gOrc7, enskilch med1eiliiiia.r 
ocli Izl.iil~l~a,rna cn god sak för  sin ticl- 
ning och för  det geincnsainn-ia arbetet. 
Tig upp fr;Pi.gin j kl.nhl>a.rna, ans15 pen- 
gar  u r  kassm eller gör en insamling2 
sy och slri.nlr arbeten i klilbhens 
nnii~n, ge' som cnskilrl inedleni en giva.,. 
oni aldrig s9 liten och ringa. Dct be-' 
tyder dock SK ofantligt inyclcet för  det 
hela. Vidare meddelas i cirkulär till 
lclnbba.i*na, nwn reclan nu ]can mycket 
ritxiittas genoni bidrag och @vor till 
bn.saren. Dessa, hörn- siindns iindcr 
iidr. : l? r U l3 l j n IJ j 11 C], l. C y, 1' il n- * 

i l e l g h t i ~ n  J. l3 I ö. g., S t o c k -  
1101171. , 

r a t e r  ! A l.la sliola vi bidraga 
till a t t  ett enastaende gott resultat gi- 
ves av basaren til1,förmån för vår egen 
tidning, Morgonbris. 

Den olycksaliga Köpenhamnslronferensen. 
I .Arboteta För den 20 sept. hade fru E-a 

D-.n ett par alskvarda bitar om kvinnokon- 
Eerensen i Köponhsinn. 

Uppriktigt sagt har undertecknad anda ae'n 
konferensen & , t  .och vantat, a t t  det ovader, 
som d5 var under iipprregling ekulle urladda ' 

sig, och mycket riktigt s& kom det. 
Först om fru Anderseons motion. Jag sager 

med flit fru Andersson, ty jag antar hon ar  
nammn till den. Fru E-a ar emot all brann- 
nilrkningl Vem var det som har'om Aret 
;alnde om at t  mannen borde kaetrerau? Jag . 

;ankte nihtan det knnde jlmftiras med br8n- 
mfirkning si nvltr som nELgon annan. - - -  . . 

Frii E-a aiiper a t t  hon ej  #brydde sig om 
  tt vara ond p& en konferens (1Br vent som - 
helst kunde bekliida eig med ett mandat.. Vad 
menar nu fru E - s  med? det Vid samtal : 
med fru E-a sade hon rijiilv det .va?- ingen 
 BO^ anmodat hmne. 

Morins rrtt inhiign mm oj Iwlo nninotlnts 
hildh Voi.0 11OrO i H(INH~C)IINNIIIOII  l l l ld~r  for- 
Iiiiiitiling~irnn, dfir jii ilvon frii N-n ~ n t t  - 
[hr mnn vR.1 iinclh tro 1it.t do voro Iiotlorlign 
nog at t  ej doltagn i r6stningon. blenar fru 
E-a daremot att en del av ombuden fingo 
lir egen kassa bestridn en 'del av omkostna- ' 

dernn, eB tror jng det var nigon som skrot 
 ite ed, till den stora kongressen, att  man kunde 
vara glad över att m m  sjalv kostade p& sig 
kalaset. Eller fru E-a, kiinde det möjligen 
vara eb att  iiven till den konpresken #vem 
Jorn helst, kiinde buklada sig med et t  mandat? 

S& till eist hbgrs ord om r6striittsfrhgan 
)ch den e. k. iitbrytningen. För egen del 
var jag genast fullt p i  det klara med at t  ri 
ildrig komnia att  p i  med högorne kvinnor ' 

)m de börja arbeta för pnrtiell röstratt. Vie- 
3erligen ha  mannen, som frii E-a eiiper, en- 
l a ~ t  i i t t  partiell rtistrstt., och vi f& v#l vara 
iöjda, om vi f A  lika mycket eon1 de. Det 
ir sant, men mig veterligt var det trote derae 
woteet denna röetratt pava dem och de ha 
ildrig arbetat för annat an den punkt i parti- 



pyogrnmnieb som tnlnr om al:ni%n, i i l i ~  ock 
direkt rtiutrittt. Jng liar iiigtii kiinnedom on1 
att den piinkten hidrate för kvinnorneu vid 
komiiimde. 

(Soc..Dc.ia .) A. Fr- 

Vi ha till detta att  endast Ater kon. 
statera hur fru JClina faller kamrater i 
ryggen och det finnes aren arbetarkvin- 
nor som %blivit bittert besvikna p% fru 
Elmn själv. * * 

I snmmanhang med ovansti\encle bör 
' Atergivas hur man i Rlnlrnij tiinker följa 

ett internationellt beslut. Enligt Arbete1 
har följande uttalande beslutats darnere 

Med anledning av en mellanelapen artike' 
i Sydsv. Dagbladet, vari gliidjen Over en eoa 
cialdeniokrati.oka kvinnokongresssns minel 
sagt nQgot Enrhastade beeliit att de social- 
demokratieko kvinnorna skola g$ ut ur de 
borgerliga röstriitteföreningarna, kommer rik, 
tigt till nyiies, he vi ,att f A  drypa litat tnalörf 
i pliidjebikgaren. Soin bekant !\r just ej nainnds 
tidning nágon viin av kvinnorösrriktt, det iis 
vi rö~triittekvinnor vid m h g a  tillE!illen erfarit, 

FrAgan om uttriide har, sb vitt underteck 
nade ha sig bekant, ej varit föreniAl för vare 
sig diskiiseioti eller beslut inom  kvinnorna^ 
led. Icke ene har det beeliitats nagot om 
saken i kvinnornas arbeteutskott, titan bedu. 
tet kom som en överraskning, och ej  en ange 
iiiiin sitdan. Fliljden Iiiir i staden kommer 
troligtvis att  bliva icke blott kvarstiende i 
röstrat.teföreniiigeu, utan Sven agitntion för 
nya medlainmar frAn vara led. .Vi anse ntim- 
lipen röstr8ttsFöret1inparnas taktik vara mera 
klok och bör förr leda till mttlet, Bn den av 
Kiipenhnninskonpremn anvisade viigen. Men 
med den bristfi~lliga kunskap om eocialdeiii& 
kratin, soiii de borgerliga tidningarna niistan 
alltid liigpa . i  dagen, trodde de att .allt som 
en eller flera företageamma. kvinnor .kunns 
hitta pli att besluta oni, skall vara'en lag 
for oss alla. . 

&ergiv btminstone den villfarelsen, rida 
Sociatclenloibatiska röstrattslivimtoo*. 

Vi ha för vSr del intet annat att siiga 
an att  dettri uttahnde m& synas om 
nagot förhastat. V. U. har fattat sitt 
beslut och liimnat det till klubbarna, 
och före konferensen' kände ingen till 
de uttalanden som skulle föreligga A 
densamma i sjiilva friigan. 

Enligt uppgift om medlemsantalet i 
v8r klubb i Malmö och om hur må.nga 
socialdemokratiska medlemmar det finna 
i rö~trattsföreningen,, synes det. som vara 
kvinnor i N a l m ö  in te  heller föl;ja na- 
tionella kongressbeslut. Men vilja nu 
viira kamrater  i lllilmö inte följa be- 
slutet e& ar det ju delas sak. 

Vi kunna niirtill meddela att  Stoclrholms 
d m .  kvinnokliibb antagit V U:s utta- 
1:inch och :itt SU(lrii kviiinoldiibbcn i 
Stockholin utt:il;tde sin aixJiitriing till 
konferensbeslutet och tacksamt erkände 
om budets röstning i fragan. 

\ 

AIIa brev och försändelser rörande 
K U:s arbete, korrespondens, föredrag 
o. E. V. bör härefter tills vidare sandaa 
under adr. fru ;Illm Zilzdley, T~mnel- 
yatcm l U, I, Sto~kholm. Fru Gustaf- 
aon har av 19kare tillrAtts abaolu: vila 
för att Gli frisk och d i s t e  sIrledes t2B~rfö~ 
för en tid nvetd frlin det arbete hon 
hittills haft inom V. U:s' verksamhet. 

V. U:s rapport till Internationella 
sckretariatet. 

(Forts. f r in n:r 9.) 

I augusti 1908 höllo Sverges social- 
demokratiska kvinnor sin första kongress 
i Stockholm, diirtill inbjudna av det & 
1907 Ars konfereris valda arbetsutskottet. 
Till denna kongress siindes 57 motioner 
och 39 ombud fran 36 kvinnoklubbar 
samt 20 ombud frfin 19 fackföreningar. 
I tv& motioner fördes fram förslag om 
bildandet av ett socialdemolrratislrt kvin- 
noförbund i Sverge, för att  bättre och 
med mera planlagt arbete kunna föra 
agitationen och föra fram kvinnornae 
intressen och för dem viktiga frcigor 
inom partiet. Dessa förslag blevo dock 
förkastade och beslöt kongressen att  ar- 
betet skulle fortsiittas som hittills, under 
ett av. kongressen valt arbetsutskotts 
ledning. I denna fr8ga antog kongres- 
3en följande ar betsprogram : 

Moni. 1. Kongressen väljer ett arbeteut- 
;kats, bestaende av 9 pereoqer, darav 5 bo-. 
satta i Stockholm, vilka utgöra'verket. ut~kott ,  
>ch 4 i landsorten. . 

Ordf. raljes av kongressen. . 
Verkst. utskottet viiljer inom sig vice ordf., 

i ~ s ö r ,  sekr. och v. aekr. Vid lika röstetal 
.iar ordf. utslagsröst. 

Verkst. utskottet ar  gemensamt ansvarig 
for ekonomien. 

Mom. 2. Verket. iitekottet utgiver ~oc:dern. 
kvinnornas organ, Morgonbris. T~dningen 
 kall utkomma minst en g h g  i n h a d e n ,  
earnt redigeras i full överenastiimm'else ined 
socialdemokratiska principer. Den redigera8 
sv ordf. i samråd med verket. utskottet, och 
skall behandla alla speciella fr8gor som aga 
intresse och betydelse för kvinnorna. Dess- 
utom bör siirskild uppmarksamhet agoas At 
ntlandets soc -dem. kvinnorörelse. S&v%l i 
h8ga om utrikesavdelningen som i andra 
viktigare spörsmAl bör utskottet anlita kun- 
niga medarbetare, och i friimsta rummet de 
árafter, som finnas att tillgii bland kvinnorna 
inom vart eget parti. i 

Blom. 3. Det Sligger ordf. att  verksts.lla 
a l l  korroepondene sanit utföra alla expeditione- 
;öroiiidl pA baeta srtt. 

I<asst)ren skall föra sával utskottets som 
;idcingens rakenskaper var .för sig. 

Sekreteraren skall förii noggranna protokoll 
Sver verkst. ntskottots ~lamnimtriiden. 

Mom. 4. Verkst. iit.ebottet skall st8 i stiin- 
iig r:ippoi t incd ~tyrclselet1:iinil~orna i lande- 
wtoii. D U H ~  Iiro ~ k y l d i p ~  ntt till verkst. lit- 
ikottet iiil!liili~n nllri iipplyaningar rfirniide 
Ict geiiioiioiiminii nrbetot, esmt vnra bdijalp- 
liga ined ordnaiidet av nritationen inom sin ort. 

.STerkst. 'at3kottet kan, iiar viktiga frtigor 
rl9t liriiva, inkalla ledamöterna i landsorten 
till geineneam Crverlaggning. I dylika fall 
bestxidas otnkostnnderiia efter eamma berak- 
ning soni lir gsllande för agitatorerna', 

blom. 5.' Verk~t .  utskottet skall handla et'. 
:er de beslnt eller uttalanden som gjorts av 
cvinnokongressen samt 8r ekyldigt al t  till 
Socialdemoki.atiska yartiatyrelsenu i9.srnt)te 
iil!tmna ~9vH1 revisionsboractelse eoin rerlo- 
:arelse för sin verksaniliet. . 

hlom. G. Ordt. Atiijntor et t  av kongressen 
!aatjtfill t rtrvotle for espodi tionugöroni~l, eam t 
$tt Iiyresbitirag. Dessiitoiu ett sarekilt arvode 
'ör tidningeii Norgonbriu, vilket1 seiiuro sum- 
ns utgbr ur tidningens kossa. 

rj 3; 
Agitationen. 

Mom. 1. Verket. utskottet handhaver och 
leder agitationen, samt anekaifar , larnpliga 
agitatbror. 

Mom. 2. Agitationen ekall bedrivas i full 
överensstiimmulso med sot.-dem. partipro- 
grammet. 

Mom. 3. Soc:dem. kvinnoklubbar böra bil- 
d a ~  överallt dar shdana annu ej  finnas. 

Nom. P. Agitationen bör tillgodose dha l  
politisk, faclclig som kooperativ propaganda, 
etarkt betona nykterhetsrörelsens stora bety- 
delse samt i övrigt beakta alla för kvinnorna 
aktuella frligor. 

Den sk rist liga propagmclan bör till yodosee 
genom epridande av ,broschyrer och mo-  
skrifter i a& stor utstrackning som möjligt. 

Kongresser. 

Mom. 1. Kongress bör avhUlas vart 3:e 
Ar och, om möjligt, omedelbart' före parti- o 

kongressen. 
Mom. H., Representationsratt aga alla kvin- 

noklubbar, som tillliöra soc.-dem. arbetare- 
partiet, samt alla kvinnliga och s. k. blandade 
t ackföreningar, som tillhöra Landsorgacisatio- 
nen Varje organisation Ooer att sitoda e t t  
ombud för varje 80 tal medlommar. 

Mom. 3. Resakostnaderna beräknas enligt 
resefördelning. . Dagtraktamente bestrides av 
organisat ionera sjalva. 

Mom. 4. Kongressen bör i frilmeta rummet 
behandla agitations- och upplysningsarbetet 
samt sadans frigor som speciellt ha bety- 
delse for kvinnorna., 

Mom. l. ICvinnoklubbarila böra stA i livlig 
rapport ' med verket. utskottet genom korre- 
epondens, insanda upplysningar om verksam- 
heten, namn och adr. B korresp. sekr. m. m. 

P% kongressen behandlades aven denna ' s 

gAng agitations- och rösträttsfrågan, nyk- ' . 
terhetsfragan, upplysnings- och skol- . 
frhgor, barnarbetet i industrien sexuell 
hygien, kooperationen, .lag- och ratts-. 
frågan, militarismen, o. s. v. Uttalan- 
den i de viktigaste frfigorna följer har 
nedan. I röstrattsfrigan föl jande : 

';DEL den ~ocialdemokratiska kvinnorörelsen 
p& sitt arbetsprogram har upptagit kravet p& 
rostratt och valbarhet för kvinnor och dB 
den borgerliga röstr#ttsröreleen ethr mycket 
oklar i de fragor, @om narmast beröra arbets- 
kvinnorna, anser kongressen att arbetskvin- 
norna bäst kunna arbeta för en riittvis lös- . 
ning av frhgan genom sina egna organisatio- 
ner (de soaialderuokrntisks kvinnoklubbarna). 

Men det bör likval stii fritt för varje med- . 
lem i vRra klubbar att, om de s& öneka, aven 
vnra med i den borgerliga rörelsen, isynnerhet 
om de darmed skidle kunna motarbeta den 
tendena, som p& ii1Angs hK11 s p k s s  inom b ' 

donsnrninn, och vilken &r ut p& att viljs 
tngn emot ott rtistrllr tul0rlilti~ Horn stlillor nr- 
butisltviiinornri utn!if~r. 

Vidare givor kongressen don blivande sty- 
relsen i uppdrag, att e& Ifcngt möjligt genom t 

agitatorerna .upplyes arbetarkvinnorna om. 
röcitrlttsfrhgan och dess viirde och genuin ut- 
sandandet av Iampliga broschyrer om politiek 
och kommunal författning och om de storre 
socialii fri5gorna söka bidraga till att  silirka 
kunskapen i medborgarbildning och samhalls: 
l!ira.. 

I frtigan om sexuell hygien beslöt 
kongressen följande: . '. 

Kongreesen anser, att  vid varje forsök at t  
lösa den e. k. sexiiella fragan huviidvikten 
bar JSgras .vid slldsiia &tg#rder, som kiiniia 
bofratiija det' korutiinnde sliiktets bitsta. 

Kongressen beelutar darfor: 
Lo) at t  uppmatis partiate rikadsgeinl5n att . 

energiekt nrbetn p& införandet av N. k. nio. 
dersknpeförsiikring genom etatens medverkan 
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20) ntt. iippinnn:t do ~ocialtlcniokrnt.i~li: 
.r!t adnf iill iiiilktige titt nUlr:i 5ictndkoiniii:t tJlfill 
.loii fiir nlln kviiinor att I5  uiitlervieiiiii)= , 
,t)nriin\?Artl, u\~cntuullt gciioiii bai.ii:ivArcI..ilioiii 

30) :itt iippniatis kviiinoorg:\iiirc:iIior~crri:~ at1 
wrka  flir oii priiiidlig ocli e:ikk'iiiiliig iipp 
lyeiiiiig :\t iiiigtioin av b h l n  könen i nlln til 
<iaii ~rxiiel1:i i'r:lgnii 1iSr:iilclo otiir:Ideri (tfettr 
L m  l~iiipligoii eke gciioin aiiordnniicIc!t n\ 
iipplysiiiiip~iii~teti emtt gonotn tillliritidnliAl 
1;iildet i iv  liliiiplig litterntiir till 15n och iiikfip) 

4:o) iC\~eiitiiollt Idtor kongres~en iit.iirbetz 
genoiii enkkiiniiig person 011 för b:tdrr köiior 
srsedd I3ttfnttlig broschyr angieride sexilel 
hygien. 

I arvaktnn p l  den genom svenska 1Rkare 
:&illskapets initiativ iitkommande broschyr 
Ainnet aiieer koiigresson att det tills vidnri 
Jim bero med iitgivandet av egen broschyr 

..Skulle det eiiiellertid visa eig, att itiriehblloi 
i denna broschyr icke sliulle vara e:P. latta 
fattligt eom vi (inska, anser kongressen. att  v 
~bCira gA i författning om att genom @ii sak 
kunnig person I5ta utarbeta en Ianiplig bro 
echyr i #rnnet s 

Mot detta beslut inkom följande re- 
mrvation av 23 ombud: 
DA vi anse att resolutionen i motionen rö, 

rande sexuell hygien nr @:i försiktigt avfattad 
att.n de icke, friutilende frAn inotiotieii, inled, 
ningeantörandet, ciobatten, referat och proto 
koll, eliger vad frAgan galler: upplysning om 
förebyugandet av för t#ta havandeskap, ut, 
tala undertecknade sin reservntion mot; reso- 
lutionen, db vi icke i kongressene s i ~ t a  stund 
kunna yrka Qterremiee. 

Till ordf. och redaktör valde kongres- 
sen Ruth Gustafson. Till övriga leda- 
möter' av verkst. utskottet valdes fruar 
Anna Sterky, Elin Lindley, Agda o s t  
lund och fröken Arnanda Horney. 

Till ledamöter av arbetsutskottet i 
landsorten valdes frlin Anna Ekbtrg, 
Signe Hallin, fruar Ugland-Anderson och 
Anna Fredin. 

Sedan denna kongreea har rörelsen 
arbetat under dels goda och dels tryckta 
tider. 

Med anledning av de ekonomiska EV&- 

righeter arbetarkrelsen kommit in uti 
leftex 1909 Ars konflikter p& arbetsmark- 
.naden harutakottet kommit i ekonorriiskt 
trAngmA1. Dock har arbetsutskottet gel 
nom de pengar Eom erhallits från pa:rtiet 
och med kvinnoklubbars och med andra 
organisationers hjiilp pb 2 Ar anordnat 
över 270 agitationernöten o1ik.a plat- 
ser i landet. Agitatorer ha varit friiar 
Kata Dalström, Agda Ostlund, Amanda 
Horney,  Riith Gustafson och Hilrna 
Hofstedt-Carlsson. Skri Mig agitation har 
utförts med broschyrer i rätt stora upp- 
lagor samt utgivandet av iidninqen 
s Morgonhis*. 

*llorgo~ibvis. var till en början Kvin- 
nornas Fackförbunds tidning och utgave 
företa gdngen till en basar, &om förbu?- 
det anordnade i nov. 1904. Tidningen 
blev d& ei omtyckt och värderad att 
förbundsstyrelsen beslöt att  fortsätta ut- 
givandet av, sMorgonbris~ en g&ng i 
kvartalet. Aren 1907-190s utgavs tid- 
ningen 6 gAnger om Aret. Under dessa 
4 företa i r  redigerades s Morgon bris 9 

av fru Anna Sterky. Kongressen 190s 
beslöt p& flera förslag och p% erbjudan' 
f r h  Kvinnornas Fackförbund (som da 
anslöt sig till Svenskir Skr2dderiarbet:ir- 
förbundet), att  övertaga r Jlorgonbrie* 
fr9n och med jan 1909 och d i  utgiva 
den en g h g  i mbnaden som den social- 
demokratiska kvinnorörelsens tidning. 

An karsrums socialdemokratiska kvinnaklu bb. 

B hforgonbris~ upplaga har varierat pi 
6,000-10,000 exemplar. ~Morgonbriss 
har gjort sig mycket omtyckt och 
värderad och fyllt en stor och gagnandc 
uppgift i agitations- och bildningsarbetel 
bland arbetarklassens kvinnor. 

Kvinnors nattarbete i industriellt yrke 
i r  som bekant £örem%l för alla industri- 
länders sociala lagstiftning enligt Bern- 
konventionen. Ar 1908 framfördes j 
?n regeringsproposition ett föralag till 
riksdagen om förbud för kvinnor i indu- 
striellt nattarbete. Detta förslag avsloge 
35 av riksdagen, men fördes fram' vid 
L909 års rikedag av eriekilda riksdags- 
män och blev d l  riksdagens beslut, j 
let att förslaget blev antaget och kom- 
&er lagen att  gälla fran och med jan. 
1911. Denna lag mötte ett kraftigt 
aotstAnd just fran arbetarkvinnornas 
,ida, emedan den mfiste anses som obe- 
;ydlig och icke skyddande dem den av- 
jag. Uttalandet friin konferensen 1907 
itArmi bestämd opposition mot en sadan 
agstiftning för kvinnor B arbetsmarkna- 
ien. Detta uttalande följde konferennens 
trbetsutskott konsekvent och när SA lag- 
iörulaget kom vid 1908 Ars riksdag an- 
ndnade utskottet protestmöten och s'kri- 
reluer mot förslaget. P% ett stort möte 

Stockholm, besökt av över 800 yrkes- 
krbeterskor, an togs föl jande resolution : 

m'vlbtet förklarar Gom sin Asikt, att  don i 
sikadagen frarnlamnade kungl. propoeitionen 
'(lr~ncle förbud för kvinnor inom visaa yrken 
itt arbeta nattetid tir for kvinnorna omta& 
ig, d& den direkt etrider mot derae intressen 
lom arbeterskor. 

Förslngets verkningar, om det blir lag, 
:ommer att uteetanga kvirinorna f r h  de 
)iiyt avlönade yrkena, och ekarpa konknrran- 
len i de eamst betalta yrkena till ~ k a d a  för 
Le sjalvtörsörjande arboterukorna. Darfor 
nAste detta fördag betraktns av dem det 
$Iler som ett försök till undantapelag och 
ned bestamdhet tillbakavisas. 

Arbctr~reklnssens kvinnor ha aldrig tillfi.&nts 
ctcmrn för tlem ilii ytterst viktiga snk och n a n ~  

:m ej be.qura att desea, soin unitzc äro röet- 
~utlslösn, skola gorlliiilznn en Zaq som i sig sjiilu 
bida ur en skei ir~form ?zur det gullev verliligt 
kydd jör kvinnorna. SIinll en reform ifriga 

om nattarbetets inslc~anlcnin,q eke, måste denna' 
omjatta såvul man som kvinnor. . . 

Förslagete bestiirnmeleer kan ej heller i 
nhgon man anees Iosa frigan om hur kvin- 
nans hälsa bäst skall kunna framjas i släii- 
tete intresee, utan anser mötet härvidlag mera 
skydd för kvinnorna ligga i en praktiskt 
genomförd moderskapsförsäkring för arbe- 
terskor. 

Vidare anser mötet; det vara nödvandigt 
att regering och riksdag later verkställa en 
omfattande underaökning inom hemindustrien 
i Sverge, samt genom införande av en ratio- 
nell boetadsinspektion, inregistrering av hem- . . 
arbetarna och möjligtvie lagetadgad minimi- 
lön söka höja detrsa arbetares ekonomiska 
et8llning, d% det a.r p&., liemarbetete omrlde 
som ej blott kvinnorna, utan aven barnen, 
hemmen och därigennm samh8llet behöver 
skydd. 

Rltrtet upprepar aven kvinnornas:fbrut fram- 
stallda krav pli kvinnlig yrkesinspektion och , 

kraftiga Arghrder i fr0ga om hygieniska be- 
stämmelser p% arbetsplatsen, men protesterar 
emot att det föreliggande förslaget blir, lag, 
dá detta mer kommer att ekada an gagna . 
 arbetarkvinnorna,^ 

Denna resolution ger de basta och 
rätta bevisen p% arbetarkvinnornas oppo- 
sition m o t  lagen. Vi vilja ha skydd p& 
arbetsmarknaden för barn och kvinnor 
men verkligt skydd och ha dA pekat pi3 
flera at'ora och viktiga reformer i det 
avseendet.. Lagen är en chimär, en ~ k e n ?  
reform, därför väckte den motstiind hoe . . 
arbeterskorna själva. 

I ett ' n:r av ~Correspondenz-l3latts 
1908 fanns en artikel av hr \Vilhelm 
Jansson om nattarbetsfriigan da i Sverge,' 
varuti bl. a. förekom ett uttryck, satt 
en del socialdemokratiska kvinnor i 
denna fraga fallit partiets riksdagsgrupp 
i ryggen B .  Intet kan vara mera osant 
och förvrängt an detta phsttlende: Reso- 
lutionen, som fattades % konferensen 
1007 blev . tillstiilld . bAde partiets riks- 
dagsgrupp och den dB arbetande kung- 
liga yrkeafarekommittén. Genom artiklar 
i Morgonbris fördes slralen emot lagför- 
daget ut till diskussion inom partiet 
och med b5cle grnypen och partintyrelsen 
hade det divarande D l<viiinokoi~fereneens 
arbetsutskott, samtal och underhand- 



lingar för rnijjligt samarbete i fragar 
Till det förut iian~nda -dora  mötet 
Stockholm vor0 partiets riksdagsrniin ir 
b;judiia och 2 av dem deltogo i diskue 
~ionen. Den CIA nntngna resolutione: 
var i förvag tillstalld rilisclagsgrupper 
Av allt dotta synes, att hr Janssons yti 
rande om k~innornau opposition iir syr 
nerligen ovederhiiftigt. 

Vi ha med denna redogörelse on1 nati 
arbetsfrfigan velat till kamrater i all 
länder ~ i a n  skalen mot detta lagförda2 
att  vi äro emot alla skcnreformer, al 
vi vilja ha verkligt skydd, och att \; 

i denna frltga konsekvent följt partiet 
program. 

Äret  1909 var ett .sällsynt liirorik 
Ar för Sverges arbetarkvinnor. Lockoutei 
och 'storstrejken förmbdde mer an tc 
sende agitationsföredrng. De väckt 
7ila~slr&mlnlz hos v%ra kvinnor och gjord 
dem förstaende för klasskirvipens bel3 
delse och man kan tryggt siiga, att  denn 
sega uthAllighet, det beundransvgrda lugi 
som den svenska arbetarkla~sen visad 
i denna bittra strid, till en övervagand 
stor del berodde pA vira kvinnors han 
givna tillarnod och uppoff rmde arbete 

Kvinnornus rösträttsfrl'tgn star nu 
Sverge friimst p5 den politiska dagord 
ningen. Till de kommunala lagstiftandl 
församlingarna ha kvinnorna valrätt ocl 

' redan i år aven valbarhet, fast uncie 
garantier och streck. Dock tro vi de 
var ett gott tecken, att  den f~rsta kvinn 
liga stndsfullmaktige ~ o r n  valdes i Sverge 
var socialdemokrat, var partiviin Gertnu 
Dlcinsson som i mars detta ar valde; 
till ledamot av Stockholms stddsfull, 
mäktige. I kampen för var politisk: 
rösträtt maste vi alltid understryka der 
ärliga lösningen av frligan och vi ha fö: 
länge sedan kommit till vetskap om at, 

M endast vart parti, vAr klass, socialdemo 
kratien, kan och ' vill och m i s t e  lös2 
frigan ärligt, så att ingen kvinna bli: 
utan sin medborgarriitt. 

Stockholm i augusti 1910. 
- Med partihalsning l 
För Socialdemokratiska Kvinnokongres: 

aens arbetsutskott: 

Annu Sterky. Rzdh Q L C S ~ Q ~ S O Y ) ,  

, sekr. Ordf. 
- 

I 

Domen i Sölvesborg. 
- Ankarsrums socialdemokratislia kvinno. 

klubb har vid sitt senaste möte behand- 
lat den upprörande Sölvesborgsdomen 
över fröken Kllen Olsson, Esphidt. 

Föl jande resolution antogs: 
sKE[lubben uttalar 8in bestiiinda protest över 

denna h#nsynslösa och barbariska dorn. Aven- 
. &i vill klubben rikta en energisk vadjan 
Yill alla rattskaffena och ridttiinknn.de rnsn 
och kvinnor att eöka göra vad göras 1ran.iör 
on mildring av domen och att detta bör &ras 
snart. Den olyckliga kvinnans förtvivlade 
handling miete bedömas efter de iipprörande 
oinntitndighetor, vilka voro förknippade nied 
handlingen. Uvergiven, iitatött av anhöriga 
och crainballet, och med liela don hycklande 
ean~liiillsrnoraleas hSlrdn dom (Iver sig sam- 
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. -  - -  .-..---- -.- .-- ---- ------.- - . -. . -e.-. - ---.-- . . - - - ------p 

tidigt varje exietensmöjlighot 'och manskli; 
.vRrd och handrlckning berövats . henne, d, 
den bast behövdes; och allts3 iir det förklai 
ligt om einnet bringas ur jltmvikt och offre 
begbr en handling, dilrtill driven av ytterst, 
förtvivlan. Omöjligt kan Ellen Olsson jam 
stiillas med en mördare! Kliibben vill dikf6 
p:i det kraftigaete mana kamraterna lande 
runt, d. r. s. de, som Oga n5gon hederekans12 
att betadkomina en allmkn opinion för del 
unga kvinnan, sa att hon en g h g  niii bliv 
fri. 'Hon bar redan lidit nog18 

Det kvinnliga nattarbetet. 

Den nya lagen träder i kraft I jan. 1911 

Enligt lag angaende förbud mot kvinnor 
nnv%nciande till arbete nattetid i vissa indii 
etriella frjretag den 20 novembor 1909, vilkei 
tr$er i kraft den 1 januari nssta Ar, &r de 
(par. 1) förbjiidet att i företrig, eom avse 
idkande av bergverks- bruks- eller fabriks' 
rörelse, hantverk eller darmed jamförlig hante 
ring eller annan dylik indiistriell verkaamhet 
och som drives i den omfattning, att  dar 
iinder nigon tid av nästföreflende eller le 
pande Ar sysseleatts flern %n tio arbetare 
sysselentta kvinna till arbete i vidare utstr%ck 
ning, iln att  hon má komma i Atnjutande al 
oavbruten ledighet frdn arbetet under mine 
elva timmar varje dygn och att i denna le 
dighet tiden mellan klockan tio p& aftonei 
och klockan fem p& morgonen skall ingli. 

Bestiiminel~er a m  iiildantag, om Overgångs 
period och on] straff för övertradeleer a7 
larens föreskrifter Aterfinnas i Svensk För 
fattningssamling n:r 131 Ar 1909. 

Tillsyn á larens efterlevnad utövas av ve 
derbörande yrkesinspektör, 

I 
. . 

Rubriken bar ovan skulle aven lrunna hets 
#En onaturlig mor,. Händelsen gr ernel le~ 
tid sann, och har tilldragit sig för ungefai 
25 Ar sedan. . .  

Hon tillhörde egenkligen inte vad man me 
nar med överklassen, men var dock frPn et1 
zott, bildat hem, dar ingenting hade fattats 
DB emellertid barnskaran aven viar ganeka 
nor, kom hon tidigt f'riin föriildrahemmet. 

Visserligen togo slalitingar band om henne 
 te i den stora staden, men hennes ansttill. 
Iing f.  ö. gjorde, att  hon hade ganska stor 
:örelsefrihet och ingeo. att avlagga rakenskap 
'ör hur fritiden anrandes. 

Hon var ung, glad och livlig, och hade ett 
'agert utseende. Föijaktligen fick hon ratt 
ninga beundrare. Bland dem befann sig en, 
ioin un-igicka i den fasmilj flickan var hoa. 
:Ian var ej Iiingro ung, men ság fin och för- 
i#rn lit. Att han var gift ocli hade en sjiik- 
ip huetru, fick hon vetia först dlS det var för 
en t. 

X8r olyckan var skedd och felateget e j  
iingre kunde doljns, flyttade Vera till 'en 
iten landsortsstad, och diir föddeii den lille. 
I nikbeten av staden bodde p5 en arrende- 

Ard ett folk, som även de nyligen. fhtt' en 
osse. Dar lyckndes Vera ffi lilinna den lille 
ch Iian vrxte till och frodadee och blev rik- 
igt vad nian pA landebygden kallm för en 
grann pojkes. 

--.--.-- 
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Emellertid vor0 i familjen på arrendegar- 
den rnbnga barn, varför det snart blev ganeka 
~ v b r t  att behiilla lille Erik. Fast,än nied svi- 
dande hjarta, m h t e  fostermodern, arnorrnor), 
soin den 1il.h kallade henne, lemna honom 
ifr3n sig. 

Vera betalte femtio kronor om Aret, och 
u5 kom da gossen till ett par andra foster- 
föralclrar, dar han dock ej blev gamnial, d& 
de tyckte det ej lönade mödan att ha ho- 
nom. Nu kom han till en backstugugurnma, 
och för henne var ju femtio kronor mycket . 

pengar. Hos benne började han sin ekolg8ng. 
Under hela denna tid hade modern vid . 

olika tillt'iillen halsat p& ain gosse, och han, 
som ej  var van vid annat an enkla lantman: 
niskor, var alldeles förtjust i sin ,vackra 
mamman. 

Det fanns darför i skolan ingenting, som 
kamraterna kunde reta honom viirre med än 
d5 de skallde honom för roakta#, eller talade 
illa om bane mamma. Med .tiden blev han . 
en riktig liten slagskämpe, allt för att  för- 
svara sin mor. 

För henne bade emellertid en annan tid 
börjat, som ocksá tog alla hennes tankar i 
ansprhk, hon hade niimligan blivit forlovad 
och gjort ett  gott parti. Hon kom numera 
aldrig for att se om sin gosse, och pengarna 

' 

eltndes visserligen, men ej  mera i hennes 
namn. Den lille var nu lika sakert utan mor, 
eom han var utan far. 

Alltid hanad som ~oaktar ,  och förföljd av ' 

kamrater, blev h m  snart inbunden och £A- ' . 

ordig, och människor sade att han .var elak. 
En vacker dag dog gumman han var hos, 

och han var nu alldeles utan hem. Att börja 
med tog arrendatorsfolket honom tillbaka, 
men blott för en liten tid. Stidan vandrade . . 
ban friin den .ena familjen till den andra, 
utan varaktig stad niigonstades, d& det över- 
allt fanns barn, och de egna alltid aro bast . 
och anallast. 

Tiden gick emellertid, och Erik läste fram 
€ör priseten. Han hade gott hiivud, men hav . 
ansags e j  beller dar för enall, och .ingen mA 
val lindra darpá. Karlek hade aldrig givits 
aonom. 

Nu tog aven modern sin haud fran honom, 
;y ' för henne hade han ja liela tiden varit 
m börda. Dessutom var hon ju an-gslig att a 

nannen skolle f A  reda p5 hennes ungdoms 
teleteg nu, nar hon frAn början tegat drrmed, 
Flon hade ej. heller n8gon kilrlek till övers. . 
I& hon nu hade flera barn, desautom bade 
ienna etandiga Angest nastan blivit till hat ' 

not. gossen, som var den oskyldiga orsaken 
il1 den. 

Den första platn Erik fick, var hos. en 
bonde, dar han fick göra litet av varje, och 
lar I liksom i skolan och övern\lt annars, be- . 
iandladea han iila, ty han var ju bara 
'Oilkta*. m 

Stackars Erik' blev e j  gsmmnl p& &got ' 

talle. Haii gjorde nu som sá m h g a  andra 
rilseEonina, han gav sig ut till tijöss. 

Nar han seglat och farit i l li  diir ett par Ar, 
ntraffade det, som kommit mig att sh oand- 
igt m h g a  gánger tanka p& detta stackars 
larn, som hela sitt liv fhr giildtr vad hans 
3or och hans e. k. far brKt emot honom, ddi. . 

.e tanklöst och utan ansvar skaffade barnet - .  
il1 vPrlden, endast för a t t  liga. 

Det var i decomber m h n d  och srinönet- 
ingen skedde i en av vbra storre ej(rst8der. 
om fallet ar uied de flesta ajaman, hade 
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Erik ej  lngt sig ii!igot till godo. 3%- lim 
diirför varit i land iiigon veckn, och liiingern 
biirjnde bli kiiiiribnr, arbete oj var niöjligt ntt 
f5 och ii:ittlogi ~ ~ k i i a d e u ,  vislite Iinri eig ingan 
aiin:ui rhl  iiii :\tt, iiioci hopp om förl.~nrii:aiitle, 
ulqwök:i 8iii nior, ~ o n i  linn oj #ett ~cilaïi  linii 
var .e t t  litot b:\rii, nien som hnn dock aldrig 

: gl ih t .  I h t  var piiiaka sent, dl\ lian ~ f t e r  
ntt ha vliiidrnt. frarii och tillbakn iitaiitör det 
l~ua,  ditr mociorri bodde, iiiitligen v:tgado ringa. 

Elon ö;pnade ejtilv dörren och efter a t t  ha 
fbtt klart .för sig vem hon hade framför sig, 
gav hon liononi en hel störtskiir med aveit, 
asoni vfigat uppsöka henne, hon som i all 
tid haft SA mycket obehag av honom, betalat 
femtio kr. vartenda Hr, och 8.3 dessutom haft 
s3  svhrt att  f A  ha honom pH iiiigot sciille. 
Till tack för allt detta hade han nu uppsökt 
henue för a t t  etalla till obehag. Ho11 slöt 
nied at t  lova skicka poliuen pA honom och 
f A  Iionom tagdn för losdriveri. Till all lycka 
ar niin man oj hemma, han ar bortrest p5 
nilgra dagar, gud ske lov*. 

,Jn, men jag ber eQ gama, 1At m* hara 
för i natt ligga i köket eller i  tamburen.^ 

,;h ni galen? Vad skulle min jungfru 
eags om att jag late en lösdrivare ligga 
min tambur. D 

#Ja, men barn i natt., 
,Nej, men g3 ner i vadboden, dar frjrser 

ni inte ihjiil, och jag ska11 kasts ner en.filt.> 
Dar eov han över natten, och innan nasta 

morgon nar jungfrun vitckte den nHdiga frun, 
med kaffebrickan, var han redan p& vilg till 
,mormor,, d:\r han noppiides f& en fristad 
over julhiilgen. 

SjiiJva julafton nnliinde lian till arrendator&- 
glrden. Han sSg förfarlig ut, mager och 
ellndig, men e& hade han gatt till fots tjugu' 
mil utan att ligga i en sang en enda natt.' 
Mat 17ade han fátt i stugor, dar det &Ag myc- 
ket filttigt ut, p& bondghdar och förmögnare 
etallen sliLppte man hundarna pti honom eller 
bad honom gh, soch inte skriimma barntm*. 

Hoe ,mormor# blev han val emottagen. 
Innan han kunde £!i komma in för a t t  fira 

rior i tvlittstiigaii och geiiorng& en jmindlig 
;vn~ning.  De paltor 11aii varit ikliitld, voro 
fulla ined ohyra och iiifisto hriinnae, och ~:i 
Ikliitltfas l i m  ?ii oingfiiig av sin forna di. 
broilore rena, mygg:\ klilhr. 

S!ir lian sodan 1coii-1' in i ~ t w n  mlen och 
3;ig atat dar t. o. ni. funia~ julgivor &von för 
Iioiiom, piit lian tioin om hnns 8tnckai.s hjikrta 
velat briata . . . 

\ 

Ku ilr han Qter ute pH rijön, hem- och 
variilös. t 

Ibland dn jag tanker p& honom, öntikar 
jag ntistan att  han funnit döden i vbgorna, 
andan alla sorger och ett liv eoiii aldrig skiinkf 
sonom annat &n miesrgkningar. 

A. If1?-. 

Brev fran Morgongiiva. 

En av samtidens märkligaste kvinnor. 

NAgra utdrag ur hennes självbiografi. 

(Forts.) 
Biitle mrs Bessnt och Charlvs' 

Bracllaugh arresterades, men lös- 
sliipptcs snart  och utan borgen, 
ehuru, som en tjiinsteman. sade, 
"en Iiel vagnslast rniinnislcor mött 
upp i riitten och tävlade om 
a t t  f&-s ta l la  borgen för  dem". De 
gingo emellertid med f r a r n g h g  u r  
striden, och på samma, sät t  slutade fle- 
r a  shdana förföljelser mot andra i 
samma .fråga. 

Försiiljningen av Knowltons bro- 
schyr upphörde de med, men i stallet 
författade mrs Besant en mindre popu- 
liir skrift  j samma ämne, villren sprid- 
des i 100,000-tals exemplar över hela 
världen och ännu mer vände den all- 

.Som det förut ej varit nigot synligt 
i Morgonbris f r h  denna plats tar jag 
mig friheten att  med redaktionens till- 
htelse meddela nagot har i f rh .  

Klubben bildades den 4 juli 1909 
sfter ett föredrag av frkn Signe Svens- 
;on fr%n Stockholm. Sedan har klubben 
naft feeter med präktiga föredrag av 
h a r  Ruth Gustafson och Kata Dalström, 
samt gemensamt med soc.-dem. ung- 
loms.klu bben ett agitat ionsföredrag av 
?er Bergman frrin ViisterHs. Dessutom 
lar en hel del gratisbroschyrer utdelats 
)ch 30 ex. av Morgonbris sdlts varje 
niinad. Men trots allt visa kvinnorna 
ja aven en del av mannen) hur vid 
Morgon@iva mycket litet intresse för 
rhra ideer, ty vi äro ännu blott nAgra 
3 medlemmar, som arheta i klubben. 
kfen vi hoppas att  i framtiden aven få 
30 utomsthende arbetarkvinnorna att 
;luta sig till den soc.-dem. kvinnorörel- 

manna meningen emot henne. Detta 
var  kanske en av  de  modigaste haad- 
l ingirna i hennes liv, dikterad som den 
var av  den djupaste niedbansla fö r  
de  fattiges eliinde. , 

Hur  hon senare kom till- annan upp- 
fattning i denna fråga, skall liingre 
f ram beröms. ' 

"Dlen, säger mrs Besant, vad smärt? 
denna strid kostade mig, kan ingen 
annan nagonsin första. A andra si- 
dan kom mig .till del den lidelsefulla- 
ste tacksanllieten frkn massor av arma 
hiistrur, varoin tusentals brev vittna, 
mknga- f ran  prästhustrur i landsorten, 
och däri  uttalas deras tack och välsig- 
nelse, för  a t t  jag visat deni, hur  de 
skulle undslippa det sannskyldiga hel- 
vete, vari  de leva. S a ~ h ä l l e t s  övre 
klasser veta ingenting om det satt, 
varpå de fattiga leva; huru trång- 
boddheten utrotar all känsla av  per- 
sonlig viirdighet, blygsamhet och yt t re  
anständighet, intill dess det miinskliga. 
livet, som biskop Foster med riitta sa.- 
de, degraderas under svinens nivH,. 
Till siadana och ibland sadana gick 
jag, och jag kunde icke ångra mitt of- 

niimligcn kvinnans fullständiga medbor- 
g~r rä t t .  DLrEijr, kamrater, må vi hålla 
ut, trots motgdngar, som i bland kunna 
möta oss, d5 r~knll nog gcgern en gling 
bli vir .  

Nu till sist en varm kamratlig hala- 
ning till alla lcvinnoklubbnr landet runt 
f i &n Morgongiiva soc.-+m. kvinnoklubb. 

. B-a 8-1. ' 

Brev frán Hallstahammar. 

1: februari 1908 bildades har en soc.- 
dem. kvinnoklubb p5 36 medl. av fru 
Hilma Hofstedt-Carlsson fran Götebwg. 
Nar sedm möte skulle hallas var dar . 
knappt halva antalet. Hur förklara or- 
saken till det? Kanske .var det rena 
nyfikenheten vid första tillfallet? Men 
s& började det att  ljusna på nytt och 
medlemssiffran gick till 50 och 60 och 
blide gifta och ogifta arbetarkvinnor 
fingo vi med i vår klubb. Nu är det 
blott en ung flicka ogift med i klubben. 
Var ha vi  dA att söka den kvinnliga 
ungdomen? Jo, pA dansnöjena. Kanske 

amn- jag sade nligot för mycket da jag n" 
de att  det ej var mer an en ung flicka 
med, det ar nog flera, fast blott i, med- 
lemsboken; p i  mötena äro de dock osyn- 
liga. Och aven .mania  av de giftq, 
styrelsen ej undantagen. Och märkligt 
ar, att  fast den själv utlyser mötena 
äro de ej narvarando. Undra db  ej över 
att klubben ej gcLr franiht. Det finns 
nhgra av dem som av giltiga skäl e j  
kunna närvara sb ofta och dem filr man . 
lov ta  hänsyn till, men det finnes ocksh 
dem som i v  ren-slöhet ej infinner aig. . 
Det ar  aven en del man som förbjuda 
sina kvinnliga anhöriga att deltaga i 
klubbens arbete och d& tillhör av dessa 
en del arbetarkommunen (3). Men glöm 
aldrig, I manliga kamrater, att  med kvin- 
nor, oförsthende för v%r sak, na Ni aldrig 
målet. 

I 

fer, vilket då framstod för  mig som 
lösepenningen för  deras befrielse. Fö r  
mig betydde det  em.ellertid förlusten 
av  allt, som gjorde livet dyrbart, men 
för  dem såg det u t  som vinnande av  t 

allt, som gav Iiopp oiu en bättre fram- 
tid. Huru kunde jag då tveka - jag, 
vars hjär ta  l%gade av  hängivenhet för  . 
et t  mannislqideal, inspirerat av  den 
materialism, som iisr grundad p& l&- 
lek och icke p5 hat  l" 

Emellertid blev den svaraste följ- 
den'av denna s t ~ i d  för  mrs Besant för- 
lusten av  hennes barn. 

Den ovann5isnnda broschyren togs 
I ,  

till föreviindning. Pil den grund. a t t  
hon dar  sbiille ha  förf iikfat omoraliska 
asiliter) lyckades hennes man genom- 
driva, a t t  hon frantogs varden av  sin , . 
lilla dotter, och elmrii barnet iinnii 
icke Iiamtat sig f rån  en yss genomgin- 
gen sjukdom, togs det ined vald ifrkn 
modern, - fast  det öppet erlrindes, a t t  
flickan hos modern få t t  den biista inoj- 
liga tillsyn och vfircl. J I rs  Besant 
till.erkiindes r ä t t  a t t  besölin henne en 
g&ng i manaden, men den lilln flic- 
kan, som passionerat ii.1skade sin ryor; 



Till sist vill jag stRlla en makng till 
arbetarkviiinoriia, i Ilnllsta'.iamninr ined 
omnejd: gA in i klubben och deltag i 
klubbens arbete och lat ej slöheten s13 
~ i n n  bojor omkring eder! 

Tecknar med halsning till kamraterno 
landet runt. 

Jenny Olsson. 

Fran Norberg-Kärrgrrivan. 

Följande upprop har klubben sant iit 
i en stor upplaga och önskar klubben 
att det genom Morgonbris kan bli kant 
och last av viira kamrater i landet. . 

Arbetare, kamrater! . 

Man och kvinnor1 
DA det synes oss soin om allt intresse 

för vAr agitation vore som bortbliist, 
ha vi undertecknade beslutat sprida detta 
lilla upprop, för att kanske i idigon min  
söka vacka nigon till eftertanke av vad 
som %r ratt eller or0tt. 

För de man och kvinnor som veta 
vad socialismen vill, som fattat nödvan- 
diglieten av ett biittre och iiidlare sam- 

' hiilles framskapande, som insett socia- 
lismens höga mal, för dessh borde det 
vara klart, att  det är deras plikt att 
dcltaga i organisationsarbetet för att  ge- 

* 

mensamt kunna omskapa det nuvarande 
kapitalistuamhiillet t i l l  ett samhälle, dar 
ingen nöd och ingen fattigdom rader, 
men heller ingen vansinnig lyx, utan 
dar naturens skönhet och rikedomar äro 
' tillgängliga för alla. Detta samhiille 
mAste vi ern% om vi alla med liv och 
lust deltaga i arbetet, manlig ebviil som 
kvinnlig har har en etor uppgift att  
fylla. I unga, som har framtiden i edra 
hiinder, ansluten eder till respektive orga- 
nisationer, i  iiv val facklig, politisk som 
nykterhetsorganisation, böra arbetarklas- 
sens män och kvinnor deltaga. Du yng- 
ling, Som ännu kastar dina hart förviir- 
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vade slantar i krögarens bottenlösa gap 
inser du e) att du Sr ett medel i kapi. 
talets t;j5nst? I'assar det d.ig, du bärilre 
för höga ideer, att  komma raglande med 
brännvinslitern i fickan, skrAlande vAra 
vackra arbetarshger? Förvisso e j  I Skaka 
av dig ru~dryclrsoket och allt gom äi 
Mgt cch lumpet, och anslut dig till dc 
organisationer som kampa för rättvisa 
A t  alla, och bliv aven du en värdig 
socialismens kämpe! 

Vår lösen är: Bort med allt uselt ocl 
lumpet och fram för vårt härliga m i l ,  
för allt som ar högt och rent! 

Norbergs Sot-dem. Kvinnoklubb. 

Partikongressen. 
Enligt n u  til.1 arbetarlrominunerna 

frilil pr~rt is ty~elsen utsiint cirkuliir 
koiiinier vart  partis i'ittoiicle kongress 
a t t  IiAllas i Stockliolw 9-15 april 
l!lll.. 

iklotioner till kongress(!n slcola ge- 
noni arbetarlroinriiuncrna vara insiin- 
di1 till païtistyi:elscn senast den 9 de- 
cenlbcr 193.0. Saintliga motioner 
lroiiiiii a dii.ref ter a t t  i tryckt nzotions- 
hsf te utsiindas t.il.1 arbetarkommuner- 
na senast clen 9 februari 1911. 

Valen till kongressen skola verk- 
ställas under mars m%nad 1911. ; 

b -- l 

Kamrater! 
# 

Lat oss alla energiskt h;jalpa till alt  
% en god vinst av Morgonbris' basar1 

' Jug st9 dig så hungrig cch trasig, e 

gick clu vilse i livet, säg P 
Gick du  vilse bland I d a  Iilippor, 
vnr för slipprig och mörk din vag? 
Gick i h a v  du, i brusande bölja, ' 

sjönk till djupet vid bränningurs dån? 
N u  föl.aktet och hånet dig följa, 
du  ?rödens och arnzodets son. 

Var  din skuldra for svag fdr a t t  bura 
de bördor, sona ödet dig gav, 
dina armnr för veka a t t  åter I 

l y f ta  bördan, nar tungt clen föll au? 
Kanske sökte du styrka i rtuet, , 
aar  tvivlet sin klo i cZig slog 
tills du kona aå nara mot bruset 
av virveln, a t t  djupet dig top. 

Fick din moder ej tid a t t  dig fostra 
i kampen för tillvarcm hird?  

' 

B o g  din f(ic2er sig untlan plikten, 
a t t  om soneh den lille ta  o.6rclt 
D u  lekte som barn, bland oss a d v a ,  
83 sorglös och nzunter dzd var, 
v i  äga ej ra t t  a t t  blott klandra, 
v i  vägde e j  bördan d u  bar. 

Mona, 

Dr MORGONBW, din EGEN 
idning! I ' 

iipprörclcs s5  av Iici~ncs hesök, a t t  nirs 
Bcsant beslöt a t t  för  barnets s l a l l  av- 
st5 frAn sin riitt. IIon siiger hlirom: 

"Nar barnen blevo g m l ; ~  nog iltt 
r% sig sjii.lm, komino de till.ba1.m till 
mig. Jl.in lilla flicka stnnn,a,de Iios 
mig, tills liori intradde i e t t  lyckligt 
liktcnskap, och min t ro  %r, akt de far- 
IiSgor, soin uttaladcs för  hennes eviga 
siillliet, slcola visa sig l i l h  agi:nnd;trlc, 
soin f~ i~ l i ; i ,gor r i~  för  liciiiics ti i i i l i ~ i ~  
riiiii' visat sig Y;L~';I,- Ickc cnrl;ist tlctl;:~, 
n ~ c n  biiln triiila. i iii im f otsj,G.r7. vii[l 
betruffi~r clcri~s h i l ~ t c r  0111 m~n~iis l t i ins  
natur  ocli bestiiminclse, och b&da slöto 
sig i sin tidiga ungdoni till Teosofisla 
sarnfiindet, dit jag efter s5 niyckea 
kamp 'fann min vag." 

31r I3rnrllnngh Iiacle flera g h p e r  
~ i ~ r i t  iippstiilld s2soni pnrlainentskan- 
didat för  Sor thsnq~ton ,  och till sist 
gick hans val igen0111 i april 35S0 cf- 
ter  12 8rs stria. Xeu  iiiinu slriillc det 
~ I ' O ~ R ,  innan han fick t a  sate ocli stum- 
nia i parlamcntct. S i r  eden slmlle av- 
liiggas, hcgiirclc Charles Bradlaugh - 
sisom varande f r i t b l i a r e  - a t t  f 5  
slippa detta, ocli under hänvisning till 

vissa parlamentsal;ter a?s&g han sig 
bwiittigad a t t  i stiillet f å  avgiva en 
högtidlig försälrran. D& de+ neka- 
des honom, förklamde han sig villig 
a t t  g& eden, ty, som han sade, han 
slculle Banna sig 'bunden icke genom 
edens y t t r e  bokstav utan genoni den 
bcty dclse, han .sjah inlade diiri. En 
av  uiidei-lmsets medlemniar hemställde 
cnzellertid, a t t  clct icke sltulle tillatas 
Iiononz att gli eden, ocli iletta bl.ev ock- 
si?, i ~ n i l c r l ~ ~ s c t s  J~cslnt, varcft(;i* Cliiir- 
l cs Rra(.ll<clngl~ av  valcten arresterades. 
Dctta vRcKtc en oeïliörci förbittring 
och uncler tryckct härav frigavs lian 
redail f öl jancle dag. . ,I Westminsters 
Hidl sainhdcs 4,000 personer för a t t  
hälsa honoin, d& lian dagen efter in- 
fann sig i underhnset. Den ena pro- 
tcsfen cftcr den andra höjdes emot den 
beliandling, som konlmit honom till 
del, och under loppet av  en vecka höl- 
los 200 protestmöten. Föreningar, 
klubbar och siillslrap uttalade sig och 
instiiinde i kravet p& rättvisa. Äntli- 
Ten bcslöt iinclerliuset, uncler upplia- 
wnde av  sit t  förra  beslut, a t t  han 
slciille tjlllctas avgiva en högtidlig för- 

siilrran, och efter fullgöxande hiirav in-. 
tog lian sin plats clen 2 juli (ISSO).. 
I-Ians fiender i~ppghvo emellertid icke 
striden. De stiiinde honom för a t t  Ila 
rösta-t utan att ha avlagt eden'ocli fort- 
satte förföljelserna mot honom, för a t t  
bringa honom i konkurs och darike- 
nom diskvalificera honom som parla- 
mentsledamot. Appellationsclomstolens 
utslag viren 1881 gick emot bonoin, 
ocli ny t t  vi1 aus1;iilldcs i vnlkrctacti, 
nicn pii a e t t ~  ~ v a r m l c  vn.lniiinnen mcd . 
a t t  insiitbl Iionom pH nytt. G ibg  pil 
gling upprepades detsamma, och för  
varje ggng Kan ioitervaldes var det med 
högre röstetal. Vid de nlliiiSnna va-' 
len hösten 1885 valdes lian för  femte 
gkngen, ocli G en unclerliiisiiiedlem 
begii.de dåvarande talmannen Peels 
inskridande mot, a t t  nzr Bradlaiigh 
slmlle tillatas avlägga eden, förklara- 
8e han, a t t  ]!an. hade ingen .r" a t t  a t t  
stalla sig emellan en behörigen va ld '  
medlem och dennes plikt a t t  avliigpa 
iien i lagen föreskrivna eden. Siliinda 
Zndades 6 å rs  strid med full  seger för  
nr Bradlaugh, och nar han iintligen 
inträdde i pirlamentet, s& förde lian 
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Sagan raket. 
Det var en kall och disig liösi;lrvall. 

Siicl;;~ricle och stönaiide vandrade vin- 
darna i det tjocka höstmörkret genom 
bygderna. I\Iiinniskorna, s0111 bodde i 
ddgkigarna, gingo och viintade p& att 

. nbgat skulle hiinda; de mindes vBrens 
och sonlmarens tid, d& de *fingo :fy,lln 
s i m  ajiilar med ljus och viirme, och de 
1iii:i:tade efter den livgivande v&rfiolen, 
Eoru liit allt det unga och spiid;\ eyira 
upp, FIA ut i blam och biha frukt. Och 
miinniskorna, som bodde pb höjderns, 
IAgo och spanade efter nhgot som skulie 
kotiima och skingra mörkret. Plötsligt 
syntes frfin en a\* de djupaste dalarna 
en eldatrimmn, den steg med hastighet 
mot höjderna och   pr ed gnistor omkring 
sig dar den for fram, och folkets ögon 
Aterspeglade glansen. Aled blandade 
kiinvlor betraktade de mörka bygdernas 
bat:djoner denna syn. En del blevo 
förfiirade och gömde sig i kojorna, nAgra 
rakide i förbittring över att  de st6rdes 
i sin sömn av det bliindande ljuset, an- 
dra åter halsade ljusstrimman som en 
lange efterbidad Rlessiaa och de ropade: 
,Hell dig, du flammande och stigande 
lfig:i, som banar en eld- och ljusväg 
genom mörkret l D Och de anordnade en 
stor fest, dit allt folket samlades, och 
dar sjöngos lovshger till elden och ljuset. 
I len mitt under jubeliesten hördes en 
skarp knall uppe i luften. Ljusstrllen 
slocknade och al l t .  blev mörkt.' 

Sagan kunde nog kanske förtälja om, 
att dLI raketen natt sin förut bestämda 
höjd docknade den och dtervände till 
jorden och mörkret, trasig och förbränd, 
och hur en del av folket trampade ned 
de i is ta förkolnade resterna i smutsen 
Ilen det hör ej till denna saga, ty  ra- 
ketens eldstrimma hade pii sin vag flarn- 
mat och lyst. Hela dess liv var en eld- 

,med sig den genom kampen vunna 
prestigen ocli ryckte upp i framsta le- 
det sisoni en av  dess~.erkiincla förma- 
gor. Fö r  frihet ocli riittvisa hade han 
klimpat, nien kampen hade s& gott 
som ruinerat . honom och undergriivt 
lians hiilsa. Lnclcr 11eia 'kampan jcn 
bidrog mrs 13esant p% det  verlrsain- 
mast(! till hans förmin  saviil genoni 
pressen som p2 fdliiiiöteii. D i  han, 
andrcn. g3ngeii htin blivit atervald, in- 
stiilldc sig i pnrlmentet ,  förbereddes 
av follmassorna stora clernonstrationer. 
J I r  Rradlaii&, som befarade orolighe- 
ter, riktade, innan han gick in, dessa, 
ort1 till mrs Bcsant : "l?ollzet kiinncr 
ci. biittre 3in niigon annan mcd unclaii- 
tag av  mig sjB1v. Kom . M g ,  a t t  vad 
som 111i Iiiiritla, ];°It (lem icke be$ 
niigi-a, dldsanihetcr.  J a g  li tar p& er 
fiir at t  IiHTla i'cm lilgna." En hel dc1 
av Jcm Iinclc petitioner till l ims för- 
i i i h ,  \rillin dc villc frainbiira. 'N5r  
clct h g  u t  p,% tiden, 'innan lian Atcr 
visac?~ sig, blev massan orolig, och 
s iinr'lci. rop fiv "petitioner, 
riittvim" triingde de sig f i m i  mot in- 
$ingen, diil. polisen var posterad. 

........... Protokollsböcker ............ Kr. 1: - Stadgar pr 100 st. Kr. 3: - 
... , Matriklar ....................... D 2: 50 Medlemskort B 2: - 

  as sa böcker ..................... lp 1: 50 
\ 

Broschyrer: 
Arbetskvinnorna och sodalismen. Av Fredrik Ström. Pris 10 öre. 
Kvinnor, skaffen Eder bildningens och sammanslutningens 

mak t. Av Fredrik Sts-örrz (Gratisbroschyr). 
Morgonbris.. Pris. l0 öre. 
20 proc. lämnas A 10-öres broschyrer och % e morgonbris^. . 

verkställande utskottet. 
Adr.: Fru RzitJz Gustafson, Hagagatun 15, I V ,  o. g., Stockholm. 
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 ch ljusspridares; han hade lyst in i 
folkets ögon och sjalar och väckt hos 
dem en outrotlig ljuslängtan, en längtan 
att bli stigande och eldande människor. 

David FZood. 

Ändriniar till minnesiistan, 
4rboga: Fru Anna Enér, Stora Gatan 22. ' 

Forsbacka: Stina Andereson, Storgntan 22. 
Falkenberg: Sally Sveneson, Mek. verkstaden. 
Vyköping: Mathilda Olason, Skjutsarg. 26. 

' t 

Ändringen i C. D .  Backströms 
annons skulle varit införd ' i  n:r 9 
av Morgonbris men blev av ett 

. . 

misstag uteglömd. 

"Plötsligt for  igenom mitt  minne " '-' 
skriver mrs Besant- "mrs Bradlaughs 
ord "jag Sitar p& er  fö r  a t t  hålla dem 
lugna.", och nilr polisen störtade f ram 
för  a t t  hejda massan, kastade jag mig 
eniellaii dem. J a g  hade den fördelen 
a t t  st& uppe på trappan, sh a t t  varje 
nian i folltmassan s i g  mig ,  och nar cle 
i e t t  ögonblicli av  överraslming hej- 
ilade sig, bjöcl jag dem för  hans skull 
a t t  stanna och a t t  bevara lugnet, som 
Ilan bett oss icke störa. Efterat  hörde 
jag, a t t  polisen skrattat ,  d& jag sprang 
frain; de nl&ste ju  ansett mig dårak- 
tig, drt jag beredde mig a t t  hejda de. 
f ramstorma.nclo männens angrepp ; 
men jag visste, a t t  hans vanner aldrig 
sliiille nertrampa mig, och n" czr 1iiassa.n 
stannade, dog skrattet  bort: polisen 
drog sig tillbaka och lat mig IiJiillas. " 

Dct som sliiille Icoi~~rna a t t  skilja de 
I&ls viinnerna och n18ng;OLr.i g,z trogna 
nicclEiirnparna f r in  varandra, bl& so- 
cisGsineu, soln inrs B. sa sii-ii.iiingom 
niirmade sig. At t  börja ined lriinde hon 
sig tillbaknstött av  deras "otyglncle 
hiiftighet i diskussionen, clcras oupp- 
hörliga avbrytande av  niotstinclarnas 

Passa dirför p i  och köp av mitt 
inneliggande lagcr, som innu säljes t i l l  föl- 
jandc liga priscr: 
Fin Lavadosblnndnii~g ....................... 1.15 
Extra 1:rnn Guntomain, fin-fin amak .....: 1.20 
Extra 1:ma Ljus Java, mild och god ... 1.23 
Extra h a  blå Java, synnerlijt omtyckt ......... 1.21 
U t ~ ö k t  Javablaiidning (flera goda eorter) 1.30 
Extra I:ma tenkal Amerik. Kaffe .................. 1.35 
OBS.! Akta Arabisk Mocca-llandnin! ................ 1.31 
Java Liberia, hagfinaste kvalit6 ............ 1.45 

F6rvb;xla ej mina Kaffesorter med m dem aom av andra firmor utbjudas 
tinder sammn namn. Provenlig, vara. p Redbar bahandling. . 

Kaffet s h d e s  till laridsorten mot efterkrav 
aller förskottelikvid (mineta parti 10 .kg.) - 
Skynda rekv. Vid köp av  60 kg. frakt- 
fritt. Prov av samtliga sorter mot 
ins. av  20 öre i f~imarken. Klipp ur 
annonsen ! 

I 

tal, deras hänsynslösa brist p å  nog- ' 

grannhet i fakta,  allt utgjorde hinder 
fö r  en tiinlcande. När jag lärde Banna 
dem närmare, fann  jag, a t t  största de- 
len av  &ras talare voro unga man, 
öevranstrangda och underbetalda, som 
använde sina knappa fristtinder till 
a t t  lara, a t t  uppfostra och utbilda sig,' 
och jag lärde mig' förliita- de fel, som 
Iii i i~örde f r in  en bitter känsla av  
orättvisa, och vilka till stor utstraclr- 
ning hade till grund det fruktansvär- 
d a  tryck, som vart  system lägger pii 
karaktärer, som e j  äro s tarka - och 
hurii f&  äro nog starka. - a t t  bara  
en skärande orättvisa utan a t t  förlora 
jiin~nvilrten och opi~rtislrlieten. Ingen 
utan den, som har  arbetat tillsani~ilans 
med dem, vet, huru mycket uei.lclig 
ädelhet, h jtiltemodig sjiilvuppoffring, . 
oavbruten sjiilvförnelrelse, och broder- 
lig hiingivenhet det  finns bkand social-, . . 
clcmoirraterna. " 

(Forts.) . 
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foridrvdslninsen , Förmedlnr köp & 'försiil j 
ning av ak~ier. 

CARLSTENS PORTERBRYGGERI 
tred:in pniniiialt vRllriLndt flir sinn tillverkningar, rekommenderar 

FiDrlovaniage~irnopar kostar: 4'worn synnerligen god t och 1Htnpligt m8llicledricka och som 
Ia~kedryck. 

Tiineli&ller, i likhet med svagdricks, endaot 2 proc. alkohol, 
livorf6r d i t  ilfven kan rokominenderas nykterinter. 

Gram Av 18 k:s 
guld kr. 

9: - 
12: - 
15: - 
18: - 
21: - 
24: - 
27: - 
30: - 
33: - 
36: - 

Av 20 k:s 
guld kr. 

9: 75 
13: - 
16: 25 
19: 50 
22: 75 
26: - 
29: 25 
32: 50 
35: 75 
39: - 

Av 23 k:s 
guld kr. 

10: 50 
14: - 
17: 50 
21: - 
24: 50 
28: - 
31: 50 
35: - 
' 36: 50 
42: - 

Riiigcns vigt ...... 3 

. Äktenskapet och Aktiebolaget 

Ringar p5 dessa vikter finnas ständigt i lager. Pi andra 
rikter eller enligt iiislilt prov levercras ringar pd en tid 
i! liögst tvii dagar Iiögkiillri~ fason kan ej tillverkas 
)a Iïgre vigt iiii 6 2 7 gram. All bokstavs- och datum- 
:raveriiig i ringarna utförcs gratis. 

Föredr~g  av Mnrtha Etrinsvik, översatt frar 
norskan RV A. W. G. , 

Pris 10 ore ex. med 10 proc. rabatt di 
minst 25 ex. rekvireras. 

För mindre antal 15 öre ex. 
Broschyrerna sandas portofritt men böra 

betalas i forskott i postnnvisning eller post. 
fö i~kot t  (oj i frimsrkon). Rokvieitioiier sitn- 
~ R P I  till 

Fru Anna ~umn~b~ssom,  
Iio~ninoncl~rugntan 7 ITII, Stockholm. 

Depositions-Ranta 
Kapitalrakna-Ranta } 5 B ) m C  .v 20 karats ~ u l d  utanpi och silver inuti, atföljda av ga- 

aiitiscdel pd 10 Ars Iiillbarlict i dagligt bruk för 5 kr. . 
Av brannförgylld giil~nctall för 1: 50. 
Diivrinjiar av LcfrCns i Filipstnd fabrikat för 2 kr. ' 
Oiild Silver, Iktn Slcnar ocli I'arlor tagas i byte cllcr 

,iiprs koictaiit. 

Sparkasse-Ranta 4'12 Proc 
Kassafack fr. kr. 5 pr Ar. 

C. D. BPcBnström, 
GULD§hlEB), 

i6 Hornsg- 56; 19 B Upplandsg. 19 B. 
Till landsorten mot postförskott. 

Uärruna sot.-dem. kwinnoklubb a1 
I~dller ordinwie möten 1:sta och 3:4e mAndr 
$en varje mánad i Foliiete Hus' lilla sal k 
$30 e. m. Styrelsen. -- Allm. Tclcfon 79 83. : 

Riks ,, 50 69. -- 

Aktiebolaget 

Statens garanti. Motbkkerni 
:alla over hela riket. 
, Ficks parbossor tillhandahål las. 

specialaffär för Gardiner och 
avpassade Mattor. 

utan förhöjda priser ' 

Stort sortiment ä ! Beställda ,. . Ateljé Oustin, Iaimunderlt låder, lasliv o. lkidningai 
Fotografi- 6 Förstoringsate?jd 
Drottninggatan 93. Ridmansgatan 61. 

Allm. tclcf. afo 83 
REKOMMENDERAS. , 

Förstklassigt nrbctc. Modcrata .pris. . 
Fiircningar och korporationer erhalla rabatt. 

IIIm. Tel ERIC VESTERBERG, Riks ,ei 
242 40 ~antvcrkarc~atan 40 

201 33 39 Hornsgatan 39 6985 
STOCKHOLM. 

, BEi~ZtzBea och 
\ 

Stora Hushall Qoda varor, mo'derata priser. Fördel- 
ktiga betalnirigsvillkor. Hutnant be- . 
iötande. viilgjort' arbete.' 

A. S. WAHLBERG, 
Tunnelgatan 17, 1, Stockholm. 

......... 13iishnlls-limpbrSd.l-lipbr om 1 kilo till 47 
............ M3Itat vetebröd * 1 d:o D 53 D . . . 
............ Maltatsiktbröd 3 1 d:o D 46 

Preus~itlkt b r ö d  ......... .;. S 

Maltat Civislimpa ......... B 1 d:o S 44 
Elagbröd (ankarstock) . ... a 

Best~llningar emottagas i alla brödförsaljniil~smapasi11er. 

c. KJ. BCCi3aOLi3AOMlZW. . .  

Kn nel. Hovlevernn Wr. Nn?*o*La1rtl*gtsttr9& 11. , 

iwulunds soc.-dem. kvinnoklubb 
vhhller sina ord. möten 1:sta och 3:dje 
sdagen i manaden i. godtemplarmlen 
l. l12 Q e. m. StpreZserz. 

Hasselbackens blandning tialsingborgs icoc.-dem. kvinno- 
lubb avhAller möte 2:erta och 3.dje niAilda- 
,n i rdnaden i Folkets Huse F-sal kl. 8 e. m. 

rekommenderas som 
ett utmärkt gott Delikaatesskaffe. Stockholms Tjiinarinneförening 

Hurnlegårdsg. 20, Sthlm. Plantsige-Kaffe r4%nnerBet, Rikst, 3668. Allm, 54 41, 

,hiiller mote varje torndag kl. 8,30 e. m. O, 

nalen Tunnelgatan 14, 3 tri . 
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