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TiIl Folkkalenr,lerns lcisure !
Frarns förklg utger hiirrned första årgången, au en -FOLK-

KALENDER, en ltontbinerad allnanacka och urytltslagsbok,
i,nnehållan d,e s åuttl, allm d,nng ttig a s om underhål latzcl,e uptp s at s er
och notiser, speciell,t m,ertr htinsyn till de olika Jolltrörelsernas
'intresse au en dglilt populti,r halenrJer, uars nzotsuarighet redan

finnes i, åtski.lliga and,ru ltinder. Att d,öma au den till,fied,s-
stdllelse d,etta .förett.g redan rönt i stora kretsar, synes bolten
motsuara ett uerkligt behou och komtna, att fylla en upptgiJ't au
praktish betydelse .för många.

Naturligtuis fram,trticl,er icke denna bok med anspråk Ttit
att red,an i sin första årgång uara ett Juhdwlat i,iJeal au en
d,yl,ik kalencler. Sakert kan den i Jlera auseenclen kotnpletteras
ti,ll, ett faljande år. .För att ge al,lmtinlteten ti,llfcitte att sjtitu
Jramföra sina önsliemål och ultpslag i detta auseend,e lnr ett
entra bilaggsblail, uidfogttts (sid. 147), sonr uåra kisare latt ku,n
auriua oclt dfulla med, uectrerbörandes J'örslas insiind,u senast 1
augusti 1916 till Jörlaget, uilket tacksamt skall taga alla dyli,ka
uttalanrlen und,er öuer atig onde.

Frams Förlag,
Btackholcn Si;.

Omslagel au lYilhelm l{åge.

STOCI{IIOI,)I 1915

STOCKHOL\IS ROIiINI)USTnl,\.-ll:s ROI{TIIYCXI.IRI

TI{.\\GL'E: )HN}I FIti\ .\ItBETE'T'.
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Minneslista
Före dcn 31 ayslutas i lands-

kornmurrcr r.iil<errsknperna och
överläml:rs iill kommunalst.
ordf, Före l5 redovisar styrel-
scr för' siirskilda verkstiillighets-
bestvr till kornmunallämld;
beliittelsc över hälso- och sjuk-
r'ård lämnas i liurdskommurrer;
hundskatt ellägges i kornmu-
ner, där sådan beslutats.

Ungdomsklubbalra har års-
mi)ter, viilj er stylelser, revisorer
och nödiga hommitt6er, Storm-
klocke- och litteraturför'säljare I
insändes klubbrapporter före 1ö
till D. S. och C. S. ooh för'e 81
distrihtstyrelselnas rappolter
till C. S.; redovisar klubb-
kassör'cr och atrclra slrylrliga
alla skulder till förbundsexpe-
clitioneu vid risl< av hlavbr.ey
och offentliggörande. Klubbsty-
relserna övervahar detta, Pre-
numerel as på Storrnklockan
och andla albetatetidningar.

li

1916

7L
tc

3M
4'.1
50
6T
7Ll
8I,
9S

Nyrirsrlagen Q n. 5.zr e

Svea
e. Nyår

Svea Q nrirntasl
J\lrred c/'u. /.tg e
li,ut C nänna,st
Hanna O 5.+s f
'rettordeilågen

10M
1tT
120
137
14F
15L
16S

17M
187
19O
207
21 F
22L
23S

24M
257
260
27I
28F
29L
30s

31M

Auglrst
Erlaud

1 e. Trett..rl.
Gunnar
Sigurcl
Hugo
Frideborg
Knut
I.-elix
Laure

2 e. Trett..tl.
Iljaln'rar
Anton
Hilda,
Hen rik
l,irbian
Agues
Vincent
e. Trett.-tl.

Ernilia
Erikn
Paulus
Botilda
Grite
Karl
Valter
e. Trett..tl.

(iunhild
Ivar

411.9.52 e

O 4.a8 f
! n.8.zo f

Q n.6.2+ e
( /jiirnr,ast

J u. 5.to e
O9zsf

2; rr.9.roe

I t.7.zzf
O l.es t

Kalendariettrycktmedvederbörl.tillstlnd._Uppsa][rSrt. rtt_qrt"tfrfVi]isetIsBoktr._.{._B.
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Minneslista
Komnrutralstämmans ordfö-

rnnde lämnar kommurtr'äkcn-
skaperna till r.evisorer.na ooh
mottar fiån dessl berättelse
ör'er gransknilg: siålvdekltrra-
tlon lamnas till vederbörande
taxerirgsniimnds ordf.: hålles
stämrna för uppbörd av kom-
munalutsliylder. (kan ävcn för-
rlelas på två cller fler.tr); val-
n:imltlsordfiirarrdc och suppJ.
utses av K. l'i.

Senast 75 irrsiilder arbetnre-
komm:s klssörer kvartalsnvgift
till D. S.; siiniler komnrurrst:a
årsberjittclse filr 1915 till par-
tiets D. S.

Scnast 28 irrs;incler urrgdoms-
förbundets D. S. till C. S. pre-
liniinärt föi slag till rirets agiia-
tiou järntc anhållln orn ågitr-
tionsan slag.

FEBRUARI 29 dagar

Septuagesinra
Hulda
Ililding
IIarti n:t
'I'orsterr ?+ n.7.s+ e
Skottdagen
M attias
Sigvard O 10.24 f

Sexagesimn
'Iorgny
Laqe
l{:rria

1T
20
3T
4Il
5L
6S

7M
BT
9O

107
11F
12L

13S

14M
15'l
16O
t7T
18F
19 T,

120 s

?1II
22'.I
23 t)
24'.I
25F
26L

27S

28\'t
2eTL

] 11. b.12 I
K niit'rnast

r

lhx Q n. 7.rr e
I(r'rrdelsrrr.,l. ( niirmust

I Disa O 5.0 e
, -Ansgrr gln.4.tao

Aglrtrr

16 e. Trctt.-d.
Kyldelsrn.-siin tl.

IJ(,ro f e:r
] Rik:rrd
I Bertr 21 n.8.rz c

Iirt nrr.v
I Jlugenia Q 11.20 e

I Yngvc
lDvelina

6 e. Trctt..d.
: Agrre (.fiirttnst

Valentin ! rr. 6.s t
Sigfrir 1

.l ulirr Q rr. B.lt e
A Ierln,l rr
Frir'la, 6/ n.8.1 f
G:rbrielia O 3.zs f

o1
T]
Fl
T,

1
2

4

Albin
Iirnst
Gunborg
Adlirn

Frstlagssöndlgcn

MARS

Q n.9.zo e

d n.7.of
O 4.5s f

O 7.83 e

I Riind.
Kfjiirntast
Jt4.rzt

10. zz e

d' n.,5.52 1

O 6.zz e
Vårclct gji.ittu't.

74 n.6.++ e

d lgar

narie kommuualståimma; väljes
ledamöter i vllnåmnd; fattig-
vårdsstyrelse liimnar strtistisk
redogör'else; i vedcrbörliga stä-
der förrättas ilför nagistlatcrr
val av landstingsmån; på lantlet
vä1jes landstingsmän Malie be-
båilelsedag, om ej konrmunnl-
stiimma rnecl ?/: majoritct be-
sluiat arrnarr dag.

Senast 1 ilsäncler particlist-
rilitsknssörernr kvartalsrvgift
till prrrtikassör'en: serrrst 1,1

siinder partidistrikten tiJl parii-
styrelscn årsberättelse för 1915;
förc 1ö hållcs arb.-kommurer-
rras årsmirtcn.

Senast 31 mals rekvirerrl
ungclomskJubbarra Slornkloc-
kals 1 :sta-maj-nummer.

5S

6M
7'.r
80
9T

10F
11L
12S

l3t{
147
15()
167
17F
18 T,

'I'otl
Ill.'ba
Ottilia
I,'ilil.rpa
Torbjorn
Iddla
lldvin

1 i tr'astnn.
Viktorin
Grege r
Xlatilda
Kristo lcl
Herbert
Ciertnrd
Mvard

19Si2 i F:rstar
| .Iosef

20\Il .Io rkirrr
21 T I Bengt
22() Vikt,'r
23'I' Ger,ir
24F (irrlrriel
25 L l llårie beb:ltlelscdaE
263 B i Frstrn

] Eri-rlnuel O 5.zz e
171[1 lirrdolr' ( ttiit'ttttsl
2cT M:tlkolrrr j rr.3.rc I
29() ,I,n:rs
30T ] H,rlge r
31F I llster

Minneslistl
Före I s}rIl kllko- o,'lr sLol-

r'åtlerrs räkerrrkr pnr' ör cr'liimrrrs
lill redplbörnrde lnvisolr'r': 1i
- 3l hållcs år', is Ii'r'str or',1i-
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APRII, 30 rllgrr

Minneslista
Senast I avlämnas levisions-

berättelser över kyrko- o. skol-
rådens riikelsknper till kyrko-
stärnmans ordf.; rästlängd å
oguldna hommunalutskylder ut-
skrives och överlämnas till kro-
nofogLlen.

Soc.-dem. partistyrelsen har
årsmöte.

Ungdomsklubbar rapporterar
före 15 till C. S. över 1:sta
hvart:s arbcte; alla skulclcr för
Stormklocran, lit,teratur m. m.
insäudes till förbundsexpedi-
tionen; klubbarna rekvirelnr lit-
teratul fiir fiirsåJjnirrg 1:str mrj
och förbereder sig för sommar-
agitationen.plrnlägger den m.m.

Ungdomsförbundets distrikt-
styrelser planorar sommaragita-
tionen för distrikten och del-
ger klubbarna förslag därom.

Haralrl Q n.11.s: e
Midf.-söndagen
Gtidmund O 5.21 e
Ferdinand
Anbrosius
Nanna
Vilhehn
Ingemund
Hernming
i Fastan

Otto
Ingvar
utf
J ulius
Artur
Tiburtius
Olivia

Prlmsönilagen
Patrik
,hlias
Valden'rar
Olavus Petri
Arnalia

Långfreilagen
Anselm
Albertina

Påskdagen
Georg

Ånnandag:

1L
2S

3M
4T
5C)
6T
7rr
8I,
9S

10M
117
120
137
14F
l5L
16S

i7M
I8T
19()
207
21 l'

23S

24NI

25'.j"
260
27'l
28F
29L
30s

Pås

6l n.4.eo f

2r u- 5.0 f

(.fjiirmast
C 3.ao e

\ n.2.ro f

Q n. O.zs f

L, O.8 I
6l n.3.so f

( ttät'mast

4 t.4.+f
k
O 11.38 e

J n.7.2+ f

Vega
Nlarkus
Engelbrekt
'lleresia
Ture
'I'yko

I e. Påsk
\4ariane

-9-

]TIAJ1916

lMl
2'r.l
3O
4'.l
5Fl
6L
7S

BX{
9T

100
117
12F
13L
14S

15M
167
77ro
187
19F
20L
21 S

221'I
23'-l

\ral borg
Irilip
GötA
1\[onika
Gotthard
Sigrnund

2 e. Påsk
(j ustava
Ake
.Ionatan
Esirjörn
l{ärta
Cliarlotta
Linnea
e. Påsk. 2

Halvartl
Sofia
Hilma
Rebecka
Etik
Alrik
Karolina

4 e. Påsk
Konstantin
Henning
Desideria

Qn.1.rf
O 6.2e t

d n.2.+zI

(Jjiirmast
4u.3.gf

O 9.42 t

! n. 0.zo f
I|önd.

Q n 0.rsf
C3.tte
5/ n. 1.ro f
K ntirtttcr,st

u.2.r+ f
ti.1 6 f

ii1 dagar

Minneslis{a
Serast 1ö avslutar taxerings-

nämnderna (utom i Stockholm)
sitt arbeie; under månaden hål-
les i stad, där stadsfullmäktige
ej lirrnes, årets försla allmilnnr
råclstuga; hålles årets första
ordinarie kyrkostämma.

Hålles 1:sta maj-demonstra-
tionernal senast 1å insänclerkom-
munkassör'errra till distriktskas-
söretrra kvartalsavgift,

Urrgdomsklubbarrrr påbör'jar
snarast sommalagitationen; för-
beretler midsommar'- och andla
sommarfäster; relivirerar senast
31 Stormklockarrs midsommar'-
rummer'; rpdovisat l:sta mrj-
rrumlet.

Senast l5 inlärnnar A. B. F:s
studiecirklar till centlalbyrån
fullständiga 1äpporter över fiir-
flutna yirterns arbete,

'4

o24Oi Ragnvald
25T i Urban
261'I Vilhelnina
27 L i Blenda

I

28 S lBönsöudagen
I Ingeborg

29\{l Baltsar
30T I Fritjof
31O Isabellu

l

1l

O 6.ez e
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Minneslista
Röstlängden för val till and-

la kammaren upprättes grun-
dad på förhållarrdena den 10;
taxeringsnämnderna i Stock-
hohn avslutar arbetot sena"st 151
taxeringslångden hålles å kun-
gjord tid och plats av komm.-
stämmnrs ordf. de skattskyl-
diga tillhanda; röstlängrien för
val til1 2:dra kammaren upp-
rättns 25; före 25 sändesun-
derriittelse till varje person,
vilhen icke är upptagen som
röstberättigad; senast 30 beta-
las förlitlet år påförda pen-
sionsavgifter.

Senast l:stn juni insånder
partidistiihtens kassörer hvar-
talsnvgift till partikassören.

Sammantråider Ä. B. F:s re-
presentantskap.

Kristi himmelsf..il.
Nikodemus Q n.0.+ f
Rntger
Ingemar (.fitimzast

Salomon
Börje
Svante

Pingstdagen
Bertil

Ånnandag Pingst

! n.10.sse

Q 10.+z e
( nc.i.rmast
Q n. 10.20 e

6/ n.11.sr e

Alf Sontn'tcu.solstånd,et
I'aulina (E 2.16 e
Adolf 21 u. 0.ro f

Joh:s l)öp:s ilag

1T

2F
3L
4S

5M
6T
70
8T
9F

10L
11 S

12M

137
140
157
16F
L7 T,

18S

4u 1.rst
O0rgf

rr. 9.+2 e

11.<s f
29'.t 

)

30F 
i

1 e. Tref.
David
Rakel
Selma
Leo
I'et rus
Mof

t
a

-11 -

21Fl Johanna
22 L I Magdalena
23S ö e. Tref.

Algot
31M lllin

Kficirmast

Q n.8.aa e

O,fjärmast
sa n.10.sa e

?a:u.7l.z+e
Q 0.ss e

B Bönd.

! n. B.+a e
((ntirmast
(, b.40 r

Q u.2.rzf

10.0 e

O 0.ss f

4 n. 10.2s e

j u.2.r9 f
Kfitirmast

O 3.rs f

Minneslista
1-10 denna månail hålles

förteckning över. pensionsav-
giftspliktiga tillgänglig för all-
mänhetenl 3-9 skall den po-
litiska röstlängden vlla fram-
lagrl för granskning; före kl.
12 d. 15 skall eventuell an-
märkning mot röstiängden
.kt iftligen irrgivas till ralränrn-
dens ordf. ellel magistraten;
intill 15 inbetalda skatterestan-
tiel eller åter.betalcl kostnatl
för sjuka och fattigvård med-
för' rösl,rätt, om arnnärkniug
mot röstlängden framstållts;
senast 15 skall, om fog finnes,
påförd taxering och pensions-
avgift överklagas hos K. B.

Selast 1 skall sådarra rlo-
tioner till 1917 års soc. dem-
partikongress, vilkn avser iirr-
clring av, tillägg till eller tolk-
ning av paltiprogrammet, vara
insända till partistyrelsen.

Serast 15 skall S. D. U.-klub-
barna rapportera till C. S. för
2:dra kvartalet och till D. S.
för 1:sta halvåret; Stormkloc-
kans midsommar-nummer och
annat, som erhållits från C. S.,
redovisas; avhåller klubbarna
halvårsmöten och nyvälj er halva
styrelsen.



Minneslistn
Senast 10 avslutar prövnings-

nämndcrna (utom i Stockholm)
sina arbeterr; serast 15 skall i
Stockholm taxeringslängderna
överliimnas titl överståthål]ar-
åmbetet; senast 31 före kl. 12
skall i Stockholm klagomål
över taxeringsnåmndernas be-
slut ingivas till överståthållnr-
ämbetet; för sårskilda verk-
ställighetsbesiyr utsedda sty-
relser övellämnar till kommu-
nalnän rrden sina specialförslag
över utgifterna för 1917.

Senast 15 insändel arbetare-
kommunernas kassörer kvar-
trlsavgift till distliktskassö-
IeIna.

Rekvireros litteratur från
Frams förlag: scnåst I ilsändas
till Irrams {örlag förslag till
ändringar och tillågg i >tr'olk-
kalendcrn >.

AUGUSTI 31 clagar

l

1T Per
2O K:irin
3T't'age
4F Ärne
5Ll IIlrik

Q u. 1.ta f

6i rr. 9.r r e

C 10.0 e

?tn tt.9.zz e

( ttarmast

O1.oe
! u. 1.rs f

Q u.0;zf

J n.8.zo e

O 1.sa e

4 u.S.zs e
( jja,rtnast

O 6.2; e
! u. 0.2+ f

6S

7M
8T
90

107
11F
t2L

7 e. Tref.
Sixten
Arnold
Sylvia
lloland
Lzrrs
Susanna
I(lara,

13S '8 e. Tref.
Hillevi

14lI I,.lrlre
15T Stella
16O Brynolf
17'1' Verner
18 F ] Helena
19L] Itagnus
20 s l9 e. Tref.

i Bernhard
21M,Josefina
22 T Heurietta
23O Signe
24T Bartolomeus
25 F Lov isrr,
26 L Ösf err

i

27 S 110 e. Tref,
Rol f

23ll Augustin
29'l Hans
300 i Älbert
31 'I' Arvirl

1F
21,

- l:l -

SEPTEMBER

Q u. 0.:o f

3S

4M
5T
b(,
7T
8F
9L

10 S'12 e. Trcf'.
'1'ord
Dagny
Tyra

Sarnuel
Justus

1l e. Tref.
alfhild
Moses
Adela
Sakarias
Ilegina
AIrua
Augnsta

björn

.id
enia
, Tref,
legarri
EI
drika
I r'l

,teus
rrits
Ia

, Tref.
hard
rild
tl'
lmar
rn:r rt
::rel

7i n.7.zz e

C 5.22 t

4 t.7.zz e
( ttiirmnsl

C 9.ar e

! u. 11.ar e

Q u. 0.;o f

I n.6.+z e

O 6.Bs f

K.fjiLrn,ust
4 u. 6.zd <r

Hösttlag,icinm,.

Minneslistl
Sanitliga lnndsting samm&ll-

tr'äder', Dessa viiljcr i tur och
ordliug lerlamöter ar' 1 kam-
malenl stiider', som cj delt&ger
ilarrd-t,irrg, vil.ier'. då Jo il i

tur, Iedarn. nr'1 kamm.; under
mårraden hålles pir åtskilliga
platser uppbördsstänmor för
inbetalnirrg av grundrvgift till
peusionsförsåkring ; kommunal-
niimuileu uppgör utgifts- och
inhomststat lör 191?.

Senast I irrsiinder partitlisirik-
tcns kassör'er hvartalsavgift till
plrtiliassören; sarnn:irrtr'äder
A. Il. F:s replcscrrtartskap.

Fr'ån Franis förlag höpes so-
cialististiska böcker och bro-
schyrcr att läsas under höst-
kvållarna; upplagel stuclie-
cirl<lrrna arbctct och bildas
ryå.

1n'I
2'r'l
3o
4T
5F
6I,

7S I

III L
la
gri
Lr fe

e.
ild
lve
red
gdl
-att
.nu
ekl

An'r
Irl r,
Sigt
lluf
3e.
HiL
Alv
l're
Agi
l{a1
I'Inr
Tek

4c.
Ger
Sigr
Ifna
D.g
Lel
lIiI
Hel

11n'I
t2'l
13 C)

147
15F
16 l,
17S

1BI'T
19'f
200
21 'I'
22Il
23L
, t-.!

25M
26it
27{o
281'
29F
30 t,

18it
19'f
200
2t'l
22Ii
23L
, t-.!

25}j
26',1
27{o
287
29F
30 I_

e.I
tildel
lver
redr
gdlr
latte
lnuri
ekla

c. l
erha
ignil
nar
:rgm
enn:
Iik:re
lelge

O 8.:+ Ii

! u. 10.: o r: I

-
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OI{TOBER 3l dagar

1S i15 e. Tref.

2til
3T
40
5T
6F
7r,
8S

9M
107
110
t2'I
13 Ir
t41,
15S 17 e. Tref.

23Mi Soren
24T Evert
25() Inga
26 T i Anranrla.
27F Satrina
28 L Simon
29 S i19 e. Tref.

\riola
30Ml Elsa
31T Etlit

Ilagnnr
Ludvig
I,lvald
Frans
Bror
Jenn;'
tsirgitta

16 e. Tref.
Nils
Ingrid
llelmer
Erling
Valfrid
'IeofiI
Manfrerl

Mik.-sönd.
Q u. l.sf

6/ n. 5.sr e
O0.re
( ttiittnast

4 Bönd.

L t.5.zz e

OB.r f

!. u.9.+o e

Q u. 1.ez f

6/ n. 5.r+ e
Cl 2.s t
(fj drntast)

2s n. 6.so f

t! 9.az e

j u. B.rr e

C ttcit mast

Hedvig
16M Fingal
17T Antoinetta
180I Lukas
19TI 1',rre

39*'l 5,l,lp:.21L I Rirger
22 S 18 e. Tref.

Seved

1916

Minneslista
IIålles k ommunalstämmor för

fastställande av 191? års ut-
gifts- och inkornststat och be-
slutas om hurdskatt; hålles
kyrkostämmor. för' faststållande
av 1917 års stat för kyrka,
skoln, församlingsbibliotek m.
m.i vart 4:dp år (1916 o. s. v.)
väljes >goil man) för tillsyr
över förmynderskap ; upprättar
kommunalnämnden uppbörds-,
debiterings- och r.östlängd; före
15 skall folkskolestyr.elsen tiil
staclsfullmiiktige avgiva försIag
till l9l7 års u[gifrs- ocb in.
komststat för folkskoleväsendet
och barnavår.den.

Upptar studiecirklarna arbe-
tet, rekvirelar böcker m. m.;
börjas klubbarn:rs vinterarbete
efter av styrelsen uppgjortl
plan; beställrringar å >Folk-
kalendern> sändes in till Flams
förlag, varvid också annan lit-
terrtul rekvileras; r.edovisar
klubbarna alla skulder till
f örhundsexpeditioucn, insåncler
rappolter nt, m.

1O Alllrr.lgorratl. Q u. 2.+e f
2T 'l',.rl,ias O 6.st e
3Ir i l-Iuhert
4L i Sverker J n.4.2+ e

I

5 S 20 e. Trcf. Allhels..sönd.
I Eugen

6Ml (instav Adolf

NOVEMBER

9Tl Teodor
lr lt. 5.40 I
C 9.rs e

Luther101- I Martin
11L I Mårten

21 e. Tref.
Konrad
Kristian I o.7 .+o e
trrnil
Leopold Q u. 3.tz f
Edrrnnd K.fjcirmast
Napoleorr O 11.1 e
Magnhild

22 e. Tref.
Fll isabet
Pontus
Helga
Cecilia
Klemens
Gudrun
Katarina

23 e. Tref.
Torkel
Astrid
M*lte
Sune
Anrlers

30 dagar

Mirrneslistt
Mellnn 15 och årets slut

skall mantalsskrivnilg förråttas
i hela riket.

Senast 15 insänder kommun-
kassör'erna hvartalsavgift till
distriktskassirrerna.

Irrsiirrdes beställningar å
>tr'olkkalentlern> till Frams
förlag, varvirl också annan lit-
tcratur rekvirelas; eftelser ung-
domsklubbarnas styrelser, om
klubbeu under året såit för 25
kr. litteratur (minimum) fråu
Frams förlag ; r'ekvireras Storm-
klockans julnummer före den
15; förberedes eventuella jul
fäster; tiilsiittes prdnuneråut-
sarnlare å Stormklocl<an.

12S

13M
147
150
167
17F
18L

19S

20M
27'I
22o
237
21F
25L

26S

27M
28T
290
307

c/ n.4.s e

2+ n.4.so I

O 9.so f

( ttiit'mast
j u. 6.+s e

*
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DECEMBER

tF I o"ka.
2 L Beata

i31 rlagar

Q u.4.ai f
A2.sa f

cf r). 3.53 e

n. 3.zs f
7.++ e

( fj tirmust
J u.5.+o e

Q u. 5.zo I

6e

3.52 e

Vinl ersolst.'L n.2.2+ I
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Statistiska uppgifter om Sverige.

1) }liliets lnilelninEar (vid 1915 års börjatr).
Lån (jlimtc Stocliholms öycrslntihållarsliap) 25; st:ider 100; köpingar 39; Iardskommuner

(frånsel,t köliDgar) 2,376; lögdcrier ll7; lånsmarsdistrikt 518.
Hovrätter 3; domsagor 121; tjngslag 215.
Stift l3; prosterier (konNrektr 188; pastorat (utom hov- och garnisotrslörsamlingar) 1,403;

stadsförsamlingar 137 ; lardslörsamlitrgar 2,363.

2) Il,ihsdåESmännens antal.
Fö$tå hammaren 150; d{råv valJa av lanclsting 1e0 och av vissa städer 20.
Ärrdra kammaren 2:i0, valda i 56 valkretsar.

3) FolkmånEd (år 1914).
hela riket 5,6?9,6ir7; däray nånkön 2,777,447 och lwilnkön 2,902,160; å landsbygden

4,1;6,717 och i siåderna 1,522,8c0.
Stockholm 38C,2;0; Göieborg 181.500; I'talmö 97,E68; Norrköping 45,934; Gåvle 35,937;

tlilsingLrorg 3;,215; Orcbro JJ,780; Esl.ilstuna 20,167; Karlskrona 28,12?; Jönköping
28,069; Uppstrla 27.773; LjnköpiDg 24,006; Västerås 23,227; Borå,s 23,158; Lund 22,578;
Karlstad t8,673; Halmstod 18,527; Sundsvåll 16,u68; landskronr 16,555; Ilalm&r 15,91?.

t,änens folhmiingd och areal (Iand och vatten)Minneslista
Hålles 3:dje oldinarie kom-

rnunalstämma, varvid genom
val besältes befattningar, som
viil årets sht blir lediga;
hålles 3:dje ordinarie kyrko,
stämma, varvid, då mandatti-
den utlöper, våljes diversc
befattningshavale; justeras å
kommunalstämma clebitei ings-,
uppbörds- och komtnunalröst-
längcl, beslutas, å vilhen dag
ordinarie kommunalstämuror
lrålles löljlnde år; förr.ättns i
stad (utom Stockholm) val av
stadsfullmäktige vart arrnat år;
i stad, diir ej stadsfullmäktige
finnes,hålles allmän rådstuga;
i alla stårlor fastställes utgifts-
och inkomststat; senast kl. 12
d. 31 skall till kammarrätten
ställcla besvär över prövnings-
nämndens beslut llimnas till
K. ts.

Senast I insänder partidi-
striktens kassörer kvartalsitv-
gift till partihassören; prenu-
mereras på lrbelrr.elitlrrirr-
gårla.

Köpes >Folkkalenrlern> och

3Si1 i Ådventet
Lytlia

4Mi Rarbro
5T] Sven
6O Nikolaus
7 T Aeaton
8rr
9I,

10s

11M
12'l
130
147
15F
16L
17S

18M
197
200
2I'l
22F
23L
24S

386,270
22;, t'87
131,7 5I
r83,450
2q9,561
2 13,063
156,863
227,529

5;,525
r50,499
2j\551
472,068
147,015
400,668
292.888

8,480
19,324
I,134
6,708

29,870
19,728
25,513
51,556
58,9:t4

105,520

9,122

241,t29
26|,127
2t 1,808
161,092
241,18å
258,955
258,{i83
l 22,902
I 68.378
17 r,7 59

Virginin
A nna,
i Ädventet

[1a1in
Daniel
Alexander'
Lucia
Sten
Gottfrid
Assar
i Ädventet

Inge
Abraharn

4
o

Skaraborgs län . .
\rtlrmlends Iån
Örebro Iån, .
Västmenl&trds lli,n.
Kopparbcrgs län
Oti.vleborgs l5n,
Yästernorrlånds 1ön
Jämurnds lån
Vusterbottens lö,n
Norrbottens l;in.

VInern \rä[tern,
Målaren, Hjtilna-
ren,...

annårr jullillnlaLrtr fr'årr Fr':rms
förlirg; plenumercras på Siolrn-
kloekrrr för. 1917.

I ttuu |D 9.;r e
25lI .Iuldrgel
26'1' Ännandag Jul

Slel'rrr ,- t,ii1111,111
27 0 Juhlrnnes
28'l' nlerrlös:r L:rlrrs,l;'g
29 l- Al'el ! rr.4.;c e)
30L Set
:t S iSönil. c. Jrrl

Sylvester O 1.7 e

4) Folkmängatens förändringar (år 1912).
Yigda par 33,149; diirav inför borgerlig Dt:ndighet 3,502,
IIppIös1,å liktenshap 25,996; dårav genom döden 25,337 och genom skilsmässa 659.
Levetde födda barn 1:12,868; d:irtv oåkta 20,359.
Dödfödda barn 3,322; dtirav oäkta 640.
Dödft persorler idödlödda cj inrähnade) 79,241,
Emigranter l8,t17; däråv till Förenta Siaterna 13,896.
Jmmigranter iinflyttede) 8,296: dii,rav från Irören{a Staterna 4,681.

,öt,iind".in!ta1. (i r[nda talr tu l9l4: vigda pår 32,800; levande födda 129,500; döda
78,200; emigratrter 12,900; immigranter S,600.

5) Areal, i kvedratkilometer.
Hela riket 449,001; därav Iand 410,353 och vatten 37,738,
Angåendc ltrnens areal, sc ovanståencle tåbell,

6) Jordens fördelninE (år 1913), i hektar.
Trlidgård 46,020: åher t,077,278; äng (naturli€i) 1,273,83t; skogbärenale mark 22,284,4?g; annat

utnårk 1;1,803,750, Hela ägovidden (utan vatton) 41,0t5,360.
?) Åker..jordens användning rår 19r:), i hektår.

Höstsåd 470,771; vårstråsli,d 1,177,5n:r; brli\Ixtcr 38.71C; potrtis 1;2,429; ondra roUrukter
10-5,171; .s!ånadsviixter 1,397; gräs och andra foderviixter 1,880,165; andrå viixtslag
1,820; tråda 346,938.

8) Strörd rår rgl4), i deriron.
Yetc 2,305.750; råg 7,010,540; korn 2,655,180; haare 7,628,710; blåndsäd 1,95i,420; Irter

195,130; bönor 20,320; \'ickcr 85,920; potatis 17,202,850; sockelbctor 9,772,580; foderrot-
frul(ter 24,69i1d80; hö 52,410,120; helm :J0,117,090.

9) I(reaturens antal (år 1913).
IIåstar^596,130.; oxar 139,000; tjurar 51,323; kor 1,811,991; ungnöt 689,42?; Iå.r 988,163; gctter

71,054; svin 967,684.

l0) l-ägars längd, i k;lomclPr.
AII mlnna v_5gar-r_år I 9l 2 ' 6r.17; ; d5 rav landsvägar 19,049; bJ.gdevdgår 4t,4ZZ; stådsv?igar 951.
Järnväigar (år 1914) 14,762; diirav statcns jämvågar 4,85?; enskilda j;imyågsr 9,905.-

11) Fartyg, on 20 brultotron och däröver (år lgl3).
Segelfartygs enitl 1,509 om 17?,806 bruttoton. Ångfartygs anlel 1,t18 om 1,026,199 bNtto-

tou och 5ti0,9:19 hkr.

Arerl lroll(-
T(v.l(m. mUngd



-13-
12) RiI(sStAt fteräknad för å,r 19tO) m. m.. i kronor.

Inkomsier: -egcntliga inkomster 221,%8..6!0-(clärcv mantnlsfenningar gä0,000, skett på in-komst, fömögenhct_ och !örelse 69,i50,000, rullrr ocL ccörser l+"0,100,0Ci01; 
'inkomsier lvstotens produktiva fonder 60,10:,600 (därov neitobehålrning av statens affiirsverrrsamhet

53,615,000); etrdcl i dksbankens_^villt^^!ör år 1914 8,760,010; i anspråk tagna kapitat_
-_ .tiugångar-53,875,200; Iånemedel 53,6?5,000, Summa 4b0,692,4ö0,
utgifter-: verl(tiga statsutgifter 3 r6,229,+00 (alrtucv oralinrrie anslag r2g,240,24s, ertra oraiinaricinslcg 3J.;44.891, rjLsdrgskosrnrJ.r-m_ m. t.580,000. rlnro"r i. sirisskulJon 83,U7i,20u,engångsl{osttrrder för _försvrrer 29,5?7,064); utglftcr för kapitalölinirg 64,458,000'(diravJijr ståtcns aIfårsvcrksamhet at-,:3l,roo, staieis ulle"i"g"i;tr;"i'2,is0,000, avbet&lning
- .1), sirls\kul.dpn 4.839.:t00, l(os{nrdpr jijr robsLsmonoloJcr "20,2u0.u0u,. 

Su.niaaOb,CSZjOulb.vrllnrng {år l9l4' rv fist ^gpndom 45i.tU:; rv jnLomst.1,J54,0J0. jnknmst_ oCh Iörmö-gennplsnInlt rAr Ill l, l4,l7l,?18.
tt"(.-:!lLq_.llI lelrl^9??f99.1?, Sratcns riugångar (år 1er3) l,e2?,151,438 eftd avalras avslarsskulden ],301,830,801.

- 13) I{ommunernas finanser (år t9t9), i kronoi
Lan.l,.kommunq,,a: Inhomster 62,821,2t)Zi LIIIr.v kommunclutsl(\lder 41,092,6t0. Utgifter

!?,ll?,991; dä_råy -Iör kyrtiliga rndamAt 11,1j:t,21;; folr(skdla 2?,5ji,06b; fatti;vård
, 1t,695.454. -- Tillgångar: 170,150,920. Skuldcr ?1,414,935,
Stad^koamilhtnd: lnkornster 1J0,5A9,686; diirav komrnunalutskvlder i4,r5g,1179. Utgifter

118,921.3,'9; drjr,rv lör k\rl(tjgJ dndarnjrt C.iX:.;lg: ilnLt{.rvisning tr,.7;2.b:r: tiiligvtrd
_ I l.lA0.lCC. - Trllgångrr 72J.3:il,.21t. bkill.rAr J28,'it I,7t8.T.dt,,,t..t'h!"": Tnkomsrer; I4.t7t.til: djirJv landcrinssjl(rrL o.h siut{vå"Jscvgitr ?.t::.r20.I 1{irrar I l.0C8.llli JJrrv tör hjtso- oclr slukvard IU.588,176." Tiilg:,ngi r 4:.iöU.t6d,

Sl(uIder 19,29:,1t8.-

,. ll' Poslsparbanl(en oelt sparbanl(er.
I'nst.\prrbsnksl(untor \år l9l3) jr,3UU; niotböcker 5/-8,254; inneståen(te bchå1lning 48,075,655ktonor.
Spirb.rnl(,'r. {lr-l-313) 440; xv,lolningskontor 44S; hvorståcncle insjj,ttare 1,71?,694; cleras

bplrållning C;1.C0r,01J luoIur ; s]rarbrnkelnas fondcr S0,lS9,?20 lironor.

.1

t2
4

15
28
l3

5
;

12
28

10
7

14
14

5
19

2

16
6
7
8

14

6
l8

6
18
27
4

28
7
7

t2
1.t
28
l4
26

12
1l

7

5

5
28

30
28

7
20

{i
6

13
12

1
2l
22
21

19
20
20
10
22
t2

25

4
10
18
22

4

1;
8

20j

I

.2g

20
5

13
8
7

2L
7

22
21
t3
Ll

7

l8
30
l7
16

8
8

ÅrYika (häst- o. kr. m.) den
Askersund (Lr. ro.),r
Burseryd (kr. m.l, Jkp. .
Etrebdchen-i, Shb.
!'jgeho m (kr. m.), Klm.
Gnesta (hX,stm.), Sdm.
Grå,nna (kr. m.)
Gråstorp (kr. m.), Skb.
Gunnarp (kr. m.), Hal,
Halmstad (l(r. m.)
Ejo (kr. m.)*
Huhet (lrr. m,), Krb.
Kalmer (htlstmerknad)
Karlstad (htist o. kr. m,)
Kristinehamn (htist- o. kr.

m.)
Lamhult (Lr. m.), Krb.
Lerbäck (l(r. m.), Örb.
Linl(öping (hiist- o. re-

nontmarknåd) 11
Lund (kr. rn.) 5 o. 19

Elrsjö (kr, m.) . den
Gårdspå,nga (kr. n.), Klm.
Jönköpi0g (kr. n,) .

Algutsrumi, KLn. . den
Ilorgholrn (kr. n.).
Broby, Krs.
DriksDåla (kr. m.), Krb.
Gisleved (kr. m.), Jkp.
Klövdale (kr. m.), Klm.

Kivikt, Krs. dcn

Äskeffunrl (kr. m.) den
Dädcsjö (kr. m.), Krb.
Cräsl,orp (Lr. m.), Skb,
IIå,lsingborg (rem.-m.)
Ing&torp (kr. m.), Jkp.
Lamhult (kr. rn.), Krb.
X{oheda (kr. n.), Krb,

Ädelövt, Jkp. den
Ilorgholm (kr. m.) .
Broby, Krs.
Brostuqan i Shede (I(r.

m.). Jhp. .
Fjd (hr. m.), lilrn.
llriksnåla (1(r. rn.), Krb.
Eskrlstrlnx (häslmtrrkn.,
FrlkiLrLerc (lrIsiIr.)
IrigelloIm kr. rn.l, Khn.
Filipsiad (hf,st- o. kr. n1.)
Fursprurn (kr. rn.r, Jkp.
Gisleved (lu. m.), Jhp.
G,,d, glrls iSrn\;igsstf,L,(kr. nr.). algl.
Gtrnnarp (kr. m,), tIsl.
Cårdspång& (liL m.). Klm.
GöIing.torp, Ävb.
I{oYa}:i, Sirb.
Huliel (kr. m.), Krb.
Kel{rer (hästmarlm.)

-19-
Äpril.

ILångarJ.al (kr. n.), Jkp.
I trfölltorp (kr. m.), Shb.

Nli,shult (I0. n.), Jkp.
Nåssjö (kr. n.)
Nöttj& Algutsgård (kr.nr.),

Krb.
Oclensbacken (l(r. m,), Örb.
Ralrbdlshede (hästmarli-

nad), Gtb.
Rsmkvill& (kr. n.), Jkp.
Ryd (kr. m.), Krb.
Rydobolm (kr. m.), .T](p.
Sdnclhems jtirnl.ägsstdt.

(kr. n.), Sl<b.
Sklllingaryd (kr.m.). Jkp.
Skånninge (häsL- o. re-

montinarhn.) .
Sl(ltvrleii.
Stockrryd (kr. m.! Jkp.
Strängsered (kr. m.), r'tYb.
Sveuljrnga, Åvb. .

Maj.
Ladugårdsgii,rdet vid

Slocl(holm (kr. Dr.)

Jrrni.

18 Siirile köping (hiist- o,
14 kr. m.), \'nrl.
:8 Tidslrolm (hisl' o. l(r. ril.)
lC Torup (kr. m.l. lial.

Trenemo. Avb, . .
ll i Tranås kpg (kr. n.), Jkp.
27 i Trndeö, Ävb.

,n ru{;;1,:0"."lt'j- o rirm'|l

0 VrrbcrH (kr. m.).2? Vegbl -TitrrgrrderL 
rkr.14 m..r. Ävt'.

Yjslonda (Lr, Dr.). l(rb.l2 \'ittsiö. xrs. .

6 Yiisierås {hlislm.)
, ^ Ås (t<r. m.), Jkp.ti Åsen (t<r. m.l, Sclm.

2i Åtoid"b"tg (l<r. m.1, ögl
1? Ör"Lru (hiist- o. lu. m.) .

l9 UsterL].mo (kr, m.), Ogt.

Moheda (lu m.), Krb.
3 Ulrirclrrilrn (kr. m.)

29 Yetlanda (kr. m.), Jkp,
I Viredo (kr. m.). .Ikp. 

_.

Vretstorp fkr, nr.), Orb.
6 I Vrxtorps by (kl. m.), IIå1.

22 l\'årnaDo (kr. m.), Jkp.
16 lYiirjö llc. rn.)

4 Srenljunge (kr. m.), ilvb.

I Vctlanda (kr. m.), Jkp. 25
30 ViNcrums by (kr. m.),
4 lilm. 3

17 Vrigstid, JkI. 11

1? .^slleJo KexPglrd (l(r.m.),
Krb. : 10

4

1916 års rnar.knader.
Beteckningar-

,+ betecknar markrader, som pågå längre In etr dag.
t'beieekn0r ie lrim-rrl(n3der, o rilko Iiungl. tlaj:ts Befallningshåv{rndc uppgivit betyd-ligrre kn rlurshnn,i, l 5gr runr.
(kr. m.) bctecknar markntrder, som ilro avsedclo ellenast för bandel meil krcrirrr. lant-

mannar,&ror och ålster av inhemsk husslöjd.
Lflden, inom vilkD mtrr]tnåalerDl å låndet trållas. liro s:L förkortå.le:

Vbt. Y:isterbotiens.
Vml. \rlirmlanils,
llvb. Älvsborgs.

i 0gI. Ostcrgötlrnds.
0rb. Orebro.

13 l,\selc (krrkoplnis)i" Ybt.
] irr"Lru",l

11

4 UppsrlJ (hist- u. kr. nr.)
I Våxlir*

1,1 Nybyn (Nvsiitrr), Vbt.
9 I Påtsboda (kr. m.). örb.lr skirrs (lriist- o. kr. tn.r .l9 Timmersdrlr (k..r'r.r, Skb.lr Vora l(pg (hlstmrrknail),

. skb.
I Ostcrstrnd (l(r. rn.)x .

Liungby (kr. m.), I{rb.
l\lörbylängå ll(r.nr.), l{lm.
Sxndhcrns j,irnviigsstdf.

(1il. m.r, SkL.
Såndsjii (kr. m.), Jl(p.
Shar& (h:isij- o. k.. rn.) ,

Juli.
lfalmö (ullnerkn.),

Augustl.
I Rebbelshede (hästm.),
: Gtb.

Rockneby (kr. m.). Klm
Sdndsjiil, Jkf, .
Skån11itrge,\t
Unnrryd i nto härad (kr

m.),Jkp. . .

Sel)tember.
LitrköpiDg (hästnarkn.) .
Ljungbv (kr. m.r, Ikb,
Lommar-vdi, Jkp.
Ll[irgsry(l (hr m.), Jkt.
N'lrhult (1(r. n,), Hal.
Iladest.cli-l
l{arliåryd (kr. m.), Iirb,.
f,{oholms jlirnvågsstatioD

(kr. m.), Skb.
Nor& (kr. m.)
Nottcbächs Nöbbeled (kr.

m.), Klb.
Näshult, Jkp.
Niissjö l(r. m.) .

Odensbaclren (trr.m.), Örb.
Regna, Ögl.
f.lyd (kr. m.), Krb.
Ilydeholm (kr. m.), JI(p.
Siönevad (kr. m.), Ilal.
Skijvde (remontmarkn.) .
Stookaryd (kr. m.), Jkp.

Sverljrnga, Ävl),
'fursö (kr. m.), SkL. .

'Irincmo. Ärlr
Tran[s kpg (kr. nr.), .I]ip.
TöreLode lList- o. kr. n.),

S)(b. .

Uldkil (kr. m.), Ögl.
Yi,n köping (hJstm.),

st,b.
\rirserums by (kr. m.),

Klm,
Vlslond& (kr. m.), (rb.
Vrå (hr. m.), lirb. .
VÅrtorps bI' (kr.rn.), IIal.
Viirnflmo (kr. m.), Jkp.
Västcrfts (remontm.) :
Årj;ing (häsr o. kr. m.),

Yml.
Åsen (kr. m.), Sdnr.
Åtviclabcrg (kr. nr.), Ögl.
Östcrsuad (kr. m.)*

Gtb.
Ha1.

Jkp,
Jlt.
I{ID

rliir"borg uclr Bohu.. hrtr. tirulobnrgs.
II.'lrnds. Iirs. l(ris{:rnsl.,,ts.
Ji;rL)(iipings, .\bl. Nou.bortcns.
J;imll:rn,l\. SLlm. Sh lpr.n,rl ands.
Kclnr.rr, Sl(b. SkrroLorgs.

Januar.i.
Filipslid fhjisl- o. lrr. n.) i LJ.cks.le+. \ br.

dcn l: I Sdfile knning (trtj5r-o. kr.
I(rrlsrrd ihjist- o. kr. m.J 20 ' rr,.r, Vnil. " .

Februari,
Arjeplog*, Nbt. . . den 10 Hova*J., Skb.
Br,dgård iSfhnsso.kea 

L Jo.kmock-. Nl,r.
(kr.m,)'f.JiI..., gl

XIars,
BuilrJ5l< rkr, m.), \'ht. Li tki;t,ing rkr. rnJ.

don 23 LiIrtL,) 't(-. ril.), tirb.
Esk:lsrura (hIsrn.) ft I t.vcksriu.. \ br.I'3lkJning 3U \hhr.tr,kr. m.r. il,,t.
oiilrnl'srurp Ävb. .:0 Xtaripslil,t :

KillJl,,rg. j:irn\,ig:sl,r'. .\lut.otmr jii-nvigssrålion
lh i\l- o. kr. nr.l- lilnl. 2l 1lrr. rn.1, skb. i

r Å dorrm"knod törekommer iivcn tråslhan(lel.

5l
G
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Älgutsrum (kr.m.). l(tm.
LIen 6

Bellö mo, Jkp. 5

Burseryd (lc. m.), Jhp. l0
ByIc by (kr. m.), Ögl. 20
Dädesjö (kr. m.), Krb. 19
Edsbergs Sanna (hr. n.),

örb. . 5
Eksjö (kr. m.) . 0

Emmå gii,stgivårgård, Örb. 20
Enebåckenf, Shb. 10
Falköpingt. 27

Getterum (kr. m.), Klm.. 6
Gnestå (hästm.), Sdm. 3
Crånn& (kr. m.) . 27
Gristorp (10. m.), Skb. 4
Hallsberg (kr, m.), Örb. 12
Halmstad (kr, m.) 1r
Hjo (lf. m.)'' 19
Hultsfred (1il. m.), Klm.. 5
HäLlestads järn\':igssta-

tion (lc. m.), ÖgI. 5
Jönköping (hr. m.). 12
Klövdala (kx. m.), Klm. 19
Kdstitrehamn (kr. m.). 11
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Olitober.

Ladugårdsgli!det vid
Stockholm (kr. m.) . 4

Lomhult (kr. m.), Krll. 20
Lidhöping (kr. m.) . 19
Linneryd (kr. m.), Krb. 3
Malmbäcks järnv{gssta-

iion (kr, m.), Jkp. 13

Malml(öping (l(r.m.), Sdm. 6
Moheda (lrr, m.), Krb. . 6
Målilla (kr. m.), Klm. . l0
Mölltorp (kr. m.), Skb. 1?
Mönsterås (lir. m.), Klm. 3
Mörbylånga (hr. m.), Klnl. 12
Nötrtja Algutsgård (kr. m.),

Krb.. . 4
Råmkvilh (lc. m,), Jhp. . 11

Itänn{resLätten (kr. m.),
Itlm. . . 3

Sanalhems järnvtlgsste-
tion (lir. m.), Skb. 20

Sk&re (håst- o. hr. m.) 6

Skillitrgarvd (l(r. m.), Jkp. 17

Sliätrnitrge (hii.st- och rc-
montmarkn.) 6

Stdngse;cd (kr. m.), Ävb. 13

November.

Tidaholm (Läst- o. kr, m.) 11
Tidan (kr. m.), Skb. 4
Timme6dala(kr. m.), Skb, 5
Torup (kr, m.), Eal, 6

Trädet, ÄYb. 20

Törebode (håst- o. kr. rn.),
skb.. rl

Ulricehemn (hr. m.) B
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Råd vid brevskrivning.

Ädlcsselr.
Postförsiindelse bör ha tycllig och fttllständig adress,

angivantlc nrottagirrcns yrke, bcfattning ellcr litel, för-
och tillnan-rn eller lirrra, hcnrvist eller bostatl saurt netl-
till i högra hörnet, hälst rned un"derstrykning, namnet å
bestiinrnielseortens postanstalt. A försiindelse till utlan-
det utsirtl.es även adresslandct. Avsåndare bör angiva
sitt namn och sin adress å försändelsens l,ttcrsida; däri-
genorn uirderliitt:rs 1'örsäntlclsens :iterställandc för den
hiindclsc aclressaten e.i anträ{Ihts.

Post tiil Stockholnt
bör, om clcn iir avsedd att utdelas genom brevbiirare,
betccl<nas:

I.'rir- Ncdre Nornnalm Slockllolnt C.
, I(trngsholncn . Stockholm I{.
> Stertlen r-uellan llroarna, IIelge-

antlsholnrcn el. Riddarholmen SfocÄ1to1m 51.

' Sötlermalm Sloclrholm Sö.
> Vilstra Östermaln'r Slockholm Ö.
, Östra Östermalur, Diurgården el.

Sl<epps- och l(astcllltohnarna Stockltolm O. Dj.
, Vasasiaden cl. Ör,re Norrmalm Stockholm Vu.

I n ri kes po s I fö rsundelsc r.
Rrev kostar i befordringsavgift 10 öre [ör 20 gr:rm,

20 örc 1ör 20 t. o. nr. 125 grarn och 30 öre Iör 125 t. o. m.
250 grarn, vilhct iir hogsta medgivna vilrt 1ör ett inrikes
bret',

Lokalbrev bet:rlas rnecl 5 öre för högst 20 gram, 10
iire för 20 t. o. m. 125 gram och 15 öre för 125 t. o. m.
250 gram.

Kortbrev tillhanclatrålles ä 5 öre (för lokalbcfordran)
och å 10 öre.

Brcykort hostar 5 örc stvchct. Dubbeit brcvliort (nletl
betnli slnt'.; lioslar l0 ör'e.'

Kiirsband. Irör inliindsh titlning, tidskrilt m. ttr. år
a1,gilten 1 iire frlr 50 gram eller dcl därav, tlock rninst
4 öre (lokalför-siindelse minst 2 öre). Anclra trycksahcr
och af{ärshandlingar (högsia vikt 2 hg.) samt varuprot'
(högsta vikt 350 gr.) l<ostai 4 iilc 1ör 50 gr., cloch minst
10 örc för' aI'lärshantilingar och S öre Iör varuprov (lo-
hallörsiindelscr hälltcn sir mvchet). Döljes i korsband
brev eller annan enshild shriftväxling, böte avsändaren
5 kronor.

Pahet bcfordras för 30 rire, 11å tlet viiger hirgst 1 kg.,
för 50 örc, tiir det viiger' ör'er 1 t. o. m. 3 kg., for 75 öre

Ärvito (hlisL- o. l$. m, der 2 L Pålsboda (lir. m.), örb, I I Vigsiadt, Jkp. l0
Inglrorp (k.. m.), Jkp. 2 I Siftle kötlng {h,isr- o. övprb! i Undclts s:n (kr.
Klrls{cd rlrJcr- o. kr. m.) l0 kr. D.r. \'ml. ... I nr.r, SLb. 3
Xris(dalo (kr. m.), hlm. J Vr|lslo-p akr. trr.) OrL, . 3

Sid. 5--20 tlyckto hos 
^lmqyist 

& Wiksells Boktryckeri-^.-8., Uppsals 1915.
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över' 3 [. o. m. 5 kg.. 9U ör'e övcr 5 t, o. nr. 51 z ks. o. s. v.
mcd-lillågg av l5 öre lör.r.arL ör.erskjulande'r,zig. eller
del d-årav. 

_ 
I paket får, bland annat, ici<e törsanhasi'spiiL

llrqgker: eldtarliSa oljor, explosiva, lätt antanOtiga-ät1ei
lnrliga ämnen, I'örseglr-rde brev.

Utöver dess:r betbrdringstrvgiftcr bctalas vid inlärn_
landet: för rchomnrender:id t'ixsånrielse 1b öre. Såclan
försåndelse utliimnas cndast mot livitto, och crsättes ari_
sändaren med 36 hr'., or-r.r försändelsen iö.ku--er;
, fiir assurcrad i'örsändelsc frir villien av avsändaren
åsåttcs ett visst viircle, som honorn ersältes om 1'örsän-
dclsen förhornmer: ilO örc för tärcle av högst 500 hi,.,
50 örc för värde ör'er.500 mcn ei övcr 1,000 t rl; f<tr verådöver 1,000 kr. mcn ej över 5,00b kr. er-lågges b0 ör.e lör
1.000 li,r'. _rncd tilligg.av 2 iir.e fi,r vnri'i?,vcrskjulantlc
vrirde av 100 kr'. t'llel del tiiirrrv. lrör'lrögrc belopp giillcr
särshilda bestämmelser;

för postforsliottsforsiindelscr 10 öre, clti postförsliot-
tct uppgår-tilf högst 5^ kronor'; l5 orc, upp till 2ir I<r.;25
g.i,.,llllt,, till ,,0 kr'.; 30 ör'e.. rqrlr iill to0 ki.; 3J ör'c, rippIrll 2rU ltr.; tr0 örc. rrpp..till j0t) kr..; .-rrJ örc, rrplr till 75itkr.; samt 60 öre, upp-till 1,000 lir..

.^I.ör po^stanvisning skall ar.sändalen errliigga salnllta
ar.gift sorn för poslförisliott.
, . . 

Frinnilgar, huLu ringa belopltet iin rnå r,ara, bör
al(lng sxndas rnc(l post iinnat ån i rekonrmcnder:rd eller
assurcrad försändclsc _cller medelst post:rnvisning.
. Tidningar och tidslirifter kan 

-genonr 
lrrenulnerå-tion beställas ri den postanstalt, genänr vilkbn de skail

tltdclas,._och bctalas i. enlighet'nied siirshild taxa, soiiilinncs tillgiing[g å varje poiianstalt,

Postfö rstindelse r tiU tttlandel.
liör brev till Danm:u.l< eller Norge, vilket i viht ei

ör'erstiger' 250 grarn, betalas samna soin för sådant bre-iitili inrikes .or.t; men vägcr bre-vet ör.er 250 gr., crlä.gges
samma avgift sorn för brev till annat frilminande iääd(se nedanl). Avgiften för ltrevkort är 5 öre stvchet. Tillör'riga låndel och or.ier såväl inom som utöm vårlcl.s-
p.os.tförening-en utgrir befor.dringsa\.gilten : frir brev, orn
\-rliten rcl(c ör,eistigcr 20 gr., 20 öre samt, om brevet har
lrogrc vrkt,2{J örc Iör de t'örsta 20 grarnmen och 10 örcför l'arje_ör'erslijuiandc I'ikt av {0 gram eller del Oåråu;för brcvkort 10 öre stycket. - Föi liorsband till iiii"njdet är avq-iften 5 öre för b-0 gr., dock så att lägsta ä;gii-
l1n..för affä r'shaudlingal till i)airmark elle r N;.g; ;Gå;
10 örc och till uiiande-t i övrigt 20 öre och lagsla av[if-
lSi {ot, \'anr}rrov är_ t0 örc. *-- Rekomme"aario-" av-1i8ii-ltlrslnt-i(.lsc kostar' 15. örc.

DET FÖRFLUTNA.
Och dagarna, sont flgtt och 11ått -
uem minns dem aIIa ntt?
AIlt ont, allt golt, ui au dem fått,
slog klockans klupp ittt.

AILI ljttut ui leltt
i barrulomsland,
allt krirt ui snteltt
med hårdncrd hand

ar höljt au glömsl{(rns uila sand,

En dag giclr fram med upgtslln grå
alll under bann och larm -
en smög på tå med guldslank på
sln so1/iasuila barm,

En uar ett prång
mcd fukl som dröP.
en bar ett fång
au fi'ukl sotn slop

niir höslens hot omkring oss kröp.

XIen aIIa tog ui som de kom
och aIIa höll ui au;
ndr de om aftonen gått om,
ui följde dem lill grau. -

En dag, om grå
som udgens grus,
den gör en urå
i sjdlens hus

mer lius dn naltens aIIa lius.

BERNH. BC.I{G1'SSOAI.
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Svenska ungdomsrorelser,
Av

K. Kilbom.
(EItcr uppgiftcr från respeklir,e r-irganisati,oner.)

I en tid d,å karnpen rom ungdiomen står skarpare ,än

någonsin kan det vara på sin plats att i korta drag
låmna en översiht av i Sverge verkancle o,ch mera }rc-
tydelscfulla ungdro nsorgånisationer. Därvid tages då
ingen llänsyn till om respektive Iö,reningar led.es av
ungd,om eller denna endast rekryterar dem, eller rc,m

ungdomarna såvLäl leder s,om rekrylerar. Blalad de ung-
doms,organisationer som .är mäst kända ör,er hela vårt
land och i alla avseenden starkast byggda trorde då
clen socialdemokratiska k,omma främst.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet.
Socialdemokratiska ungdomsförbunclet b'ildades den

21 mals 1903 elter en utbrytning ur clåvarande soci.ali-
stiska ungcl,omsförbundet. Slarlen skeclclc å ett möte i
Malmö FolkeLs hus' fästsal och valdes därvid en interim-
styrelse på 9 pers,oner, srom även fick i uppdrag att vicl-
taga åtgärder för startanclet av en törbundstidning. Denna
kom rockså inom l<ort till stånd, redan 1 maj trycktes
F ram i en upplaga av 3,500 ex., vilkcn senare ,ö,kacle

så att den i sina glansdagar vrar uppe i en upplaga på
omkring 40,000 ex.

Att tiden var mogen iiör en srocialdem,okratisk ung-
domsrörelse vtsar d,et fakturn, att {örbund,et reda,n 1905
r,äknade 5,000 rned,l. i 89 klubbar. Från denna tid
började förbundet också ett intensivt arhete, en agitation
som 'omfattade hela landet. Metllemsantelet steg nu

\\.AI,TEit CBÄ.\D:
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snabbt och är medlemnarna f. n. 'omkring 8,000 fördelacle
på o,mkring 300 klubbar. Drock, medlemsantalet har
varit såv,äl högre som lägrc, högrc före sLorsträjk'en,
Iägre e.fter d,ensamma. Ir. n. är det emellertid i uppåt-
gående och dren ticl ,är kansk,e icke avlägs,en då d,eL åny'o
har samma höjcl som före dct sociala krigct 1909.

Fiör medlemsl<ap i Socialdemokratiska ungclomstör-
bunclet gäller att ha fyllt 1i år -- i und.antagsiall kan
dock ncdlcmshap vinnas tidignpg - och b,es jälas av
vilja att arbeta för avskaffandeL av arb,etareklassens,ekon,r-
rrisha, politiska och anclliga betrvck, alt arbeta iör socia-
lismen. Var och en som vill bli medlem har endasl atl

z. rI0Gr,L-t-{t). t.tnNs'i'^s'l'ni)}I.

infinna sig å ett hlubbm,öte och anm,äla sig för sty-
relsen. Inget hemlighc[srnalicri, inga Iö,ftens givanclc,
inga ceremonicr - endasl- dctta: vill du arbeta Iör socia-
lismen, är du välhommen i dc 1r1gu socialclern,okratcr'-
nas lcd.

Socialdernokratiska ungcirornslörl)unclel arbetar,Jrgani-
saloriskI fullt självständigt men irleellt gemcnsarnt mecl
Socialdem,ohr:rliska arbetalepaltiel.. I)css ledning utg,ö-
l'es av Ccntralstyrelscn (C. S.,r, 15 pcrsoner, av vilka 3

är bosatta i landets sl<ilda delar och 7 i St,ockhrlni.
L)essa ,"enare ritgör del s. k. .,'erkstiiliandc utskottet (V. Lt.).
sorn inom sig rutser två ol'diölanrle, f. n. Z. Höglunrl
och E,rnst Äströrn, en sekretelare. l(. Kilb,om, vice sekre-
terare, Sven Larsson. sant de trc ör,riqa, Carl Slåhlb,elg,

-27 -
Viklor Ek och Bjöm Dal'ström, bisittanile ledamöter.

Lerdningen av lörbundet haindhares under ansvar iuför
Oentralstyrelsen. som i sin tur är ansvarig inför k'on-

grcsserna) av Verkställande utskottet. Centralstyrelsen

halordinaric sammanträ'de en gång om året, vanligen

i mars månad då V. U:s tögdcri för {örflutct kalenderår
granshas. C. S. består av ilöljande pers'orlrer: smållru-

karen David Iilood, Ilocla (vald 1912), 1örlattarcn 'Iurc

Nerman, Stockltrolm (1910-1912 och senast vald L914),

pl,åtslagaren V. Hohnqvist, Lulcå (valcl 1914), j'orrlbruharen

H. F. Spak, Encby, Fj,ärdhunrlra (vald 1912), måla-

ren Otto FlycI<t, Hällcslad (vald 1914), exp'editö'ren E.

Malmsjö, Ängelliolm (vald 1914), skr"idclaren Rob. Berg-

l'örv, Svcg (vald 1914) ocnL textilarbetaren John \Vard,
Norrköping (va1d 1912).

S,ocialclemokratiska ungdomslörbuudets rotgan var lill
i april 1912 mirna,ds-tidsliriften Fram, vilken cmellertid
nämnda tidpunkt av fler',a skiil nedlircles 'eftcr b'csl''rt av

årets k'ongress. Förbundets nuvarande,organ (seclan januuri

1910) är lveclno,tidningen Stormklrockan - redahtör sedan

tidningens start. 1908 av Sto'ckltolmsklubbarna, Z. LIög-
lund - vilken torcle vrra så p,ass kånd ait presrentation lir
ö'verftödig. Till 1 juli 1915 utkom Stormkloclian i '1-
sidigt format till ett pris av 5 örc och efter niimnr-la dag

i S-sidigt iorrnat till ett pris av' 10 rörc. I sitl nuvarandc
skick fyller tidningen såväl ilen ren[ agitatorisha som
so,cialistiskl"-prolitiskt upplysancle uppgift, som den sccial-
demokratiska ungdomen satl sig iöre. D'ess upplaga hat'
varierat avsevilrt. SåIunda \.ar den iiör'c storsträjlien
1909 uppe i :12,000 ex. men belinncr sig t. n. omkring
20,000. Närnnas l<an att tidningens upplaga icke s!önk
nämnvärt erler prisförhö jningen 1 juli 1915.

So,cialdenrrokr:al"iska ungclomsfiörbundet har dcck icke
nö,jt sig rned muntlig agitation ,o'cir agitatiorr gencm siua
tidningar, det driver o,ckså ,en avsev,ärd {örlagsrörelse
under firma F'iörlags A.-B. Fram. Å d.etta förlag har
utkommit en massa br,cschvreloch större böcker i upp-
Iagor srorn varierat mellan 3,000 roin* 500,000. Av
författare som under årcn mcclarbetat på f örlaget kan
nämnas: Aug. StrindLrerg. Eilen Key, B,engt Lid,forss,

I.ln )is'i',\ s'f ltol'l
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I'abian I{ånsson, Victor Bcrgl uttd., Z. I{ögiunct, C. N.
Carleson, Fredrik Ström, Algot Ruhe, Carl Lindhagen,
F.inar Sjöv,all (professor), Frid.a Steenh,off, Erik Heäen,
E. Bernstein, Ture Nerman m. fl., m. fl. En ungelärlig
Iörest,ällning ,orn förlagets arbete får man då clet nämne.s
atI omsättningen 1914 \iar nära 50,000 kr. ,.\lla jör_
lagsalster säljcs kontant ,och tar fö,rlaget emot Iirmmissi.c_
närcr Irån alll håll.

I),en socialdcmokratiska ungclomen bedriv,er ctt cm_
Iattancle sludiearbcte. Trots att lörbunclct är ansrutet tirl
Arbetarnas bildningslörbund har det egcn studieledarc,
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tioner anordnat tlera löreläsningskurs'er. Inslruhti'ons-

kurser omfattande 7 f örel,äsningar var hadre klubbarna

anordnat 5 styckeu och därtill en samman med Nyk-
terhetsordcn Ycrdc ndi.

Den 31 maj 1915 ha,de uugdolnslörbundet 75 cirhl'ar

rned 738 medl. Under vintern hade klubbarn.a därtill
anordnat 7 instruktionskurser rned tillsammans 43 fiöre-

l,äsningar och 6 iöreläsningskurser 'omfattande samman-

lagt 24 föreläsningar. D'ock icke tänker den social-

demokratiska ungdromen stanna vid dctla. Redan har
d:en över B0 studiecirklar och till eller nyåret är flera
instruktionskurser behandlande såviäl studie- som 1ör-

bundsarbetet planerade. Allt detta vis,ar hur starkt
kunskapsbe,hiovct gör sig gällande hos den arbetande
ungdomen och hur d,et trois sbf,ra ekonomiska s,vårig-

heier framprässas stora resultat.
S'o,cialdemokratiska ungd,omsliörbrindet har sitt säte

i Sio,ckholm - till 1 januari 1910 i Malmö - ,och iir
dess adress Stocliholm Sö.

Sverges frisinnade ungdomsförbund

bildades den 26 sept. 1909 i I(atrineholm. lVledv,erkande
ver d,ärvid reda,ktörerna A. Grundel, nuvarande om-
budsman i Frisinnad'e lands{löreningen, I(. EllsLadius, nu
m,edarbetare i Aftontidningen samt hr Nils Eriksson, St.
Mellörsa. Frisinnade ungdep5l5t5undet ansluter sig i
huvudsak till Frisinnad,e l,andslöreningcn, och har till
uppgiit att verka tör den frisinnad,e ungdomens såmman-
slutning och fostran till duglighet ,och intresse Iör d,el-
tagande i det samhiälleliga refiormarbetet. D,enna sin
uppgift vill lörbunclet fylla genom anorclnanctre av före-
drag och diskussioner, upplysningskurset och studiecirk-
lar m. m.

Inträcle som med.lem i förbundets lohalavrdelning ,eller

som direl<t medlem av lörbundeL kan vinnas av valje
ung man eller kvinna mellan 17 och 35 år, sro.m skriftligen
lörklarar sig omiatta förbundets uppgilt och icke tillhöra
någon annan p,olitisk ungdromscrganisation .eller annat
politiskt parti.

I{. KII,l]OII.

s,e dan 1912 K. Kilbom, ,o.ch väl cle,n största bildnings_
organisationen av alla ungclomsrörelser.

Från att 1907-08 ha halt Iå stucliecirklar och be_
drivit ringa direkt bildningsarbete - lörklarligt nog, all_
'denstund man till d,ess hade fuflt upp med yil_re agita-
tion .-- har detta fr"ån 1g12 ö,kats år från år. D,en 31
maj 1913 hade fö,rbundet således 26 studiecirl<lar med
tillsammans 338 medl. Klubbarna hade dessutom under
viniern 1912-13 ordna[ 5 {röreläsningskurser omfaltande
29 en-timmes f öreläsningar. Den åf ma; 1g14 h,ade
{örbundet 45 studiecirklar meil tillsammans 523 medl.
Under vlntern 1913-14 hade ungdomsklubbarna anrord_
yt I fiöreläsningskurser omiattande 44 f öreläsningar.
Därtil h'ade ktubbarna gemensåmt med andra olganisa-
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Passi'vt eller ,understödjande nledtren$kåp kan ,er-bållas..av 
l1uu", man ,eller kvinnq.Efrer fyllda 35.år övergå. ffi; rned.lem till passiv.Frisinnarle ungaomsru.f,und;;"i.ä;g 

b,estår sry, snförbundsstyrelse. 
1 ö p.:;;, ;;il ou ääor*rröter ; ordf.väljes särskjlt. Sty;eben ,,r""- ir"ä. ell,er utom sigsekreterar,e,och kassaflörrralt"." rn;;";;å andra l,ed.amö-ter, vilka jämte ordfö.r"dcn 

",g.ö" 
'iåh"dsstylelsers

arb,etsutsk,ott,och där i"".lru. *åi.""i""r. funkti,rner.Då sekreterar,en icke samtidigt A. ouJ"f.tti. för förbund,etstidning, skaLäven, red,akroån 
";;^:;. självskrivenrnedlem av a,rb,etsutsk,ott,et. iiit *år."roJr"r*re kan en_'dast utses medlem.

utskoueis t;;;;;i; 
som uppnått mvndiE ålder' Arbcts-

samma plats. 
: bör så vitt möjligt vara b'osatta Å

_ . Arbetsutsk,ottet åligger särskilt:1) att upp,eh,ålla förbiiä,"ir.lo _,.,å' lokalavdelninggr ,och
^. dinekta m,ed,lemmar;
2) att uppehålla iörbindelse m,ed. Frisinnade Iandsföre_
^. 

ningcru verkställandc utskoli:3) au anordna flo,r.edraj ;;^;;;ir* skrifrer rn. m. samtatr i ,rtressa av,seend,eä _rd d;';;rlo.äå o*ru flörbu'_.. dets lokal,avdelningar;
4) att besluta rjörar

bundet; I'de icke l'öpande utgiilter för för-
5) att tills,e att räkenskaper för,es över ufukottets in_k'omster ,och uteift

ryr io,' r;,iä* i;iä;:"il ffi,Hå:, I' ll,?Til 
":i 

" r,*i-

,.._ 
Foflrndets organ a. luartulrrti;;;;,,;tdom, vilke,n har eri up_nlag3 på;ää;;**Täifråff:avdelningarnas anral a" ro m"o u;r;;;;, cirka 300
Förbundsstyrelsen rr{orinac -.^r^*

r ör j a n de ;*,;#;, " ;,,ä'.s";;ilå*JT:.H"i l:i X:ordf. redakrör. J,osef 
1;ri1re, 

-i".åä., 
l.u"orör Georg

ill''..l :,1"': :';:T:l,i'- 1' . 
Lä rss o n, 

- 

s.",, hl 
"o 

r" r" rool
c*'" " e,äå.ö"o';i,f i'T,l;,ll[H,,ä; U*l " l*:u'sta vsson, skepa rerr St.pr,, it, äå;;;;";: ;. Sera nder,HudiksrrU, kassor eå.a. i"å..rr"" Tä,i;nona, retlak-
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dor;ssekretetare Gustav Johans'on, ÖsLersrlnd, och reCak-

tionssekreterare Josef Lindelöw, Borås,
Som ev,entuellt ombud i Frisinnade landsi,öreningen

är utsedda li[. Iic. Hans Gahn och redaktör G. Tjus.
Arbetsutsl<ottt't består av': hrr A. Grun'del, 'ord,iö-

rande, Georg Tjus, sekreierare, Te'odor Ericson, kas.söLt-.

Simon Larsslon) och lröken Rut Schctte.
Redaktör {tir {örbundsorganet firisiniratt uugcl,orn åt'

Joscf Noldl.irtg,'l.t rttas.
Frörbundcts aclrcss är: Drottninggalan 92, S o c h-

holm C.

Ungsvenska förbundet

slartades i S,tockhoLn hösten 1908. Så småningorlr upp-
kom flera lokalavdelningar, ,sgh 1912 bildades en riks-
organisation. På ,ombudsmö,tct clen 17 oktober 1915
besl,ö'ts emellertid att upplösa denna. D'e härefter fli-
ståendc Iokalavdelningarna försäkras erneltrertid komrna
att ansluta sig till dct clen 16 oktober 1915 inlerimistisht
bildade Svergcs nationel[a ungclomsf örbund, i vals in-
terimsstyrelse ordlörandeshapet utövas åv d:r liarl
FIitrdebrand.

Lokalavdelningar av Ungsvenska lörbundet. f inns f .

n. i: Stockhrolm (sedan våren 1915 två avdelningar),
Lidingön, Diursholm, Norrtälje, Uppsala, Norrköping,

It. ESSI'N. o. liKIloLII.
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Linköping, Vaclstena,. ödeshög, Ätvidaberg, Motala, Karls_kr,ona, Göreb ors, Ulricetra;;;:B;ö"ffi laryd, B rltebygct,Liävte, Faiun. uu!1fsvar.r, ilil"il;d, ?stersuncl. Med-lemsanLalct i samtliga 

-cl.r.o ;,,d.1;;lga'r torde tiilsam-rnrns utgör.a cirka 2,500,n.At.,n*r..""
_ - 

Av S rochholmsavdeinirngr"""-'_äää.rr
II med au sannorikr,.i i'jår,rr*"äåll"ljt_ ";:*il::att utglöra Ungsvenska 

_För.b;;;"T S'to,ckhiolm, tlocträven d,en ansluten firt Sverg", ia[";.i" Ungd,omsför_bund. Den and,ra avdelni"g"i i".d"'"rä ,r" anslutning tilldet nya fiörbunder. r.o,"*ä 
"ii^;;uä ir.". Minirni_åldern fiör inträ,cle I avaening ir,'.# i november 1915r'äl<nar' 174 merdlemmar, är 19-år.. I{vinnliga medlemmarintas ej. D,etta urgör'.*r"r"rf,ro";ö.". 

Årsavgift:2 t<r'. Arrrcssen ar 1k13te1y;;r;;:i,irr. o. Ekh,olm,
ll"t$J::l"",an 23. ordr. i sLr.Lir,,åj,"," 

"r.rr. är. r,r. ric.

Sverges Goodtemplares Ungdomsförbund.
(s. G. u.)

Speciella urrgclorns,löreningar inom I. O. G. T. (Intcr_rralione]la Goodtcmnlar.ord"rrj rr" l"r"itr" i många år.I Stockhotm existenrdc ,.,tr,, ,l"n'ii" r rgrr,, 1903 cnungd,ornsföire;ning btantt g"";i.;;";'ä:a.rta.l.r, 
rrurcnarnn fö,rst var ,Förgät_rnig_ej,, *;-;;":"dan d,en till-räxt i nrecllensrnral..och ity.f., f."ifrää. sig iör ,Go,od_iemplarnas Ungdomsförb"rrq S,..frfr;];,."Är 1905 beslöts oå ett rnöie rn,.a A"ä"rtt inbjuda lan-dels go,odremptaruned.orna, fö. ;ll;;;;l uu ",, t,örlund.Inbjudan ucv år no.ru_*ä'å;;;15_16 april1906 sammanträcl,de i Sio,ckho,lm r,ep,resentanter till ettantal av 24 trån 21 anmärda lör."iö;;;;iknanae 2,000medlemmar, varvid lörbundet bilAaåe"sl

Som viilk,or för medlernskap ; i;;;undet f,ordras attr,ara godkänd me,rllem^av Goodicmp{r";;å;;. D,en törsraprogrampunkten innehåller_ att forfinA.r' rr.åU med good_
ff il:H:"å"å:. 

prosram tlr grunovai;;;**' 
f ör h,ernyk_
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Förbunclet arbetar som siiilvständig organisaticn, tnen

med begränsning inom GoodtemplarrrrLen.
Nu gällande program 'och stadgar är väsentligt lika

cle som antrogs vid bildandet.
Förbundets ändamål:
a tt i enlighet med gorodtemplarortlens pr'ogram r,'erka

för ett rusdrychsförbuds snara genomiörande;
a1t hraltig! verka iör reformarbetet inom 'orden;
a t t genom en allmänmänskligt bildande pr'opaggnda

söka motverka det som andligren och kroppsligen verhar
nedbrytand,e, såsom rosunt nöjesliv, tobal<sbruk m. m.;

a t t rned alla till buds stående hrederliga medel mot-
arbela krigskostnaderna ,och understödja den mrodärnar
radihala fredsrörelsen;

att i frågtor av gernensamt intresse samarbeta med
övriga ungdomslörcningarl samt

att fiör snatrbare dernokratisering av ,orden ochi för
sarnarbe[e i spörsmål av internationell karaktär träda
i närmare f,örbindelse med ungd,oms,organisatironer in.cm
I. O. G. T. i olika ländcr, iivensom verka {ör bild,andet
av dylika i de liinder, där sådana icke finns.

Frörbundet rär indelat i distriktliöreningar. Avd. er-
lägger kv'artalsskatt med 10 ö,re pr medlcm. Äldersgräns
,är ej" lastställd för förbunclet i dess helhet, men vissa
avd. ha inlörrt dylik besl,ämmelse i sina sta,dgar.

Kongresser har hållits varje år sedan 1g06 i Norr-
köping, ,då medlemsantalet utgjorde 2,080 i 26 avdet-
ningar till kongressen 1915 i Arvika, ,och hade förbun-
det d,å 94 avdelningar med 4,462 medlemmar.

I ett antal av landets loger, å platser där ej avcl.
linnes, har förbundct ornbnd, , S. G. U.-ombud,, vilkas
autal f. n. är över 200 st.

Vid iiörbund,ets bildande och ett anlal år framåt stocl
A. T. Nilssolr. srolrt den egentlige ledaren. Ordlörande
de 3 fiörsta åren var typogr,aier C. Larsson, St,ockhohn,
vilken nu är sekreterare. Fö,rbunilets nuvarande ord-
Ilörande ,är landskanslisLen Hcnning Lind, FaLun.

Styrelsemecllemmar 1g06_191b :

Const. Larsson, Siockh'olm; A. T. Nilson, d:o1 Ivar
Vennelstr.öm, Sollcfteå; Otto Arnoltl, Stcci<holm; Emil
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Niisson, \'axholm: I lildur -1.ör.uell, 

Götcbolg; Nils B.EIarrder, d :o; Gu.;tat t_r.rron.-J,o,' n_.iiii,,r,rönr, Gävle;John Ber.gström. IIpsala; Corrrnä--i"nssJn, Stccknotm;
il;',ilT:ä;,'ir";"1'n:''L c;;i;i s;;;;"'s, d:'o; Erik
o,," niJ.i gl ;#i;JåT:,'jg1;Tiä,1:1, fi*ll, *;
l)]]9.:::".. l(opirrg; .ril; rry,rcn, uli.rr,,rä', C. A. Friinrlc_rrus, Götcborf,; Jotrn Silrdö,,, i.,;;;;;; Joscl Ektund,Eksjö; EnocJr F'r.irnrrr, 

^Hrlmstatl; Äig.'oifrg...n. Lulcå;Axcl S,,insvist, upsatr., crrl S.i;;; il?iö;.1d" Erikssorr.oster lors; Nirra Ftorsbe,S, ff irri,,glrärr',",Oi*r,, lrr.anzöu.Södertälje; Ivar Fillino'' *;;;;.-:r' _y'
nyn,xr, å',,* ; 

^ 

;;;,,' #f;:;" j,i;:i[::," y,'g"" r{a gberg,

.-..,-^l:nbonlets organ är_ >Unga Tankaro. l)ess lörstanummer utkom s,om juln-urnÄer -ifit' ;"h utgavs avGooot. Ungdomsiör.brrntl, Stocklr",rn" fr.Ol.,,rcr.r avcl. iS. G. U.) l,'ör.bundet ö.ver.tog rij,,i"g"""'ri.l biltlandct.'Iidningen liar utl<ommit_ 
^varje 

;;;rä,' etr er mecl 2n:r i månaden. ,lr ny 
.]e 1iäis-;;;-;;,;rr 10 öre pInummcr. Utgivninosr,rL zir Lidiropi"g.""Ä.Arf.,ör.er förtidningcn har varit. .\b*r p., rnl..'äno.it".,i,onorn Erik

l;lr];n:- Nuvårancie ..anr,r";,. å""ir..)"r Björkhagen.

Förbunclct beclrivre
Förlaget, F;1"".'"-""er.gen lörlagsr'örrelse: S. G. u.-

,, u ll;;t.1""0.r, 
adress: S. G. U., Bcx BB1, S r o c k_
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do ,iitrdres avdelningar såsom allt.för unga för att kunna

aktilt deltaga i logearbetet. D'etta gav upph,ovet till
ungdomsföreningarna, s'om fick i uppdrag att allt vidare
utveckla de från barnlempl,en komna medlemmarna.

Varje ung man eller kvinna, som sympatiserar med

iörbundets ideer, kan ansluta sig till närmaste heimdals-

f,örening. På plats, där minst f em sådana ungdomar
finnes, kan ctrcssa bilda egen f'örening samt till förbunds-
sekreteraren insända anmälan härom. Föreningarnas upp-
gift är att d;ana sina modlernmar till goda national-
go,oclternplare och dugliga samhällsmedborgare. D,etta sker

EITIK SI]FII,IN. ÅXEI, I,INDSTIIDT.

Ungdomsförbundet Heirndal inom N. G. T. O.
D'cn Z april 1g01 bildades ungdoms{,örbuitdet Fleimdalinom N. c. T. o. Banb'yrare idi fffi;;;t ir redaktorGunnar }lammarlund.

a a r i ö..r,rro' ;;i ;;;l,.rL )i,ä,,'',1]," ;, :X';:illr. t J*,:J :itv urrgdorns[örenitrgar,inom lyf,f.rlr.ir"rga,,irntir,,er,,a
FJ:].1.. 

sig. ridigi giLtrnde, ,y ,1,: ;";;;:;;;=r,lostrades inom nukrcrtrcrsrorctscrr. ;;;";;å1, 1Ji Jåi,i balniernpl.n *.o betrale f adcs ålcrigen vid inträde i

genom att arbeta för helnykterhctsid6ns utbredning, att
vid alla tilllällen understöclja och uppmuntra de inom
orden arbetande logerna, ungdomstempl,en ,cch nykter-
hetsskolorna, att v,erka f,ör medlcmmarnas intellektuella
och m,oraliska höjande samt för deras f'ostran till sociatt
intresserade, tänhancl,e människor.

F,örbundet använder nationalgo,odternplarrcrdens ticl-
ning ,National-Kuriren, s6m sitt ,organ.

Förbundet håller möte varje år på oliha platser av
landet. Påsken 1916 håller f,örbundret. sitt 15:de års-
m,öte i Halmstad.

Den nuvarande f,örbundsstyrelsen utgöres av skr,äd.-
daremästaren Erik Sehlin, Toarp, 'orclf., b,okhållaren Axel
Linclsledt, örcbro, sekr., handelsresanden Oskar Lars-
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son, örebro, kassör, förlagsföreståndaren Carl Johans-
son, Örebro, v.,ordf., bankvaktmästaren Björn Oisscn,
Stockhrolm, v. sekr. lf edersordf. är t. f ängelscdirektö-
ren P. Linncranz, Halmstad.

F,örbundets adress är Örebro.

E}IIL NILSSON. I)]\VID BJÖRKI,UNI).

Sverges Templares Ungdomsförbund

(r. u.)

bildades i juli 1908 i Norrköping av' medlemmar till-
h örando Templarorde n. Irörbundct år sålunda 7

år gammalt, just ingen ålclel för cl ,organisation. För
medlemskap gäller end,ast att vara medlem av Ternplar-
orden och är förbundet således en sammanslulning av
templarungdom.

I lråga om arbetet är lörbunclet fullt självständigt rnen
samarbetar giv,etvis med orden, målet är ju ,ochså det-
samma.

Förbundets syltemåI är att på grundval av Tcmplar-
ordens program bland ungd,omen verka liör clen absrluta
nykterlr,eten. Dessutom söher lörbund,et vara till gagn för
sina medlemmar genom studiecirklar och iöredrag av all-
mänbildancle art. Förbundet är fuliständigJ neutralt. i
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politiska ,och religiösa frågor. F,örbunilet har sin hu-

vudsatrliga verksamhet lörlagd' bland landets arbetare-

ungdom.
Förbundets ledning utgöres av' ordi. hr Emil Nilsson,

Nynäshamn, vice ordf. hr Edvin Holme, Västerås, se-

kieterare oclr: kassör hr D,avid B jörklund, Gävle, red'

Emil Jakobsson, Gö;teb'org, cch Alb' H,ägsell, Oskars-

hamn.
T. U. saknar eget organ 'och använder sig Lör den

skull al orclens'organet Templaren.
Medlemsantalet är i oktober 1915 950 lördelat på

25 avdelningar.
Ädressen är: Förbundsordförande Emil Nils,s'on, IJ'ox

35, Nyn,äshamn.

Kristliga Föreningen Unga Kvinnor
(K. F. U. K.)

bildatles 1885 med den iörsta lokallöreningen i Stockh'olm
av fru I{. Andersson-Meijerheln cch fröken }'Iaria
Schrödcr m. fI. För medlemskap i I(. F. U. K. gäller

att ha fyllt 14 år, vara en r'älkänd ung kvinna och ha

aktning lör föreningcns grundsatser. Organisationen till-
hör I(. F. U. K:s världorganisation, men arbetar själv-
ständigt. Sambandet upprätthålles genom gemensamt tid-
nigsorgan, Women's International Quarterly, världsk'rn-
ferenser, repres,entation med en rnedlem i vtärldsförbun-
dets styrelse, korresp,ond,ens, b'esök av' världstiörbundets
generalsekreterare, gemensåm InternationelL bönevecka
m. m.

F,örbund,et åv Sverges K. F. U. K. ledes av en för-
bunclsstyrelse, b,estående av följand,e 9 ordinarie medlem-
mar och 2 suppleanter: Fröken Anna R,o'osr crdl., sedan

1B92; fröken Sigrid Netzel, v. ordf', fröhen Flildur A.

Mellin, sekr. sedan 1901 och kassatörvaltare, lröhen Bea-
trice Dichson, fröken Anna Gouffin, fröhen Sigrid Heur-
lin, Iru l\,Iaria Lundin, frökeu Visen Nyström, tröken
Elin Rydberg. Suppleanter: lröhen Fanny Ekcnstierna,

EMII, NII,SSON
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fröken Elin Sundström. Styrelsens medlernmar- är bo-
satta dels i Stockh'olm, dels på ,olika platser i lands,crten.

Förbundets organ är ,sveriges K. F. U. I(., reclak-
tör: Ilröken Fliklur A. N{ellin. Drärtill utgivet, S.tockh,olms
Centralförening lidskriften > Hemå1,, ."du j.tör, Fröken
Anira Ro,os.

I(. F. U. I(. i Sverge har i oktobcr 1915 44 lokal_
[öreningar med tillsamnrans 4,60g medlemmar.. Därtill

]\NN.\ IiO0S. IiII,DUR /\. IIEI,LIN.

hommer 28 rung,diomsgt entrr)) lör flickor under 14 år.
med 1,312 medlemrrrar.

K. F. U. K:s adress är Brunn"sgatan 3, Stockholm.

Kristliga Föreningen Unge Man.
(K. F, U. M.)

., lirån riksorganisationen h;ar anhållits orn uppgilter
lilka emellertid uteblivit och lämnas i stället {n;lja"Ae
upplysningar orn lör-eningens avdelning i Stockholm.

Föreningen bildades 1BB4 i Stockilolm elter besök
av Generalsel<reterar,en i K. F. U. M :s Världsf,örb uncl
Monsieur Charles Fermaud.

Såsorl1 passiv medlem nrottages varje välkårrd ung

-39-
man, som respekterar löreningens grund"satser och fyllt
16 år.

F,öreningen arbetar s jälvständigl, men är anslutcn
till Förbundet mellan Sverges Kristliga Förcningar av

Unge 1\{än, som har omkring 11,000 medlcmmar. Något

ölerinscende utövas icke, men 'ett rätt in[imt samarbetc

förekommer, i dct att Iörbundet har sin cxp'edition i före-

ningens byggnad och några av tjänsteniännen b'e[jånar

båda organisati,onerna.

t(AItI, ITRII.:S"

Vid konferenser .är Iöreningcn berättigad till rept'e-
sentaliorn med ett 'ombud Iör varje påbegynt 20-tal ak-
tira medlemmar.

Styrelsen be står av 15 medl.emmar. D,ess ordf ö-
randcr år överste E. Melancler, sorn belilät.t derma post
åren 1891*-95, 1807, 1898, 1899 samt nn sedan 1901.

Fil. dr. I{arl Fries är sekrcterarc sctlan 1888.

Iiöreningen har cgcn tidnilg rncd titel ,I'Iånatlsbhd,
utgivet av K. Ir. U. I't. i Stockhohn,,. Dcss upplaga
år 3,000 cx. Redaktör är dr. I(arI Fries.

Föreningen riiknade vid slutet av 1914 inom huvud-
Iöreningen 1,548 rnccilcmmat', inom Ynglinga- och G'oss-

avcleiningen 439.
D,cssutom Iinnes iiiial på Söder, vlrjämte Yngiinga-

avdclningcn har lilialer i flera staclsdelar.
K. F. U. l'{:s adrcss iir 35 Birger Jarl"sgatan,

Slockh ol nr,
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förbund

(s, s. u. H.)

Helnykterhets- -41 -
Hur lång och tung skall människan vara?

i\{iinniskans långd och tyngd undergår även under'
normala förhållanden betydande våxlingar. Detta beror
oå flera omständigheter: ras, individuella anlag m. m.
irå'grund rlärar' år det så gott som omöjligt att bestämma
några >normalmåttr. Nedanstående siffror 1år alltså be-
trahtas såsom angivande endast ungefärliga mecleltal 1ör
kroppens vikt och längd i Sverge. Dn icke omåttlig
avvikelse i ena cller andra riktningen behöver ingalunda
bevisa sjuhdom utan han på sin höjd mana till aht-
givande på hälsotillståndet.

Medellångd och medeluikt under olika åIdrar.

Kvinnor

Alder

bildades d,en fiörsta m_aj 1g96 på initiativ, från Studen_ternas Fletnykrerhetssälls.k1.f ; ö;r* i{edlemsr,ap tör_pliktar till iullslänclig avhåilsamltel. Irån belusandc dlvc_
l;:,' 'ijl,,ijlj;l;:;*'0.' Ii'å;;' o;'är0.. 

- 

"lJ";";J;,,", *i"ffi ä,f Til" J:ål.ff 
,,:ff ,lT?inui;"i' ;;;,;

Förbundcr lar .rin uppslr; ;;;" 
";å 

'Jniversirct, 
hrig_sl<olor, al<adcmicr ra_".rr.,"r.ror1;r.1.;. lctnlst<a skclcr,folkh,ögskolor,rch d,ä'ned lr;"r"d;';riansratter ver*aför absolut avhåltsamhet i.t;"';ä#;" drycker så_

;11 ?J,lffå'triflil :::: :l'tsö ; ; ; å;äni'spf o., a -"i-
b I å n d s ;;rs;':"r; ;"l'rffi.t" ; 

"r".',"L 

e n s k i I d a a b s o I u t i s t e r

,0..f;n.jäTl:";:t]. förbundeL i,i"" *a" befrämja andra
s. s: 

-ö 
ä:.' ":.iFil':,'Jil ililftm:_i.ä*,{.;

;få'ffi:.::l av en å o*r,ua"mo,iä'uåiä"".o,"ursryrels,c

,orrti" l'.'ol,l,l, ,'1"' 
Äkc- llolmbtcrr' otle'srran r0,

5, Eksjö. S e k r.. ,,,utlo ,Eirrrr Hreggblom,.Ad'olfsb'o'g

;i;'*ll; i. : * ; "l I 
:l*i' Ti[' .:#;]'ill 

"l 
?1,i li ;i

gatal 5, upsala. o::-ltt ,krncl' sven Åg'ren, S:t I'ers-

S I rui",' lllr; ;, 
jl 

--y' +:i: TJi',',1"' l'ilå ",;;n l
n i 

", 
" i i,i a, 

's,,,:i:H: 
lil .|,. 

t1ir 
r,i,lil,.:lf;; ii ;:l j:l(ar.l Slnd,ler,__Storgatan 27, Upsnia.5. S. U. H:s orE:

au rit. t<ani. iir;r;lT" är. polstiärnan. virkcn rettigerus
lagr på 6,000 ex. 

Iaggblorn' Tidningen har cn upp-

,,, åi:å".T:tXl:i: srrävan i_avs,evär,d ursrräckning vun_
alrau, ai.i;;.;;;;rr;,.n sluderrrrde unqdorn,cn frarngår
ro.a.r,, pi ;;;:ä];i;.'"'j,,,1:i t fcbr. rgr5 uu. z,oä

S. S. U. Fr:s adress 
fT, Upsala.
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lJ ) .........
I ) ..... ...

10 )) ... .....
11 ).........
12 >.........
13 )) .........
14 ) .........
15 ) .........
lb D .........
17 >.........
18 ) .........
19 D.........
20 )).........
2l D... .....
30-40 år...

KO

83
92

100
106
111
116
127
126
r30
133
136
140
144
149

21.
10
I
8
ti
5
5
lr
5
4
J

4
4
5
7
6
4,5
2,s
7,5
7

1,s

5,s r
1,5
\,5
1'5
1,5
2
2
2,5
2,5
2,s
2,s
2,s
3,0
4
5
4

2,s
1

0,5
0,5
2

77,s
19,5
22
21,s
27
29,r
32
JJ,5
39,0
44,s
48,r
51,r
54
55
55,s
56
58

2t
10

q

7
6
5
5
5
4
1
5
5
6
5
5
4
2
0,r
0,s

1

6,s
1,s
1,r
7,r
7,s
2
'2,5

2,5
2,s
2,s
2
2

4,s
5
5
5
4
3
2
4

10
11, s

13
14,r
16
18
20,s

25,s
28
30
ar)

34,r

42
47
52
57
61
64
66
70

51
72
82
91
98

104
109
111
119
123
727
132
137
143
148
153
157
159
159,r
160
160
160
161

t56
762
166,s
169
170,s
77l.si
173 

L

Efter det 40:de året avtager kroppslångden småningom
c:a 2 cm. per årtionde.
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Sne.
(Hetge Rodhe.)

Musik av

Sigurd v. Koch.

.*43--

Der er ingenting i Verden sd slllle sorn Sne,
når den sagle gennern Luften daler.
Demper dine Skridt, tgsser, tl1sser blidt
pti de Stemmer der for ho.ilgdt taler.

Der er ingcntinq i Yerden ned en Renlrcd soln Sne,
Suanedun pa Himlens huide YirLger.
Pd din Hånd ett Fnug, er som Tåredug.
Huide Tanker tltst i Dans sig suinqer.

Der er ingenling i Verden sorn ltan mildne som Sne,
tgs dtt lgtter IiI de tause Klinger.
Oh så fin en l{Iang, Soluerklokkeklang
inderst inde i dit Hjerlc ringer.

*e -4-'

pt d" ,f*^^- a-r+,

4;Atu :E+ ; a* _ ,* ),y

Le^p7t 2,**e/4*

,y'* /-;L sk".i!/7



-- 44 _-
-45-

Emellertid torde en dylik beräkning kunna ha sin agi
tatoriska uppgitt i frodspropagandan, 'och m,od risk att
bli jämlörelsevis svävande i uppgiiterna torrde man kunna
våga sej på en del beräkningar. D'e här löljande sil{-

Atta lik iminuten.
Ur värdskrigets konto.

Vanan förh,ärdar.. 
-D,agligen håller sedan mycket överett år miljon.er människor pa ocn go. i"g.iu""at än mör_dar varandra, människ,or uåm ror.'å.r, ,"iy.r,*ug" augusti1914 var de mräst hyggrigra och morariska'samrrälsvarerser

och som elter fredslutet Äter ska bfi O,e heJervärdaste med_
forgare, v.ilka knappast kan fatta hur de kund,e ryckasn1e{ av d,en patriotiska hypnosen till det nu rasandevärd,shrigets oerhörda illgainingar.

D'essa m,änniskor är inga aäfga människor, de kän_
1l1' 

sej ledda av etr grymt, obevekiigr aJ.,'*.n de hatrrinlc sina motståndare,o:h.. g., .b,erä"tlas 
ju de mäst gri_pande pnov på vackert brödraskap ,ti.r.'au.r.u, emellan,så t. ex. det g,em,ensamma julfirandet mellan skyttegra_v'arna av tyskar o,ch engclsmän i ijol, rssh annat lik_nande.

1\{en ;iiyisn vi neutrala, som hittills iörskonats frånkrigets fasor, ha förh,ärdats. Xe. fiianic härom åretgick under med. halvlannat tusental _a-oiirLo", väcktedet den starkaste rö,relse over atti Sr,:iig; tii..o* iru..hela jorclen, men nu läser vi kalit, kanskJ s,omliga parti_tagande rent av, bel,åtet, hur ena sidan i ett slag mistatti'otusentals män. Vi räknar ,och berakn,ar och vi kanufn.aft rysa kalkylera med. att redan ;ilj";., unga mänmörda [s.

Förlustsiffrorna kan naturligtvis först långt fram itiden bli k,äinda i deral;., och f äfÅa"fräi g.. _0,, ..1inte ännu tid at mitt i btodbad.t;;^;;; s,regot 
krntc.

ffi
w-=

'@

\rairdskrigels dödsliloclia: 8 lili i minuten.

r'orna grunctrar sel dels på dylika av, den framstå-
ende statistikern Crammond inför S'tatistiska s,ätlskap'et
i London, tlels på uppgilter som jag inhämtat genrm
hiänvändelser till olika land,s representanter på den in-
ternationella so'cialistkonfienensen i Zimm'erwald i sep:
tember 1915.

(
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Cramrrr,ond beräktral anlalet dödadc under förshr

krigsåret till 3 3//4 niilj,oner. l\Ien då var inie mecl_
r'äknade Serbien, Japan, Turkiet, Italien och Bulgarien.,
och läknar vi mod dessa, iorde man n,og kunrra sät1a
siifran till 4 miljoner för de första 12 rnårrrtlcrna och orn

Svenska rnilitärbudgeteD :

trn viig av silverkronor frårr
Trälleborg till Lrpplald - och
ner till Stochholn igen,

vi räknar 17 rnånader, d. v. s. slut-ar vid. 1 jan. 1g16 -då iörmodligen generalerna med största säherhet ännu
ej slutat -, komrner vi alltså till sumrnan 6 miljoner, en
siffra snarale för 1åg än för hög.

6 miljoner döda - vad betycier det? J,a, enklast och
åskådligast Iår vi saken, ,om vi föreställer oss hela Svärge
totalt utrotat fr-€n f,olkens krets, hela Svärge en
entla .stor kyrkrogår.d, men med den avsevärda
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skillnaden att här är det bara frågan om mån, kraftiga
m,än i deras bästa ålder, biomman av Europas ung-

dom! Det betyder en arm6 avr lik ungeflär 10 gånger

så stor som hela svenska krigshären på fältf'ot efter den

nya hiärordningen. D'et betyd,er en spökparad på 11,800

lik pr dag - en sl-ad som Falun eller Södertälje eller
I{ristianslad förintad varje dag -, 490 lik pr timme, 8

döda varje minut, ett Lik av en {lamiljefar ,ell'er en son eller
en lästman vrar sjunde sekund - dag o'ch natt, dag och
natt - seclan 17 månaderl Ber,åknar man en soldat av de

lirigandc nationcrna till en längd av' 160 cm., så skullc
cle döda den 1 januari 1916 lagda i långd iiunna bilda
en likbrygga 960 svenska mil lång, d. v. s. ungelär <lub-

belL opp mot Svärges statsbanrors sammaniagda längd.
Detta gältrer nu enclast de cl,öcla, de m ö r d a d e, Iör att

uttrycka sej på rilitigar:e svenska. Sedan ska man bara
inte tala om alla miljoncrna krymplingar, blinda, Iung-
.siktiga, vansinniga, liriget skapat, alla tusenden våld-
förda kvinnor, alla hundratusenden civila s,om omkrm-
mit av sr,älL och farsoter. Och dcssutom ytterligar,e
allt eiänclet liiiget cfteriärnnar i form av' f,örsvagad av-
komma allt intill tionde 'och tjugon'dre led!

Låt oss seclan ta en ,ör'erblick över utgilterna i pLän-

gar. Den nyss citerade Crammond b'eräknar de eko-
nornisiia lörluster s'om överhuvucl går att ber,ähna -direkta utlägg, minskad produl<ti,onskraft 'o. d. - till
183 miljardcr kr. iör lörsta krigsåret, d. v. s. 260 rnil-
jarder på 17 månadcr.

Äler en sLor siffra, dcnna gång så stor att man inte har:
nirgot grepp på dcn Iörrän man <lelar sönder den.
260,000,000,00C hronor ! Var je vcchir 3,560,000,000 kr.
i lörlust {ör mänslilighctcn! F-ör var dag över 500 miljo-
ner. Yarjc tinme 21 miljoner. Var minut 350,000
kronor'. Var gång hlockan tickar 5,800 kr'. - 5 arbetar-
farniljers hela årsinkomst!

Upsala universitel kostar siaten i årligt und,erhåll c:a
1 miljon lir. Svärges nuvarande rorclinarie krigsbudg,et
kostar,oss alltså 100 universitet pr år roch varje tim-
me ryi<er i detta >kulturkrig, 2l universitetr ett var
tredje minut. Sedan snart 17 månaclerl l,{an talar om

Hela Sviil'ge en k-vrhogård.
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att kriget förs för atl försvara hem ,och härd. För 5,800
får man gott ett egcI hem - värdskriget förs[ör ett
eget hcrn pr s ekuncl, l,ör att inte tala om d,e hcm s,om

blir upplösta och lörvandlade till sorgehus gen'om de
8 dödade soldaterna var minut.

En viig av silverkrouor jorden runt - 210 ghnger.

Ännu ett par belysande ber:äkningarl Lägg alla de
bortsr"indlade pängarna i I;orm av enknonor i en rad -anar du, hur mycket bara Svärges ordinarie 100,000,000
kr. miliLärbudget- blir? Jo, du kan läggr ,rlen ena kr,onan
tät.t intill den andra och därmcd b,ana en väg irån syclliga-

A

Jq

o

v
p
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o
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sto TräIleborgssp,etsen,opp till n'ordligaste Lappmarken
och ner till Slockholm igen av! idcl silv,erkr,oncrl

Och tar du do 260 rniljarcler hriget host,at rnänshlig-
heten, i1örutsatt att det slutar nyårsafton, kan man mcd
dem på samma sätt som nyss lägga cn väg av silver-
kronor jrorden runt - into cn gång rncn 210 gån-
g e rl

Låt oss länka oss, atl vi clclar ut dc 260 rniljarderna
till altra jordens 1,700,000,000 rn,iinnisk,or, brod,erligt liha
åt alla. Då blev,e varenda människa, ilet nylödda
eskimåbarnet såväl som den älsta negrergumman, ågarc
av 153 riksdaler - ungelär dubbett opp m,ol den
pension svenska staten kostar på sina åldringar.

På ,detta sä1t skullc man hunna fortsätla i roändlig-
hct och räkna. Men man blir inte glad att hålla på
rned dessa siffror. Dct roar knrpprst i hngden att föra
rräkenskap,cr iör ett dår'hus, det jåittcstora dårhus som he-
ter Europa. Nfcra r,oande ,är d,et siikcrt alt räkna med
de curopeiska bankruttsiffrorna {ör d,e arncrikanska stor-
kapitalister s,om, om vansinnet får härja utan bättring,
i en mycket nåra framtid sl<a rå om åv'en Europa!

Ture Nermen
(1'ccl<ning:rr trv Ilar Starhenberg.)

Del anstår ej ert man att söfin,
att frihetsidealet fl11 It.
AII fortgång ligger i alt börja
oclt sedan - böria om på ngtt.

Talis Qualis.

PÄUL RICFIEN. Löpare.
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De olyrnpiska spelen.

De olympisl<a spclens ursprung och historia år icl<e

narmare händ:r. Först fir 776 löre Kristus, när rcclan ett
trettiotal spcl avhzillits, började n:an upptcckna namnen
på segrarna. N{an har doch förknippat spelen rned den
hellenisha gudasagan- I Olympien, sade hellenerna, har
den ungc Zeus kiinpat merl sin fader Kronos orn herra-
viildet. Apollo har besegrat Ilermcs i kappspringning
och t. o. nr. slagit sjiilva lirigsguden i ltnvtnär'shamp.
Om spelens uppl<omst ftirtäljer sagåtn: en hellenish pa-

triot frågarle orahlet i Dclphi till r:ids i anlcdning av
oroligheterna i Elis och crhö11 till svar, att han järnte
sina landsmiin skulle återuppvächa tlc i glörnska förfallna
spelcn. F'ör freden mellan de grekislia folken var de

av stor betydelse, emidan undcr tiden av des:rmnta alla
fi entlighcter instiilldes.

Dc ursprungligaste tävlingsar:tcrna var: happspring-
ning, brottning, knytnlivsliamp, femkamp, sarnt ridning
och kapphörning. Scnare tililiorn hopptävlingar, spjt'tt-
och dishusl<astning. Segr:rrnas namn upptecknades på

tcmplets jårntavlor. Tävlingarn:r åsågs al' från när
och ljärran tillstrideskomna nänniskosharor. Iremkampen
utgjorde spelens glanspunht. Den bestod av löpning,
diskushastning, hoppning, spiuihastning och brottning.
I Sparta t. o. rn. var överhuvudtaget blott fcml<amp till-
låtct. Aristoteles berättar, att deltagarna i f'emhamp var
tle bäst utbildade, skönaste människor. Till segrarnas
lov sjöng sl<aklerna, och dc förniirnsta bildhuggare
framställde dem i mctall.

Deltagarna i spelen måste lirta underkasta sig en

noggrånn prövning. Endast sedligt renår yrlglingar av
ähta hellenisk härstamning tilläts deltaga. De måste
först undcr tio rnånader ha underkastat sig en rågelrätt
bchandling. Segrarna smycliadcs av prisdotnarna, hel-
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l4nodikerna, med en krans av frisha olivlöv och när de

återvändc till sin hemstad motttigs dc med stora irrebc-

tygelser.
När Grekland sedan hotn under det romersha våldet,

råkade spclcn på förfall. Vitl slutet av 4:tle eirhundradet
efter Kristus blcv spelen helt förbjudna. Kristendomen
hade gjort sitt intfig och i spelens rlyrkanrle av liroppen
såg den nfigonting hednisht och syndigt.

Den modärna idrotten har vächt de ol1'mpislia spelen
åtcr till liv. Men nted:rn antikens var nationella, är
spelen i våra dagar internationclla och avsedda främst
att vara en idrottstiivlan nationerna emellan. Den första
modärna Olympiaden avhölls i Athön 1896. Däreftcr ha
olympiska spel avh:illits: rir 1900 i Paris, 1901 i S:t I-ouis
(Amerika), 1906 i Athdn, 1908 i London och 1912 i Stohholm.
Tävlingarna avhålles i rcgcln vart fjårde år. Olyrnpisha
spelen shulle 1916 ha hållits i Berlin.

61,000 tidningar tryckes f. n. i världen,

varav kommer på:

Förenta Statcrna ... 22,975
England 9,500
Tyskland 8,0'19
Frankrike 6,ii8l
Österrike-Ungcrn... 2,9ö8
Italien 2.757
Canada........ 1,270
Schrn,eiz 1,00ö

Australien
llyssland ..
Spanien
,Ialrrn
Ovriqa Asien.........
Holland
l3elgien
Dc iivrig:r

1\1[er än håiitcn av alla dcssa utliommer på engelslia
språkct. I Nerv Yor'h ensatnt utges 981 ticlningar.

'I OO0

1,000
1,000
1,000
1,000

980
956

1,100
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Nctlanstitcntlc tabcll visar', hur m)'chct man tjåinar un('ler

hur stor tirnlöncn blir vid viss veckoinliornst. lVIed 47 öre i

25: 85. Är' vcck:rn 5{J tinrnar lång och inliornstcn hr. 26: 10 }-rlir

nen från 30-60 öre.

Vad tjänar iag pr dag och vecka?
48-60 timmars arbetsvecka mecl 30-60 öre i timlön, liksom och

ii..u" t. ex' tjånar man på en 55 timmars arbetsvecka kr'

iirrrtOne,t 45 öre, o. s. v. Översta sifferraden betecknar timlö-
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Modärn svensk skrift.
Något om konsekventare ny-
stavning och om talspräksfor-

mers användning i skrift.
Av

Birger Nerman.

Skriltcns uppg.ft är att vara ctI mecldclelsemedel,
dcu ska återge människomas tanhar och ord. Våra
tankar är ingenting annat än vårt tysta tal med oss
s jälva - vi tänker i talsprålisord -, och man lian
därlör hclt kort säga, att skrilten sha återge rnän-
niskornas tal.

l\Icn har skrif tcn dcnna uppgrtt, bör som främsta
lordran stållas på den, att den ska vara så praktisk
som möjligt och att dcn så nära scm möj[gt ska åter-
spegla det tal,aile ord,et.

Bcdömcr man den svcnska skrilten ur denna syn-
punht, måste man linna, att den i likheI mod alla
andra kulturfolks,är mycket,otilllredsstiiliancle. Den
är i Iråga om judens återgivande, d. v. s. stavningen,
rnycke[ opralitish o:h inhonsekvent, och dcn rör sig
i stor utstr,äckning med cn f ormvärd, som icl<e finns
i det lcvande språket.

In.om det begränsade utrymmc, som på dessa si-
.dor står till buds, ska jag söka i korthet ange, vad som
för n,är'varande kan och bör göras för' ait avjälpa dessa
bristcr. Då lrågan om reformcring i riktning mot en
konsekventare stavning kan sägas vara mera lätttl-
gänglig och aktuell än irågan ,om talspråksf ormernas
upptagande i skrift, ska här huvu'dvikten täggas på den
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lörra synpunkten; i fråga om
kanske har större räckvidd, ska

ningar ges.

clen senare, som dcck
blott några korta antyd-

I)ct är iå frågor, s,om irar lörmitga att i så hög grari
röra upp människornas lldelser som frå-gan otn' ordcns
stavning. De allra f lesl.a torcle ha i {riskt minne dcn
våldsamma kampanj, som sattcs igång m'ot den s. h.

Bergsli,a stavningsrelorrrcn av år 1906, vill<en rcf orm
bestod i, att det stumma h i hv, d i dt, f i Iv b,orttcgs,och
att det påbjöcls, att v-judct intc l,ängre i vissa lall sliullc
stavas rned f. Och striden har fått en myckef roande
ettercpisod förra året, när Svcnsha Aliademien 8 år
efteråt beslutat gtodkiinna dcn Bergslia stavningsrcfot'men,
då en av dess medlemmar avg.av sin högtidiiga och be-
stämda gensagå därcrnot med dcn iörklaringen, att han
j'orde dct för att värja sig inför historiens dom.

Och dock tyckcr man, att det inte borde kunna
vara tal om motstånd mot nystavningen. I)cn Bergska
stavningsreformcn hade gillats av alla slhkunniga språh-
män och sk'olmän, Iihsom alla sakliunniga iit cnsc 'etn,
att stavningcn bör göras så praktisk som möjiigt. t\[en
do flesta människor är till sina vanor jup,t konserva-
tir,a, och clå vanan att skriva lör de flcsta är en dagligen
utövad vana, blir ocliså motståndet, när man vill göra
en litcn ändring i dct traditionella skrivsättct, olantligt
och oreileliterat intcnsivt.

I)cn vanligaste anmärkning, man hör lrarnställas
mot nystarrningcn, är, att dcn ser lruktansvärt f ul ut.
Mcn delta bcror endast på, atL man är van att sc ordcl
stavat på garnmalf vis, mcdan man är ovan v:d den nya
sta\'ningen. Många tuscn, som tlll atl- börja mcd stöltes
av stavningen a v i stället för a f, finncr den nu, scdan
de gcnom att dagligcn möta den i tidningarna vant sig
vid den, lullt naturlig. I)e gammalstavare, som nu utan
flninsta tvekan stavar kvinna med k, må hetänka,
att deras läder tann denna stavning högst anstötlig och
ansåg, att den enda värdiga stavningen vore gvinna.
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D,et sätt, på vilket bokstävcrna ställes bredvid varanclra,
är ur shönhetssynpunkt gansha lihgiltigt. Eller är

någon så naiv, att han tror, att bokstavsf'öljden iul är
vacker, då den betyder högtiden, men däremot ful,
om man låter den bctyda dct, sorrr= nu skrivs h j ul?

Dc, som vill gc s:g sken av att begripa stavningsfrå-
gan, vågar hellcr knappast anföra dctta skäI, men de

anlör d,äremot två andra. Det första och även eftcr
dcras upplattning minclrc bctydandc å.'. att vi genom
nystavning iår ilera olika orcl, som genom den gamla
stavningen shildes åt, lilia stavade. Men härtill svaras'
att l.iksom nu ingen rnännislia tar miste på ordet vå r,
när det betyder årstidcn och när det står som prcnomen'
ska h,eller ingen i shrift te fel på ordct j u l, när det
betydel högtidcn och når det betyder vagnsjulet. Det
andra ocl.r vilitigare skälet är, att vi ofla gencm orden,
stavade i deras gamla f,orm, kan sc deras ursprung och
samhörighct med andra ord, så att t. ex. stavningen av
It v e m Lör oss antyder dcss slrä.hthet mcd h o, 'och att
stavningen övcrhuvud binder oss sarnman med det för-
gångnå. l\{en den kunskap, som stavningell ger oss ,cm

ordens ursprung och släklsl<ap, är en vclskap,, som den

icke speciellt språkliunnigt utbilclade medborgaren utan
ringaste skada l<an unclvara, lika r'äl sotn han nu är okun-
nig orn, atl pronominct n å g o n egentligen är en sam-
mandragning av en hel urnordjsl< sats n c rv a i t e k
h rv a r i Il mcd betyclelsen >icke vet jag vem, eller att
ordet stacka re inte är något annat än stavkarl; för
språliiorsharen behövcr ichc stavningen anvisa ord,ets
ursprung, han känner det ändå. Och jag tvivlar på, atl
sambandct med gångna tidcr är så starkt, att 1 o,b av alla,
som avlägger studentexamen, vet, att h jårta stavas med
h därför, att denna bohstav löre 1500-talet betecknadc
ctt jud, som ungeiär motsvarade tyskans a c h-jud. Vörd-
naden för traditionen 'och känslan för sambandet mcd
lörgångna tider kan icke anföras som skäl för bibehål-
landc av den gamla stavningen, ty, som rn'an fullt riktigt
anmärht, icko brister man i v'ördnad tör 1600- och
1700-talen, därlör att man inte uppträder i kläder, s,cm
anvätndes under dessa århundraden

-59-
Nystav'ningens fö'rkämpar ha mest syssl,at med frå-

gan om k,onsronanterna cch särskilt mecl de s. k. stumma
k,onsonanlerna. Det ,är 'också här, som missfiörhåIlan-
dena varit mest iögo'ncn fallande. Genom den Bergska
refornen 1906 under den första Staaffska regerirrgspcrio-
den ha flera av de väsentligaste olägenhctcrna borttagits.
iVlen reformen v'ar, som Berg själv kraftigt betonade, icke
slutlörd med de här påbjudna förcnl<lingarna. Tvärtom,
man förklarade, att efteråt nya reformer måste

föJ ja, nlen man måste tillsvidare nö ja sig mcd cle

vidtagna, 'om inte motståndet skulle omintetgöra alla
reliormlörsöl<. Det är där'tör fi\rklarligt, att vi därigenom
lått en ollicicll stavning, som, churu den bctccknar ett
jättesteg framåt i jämförelsc m'ed gammalstavningen,
docii icke blivit konschvcnt.

Den Bcrgska re{ormen ,omfattadc, som' n.ämt) bcrt-
tagandeL av de stumma juden i dt, f v,och hv och upphä-
vande av v-judcts stavning mcd f. Däremot lämnades
d j, g j, h j och I j, d. v. s. clc stumma juclen fram-
lör j,, oiörändrade kvar. Man får således nu i skolan
lära sig stava vit utan h, men hjärta med h. Men

'detta är en uppenbar inkonsehvens) sorn även många
skolbarn icke undgår atI reflckter,a öv,er. F,örhållan-
det är vid begge orden fullkomligt likartat. Likscm
h fordorir: uttalats i h järta, har det rckså och på all-
deles samrun sätt uttalats i h v i t. Sarnma är förhål-
lanclet rned d, g och l i ultalet av dj, gj och Ij. D'et

finns sålcdes intet shål att, då man borttagit det stumma
h framför v, bibehålla de stumma d, g, ]t och l iramför
j

Utom de här nämda stumma konstnanterna iöre-
liommer sådana endast i några 'enstaka ,ord ex. d i
äldst, g i morgse, I i värld ,ochl karl, p, i
psalm. D,essa bör därför skrivas resp. ä1st, mot'sc,
lärd, kar, salm.

Stumma v,okaler existrerar icke i svenska ord. IIar
man drirlör borttagit de stumma d, g, h och I framför
ir ,och de stumma konsonanterna i några enstaka crd, har
man därigenom nått fram till en genomgående ,cch kon-
sekvent tillämpad stavningsprincip, som är den vikti-
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gåste av alla och lyder: Jud, som hörs, när orden
uttalas tydligt och enstaha, betecknas i svenska ordl
stummå boksläver förekommer ej. Den regeln shulle

föra oss ett myckct stort steg framåt m'ot en kcnsekv'entare

stavning.
Dessa lörändringar i stavningen är de, som är n:ir-

mast påhallade och som l'öljer som naturligla konsekven-
ser av de redan genomf,örda. Dct l<an icl<c bli tal om,

att cle kan uppvåcka salnma motstånd, s'om möttc tlen

Bergska reformen. När Svcnska Aliademien nu g rdkånt

borttagandct av h tramlör v, har den dårmcd princi-
picllt godkänt borttagandet av dc stumma konsonantcrna
lram{ör j. Och reformcn hommer att vara mindre
kännbar, då de ord, som berörs därav, är mindrc talr.ka
och lörehommer långt mcra sällan än dc crd, som

berörcles av den Bcrgska rclormen.
Härmed är icl<e sagt, att efter en sådan reform stav-

ningen i allo skullc vara tilliredsställandc och att man
därmed för lång tid framåt Iiuncle slå sig till ro. Tr'ärt'om.

I,Ied en sådan reforrn vore man hunnen ungefär på halva

vägen,,och många viktiga rcf'ormer återstår. I'Ien clå

stavningen av renI yttre skäl endasl stegvis bör refor-
meras, hunde man tills vidare för någon tid nöja sig
,dätmed. Dctta ocliså av on annan rt'sak.

Reformproblemet,är i lrågaom de stumma bcli-
släverna enkelt, nästau självhlart, och det berör i denna

lråga alla dclar av Svärge på sarnma sätt. IIcl[ annor-
lunda stiiller sig problemet i rnånga andla stavnings-
1rågor. Så ar t. cx. frågan orn vokalernas stavning
högst inr ecklad, bl. a. bcrocndc diirpå, att de 'olla

uttalas hclt olika i olika clelar av vårt land (så skiljet'
sto,ckholmarna soln bekant i de flesta lall ej på e cch ä'
varlör de uttalar vokalerna lika i ex. ordcn m e t a 'lch
mä ta), och den viktiga trågan om de långa honsonan-
ternas star,ning (iämtör kan med n, men sann mcd
n n) är ytterst svårutredd. Det finns visserligen även
andra fall, d,är reformer mcd Iåtthet kunde genomiöras,
såsom upphävande av stavningen av s. k. långl å med o
(åm{ör nu sova men gåva) och upphävande av ä-iu-
d,ets stavning me,d e Iramlör r (iämför nu berg men
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f ä r g), i vilka fall inom hela Svårge inga resp. o- eller
e-jud lörekommer, lilisom även stavningren av andra
jud ex. sj-judet äv'en utan allt för stor svårighet kunde

reformeras. Mcn i inlct lall år ref,ormcn så lätt att ge-

nomlöra som i fråga om de stumma bohstävcrna. Na-

turligtvis vore dct drock förmånligt, 'srn ävcn här sam-

tidigt med de stumma juclens borttagande vissa re-

former hunde lörctas. - D'e in[ernation'ella ordens stav-

ning bör naturligtvis bibeirållas.
Ingcn olficiell stavningsre{onn gcnom[örcs, utan att

de iinns, som i praktilien är törcgångare. Redan nu
har en clcl enskilda p'ersoner i sin stav'ning gcnomflört

dcn rcform, sorn här förordats. Dct är livligt att hop-
pas, ålt dcnna konsckventare stavning ska v-nna allt större
ui,brcdning. Ty gcnom att olta möta dcn blir mot-
ståndarna vana därvid, och tidpunkten tör dess oiliciella
genoinlö,rande ryckes närmare. Härvid har prcss'cn en

mycliet viktig uppgift. r\tt en såclan reform icke skulle
bcrccl:r tid.ning:rrrra någon 1örlust, Yare s.g al' ekoncrnisk
ellcr annan art, framgår dårav, att dcn sedan flcra år
tillbaha mcd stor framgång f':nns gcnomförd i åtminstrne
cn dlglig svcttslt lidrring. 

+

Den lörnämsta orsahen 1i11 att skriltspråket i så

hög grad skiljer sig Irån talspråket liggcr doch icke i
,orclens stavning utan i sliril'tens från talspråhcts skilj-
aktiga lormvård.

När man på 1200-talet här i Sr'ärge började få
en med latinsl<a boksLävcr shrivcn littcratur, ägdc det
svcnska språket en mychet större mängd böjnings{ormer
tör olika ordgruppcr än vad nu är tallet. Så hade sub-
stantiv, ad jektir', pronomen och vcrb eu mychct ut-
vecklad böjning. Under århundradcnas lopp har i böi-
hingcn en gcnomgripande förenkling ägt rum, så att
lormrihcdomen numcra är rnycket rcducerad. I fråga
om de tre förstnämda ordgrupperna har skritten i stort
löljt med talspråkets utveckling. Det är egentligen en-
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clast i ett täll, som skrilten hår kan vhra någlot föråldrad'

;;;; ;.t mån stunilom i skrift clcn plurala rn*askulin-

ånclelsen e användas, ehuru clen' i talsprål<el helt u[-

trängls av änclclsena. Ex. p'oikollei st' l talspråkets

n o i k a r n a. Ifär bör -u" rriut-t viclare uppge tlen törra

i";å;;."töut.-", lcvcr den gamrla singulara rnasku-

iinand"lscn 'c i' vissa fail ännu kvar i talspråk'ct cx'

cl e n n c ul a n ochl är clå naturligtvis iullt bcrättigacl i

J*tf, I Annorluncla är clåremot förhåliantlet i fråg'a 'otn

lerbens böining.
Tar vi ett verb sorn h a 1 t a' bö jdes 

- 
rlctta i {orn

svenskt språk i prcscns inclikativ enli'gt följancle 'schema

ii"g ""g.t 
cle olika pronrmrna i nuticla forn):
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Genom att dessa talsprållets' vrerbiormer användes i skrift'

vinner denna i hög glad i sJiönhet' Stilen får en långt

friskare, fylligare färg, en större miukhet och smiclighet'

D,et levancle språkcts *t-itttu viilua gar till st'or del

lörlorat, nrir språkct uppblancl-as Tt.q. :t^d-n"t^er' 
scrn

1ör länge seclan är "t l""ft' 
l{ur livlösl och' onaturligt

"äf.r, 
".i tlcn förcclragshållares tal', slm liiser upp sina

verb i skriltspråksfot'-'lt', Itu' lr.ryt|tl mera tilltalande

år icke ur rcn väljudssynpunki cl-et i'ö.redrag - det

äa gtii" tlet allvarligo'tt"ott-t högticiligaste ämne-' där

iärrp".nr.." vcrbformer ger 'cle naiurliga tonfallen' När

,orden möter oss r sk.i]t, anclras ingenting i detta för-

hållanilc, om vi blott någon ticl vlnt oss vid de nya lor-

nrcrna. För 1örfåttaren öppnas gcnom användande av

,rfrp"lr..tt verbtormer, "yt 
-tiili'tititi *:!llgh*tt av myc-

f*i'r,"r: räckviclcl. Oti'a tto några skö-nlitteriira lörtattare

,"åun g.nornfört clenna iörändring' l\{an må hoppas' att

ä" t"åL ska lå många elterlöljare inorn alla arter cv

skrift.
Dct ges naturligtvis åvcn många andra {all' där tal-

,prn"f.rtoi*., liinrpligen skullc kunna",inlörrs i sl<riit

i'ri. f rena skriltiorincl" i\Ien dcssr Iall iir av mindrc

viht, 'och d,å clet au"rr i lrtiga 'om skriltens I'ormvärcl

;;i;.,- oit ,.{lo,*tringen åv rent yttrc skäl blott bör

löretas stcgvis, bor min inom detta område för ganska

iä"g-lå iramat hunna nöja sig med här angivnå

ändringar.
'*n*

Då det talaclc språlict, liksom allt annat' som lever'

förändras, måsle man sc tiii' att den dräkt' l'ari det ska

i.iä;;;, anpassas till löränclringrrrna' Det svenska språ-

f..i ,rpptreä.r i skrift i en förålciracl dråkt' vari det icke

t nrt ,ti.o sig behagfutlt och fritt' 
^ 

Dc.t finns tillräck-

iigi -y.fi.t iv 'ritti att lära i st' f' att slösa tid 'och

.ri.rgl "pa inlärandct av stumma bokstäver och utcl'ö'da

,fraifor*.r, som clet modärna livet utan minsta skada

kan undvat'r.

(jag)
(du)
(han)

(vi) kallorn

kalla( r) (ni) kallirt
(dc) /ralla

Så småning'om har i talct sliett cn förenkling' så att

nicta" piuratis fått lormen li a I I a' Ptl dcnna stånd-

punkt står' vår nuvarande skrif t' (Stundom ser Inan

clock ännu i skritt i 2:tlra plcrsron pluralis dcn gaml'a

iormen k a 1l e n' varvid tlci garnla proncminct I använ-

;.t"- ;åi.l;t I kallcn) il'Icn utvecklingen har i tal-

,p.et"t gått ännu långrc, så atL singulo:T.t':t" k a I I a r

;;trli;g,'i lt.lo pluratis och sålcdcs i böiningen är en-

samråclancle. Irå samma sått har i talspråkct hos alla

r,'erb i alla ställningar (ut'om i presens av verb'et h a

,"* iufpr*b i 'obät'on'a ttettttittg) clc garnla plural-

formerna ersatts av' en enhetlig singularf'o.rm' Det är

det förhållanclet, att skriftspråket ännu upprållhållcr skill-

,.ud"n ,tt.llun singular och pluial vcrbllorm' ehuru d'enna

,f,ifi""a tör Längele'cl"t "pphäutt 
i talspråket' sorn främst

a. o"ruL.n tili den storå 'och 'onaturliga rnctsåttningen

,'r-t"finn talspråk och shrittspråh' Title,n iir innc i'ör ait

Iåtaslrrifteniclettahänseendetö.lja'clcttaladespråket''--- 
Ueng"rl föreställer sig anlagligel',1tt pl"tnlformer-

,',0, 
-rnplnae 

i shrittspråLet skulle i.h:q Srad försl"öra

oct, vullnrisera detta. Men iörhållandet år alldeles mot-

satt. O"ut ar endast vår ovana att se talspråkslormerna

i ,r,rirr, som kanske kommer oss att till en början rcagera.



Att siika anull'scra olsihetna till den folhliga sångens

tilllrairaglng i våit llnd sliullc 1öra för långt och båtar

till 1öga i cletta ,ntt-ttttotth""g Viktigarc är alt sc till'

,om t'i ntccl gocl vilja hunna irlril<ta vår stråvan så' att den

giu.U. ""lt 
"lyltnirig, som ligger i odlendct av sångens

ilut. "ttr 
ttrcl l<r-ttttntc lil[- s; ttt's- 

-i
Orn r i [ör'st liirrlil Dr 

'li il t's r ll g c n' så ltlr dcttnr

råhat åtsliilligt på "tcå 
slvit i aLlininhct som bland

arbctarclilassen'Irromsernlrullcrr,clärm.anfylkarsig
f,ri.f f.o.rlngcns lana, Lir deL iu rnt'r'cntlcls rnanskvartett-

lormcn, sorn kommcr' titt ncdlrs' Nu är clet emellertid

sr,år[ ait rckrytcra cn mans]<ör t' o' m' i mcdelslora stä-

dcr, hlilst oln mall sliall vara hänvisad till cnbart c n

samhällsklass.Detiirvisscrligen,ejsåontornlörsla
tcnorer so1ll men lOrmcnar. l\'icn genom cn oiysiologisk

tr'äning av stämman kan cnclast en ringa procent tc-

nonöstcr crn:i onskviirlcl b'ehrirskning i höjdlåget' ' De

f lusta mrnsliOrer blir'-a cLår'f ör rner cllcr mindre inget

anrratänröslIörclärvningsanstalteribristpåfulltkom-
pctent Iedning.

Annorlunda tcr sig körsirngen med blandade röster'

Det torde ej vara ouå1'atitt, ol" trrutt säger' at[ det är

låttare att viclmahthaii" t" blandad hör i ett samhälle
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Sängen och arbetaren'
Av

Oskar Mellander'

0J-
på L,000 innebyggare ån en manskör' i ett på 5,000'

bä" ,nno clå cj kan åstadkomrna en manskör' blir det

merendels varlien det ena eller det andra i sångväg'

I körsång, cl,år kvinnorösien har hemortsräit, har man

hrelt anclra resurset i ollha hänseenden' Och variör

utestänga kvinnan? Låt hennc vara med! Om det är

sant, atl dcn musikalisha begåv'ningen mäst går i arv på

rnödernet, är clet aV så rnycket större vilit, att del

kvinnliga elctncnte[ är represcnterat viil körsrlngcn

NIen körsångcn rnåstc bedrivas på ctt rai'oneIlt sätt,

me d. allvar ocn' clisciplin. Avstå hiillre 1rån divcrse

mindervilrcligr nöien' såsorn sprit, tobak, dans, bicgraf

nr. rn. och otfra en slant på sångens altare i slället'

Om ett 30-40-tal sånglöreningsrnedlernmar exempelvis

kuncle anslå 25 öre i veckan tör sångsaken, så skulle det

ligga inom möj ighetens ornråcle att erhålla fullt kva-

liii-ccrade lcdare, 'och varje alitiv sångare iinge bra

mycket större valuta i lorm av ordentlig undervisning
i ionbildning ,och notlåsning m. m. NIan behövde clå

F.5
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cj nöta borL sirng'gläcljen urcd Iångranr-ligt piu'gg' Alll
gicli mera ilott, oclr hela siingiörrnågau lyttcs diirigcuom

irpp i ett högre estetiskt plan. Söii clärför få till ståncl

blanclacle körer i rrarie kornrnun, cliir möjli$hcter äro

till linnancles, och orgattisera denr lill santarirctc m'ccl \'41'-

anclra lör. avhållirndct il\' goltlcrrsrlunta sliLtrg och tnrtsili-

I ä sier:
I tråga olll vissållgcn sil vore clet målliindl

lörnånligt, at[ ntan något rnel lade an på att bclcdsaga

sångcn pi, t t trubatlurinstrtrmenI siisom gtlitarr och
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s. k. spclnranst,iir'lingalua. kunna ottlist varit irtt rcliollr-
rnerrdera. I förbigåendc ttrå närnnas, att ril'lika r-issåugs-

tår4ingar h'ållits flera år i ratl i Hahn'stad och tillvunnil
sig stor popttlaritet i vida kletsar.

Slrttligen ttågt'lr rtt <1. ,tttlr tlott tt tl i s 'tl rl il \ il ll B t' ll.

Vid samlliirn och lörcningsrttölctr llör' man hrilst börja
,och slula rned gemensarn sång. l'Ien hur sparsamt

I juda ej dessa samfällcla toner I D,e sista deocnnierna
ha ju varit kamp,fyllda genombrottstider, då man m'isI
li.oncentrcrat sig på rena s. h. arbetarsånger. I'[en hur

A K I] TII A T. I.G II ]':,1i. ,INNJ NO,IilI1]j

många av dessa hra haft nog bärkraf t att tyfta och samla
i lä,ngden! Mig veterligt iir det ,cndast ,Arbetcts söner,',
nUngdomsmarschen> och rPrrlctärr, som nåtI någon
större anv ändning ute i Sr'ärges bygrder. Att arbc-
tarna behöva spcciella cldandc kampsånger, som spegla
deras stridsplats i framstegsarbetet, säger sig självt. Men
det är en hulturförlust {ör' arbetaren att alldeles isolera
sig från andra sånger av fosterl,ändsht och lyriskt inne-
hålt. En viktig sak är därför åvägabringandet av en
tillfredsstållande sångb,ok efter ungefär samma rili!
linjer som den av clirektionen för Brunnsviks fclkhögsko-
la utgivna.

SE],1,.

Iuta. Åti sjr.rnga atldcles utan något slags harm'onislit

uncler:1ag är jr-L rnindre lockancle. Dårlör bi)r man se

till att sliafla sig lärciighet 1;'å eit 'dylikt acliornpanjerandc
insirurnent. I samband h'iirrned lnå \iarjc arbeLarc som

cn hederssak söka undlly den all .ähta {ollinelodi för-
däi'vancle clragthann'onihan. Fram i stället mcd fi'olen'och
hlarinctten, vilka tillsarnmans rned lutan utgöra dcn

bästa möjliga sr'enska Iolkmusikensemble !

Anorclnandel av speciella folkvisetåvlingar
under sakkunnig ledning och ör'ning, dår våra trubadu-
rer ute i bygderna kundc få pröva sina hrafter och

erhålla en liten stimulerande uppmuntran Vid sidan av de

XT.+I'HI I,D Å .I UNGSTI' DT.
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Är'bctlruas primitiva sjungandc vitl kollcktivt arbctc

har varit ett irö till dikt ooh sång i alla tirder. Må nu

också, sedan detta frö spirat, dess blom tillvaratagars

ocb sprirla sin lir,salstrande kralt till fromnra för den

glädjehnappa pi.icsin i folklivcll

o'1'TO LINI)llLÅf).

Att något och manligt tala år ual,

men mer dr alt handla mgcket.

Och detta må skriuas i folkcns sitil
uar halst de trampas med trolsig hal
annu utau förtrgcket!

O. P. Sturzen-Becker.
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Mått och vikt i Sverge.
Rgntdmtitt.

i

kvadratm. (kvm.) : 100 h\'(lln.
kvdm. -- 100 kvcn.
hvctl. .. 100 livtnm.

kvmil - 100 kvkru.
hvkm. - 100 har.
hektar (trar):100 ar,
ar - 100 kvm.
geogr. ltvtnil 56,06 kvlitn.

kubihrn. (libur.) -' 1,000 kbdm.
l<bdrn. - 1,000 kbcm.
kbcrn. : 1,000 hbnm.

hektoliter (hl.) - 100 liter (1.)

l.:l0dl.-lhbdm.
dl. : 10 cl.

kbfot =,. 10 l(annor.
|11111n :::: 100 l{btull.
kbturn .- 1,000 hblinier.

tun,.å fast mål : 36 happar ..-
63 k:rnnor.

tunna löst mirl - 32 kappar -
56 hannor.

happe: 1 3/r kannor.

kylsv ::: 100 hvstänger.
kvsthng: 100 hvfot.
tvtbt - 100 kvtum.
hlturn - i00 hvlinjer.

tunnland : 32 kappland = 56
liannland - 51,000 kvfot.

rev : 10 stånger.
stång: 10 fot.
fot:10 turn.
turn:10 linjer,

garnrnal mil : 36,000 fot.
f'rrnrr = 3 alnar.
ah - 2 fot : 4 kvarter:2'l

verhturn.
d eller 4 rninuter : 7,420 m€ter'.

iaDminut vid 45o n. br, l'852 meter.

Ylnått.

Liingdm ått.

meter (rn.)- 10 decirneter (dm')
66. : 10 cenlimeter (cm.)
cm. = 10 rnillimeter (rnrn')

mil (nvmil) : l0 kilotneler (ktn.)
1 lini. = 1,000 rn. : 0.22 lieue
: 0-54 siönlil : 0,62 cng. Illil
: ö,t: tyst a geogr. nril: 0,94
versl.

q"-9-q,l'tIil.-,, \ = t/rr ckvntorsgnrrtorsli slolnlt,
.."so-Lk'siömil (kvarllnil) = I merid
en'd,elsh ländmil - 1,609 meter'

kilogram (kg') = 10 h€ktogr' (hg')
hg. = 100 gram (gr')
gr.: 10 dg.
dg.: 10 cg.
cg. : 10 mg.

nvläst : 100 cen{ner (ctnr).
cinr : 100 skålP. (S).
skålp.: 100 ort.
ort * 100 korn.

ton = 1.000 kg.
deciton = 100 k9.

lispund = 20 skålp.
sl<ålp. : 32 lod.



nleler ::: 3,3681 fot.
kvm. : 11,3,N4 kYfot.
har ::: 2,0257 tutrtrlancl
kbm. =: 38,21 kbfot.
l. -:0,3821 kanrtor.
hg. :: 2,35252 sliitlp.

gross - 12 dussin.
dussin:12 st)'ckeu.
lslft - 12 stycken,
tiog:20 stychen.
val:20 kast.
kast : 4 stvcken.
skock : 60' stycketr.

fot - 0,2969 rn.
kvfot : 0,08815 kYn.
tunnland - 0,49365 lrar.
hbfot - 0,0261? kbnr.
lianr)a:2,617 l.
sl<rilp. =: 0,425076 hg.

2. Enltlct förocutdlittgslal.
3 m. : 10 fot; resultatet ökas eller rninskas ured 1 för hundra.
9 kvrn : i00 kvfot; )) )) ) D ,> 2 ) )
lhar:2tunnland; ) )) ) D ) 1r/'r )) ))

81.-3kannorl )))))))>>2)))
5 h]. :3 lunnor fast mål; D )) )) )) )) 1 > ))

3kg.:7skålp.; ) ) ) )) ) 0,8 ) )
Vid förvandling frirn nya sorter till glrnla öl(as resultatet, och

vicl lörvandling från garnla lill nya minskas det t)rcd ovaunåitnndr tal.

Stgcketalsrakning
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De gttmlu och de nga sorlet'ne.

L Noggrarrna föruantllittg1stal.

-- tr -

Om konsten.
Några reflektioner.

Av

Pär Lagerkvist.

Ingenting han viil Yara mer Yanskligt än att söha

viiglecla andra till ctt rätt förståentle aY konst. Vill man
pröva den uppgiften biir man nog först rannsaka sig

själv, och gör man detta något såniir grundligt skall det

nog stå klart ftir en hur subjelitiva alla ens omdömen
äro, hur hela ens betrahtelsesått är färgat av det egna

stämningslivet.
X{en kanshe shymtar man dock småningom bakom

allt det lndividuella och tiilfiilliga en stomme av hårdare
metall, kanslie vågar man intala sig själv: jag är barn
av en tid rnetl ett särskilt lYnne och en egen vilja, dårför
ser jag och förnimmer jag p:i detta sättet. Har man en

hänsla härav, då gåller det väI att söka låta den stommen
av hårdare metall så rnycket som möjligt sticha lram
och övervinna benågenheten att i varje ögonblich bespisa

läsaren med iust de mäst sökta personliga intrycken'
Detta att vi leva i dag, i det tjugonde århundradet'

i en tid av den brutalaste kraft och intensitet måste i
själva verket vara av avgörande betydelse för vår konst-
uppfattning. Den atmosfär vi andas sugs in i vårt blod,
blir ett med vårt väsen. Ofta ana vi det knappast siäh'4,

och vi reflehtera vål liha lite över den saken som öveL

att clet, når vi träda utanför vår dörr om morgonenl
står en rymd och en himmel över våra skuldror.

1 bal papper: 10 ris.
1 ris : 20 böcker.
1 bok skrivpapper - 24 flrk.
1 bok trychpapper':25 arh

De största europeiska språken.

De stö,r're eur'op,eiska spr:lken ha un'der senasle seliol
utvecklat sig på följand,e s,ätt:

'l'alades aY Proportion 'fillviixt
1801 1911 l80l 1911 rtlo

Engelska...... 20,520,000 160,000,000 \2,t 27,:: 780
Tyska ......... 30,320,000 130,000,000 18,7 22,2 429
Ryska ........ 30,770,000 100,000,000 19,0 17 ,t 325
Fransl<a ...... 31,450,000 70,000,000 19,+ 11,s 223
Italiensha ... 1ö,070,000 ö0,000,000 9,4 8,ti 332
Spansha ...... 26,190,000 50,000,000 j 16,2 8,6 191
P-ortugisiska 7,480,000 25,000,000 4,2 4,e 321

161,800,000 585,000,000 100,0 100,0
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Det iir liitt att inse att vår' syn pi vclklighcten' pii

hela clen sinnligt förr-rimbara världen tnzistc vara en

annan än förflutn:r iiclers. \retenshap och forskning har

sagt oss så mycket n,vit och stolt' Perspclitiven ha

viJgats och allting har lramstzitt i en så oh1'ggligt m-vcliet

sLnipare tlager iin ftirr' I'Iänshoantlen har gcnornströn-

mats av en hlirrhet sonl gringna tidcr liansl<e shttlle

ryggat tillbaka 1ör. Och docli: ]lortom hat'ct :tt' ljus ha

"i sett tnörhren stå, kanslie tyngre och lrlildarc än n:i-

llttl nråstc inte inlÖr allt rletta lrollte'n 
glipas av

o.u 
-ocl. 

liingtan att litlnnil ge uttr-vck åt^ det nya sont

brvter fi.am, konster, *;; i vroje stund strir i ett direkt

::';';,i;]0,'r'ail^ta" till verkli gheten' ell cI riitt are vårt

sätt att upplatta denna' och i varje.. stund andas

it.iår-' ^tiÅitnna 
ancllig:r atmosl:ir" D.en är' verl<ligheten

;j;ii;," t"ii i a'clra fo'-"t;,ltuportionuna {tirstoras'

gonsin, tliirl'ör ertt vi
rliuparc iin någonsin
gripits av aningcn otrt
deras ogencrn'rträng-
lighet. I(larhet och
mvstik, r-nanlig vilia
och cn ollotlig skePti-
cisnr pti bottt-ten av
r,aric tanlic, varje fd-
resats - åir intc tlctta
ticleus rriisen?

Och samticligt har
tillvarons rent Yttre
former så hastigt sonr
aldrig förr orngestalt-
tals, genoln den

mntericlla kulturens

åatcriatet föriidlzls, nen siiilva

.1"r-, in." cxPrcssiva krattcn ät-

ä"nrntt,*^; clet är samrna blotl

mcn tlet nr antlra lemm:tr' en ny'

och ätllarc gestalt' Och av tidens

vasen vill konstcn vara den hla-

raste och rlirehtaste r'Ltstrålningcn'

tidcns Psvlie och siitt att vara

r,ill clen avlocha dess fiuirstc'

subtilastc charm'
Den noclärna lionsten - tlct

Eg-vptisk skulptur (ornhr. 1360 f. Kr.)

år jttst clenna oro oeh länqlan

ott 
"k.,nno finna ultr'-vch åt det

frambrYtande n-Ya' Och vi lcva

utan tvivel för niin'arande..i en

verkligt stilshapande 1id' Anntt

a. tl*ti inte tlenna stil klart shönj-

tru. o"tt siirskilt för tlen oinvigde

*årt" d.n väl sYnas ännu ej ha

ireit ungta frsia lionturer' Stil- Tiilig grekisl( shulplur'

l<ri"nslan, som docl< filrns drir' är

ännu svag och lrevande' tlet visar den starka divergensen

;;ii"; å-e olilra riktningarna; rlet-iir glirntar a\r en nY

;;*;^ uoo". ,o* stila 
"upp och åter sk)'mrnas' Men

man kan inte tvivla 
-pa åtj det, när 

.mognadens 
stund

kommer, skall shapas ei honstnärlig liultur som helt är vår'

helt genomsyrad av vårt väsen' Och man kan ana sjåIva

öåi*t"ttären i det nya som vi vånta' så mycket har

den modiirna honsten rådan s,rgt oss och så mycket kan

lnå, ilarrrfu av det egenartade i modärnt liv säga oss'

Tidens sundhet och iraft måste bryta fram i konsten'

i;t*r;t"i;; och den brutala skönheten i det modärna

iiä,."äa-,* finna sig uttryck' Därför hommer konsten

våldiga frammarsch. Ett sådant febrilt och frarng:ings-

riht arbete på att tillkämpa sig herravåldet över naturens

kra{ter och själv shapa de I'ttre livsbetingelserna har
miinnishan aldrig tidigare presterat. Om vi dröurma oss

hundra år tillbaka i tiden liomrna vi in i en annan viirld'
för oss främmande och avlågsen; en männisha från

1800-talets början som i fantasin förflyttat sig ett sekel

tillbaha - hon shulle hänt att den andliga atmosfären

var en annan, tanke- och känslolivet sliulle iron förnum-
mit som någonting frärnrnancle, men lillvarons rent yttre
betingelser skulle hon funnit vara ungefär desamma som

i hennes egen tid. Hastigt har clen materiella kulturen
shapat åt oss en ny miljö och därmed ett nytt sått att
förnimnra och se.
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att clvrha dct hårda och strånga, därför kommer den
att söha det expressiva uttrychet, den extrema formen.
Och den reaktion som den nya tiden betecknar mot
1800-talets lössläppta individualism hommer att också
genomtränga konsten, vilken samtidigt genom sin form-
strävan måste gå till storrns mot naturalismens sista
förskansningar.

Men i och rnecl det att något starkt och ursprungligt
trångcr sig på oss, sarntidigt som vi bö{a ana vårt eget

väsen inställer sig också behovet av en ny uppfattning
om det förgångna, ett nytt ljus över detta. Det måste
mecl nridvändighet bli en omvärdering av det gamla.
Den rnodårna konsten har ochså redan fört rncd sig en

GavelgrupJr på Ätenatemplet i Egina'

mycket radikal sådan, en grundlig inventering med
nya prislappar på litet av varje' Och då jag tror att
man får en gotl uppfattning av den rnodärna honstens
riktlinjer och rn:il onr rlan såtter sig in i cless syn på
äldre konst vill jag nfigot uppebålla rnig hårvid; bild-
materialet år' också I'aIt rnccl tanke hårpå.

Vi gå alltid till det förflutna för att söka oss sjiilva.
Därför, når vi blicka tiltbaha, fångslas vi just av de tider
och de gestalter hos vilka vi finna något med vårt eget

beslåktat. Så har ochså skett nu. Vi ha stannat i be-
undran inför epoker som man tidigare gått tämligen
oberörd förbi och vi ha hommit att något mindre vörda
mycket som föm dyrkats som det högsta' Där vi funnit
den lugna, slutna kraften, där vi funnit den största
intensiteten i uttrycket, den måst expressiva formen,
överordet, som slutligen visar sig innehålla själva san-

ningen, dår ha vi låtit oss betagas. Och med andakt ha

-75-

Den hel. Frauciscus stillar
åsnedrivarens törst' Fresko-
rnålning i Assisi.

cIoTTO (1276-1330).
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vi gått till den onhlaste, nai.r'aste i<onslcn, tlenua sonr stfit'
storögd och untlrandc inlör alltiug i r':illrlen, inför clet

vardagligastc sri viil sotn inlör clct största, för' vilken allt
är ett under -- ty clär ha vi funnit den mystik som olta
gripit oss sjålva, den Iåingtan cftcr en sinncts gosscåldcr och
barndorn som vi sjiilva liiint, när vi rnitt uppe i en tid av
triumfer for rnirnniskotankcn, cn titl av medvctcnhct och
klarhet förnummit hur oför'hlarligt oss tikviil till sist
allting år.

UICHELÄNGIILO 11475-1564). Gryning

Aldrig har intresset I'ijr den prirnitiva konsten varit
så levande som nu, Naturfolkens l<onst - den från
idag och den uråldriga - har dragits fram i ljuset och
r'ächt den största bcundran. Vi se inte längre otymplig-
heten, det tafatta, valhånta i den - mycket ofta finns
för övrigt alls ingenting av detta där - vi se endast det
vackert rörande i dessa månniskans första I'örsök att
finna sig själrr, att tvinga ett stycke sjållös materia till
uttrvck för sitt våsen samt det underbara och urkraftiga
i den spontant frambrytande driften. Det våldsamma
och stora i synerna är rlct ochsri som griper oss då vi
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nallias dc urg:rurla littlturcrtrtrs konst, cg1'pLisli och assl'

,lJ, inairt och kinesish honst' N'Ied sådan vördnad och

"n 
nå,lnn förståclse fiir dct allmiingiltiga dåri har väster-

landct alclrig förr trätt inlör orientens lionst' Vi ha

iiirst,itt cle[ gigantiska i tlessa follis visioner oclt tleu

iicll:l renhetcn, cukelhetcn i fbnnen' \ti rl riitntlltt oss

intc hän lill dessa

fl1'dda tider och ar'-

liigsna land sirson'r till
en annan viirld, vi
komm:r inle för att
blott njuta cien exo-

tiska dolten däröver,
sotn rotlantiken gjor-
dc tlet, men gi1 ernot
<let sotn en miinniska
girr en rniinnisha till
miites. Nalurligt iir
att dessa tidcr och
liincler, så olikn dem

vi lcva i, tnåstc Ir1-

tit tlen honstnilrliga
formfant:rsiir taga sig
helt audla uttrYcli
iin hos oss och att
allt clärför för oss

iiven får en rent Yttre
egendomlig och vac-
her charur, nlen det
iir doch intc denna
vi sölla ntan viirclen

Fr clili(:() (1513-lii2;).
,lolr:rrrrtes diilra reI

av större betytlenhct.
Recl:'rn har tlen mocliirn:r konsten I-ylit cn stor r-rppgilt:

denlrart.ir,itrnurarnasol]lskiliticlfrrirrtitl,rasfrirn
r:rs, clen har vidgat vår syn t'rch liitit oss l<ornma nrira

det som förr var oss iiiirran'
Det iir förhlartigt ati d'en mod'åirna konsten om dcn helt

genotnlevat de gamla asiatiska hulturcrnas bildvärld måste

iia a"n viincler åtcr till r'ästerlandet finna rnåtten något

L.v,ttpr, salnltlllll' Icke som skulle där sahnas det sublima
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och utomordentliga; men tlct sviiller tlocli aldrig ut till
srldana gigantisira proportioncr. I dcn tidiga antiken
finns ännu något dårav kt'ar, och den stod ju också

PAL]I- CEZANNI] (1839 1906). liarnportraitt.

under stark påverkan från egyptisk konst. Senare blir
formgivningen en annan, elegantare, skichligare. Det
kommer här nya världen, en ny skönhet till, som de
gamla folken Lingt borta i den mänskliga hulturens

nrorgoll inte funnit;
inte iängre lärnnar
deliadenscn gör sitt
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tills den slåitstrulna slicliade lbrureu
ruur ['ör en verhlig ingivelse, tills

inträdc - och vi äro väl nu benägna

V{NCENT YAN GOGH (1853-1890). Portriitt.

att sätta tidpunhten för dess framträdande längre tillbaka
ån man förr gjort. Modårn honst står visst inte främ-
mande för antikens anda, men den vrigar se kritiskt
därpå, den vågar sovra och ibland förkasta, och den



l;
--80-

Iinner ei c'låri cn crlgång tiör' alla givcn norur för del

shöna.
I metlelticlen sc vi åter honsten spring:r fram ur de

klaraste hällorira, rnåuniskan shapa direltt ur sig själv

och Lrr clet <ljupaste i sitt r'äscn. Åter åir alltiug ctt utl-

der, åter iir våirlden orör'd och frisk, irter irl livet det

ofattbara. .\nnu e n gllng har människan blivit gosse och

barn. Dct iir en naiv och cnhel konst, stor som llpp-
levelse, syn och ytterligt cxpressiv i r-rttrycket' Vi först:l

och värdesiitta den nu på ett helt annat siitt ån nan
tidigare g.iort.

Den modirrna konstens ftirl'r:illande till reniissansen

är analogt tned dess till antikcn. Bcundrarrde scr den

givetvis hel:r denna tid av prakt och hlalhet i tirnhen'

av yppighet och hultur i hela det andlig:r livet draga

fdrhi. NIcn mäst gripcn och ör'erviildigatl känner den

sig likväI infor för-renässansen, dfi man ännu fi)rnimmel
liampen och den ttrnga nriid:rn, då handen iinnu inte

löper sri liitt och skickligt, mcn då tlct dirnar och shälver

ar: så rnycl<et stort förnumtnet i bröstct' Som något för
sig stirr tlock iVlichelangelos väldiga gestalt' och hzrns

betydclse lör skapnndct av dcn modärn:r honstens bild-
viirld år ledan och skall väl bli allt urel uilpenbar'

Om vi nöja oss nted denna lilla högst ofullståincliga

överblich över det förflutna, se vi doch t-vdligt att den

mo<lär'na honstuppfattningen på flera punliter medfört
en väsentlig omvärdering och att härvid vår egen tids

våisen och lynne funnit sig uttrych. Vi ha sett med vårt
sått att se. Naturligtvis hindrar oss det ickc att hunna

njuta och uppsltatta v a r j e tids charm' \'Icn detta att vi

vertligen kiinna ctt behov att företaga en omvtirdcring
av det gamla, att se på det med ung:r ögon I'isar att

något nytt och l-retydelsefullt levandcgöres i oss och visar
en andlig ursprunglighet i tiden sorn vi böra vara stolta

och lychliga över.
Den han hanske hiinnas behliimmande denna tro att

t i d e n så h:iller månnisl<an fjåttrad, att hennes hraftcr
så helt inlihtzrs på att finna uttrych för dcn, att hon så

helt lever och bör leva i dess atrnoslär - borde hon ej

bryta sig ut, hämpa sig fri från dess tryck? \[en kan
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hon viil nirgonsin ktinna dct som ctt trych? Hon antlas
ju blott den lult som iir hcnne frishast och mäst till
hirlsa.

I varjc titl mctl vcrhligt egenartatl harahtär fram-
hävcs en sida av det mänshliga pir de andras bel<ostnad,

förrikas, t'tirtljupas vrirt medvetancle, viirt hiinsloliv ller
än vanligt p:i cn viss punkt. I)ct iir ju rnöjligt att vi pri

grund hiirav skullc kunna i<omura att i alltför hög grad
borlse frirn något för I'arie t.nännislra och tid väsentligt.
Mcn nri inte alla våra röttcr: till slut salnlnti cljupa mylla?
Och år vtll i sjäh'a r,et-hct rlen cna oss värdcfnll:rre än

tlen antlt'a? Acii, hiirorn veta vi i varic lall så litet!
Vi f:i treva oss fratn i urörht'ct och nullcn. Och vi fii
var':r tacks:intnla om v:ir ht-ona grönsliar når det nästa
gfing blir vår.

,Iapansht traisnitt.

F.6
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Några råd

vid plotsliga sjukdoms{all och

olyckshändelser.

Nedalstående kortfattade råd avs'er att vid plötsligt
påkomna siukcl'omar och 'olyckshändel.ser, inrikta den

iOrsta hjelp"cn åt rätt håll i n n a n tilliiallacl läliare --
kallelseri bör naturligtvis ske 'om'edelbartl - liinnu

hunnit anlända. DcL visar, att var och en med de enhlaste

meclo{ lian vara oiantligt till nytta, blott han handlar
råcligt, snabbt och förståndigt'"niiNBnOff. Den f,örstä regeln v'id alla benbrot[ ar
atl- viil rörelser och förflyttningar av den lörolyckadc
iakttaga tlen allra största f örsiktighet' Nlan stö-
,der dän avbrutna lenmen gcnom att {atta tag 'ovan 'och
neclanlör brottstället. Kiåderna Iår icke på vanligt sätt

dragas {rån kroppen, utan bör klippas upp' Båst är

doci att iåta cl'em vara prå roch eirdast inskränka sig till
att, orl .clcn skadade haf hogskaftade stövlar 'och brottet

skett å benct, klippa upp skaften' Drärelter skrider man
till att anlägga ett- nödh jiilps-sPi-å1f örband'
l\llan .sölier tag i "kippar, trädgrenar och 'dyl', madrasserar

ä"* taf -.,i t o-utt, tyg, hö, 'eller mossa 'och anläggc-r

rnedels dukar eller .em-fr"r 'ett spirillörband såsorn vid-
sLående iigurer anger, alltså med spjä1or utefter tv'änne

sidor av äen ska,dåde armen eller benet' De f örsta
on-rbindningalna bör ske strax'ovan- och ned'anlör
rri:åttstä"tlet. - vid br'ott kan man åven helt enkelt

Iörfara sålunda, att man för benen ih'op och stadigt

bincler clem tillsammans. Det {riska b'enet ger då stöd

åt det avbrutna.
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Blö,cler clet ul blottstiillet och

bett.sluntpat'nu sticl<er lltln rn rrlcl
bör naturligtris kläderna klippas
upp och förrbanrd anl,åggas enliql {_le

teglet', sonr urrdcL s å r' lr t. lr i rr rl.
I i tr g {i rr rrcs u rrgir rrrr .

RLöDNINGAR. Det relksan-
maste m,cdlct ltt stilla blöclningar
består i atl genom l,ämpligt an-
bringat. trycli hindra bloclci att
framflyta ur sårct. Icke så att marr
med iingrarna shullc uLövå tryck
direht på såret (S'e Sårbehanrl-
Iing1), utan enligt följande legler:
Belinner sig sårct å arm ellel bcn
a\rsnör man pulsådern gen"om att :rn-

och lramdrager
den. Drärpå in-
ledes skynd-
samt konst-
gjord and-
ning. nlan
ställer sig bak-
om den d,runk-

llggl. en lilaftist i',iraa bindclil::'llr,illi,T'Jl"l\1"å't
(kraftigaste verkan åstadkomrnes spjailar).'
genom att inshjuta cn pinne cl. dyl. under bin-
,deln och vrida 'omkring) ,omkring den shadade lemmen
ovanlör d,et blödande ställei. Arrncn låtcl man härvid
hänga fritt nod, ben'et höjes upp i höjctren. Blödande
så rå andra delar av kroppen b'ehandlas med strarnt å
såret anlagda lö,rband.

BRÄNNSI(ADOR. En briind irud är antingcn smärt-
samt rro,dnand,e ,eller upphöjd i bkls,or (lindrigarc brän-
ning) eller också f,örholnandc och belagd mecl sk,orv
(allltars,ammare förbränning). D,e lindri ga r c br änn-
skadorna behand.las mcd yltclapprr bestruhna med
b'o rs a I v,a, ,olja eller rent l,ett; .dc rnera allvarsammta
återr röverlrärnnas,oförtövat till läkarbehandling.

DRUNKNING. Den drunknade lägges på rygg rak-
lång på marken och en hoprullad r.ock eller paletå
placeras under ryggen nedanf,öi: skuldcrbiad.en, så att
bröstkorgen sp,ännes ut. Smuts, sand och lera avlägsnas
{rån munnen; man fattar me.d en duk tag i tungan,

IIed två spjiilar anlagt nödlörbald fijr lfrr- o,
underbensbrott.
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nades huvud, tattar hans armar vid arrnbågarna och Iör
dem framåt och uppåt i j,ämnbrecl,d med huvudet, där-
efter töres de tillbaka samma vräg och tryckes m'o't

brö,stkorgens sid,or. I)essa rörelser upprepas jämt och
st,åndigt c. 15 gånger i minulen. När en tr'öttnat' tager

"r, airln.r i. -Åvön kan tr'ännc persomer med tag i
var sin iav dLen drunknades armar utf,öra konstgjord and-

ning. Man iorts'ättcr tills andningen k'omrner i gång,

eller varje hopp om r'ädclning är ule.
FöRF,RYSNING. Insnöa'de P'er-

soner kan lättare åierkallas iill
livet än en person som vilancl'e På
bar mark blivit utsatt f ör köld,
ty snön skyd,dar från f ullständig
värmeförlust. En genom förirYs-
ning skenbart döcl m,iinniska f å r
i c k e genast iöras in i ctt varmt
rum, tydå blir d,ö'den den sannolika
fOljden. Han måsie iÖrs[ beha'ncl-
las i ett kallt rum med
gnidningar (försiktigal) mecl
Jnö eller kallt vatten. En-
dast småningom h,öjes rum-
mets temPeratur.

En f ö'rfrusen dcl av hroPPen
blir vit och kän"slolös' Även här
bör ,clen f,örsta behandl.ingen gå ut
på gnidning me,d snö eller kallt
vatten.

FÖRGIFTNINGAR. IJert lin'nes
iörgiftningar åv många 'olika slag.
Hai behanrdlas endast de vanligast
förrekommande.

Lutstcn. D'ct är en mYcliet
ofta återkommanrde olycksh,änctrcls'e

att barn Iå tag i lutsten, s'om de

naturligtris stoppar i rnunnen och
sväljer icd. Lutsten iir eit 'etsande
ämrie, som åsladkornrner brännand'e
sn-tä,rlor i rnatstruPen 'och magcn
och allvarligt skad'ar matvägarnas
slemhinna. Dct gäll'er alltså att
gå varsamt till vräga. Undvik
l,räkmedel I Ge i ställ,et åt dcn
sjuke något utsPädd ättika oller

Ett viirksarnt sått att irstad-
kornlta blodstillniug å

armen.

Duh htsnörd on lirret
(med höjt ben) liir

blodstillning.
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citronsyra att rdricka samt m, j,ölk och slemmig a
(haver-) sopp,orl

Skedvatten och a'ndra skarpa synor åstadh,ommer
liksom lutste,nen ,en lörstöring av matstrupens ,och ma-
gens slemhinna. Drä,rför bör man även här . undvika
kr,äkmedel; en våldsam uppkastning kan yttermera skada
de rcdan gcnom d,e skarpa syr,orna iOritOrda slemhin-
norna. N{jölk 'o,ch slemmiga s,oppcr år även
här på sin plats samt son lmotgift s,oda, Ialkva tte n
clller k r i t a, Iösta cller uppblaradade mcd myck,et valhen.

... GjfJiga svampar,och växter, såsom vildpcr-
silja,. bolm,ört, vallmro, fingerborgsört, svalört, åstaclkäm_
mer icl<c en försböring av matr'ägarnas slemhinna. D,ärför
kan man gå raskare till väga: man försöker mecl alla
medel-få den törgiftad,e,att l<onma tilt uppkastning,
och på d,etta sätt b.e{ria sig rån ,cle giftiga ämnena. D,etä
sker genom kittling i svalget, kråkpulver, eller
kr,äkvin, eller också gcniom riktiga mängder saltvatten
(4 tesk. salt på en liter Ijumt Lvatien). Vi,dare piggar man
upp den sjuke med starkt kaffe (utan grädde)-,- konjak
och ,dyl.

F,örskrämda IödoämnerTr år giftiga. Förgift-
ningar framhallad,e genom dessa ,ärnnen liånnet,ccknas- av
krähnirgar och lösa avf,öringar, i bland även romtöchning
och krarnp. IJär gåiller clet att skyndsamt gen,om k r åi kI
mle-d c I avlägsna gifberna ur liroppen (sö ,ovanl) och
sLärka ,den sjuke me,d vin, starkt kaffe och dyl.

KRAMP. D,et finnes ,olycliliga människro.r s,om lirlerav en lobollig sjukctrom sorn hcter Iallantl.esjuka. Tid
ef ler annan förlorar den s juke plötsligt möd.vctanclet,
fall:r hejdlöst till marken, ansiktret förvrides, ögonen
rullar hit och dit, armar, ben ,och knoppen försäites i
krampaktiga ryckningar, anclningen blir hÄttig och snar_
kande, tungan bites sönder och lragga kommrer ur mun_
nen. En hemsk syn alltså! Därtöi bör den första åt-
gärden bli att av-lägsna alla ö,mtåliga perso-
n e r, Irämst barn. Sedan undansl<affar man afia hårda,och
kantiga föremåI, mot vilka clcn sjukc u,nder sina häftiga
krampryckningar skullc liunna skada sig; shjuter än
liork eller sammanruliacl niiscluh in mcllai tånderna, sir
att tungan iche sönderbitcs,,ssh avvaktal för, öirigt
l T.S o r.. anlallets upp'h,ör.ande. De enskilda krampai-
f allen år endast i undantag'siall livsfarliga. Efter an-
frlleL inträder hos dcn sjulrc en djup sermn, s,orn icke
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får störas. D,e[ man icke b,ör göra, är att med våld
undertrycka krarnpaniallern, utån låta allt ha sin gilla
gång.

Även s rnå b a rn får ofta under tandsprickningsp'erio'
,den, vid,sjuk mage, kramp'anfall. En törståndig
hj'älp består här i att ge lbrarnet ett 35o varmt bad och
anbringa en i katlt vatten dop,pad duk på dess huvud.

MEDVETSLÖSHET. En person sjunker pl'ötsligt till
marken av en ellel annan anle,dning; han är blek som
ett lik roch anrlhiimtningen är ytlig. Vad står att gLöra?

Genast finncs det hj,äIpsamma människor till hands: d'e

lyfter upp den sjulies huvud, sätter honom kanshe upp
ait sittal i\'Ien den hjätpen är falsk, r'akt rnotsatt den
riktiga. n'{cdvetslösheten beror på pl'ötslig bl'odfaitigd'om
i hjärnan, btrodot strömmar från hjårnan till övriga delar
av kroppen. Den riktiga hjätpen bör alltså gå ut på att
åtcrställa dcn naturliga blodfördelningen i kroppcn. D'är-
fö,r b'ör den avsvimmadres h u v u d icke lyftas upp, utan
plac,eras så Iågt som m'öjligt, benen åter
böjas upp; sodan b,ör kläderna öppnas och när den
medvetslröse kvicknar till, ge honorn någontingl, ex'empel-
vis cn kopp strrkt katle alt drickal

ORMBETT. Bettet av den vanliga h,uggormen är
i allm,änhet icke livslarligt lör fullvuxna personerl brarn
däremot kan duka uncler. Har ,ormbettet sås'om van-
ligen .är faltet träffat en fot'eller hand,'oms nöres lem-
rn'en, ,ett stycke 'ovanf,örr låret (för att 'hindra 

gif let att sprida
sig tilt lövriga delar av' kroppen) roch höjes. Häretter
s,ökel man utkrama eller med koppglas utsuga gittet
och sedan blänna såret med glLö da n de i ä r n, (ex'emp'el-
vis spik, 'eller nyckcl) ,eller kol. Invärtes g'es alko'hrol:
lionjak eller brännv'in.

Os (koloxid) från iör tidigt siängda ugnar' i v'ilka
ved, sienkol eller torv brunnit, kan kv,äva en människa
till dö'd,s. Här öppnas skyndsnmt alla iönster och dörrar
oih den me,dv'etslösa sjuke b år cs ut i f r isk a lutten.
Har andningen upphört begjutes huvud,et mcd kallt viatten'
hela kroppen gni'des och konstgjor'd andning sätles i
gång (se D'runkningl).

SÄRBEHANDLING. Faran sour hotar från ett öp'pet
sår är, förutom blo,dförlusten, att varbildandc kroppar
(bakterier) sliå tränga in i hroppen och allvarligen
ho[a tlcn lill Iivet. D'ä,rf,ör är srlrbehandlingen en ytterst
vil<tig, rncn pii sammr girng 5,tterst 'enliel sal<. Vfrr str,ä-

-87-
van bör gå ui på atl hålla de giftiga ärnnena, vilkl aiitid
Iinns till hands, f järran f rån såre,t. Är såret blöclancle
innebä,r rcdan detta en naturens visa anorclning, ått sp,ola
b,orl bakl,erierna. Vid all sårbehandling bOi man gå
ytterst snyggt till v:äga och n'oga undvika att å sårät
applicera allsk,öns smörja av ott .cller annat slag. I)ärför-
får man icke vidröra såre,t rnecl fin.grarna, ickc smeta
gammal dammig salva, grodblacl, lera, spincleln.ät, kalk
på sårct, i c l< c ens tvätta dct mcd ouppkoi<t vatten. E n-
dast om man har b,orsvrelösning (undvik l<ar.-
boI o-ch lysol i, till hancls krn rnrn fiirsiliiigi tvilrr ollcr
avtorka .s:h'els ,o m g i v n i t-r g, noga aktälrde sig att
k,omma 1ör' nära sårkanterna. Sårc1 självt I ä m nä s i
f r e d. Siillan finnes i hcrnmet frhn apotek,et cller drog-
handeln köpt antiseptiskt f,örhandsmaterial. Då l.ar må
fram i sliillet från linncskåpct eller -lådan obegag-
nadc nysstv,ättade näs- ellcr handdukar, vänclci tiin
inål vikna sicl,an utåt och på såret och anlägger såluncla
ctt. förband.

VÄRMESLAG. Sols rIgn, blixtslag. En p,er-
so.n albetar under tryckande ,het so,l på åker eller ång,
eller är på ansträngand,c marsch. Han känner sig varil,
blir yr, får andn,öd och sjunker plötsligt medvetllcis titi
marken. I)en första hjälpen består i ait fOra dcn sjukc
till ctt svalt skuggigt ställe, begjuta honom m,ed kallt
va t I e n. gc upp,livancle medcl. kafle, te och dyl. sarnt
om så behöves inlccla honstgjorcl andning (se d r u n k*
n i n g I). En liknandc bchandliug bör dön av blixtshg
träf{ade undergå.

R. C. 0--n.

Det går lillbcLkct. Nej, det atir f'rantåt.
Det g1år rindå fi'amdl * ucrd tin som slier!

O. P. Slurzett-Beclcet,
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AXEL DÅNII]I,SSON.
IledahLör', en:tv den svenslia
socialclcmohrutiens sliapare.

(- 1863 t 18e9.)

Socialistiska
(Folkkalenderns

IiEIII HÅIIDITJ.
Frarlrsttieude err gelsk socinlisl.
Stil'tarc år\' Oberoendc Arbc-

[lrc l)irrticl (1. L. P.)
(. 1856 f t915.)

IiAItI, I,IEL}I{NDCII'f,.
'f Ysha parlir'änstcrns liaitlSte.
Antirrrilitaristisk 1öregirngs-

tllitn.

NII,S HIIITX{AN QUIDING.
Svensl< soci:rlistisk Lrtolrisl.

(' rS08 I 1886.)

PÄBI-O IGLESII\S.
Spanska socialdcrnohruliens

Ieilare.

stormän. L

porträttgalleri.)

KARI, \TARX.
T)crr r ctensl<apligu socirlis-
rrrcrrs l.rdcr. l?irf. lill r'Katrilrr-

lelll ur. rn.
(. 1s18 f 1883.)

HD.'ItI DE SAIN'f-SI}I0N.
F'rrtnsli socirlislisl( lrlr)r)isl.

(* 1760 t 18t5.)

.II]ÄN JAUIiTS.
liranska socialtlcrlohratiens
ledare. Nörd:rtlcs av en nar-
tionalist yid viirldslirigels ut-

brott. (* 1859 t 1914.)

OSCÅI] NISSF]N.
l'[etl. rl:r, Orrltiinnde i norsk:r

arl)ctare | )arti et,
(.1813 t 1q10.)

EMILE Vr\n- DEITVEI-DE.
OrdL i Intcrrr. soc. byrån.

l:!elgisl< rninistcr.'

AI-EXÄNDItA KOI-]-ONTÄY.
Ilysl< socialrlernokrrtisli shri ft-

stiillarirrna.

ir
l

I,OUIS PIO.
Dansk socialclernolirårtisli före-

glirrgsman"
(. 1841 t 1894.)
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Farstu n.
Skådespel i en akt av

Edv. Soderberg.
(Ör,ers. lrirn danskan for

Foll<k alendern.)

(Viniett av \V. Kirge.)

En farslu rned trappan, som för ,op,p gcnom huset.
På bägge siclor dörrar, etl par öppna. Genom .ett fön-
ster skymtar 'en mur utanför.

If'et är halvmörkt i farstun. I'Ian hör rägncts kniipp
mot rulorna 'och tcncrna av ett positiv nere på gårdcn.

(Tre barn, Erlauucl, Giirda o,ch lillc I-Ians.)
l,ille IIans (vicl Iönstrct).
O, jag kan se himmolcn. Se, så sviart d,en ,åir !

Och' rnolnena - N"j, tlet är inte moln, del är rök. Diir-
borta är' en sl<orstcn. Och där är ,en tiil . . .

Gärda. Ska vi inle lelia nu?
E m a n u e l. Jag bryr mej inte ,om att lelia.
Lille Hans. I(an du inte berätta en saga?
E,manueI. Jag kan inga sagor.
G,ärda. Det kan jag. Jag han cn sagå om frökcn

Barmhärtig, som gav borl alla sina kliidcr.
Emanucl. Gjorde hcn det? Vad hon var duml

Då hadc hon ju ingenting att.ta på scj.
G,ä r cl a. Nej, rnen så rägnadc clet sih,erslantar

rrcr från himmelcn i hennes hnä.
Emanucl. Silvcrslanlar:Irån Jrimmelcn - å -nej !
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G,ärda. Troldu inte det är sanning?
E m a n u e l. Ä, tyst metl er ! S,ånt där pra t.
G ä r d a. Hör dn, vrar clet <lu som skrek nyss'/

Slog din lar doj ?

Emanuel. Nej, hran slog mor.
Gärda. Såå...
E m a n u c l. Meu så hlöstc hon hon'om i näsan,

s,å den blödde, du.
G,ärda. I näsan - nej ?

Emanuel Jo,o - i näs,an. Och så gich han.
Han sitter nerc på källarn oc.h spelar korl mcd T'obis,en.
Ocll mor har grllt b,ort till llickorna.

Gärda. Vilka flichor?
E m a n u e l. Drom bort'a i nurnrner 12. s,om hcn

t.r ä I la r' åt.
Lillc Hans.
Gärda. O, sc
Lille IIans.

alldele.s rött! - Å,
mörkt igen. - Nu
in...

(De går in.)
Emanue,I (sitter ensam oih lvss 'efter p'ositivet

på gården).
Dudelidu - ducleiidu I Om jag - bara hade en

smörgås - en smörgås. .. Om mor - snarL kom henr
- 

- om mor - snarl kom hem bara. . . (Reser sej rcch
smyger ner.)

Madam F agcrluncl (Iiornmer oppifrån, går b,ort
o.ihl stickcr huvet in i dörren till v,änster). Hur går
det? I l

Madam Kortsen (i dörr,öppningien). Ä, det
kan minsann dröja länge än.

14adam Fagerlund. Har barnmorshan kom-
mit?

Madam I(ortsen. Jaa 'då.I l\{adam Fagerlund. T'änk, med alla di barna!
i\{adam Korts en. Jaa, det lran man sanner-

ligen säja. I

I4adarn F agerluncl (fundersamt). F-olk skulle

/ \'ara så för'slåntliga, att de lät hli att gå ioch gilta sej.

I NIadam Kortsen. Ä, kors, man licli min själ
I lika nrångl ulger för det. Se på jungfru I'Iogenscn ncre' i ucdcrsla våningcn.

O, se - se bara... Där på väggen!

- solen !

Se. sc, clet är alldeles r'ött. Alldeles
nu går 'det bort . . . nu blir det
går v'i in, Gärda. I(om så sår vi
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-Madam Fagerlund. Men clet är alltid värst

ändå,_när man är gift, tycker jag. _ Är det inte num-
mer 7, hon vläntar nu?

Madam Kortsen (r,äknar på fingrarna). Hen-
Ij:'*.;, Nikodcrnus, Marilde, Abcl. Kristoffir, Florr cch
hlle_ Hcnscman) solrr ligger i vaggan _ nummer g, båstamadam, nummer B!

14adam Iragerlund. Ja, länk.
nladlm I(ortse n. 

_ 
Kors, d,et vrar väl ingeuting.

Madam llo,lmstrand bort i Regnegatan har 22.

. ni.r Ir T. Ta gerluncl_ (Jlår*f,örskr,äctrr ihop hän_dernr). Gu,d i hirumelenl Jag b,cgrip,er inte _ Vi har
bara--en -r'i, och änclå kan clet-vari ganska kvisiigt.Maclam Kortsen. Har er"man inte lått ar_
bete än?

.MadaT Fngerluntl. N,äe, tlå, näe. _ Här skaIå se: den här rocken, hur mycke tror ni, jag l<an
låna på den?
Madam Kortsen (synar rocken). Där är etthål - och där är ett till -

, Mldam Fagerluncl. Tror ni, han ger me; två
kr"on,or ?

Madam Kortsen. Är ni tokig _ två kroncr?
. .llodam F-agerluncl (lyssnar.). T.vst _ vad är
d e t?

Iladarn I(ortscn. Å, _ ,del. är di där _ dihåller på att spika fast locket nu.

,,14 I,irr: f.".g.:rIun,cl. Dct är sant, clct är jur drg llr rr slrr bisijllus, .sltorrraktr.tr tJiirirrnc.
Madam I(ortse n. Kl,oclian 4.

da_m Fagcrluncl. Jo, jag såq, di kom mecl
kistan. - Ja, det är då ingen .ooi i,;ij..'hororrr.

MaCam I(ortsen. Näc då. D,et är minsann intel,ä.ngre sedan än i onsdags, so n han kom c"h rev cpp
fr.immgt och j,ord för att.-h.an inte hade fått betalt rännuför ett par skor, som han hade halvsulat.

dam tragerlund. Ni må tro han hade pän_gar.

n{adarn Iior.tscn. Och sh hatlc han ändå intcså mycko som en lii)riug ijil gc sin luttigrr systcr här,om-sistens, när hon kom Jch bäd hcnom.' fion stod viclhans. dörr o,ch griit. Di hadc inte bröd 
-h.-oro. 

Ensån liarll Ja o,cii rri vet v,ä1, r,ad ctret h..it oa., om ho-nont och rntdarn Årrder.sen ,oppe på vincl?
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Madam Fagerluncl. 'I'ror ni, att

ligen är' sant?" Madrm Kortsen. Den lilla j'äntan

del vårk-

liknad,o hro-

nl
få

norn ganska mycke.
I\'iaclam Fagerlund. Och ma,nnen visste del'!

Madam Kortsen. Tror jag, clct, di var så såta

vän,neL, gubevars. Di gick ochr srö'p ihop, och skcmakarn
var alltid den som betalte.

Maclam F-agerlund. Ett sånt svin, s,äj I

(Skrik inifrån.)
Matlam Kortsen. Sis,å, nu tychs det bli all-

var. l

(Madam F;agerlund går. Madam l(ortsen,stänger d,ör-

ren. Positivet 
.på 

gården har tystnat, och man h'ör
ljudet av rett dragsp'el ochr en röst, som siunger, 'cpp'e
i huset. - Två unga ilickor, Alvilda 'och Bcrta, mö'ts )

B e r t a. D,et vlr länge sen jag så,9 dej nu I Ska

du gå till fabriken?
AIvilda. Till abriken, nej -
B e r t a. Nej, nu ser iag, du är ju finklädd. Du

har fått ny kl,änningl
AIviIda. Är clen inte stilig?
B e r t a. Och ny hatt! Du har lått ny hratt också . .

Jaa - 
y.1 v;ad ,är ctret - dina ögon är alldeles röda -

Har 'du gråtiL nyss?
A 1 v i.I tl a. (h,attigq Ä, det är 'dom d;ilroppre -

det ,är hlon . . .

B e r t a. IIar hon slagit de j ? Varliör 'det då ? -
Jo, jovisst.'Atvilda. Men jag bryr mej inte om, vad dom
säjer. Nej, det gör jag inle. - Och när ja,gl nu tyc-
ker om honom. ..

B erta (iörtroligt). Har han friat till dej ?

Al v i I d a. FIan ,sa - han sa, att han höll av mej.. .

Ja clet sa han - att han skulle hålla av mej alltid . . .

B e r t a. Nå kysste han dej ? Kysste han dej på

harrdcn ?

A I v i I ct a. På handen, nej, nej . . .

Berta. Var då?

AIvilda. På mun. Och här, På

B e r t a (ivrigt). Kysste han dej p'å br,östet, säl?
Nej - på bröstell

ALvilda. Ja, biir - just här.
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. ..I! r.r.l a li,rctttrlisrrrr{). Ilr.rr ;rhtu rlr.j aila tall. Män vÄt ,ta"io )l -- akta dej

Alv jlda. Vra ,ajå,: au:

,.,.o,1,,',J'Iåi,,o:i,,,i::...;l.,;ö riu. - di rina rrer.rarnu
A ii ii;i; ,,"nii:" skr Iorrsiirra arr rvctia ;;;li;ii

,,,.^f 
i , i,, 'u, 

il:,1,,J" 
f,5..,, ,,*';J,lu, ,Jl,j" ,,,, iir.'inresirt(cl på dcIl _ M.], ,11?n.ta, irn i,;.ri1.tig.,\ I v i I tl a. Jae.. rill inrc g;*på"'ini,.ir,.n här. jänrr

;,^i?* Jil lxi:,'J"fr:::';' 
jiu,,'",I' i J1;Å, der rr aviky-

n . . irl"'niår,,'',119' 'tu 
Jag går ifran alltihopl '

,r,.å,,.J 
ii,r u.""]rJ'1 ;*"'l,r.,,r,XI::' .o"oålr*0, 

" 

0.,
B e rta. Gör dr.tsanrmal Jag tror. du är tokiglA t v i l d u. Adjö, Bclta. ,Ce?.t" 

", ".
B c r r a. N.i. ÄL,lirJ, : ,itii;i, hör rrå rMadam Kärt

ct,är var nån. 
s e n (öppnar. d,örren). Jag tyckte,

B e r t a. Det var Alvilda _ Di hå slagit henne d,är_oppe_- Ilon-går sin v.äg.trn f ull l<art
habaha .--- _ @yker opp i trapp,an). if,ohi --
.. (En d.örr öp.pnas 

. 
i, clelsrmmt. Fyra män blir syn_rrga,^bärrnde cn likkista *.ttuo-r.i.l ,.. ,,

Den f örsre. I-yfrfrirr-r.e Oårl 
,

?: r .L n tl r e. Nlu su; ;.;:'
, ..\Arrå dorrår Opp,,l., Rarn och vuxrra kikar ut. Barn_

iåll-;i,?åX.]rrå 
n h usct h<;''' o'risper;;;;";;. och r.östcn

D e n f ö rs te. Här var d,ct rnusik. ska jag säja.Den andre. [.åt oss f,"_*r.,iriiå";,
,"":1.lå:*ii,,?lj-"" ;i iå;;';;it i'u', uru".

Iorrlår ,li ;;;;il; lj"nnnn Dötrarna sränos. - .Rrignct
g,ng.n ;;h ;ö;:1. ;ll,.'l{ll:lir":skuggo'ir fr;rmoikar

ouo'olr':t:o(XtJårpa gurdö1' En råtta -- harå r Se
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Uppgifter om almanackan.

Vad är altnanacka ? Irliigan synes överllödig. Ahna_
nackan erhålles för 14 öre i vrllkön aIIär som iratst och
innchåller en massa nyttiga upplysningar om de olika
årstiderna, månaderna. r'eckans oiika digar, s,olcns och
nånens jämtc en del andra liirnlakroppÄrs vandringar,
namnsdag,ar, predikolexter och mychet ännat. Om oiaei
almanackas betydelse och ursprung är' r,etskapen mindr.e,
om_ man ö.verhuvudtaget v,et något rl,iir,om. Nurnera b,e_
tecknar almanacka i allmänhei en skrift, större eller
mindre, innehålland,e skilda astron,omiska uppgilter för
någ'ot eller några b,eslämda år. Så icke forcloniågs. Då
gav man ofta namnet åt kalcndariska tab,ellcr gållande'vilket år som hälst. Också var det vanligt att i dcssa
äldro almanackor astrol,ogiska förutsägelser intcg en rnyc_
ket framskjuten plats.

Så vitt man nu känner är de älsta almanackorna
från Assyricn. De innehöll tabellariska meddelanclcn
om årsti,clerna,och himtakropparnas Iiörändringur. Av
nyarc tid är almanackorna fr,ån Egyp,ten, vjllia ocksåär vida utiörligare.

När aimanackorna k,ommit till Europa v,et man ej
med bestämdh et men antagligen är det 

^ från arab,erna
på 1200-talet. Fiera almanaökfö.rfaflare fanns då i väsler-
llndel, men bland de älsta nämnes paolo Dagomari
(d. 1374). Almanackorna var själv{allet denna ti,d".-hand_
skrivna, tryckta blev de först på 1400-talet och erhöll
då samtidigt större spridning. Några årtiondcn senåre
Itnns f. ö. almanackutgivare i flera europ,eiska tränder,
excmpelvis Flankrike, Italien, Belgien m. fl. Till Sverge
hann dock nlmanackan flö,rst omkring 1540 efter att äa
löregålts av de s. k. runstarrarna o,ci de på skilda sätt
meddelade uppgifterna om. årets hälgdaglar, vilka av
bi.skoparna plägade utdelas till prästeria. 

*
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_ Först på 1600-talet_ synes almanack,or ha börjat ut-komma årligen i en clel länclcr. U,rg.ier:-sorrrtidigt kom_

:1,::^1::1,:*:r ,l,sgl nnurr, dc rsi.cr"gisra r'i,"i;;;
::l?^.:,y.l,n,nSskonst) Iör.utsigclsernu, jirnlc arrtlrr up"p_grrer vrd srdan om dc rcnt kl lcntlur.iska. Sl iiif _vida var den :irliga utgivninglen 

* 
Irorl_rrt.g somalmanachorua liittare lom i" hrincl;.;. ;; rt,c hreclare

l:lll?9,'^."1^":ill i.t:,, rnå,r dela,s irrnchåti var biklnnde,rlansrglorde som i,olkbildningsmcdel. Fr:ån 1600_talet sylnes också brul<et kunna härlcclas att i almanack,crnameddela uppgilter om ,kungligheten"'-och andra clennar',ärldens storc, vilkct,bruk ju-i Sverge-Annu i ciag lli_tigt användes cxernn.elvis i ,.tlrrror.u"i Iår. alla,, och iutlandet i en rnrssa alrnal,ackär,--f.Ar"rt' äf ,Alrnanaclr
d.u..Ggt]r"1,, (utgiven i .Ty-skhntlj, ." 

-lrUj 
genealogisk_statistisk kalenclcr innchlilendc 

".-rr." pi alla levandcmcdlcmrnar arr Iurstehmiljer, Iörter:krrin! pe ambassa-ttörer, nrinistrlr, konsulcr- ä. U. A.;. C:L.etmhtas somlursrarnxs och högaclelns speciclla almanack.
... . Slullgen blir de uppgi{ter som ursprungligen harali_träriserade almanackornr, äe kalerrdaLisiä uipgltterna,ornårsti.derna och himlakr.oppalnas tOranclri'irgar, minclreframträdando och en mrssa anch.a saker fylGr tlem. l{anfinner sålunda minclrc Ler-ättelser, ;;;t ;;;., dikter ochmycket annDt, som så småningoÅ fr.Li l;le"d.ar ahna_nackornas tidig:n1s lraraktrir " S.rrrrå 

"pprLil" spccial_almanackor. lör hisLorir, clipl,omati, statiJiil< m. m., jaj. o -. spcciclla ahnanacli,or Iör'd;i;;;--och cl:c 1örh erlar.
_ Den förstn sysrrLa almanackutgivaren hettc.I.omasZeger, vilken översatte en arrnarrarlii rrlln-tvst<an. Efterhonom kom petrus Olai Warlsicnerr;;;",;,r,.u[gav crrsrcnsk almanacka 15g2, och llera andrla'sll att vi rcclanår' L600 hadc årligen utgiven nt^o"o"tn.' i?l0 hn,i" _o,,t. o. m. 2 almanackor i- r.urt lald, fC+"7 ty.", 165g

:::",:i]]^ 1678 sju.,..,\lta dessa ot,rrurio"i,åo- årrörjdes avsrl sKIlda ,pL'ognoslilion .(- för.rrlriigt.lser p;r grLrrtl rvvissa tcclien), vilka hos befoll<rri"g",i urra"'.fröll viclske_pels'e och tr,o på allchancla sklocii. Sa- ff-gt gick dctt. o. m., att man i en liunglig tt;r.orclning iian" borjanav 1700-talct måste s,öka tööbj-ggllutg*;r:ra.t av clessa,,prognrostiha), vrarav följde de["Irr,r,_,'p.rltiseracle,och
T,ttiq"* ,tillviig,rrgångssät[et, att i sfrriftår av clenna arttn{cgr redogörelser för inträffadc håndels,er och allmän_bildande uppsatser.
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Princip,en med almanacksnron,opol, s'cm ,ännu Iinns

i Sverge, infördes redan 1686 av l(arl XI och förlänacles
då åt en professor Andcrs Spole. Samtidigt b,estämdes

a1t inga almanackor fick översättas från utländskt språk
annat än mot v'issa villl<,or. S,orn b'ekant har nu Svenska
v'etenskapsakadcmicn monop,ol på ahnanachsutgivandet,
vilket in{ördes 1747. Två år senare, 1749, började rege-
ringen atl fastställa priset på alnanackan. Eiber att
under olika år ha varierat åvsevärt fastställdes detta så

1858 till det nuv'arancle, eller 14 ör'e iör cle små alma-
nackorna hä{tade ,och skurna.

I Sve,rge utges f. n. en massa almanackot, om vi. icke
misslar oss ,omkring 60 st. ,olika varje år. Av dessa ,är

dock endast ett fåtal direkt lrån f'olhrörclserna; S. S. U. H.
utge,r årligen en och Ko'operativa förbundet utger I('ccpera-
törernas almanacka, båda vändande sig till speciell publik
och, så vitt vi försiår, med speciellt syfte--${rtill kom-
mer nN. O. V:s årsbok, s'om emellerti,d ichc lqnehåller
någon almanacka. Från ,och med 1916 tillk,ommer denna,
Foikkalendern, vilken, ,o* nian får döma av det in-
tresse den r,önt, ingalunda kommer att bli den minsta.

Slutligen kan nämnas ått i utlandet utges llera
,'almanackorn - okalendrar) och >årsböcherr, s'om vänd'er
sig direkt till den arbetande klass,en. I Österrike, Tysk-
land och andra större länder har vi sålunda att motera
flera olika,propaganda,-almanach'or från sccialdemc-
kratiskt. hå11, samtliga mönstergillt skötta oeh ulgåend,e
i stora ,och i lörhåtlande till sitt innehåll prisb'illiga
up.plagor. Av mindre länder med från socialdemo-
kratiskt håll utgivna kalendrar bör här nämnas Finland.
Från Socialdemokratiska parlibyrån har där i sex år ut-
givits tv,änne upplagor av en oFolklialender,, d,en ena
i omkring 6,000 ex. för den sv,ensktalande bcfolkningen
och den andra i ,omkring 70,000 ex. flör tlen finsk-
talandc. Från och mcd 1916 utges t. o. m. en speciell
iickkalend,er. I sina Follikalendrar har våra finska parti-
vånner med stor framgång lagt an på f,ostrande ,och nyttigt
innehåll, en sak som s jälvfallet metlför att dylika
skritter blir av stort gagn för at'betareklassens frihets-
strävanden.

F. 7.
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Från Bellmans-

Förskisser till en ny upplaga av Fredmans

-99-
sångens dagar.
epistlar, illustrerad av EINAR NERMAN.

En änglah11, en leerule mrutd,
ell blolal brösl uu uåda,
ack, himmel, ack, uar timma och slund
ngtl paradis bebtida!
Men au aII nalttrens prakt,
hjdrlat till utillust och plåoa,
röjde måst sin liuua makl
tuö. ögott"s uackra ltiga.

Se Mouilz.., I/1 sftir du och grritcr,
stt blodigl och suullen och slinn?
"Dörrn ttpp!" ... Ärt? uiilltommcn n-u åter!
Si 1rr.ir' Imr dtt farstun - stig irt !
Än leua .ju dina patroner:
förglöm den förtret, dtt har rönl!
"Pong ponglttli ponoluli!" Skönt
du slår dincr loner.

.. {Flerlrrrltts Dp. tt:r 31,
t)rer Xlovilz, rlå hrn blev
rr;rpiskutI pfr galan, för dct
l(vinten sprang på Lastio-
len, en sommarafton 1769,)

(Fretlnrans Ep. n:r 36.
Rörande Ulla \Ä/iublads
fiykt.)



/+^,

/,7 f^ 9 4"^ )*
14' 4' a"Z 4tat'

3. I{tt må mörkna till sorgernas slrrnrl,
nu md stormarnas höst brgta in _.
Jag har kgssar au dej pti min mun,
i min hend har .iao udrme au din.
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Som mar,
(Ture Nerman.)

Musik av

Gabriel Strandberg.
(i tet5.)

f/*".:/*,
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Väl använda pängar.
Vad svenska folket "njuter" opp i sprit, tobak

och kaffe.

D,en här lilla uppsalsen är shriv,en {ör måtilighets_
supare, dcssa hcdcrvärda sansade medborgar.e s,om bara
tar sej ctt litet glas då ochi rdå roch håller styvt på att
det ,är deras cnsak fiör de går aldrig till överdrift o,ch då
så. l\Ien den är också skriv,cn för massan av ,organis,erade
nykterister, som visserligcn spo,ttar i glasct mcn så myc_
ket rnindrc i cigarrettasken och liaffcli,oppen och merl
andra ord hclt enl<elt driver ut hr Jävulen med mr Bel_
sebub.

-Det fins en gammal god histo,ria onr en Upsala_
stud,ent, som en gång antr:riffldcs tärnligcn bcskänkt en
arla morgonstund. Korsl sa vrännen ,"- Iurrn h,cnom,
och jag s,om tr,odde att du var goodtemplarel J_jao då,
blerr det stammande svarct, jo,o clå, ,rr.r, ,,.. du jag är
ingen fa-fanatikerl Det är klädsamt att vara tolerant

ävien orn man inte går så långt i den dyg;den som
studenten ifråga - o.ch min framst,ällning ska inte bli
någon klosterpredikan, bara en lil,en promenad gen,tm
enkla arabiska sif fror, s,onr med jiilp av Starkeirb,ergs
bilder- d,ock, hroppas iag, sha ge tite' perspcktiv på de
ber.örda liågorna.

. ltlär man känner, att slenslia lolket pr år tär iör
miljoner kr. alhohrolhaltiga dryclier (lågi r.äknat), så
man ju att det ,ä,r mer pångar ån hela d,en ordinarie
svarsbudgetcn, rnen b,ätlre grepp på b,eloppets storlek
man för'st när man börjar dela opp, det på sila landets

150
vet
Ior-
lår
in-

a.A, q le,lL.

t37 t &"izt rut a;*
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vånare. Svärge har i runt tal unge-
t'är 5 712 miljon invånare. Dct be-
tyder, att varenda svensk - minsta
lilla lappllicka och älsta gamla
Shåncgubb.e, inclusive alla orrgani-
serade nykterisier - drack teore-
t i s l< t opp 27 kronor'.

150 miljonerl Ett eget hem
kan man f å för 5,000 kr. 30,000
egna hem halkar årligen över krog-
disken. Alta de 17,000 Amerika-
.jmig'ranterna från 1913 kunde stan-
nat hemma roch ilått ett eget hem,
och spritpängarna hade råckt nära
nog till dylika åt de 14,800 emi-
grantcrna från 1914 ,också. Ja, det
vill s.ä ja, under {örutsätl_ning att
varje emigrant grundat ett s jälv-
sländigt hem. i\{cn nu blir ilet nog
i regel gott tre emigranter på varie
familj och sålunda kunde vi med
Iylltributcn starta bortåt 100,000
cgna hem pr år. D. v. s. vi
kuncl,e trcdubbla äktenskapsfrekvcn-
sen i Svärgc I Ja, vi skullc med
ett års sprilsurnma kunna bjuda
alla 665,000 i Svlärge {ödda svensk-
amcrilia,ncr på resa hern till det
gamla landet ocnL ,ändå ge dem ett
starthapital å 25 kr. pr styck på
köpet.

Pr dag super Sr,ärge opp'410,000
hr. Räknar vl ,dryckesdygnet till 16
timmar, går ctt 5,000 kr:s egct hcm
var 12:tc rninut. I,-enr ,egna hrem i
timrncn, du rändå rclativ't nyklra
svcnska ioll< I Varje svcnsli drack
20,2 litcr ö1 1912. Om varje svensk
i ställel. hade fö.rbrukat 20 liter rent
ralten till ett bad!
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1912 harle vårt lancl 244,000 'fattigjon. Alkioh,olutgif-

terna - vilka f. ,ö. jort en inte ringa pr,ocent av d,em
till lattigjon - skulle fördclade på dessa ge dem 615 kr.
"var om året. Statens. lasarcttsutgifter gich i Sv,ärge år
1911 opp till incm,ot 10 milj,oner kr. Vi hunde liör alk,r-
holpängarna underhålla 15 gånger så många lasarett. Ja,
liksom 'enligt prrofess,or Thyr6n ,och generaldirektör Wie-
selgren 50070 av alla fängelser skullc kunna rivas, om fyl-
lan kom b,o;rt, så skulle vl s,äkcrl också kunna reduc,era
all sjukCom med minst hrällLen.

5 egnt hcrn i tirnmen.

S,venska folhsiio an kostade år 1912 hr. 44,650,000
för 803,000 barn, d. v. s. varje skolbarn kostar i runt
tal 55 kr. Spritmiljonerna utdelade till Svrärgres sk,olbarn
gåve dem 187 l<r. var. F,ör varje krona vi ger till våra
io ksk,olebarns bildning ger: vi med rund hand 3 kr. till
hung Alkohiol, som har ett hundra gånger så stcrt apanage
som Svrärgcs kionung, vilkcn ,tlock ej behöv,cr svälta.

F,ö,r inte längle seclan lästrc man i den krögarvånliga
priissen upprörda rrtililar under rubrilrer som: ,H,otas
Svärgc av briinnvinsbrist.?, I),ct fans >barao 16,400,000
litcr till personlig konsumtion. Ja, det hctet ,är fruk-
tansvlärt. Orn e'n såclan riksolycka hände ,oss att vi
totalt torrJades, skuile vi berövas ungefär häliten av alla
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fångar - TLolo av straffarbetsfångarna - och alla fattig-
jon. Man påstår emellertid att frörbu,d år omöjligt, för
16,300 pcrs,oner har sift levebröd på bryggericr, bränne-
rier, i sp,1i{[andeln, på horkfabrilicr ,o,ch buieljgJasbruk.
Alla dessa ko,mme ju på bar backe. Nå, anta att d:e
jordc det, vilkel ints all,s vor.e nödvändigt, då det fins
rnycket annat och pr,oduktivt arbete att glöra i detta land.
P,å svenska folkets spritutgiiter kan vi drock pensionera
alla dessa mcd 9,200 kr. pr fir! Är det raog?

a*

En lirona åt folkskdlan 3 kronor åt spriten.

Detta kan ju rächa en stund för måttlighctssuparna.
Vi ,övcrgår i st,ället till tobalicn, hring vars tr,on åtskilligt
nykterhetsfolk ,också bildar slav1'aht. För. att uppmunlra
nikotinisternas humör en smula förc avrättningren må
anf,öras en liten historia, som är rätt bra, ,churu till f,ör_
mån liör hrr rökare, och s,om jag. v;änLar att tå em,ot mej
av' en dcl läsare - därfiör rdrar jag den själv.

I cn 1ågl<ui:'6 sitter cn ivrigt bolrnancle härrc ,och rnitt
entoI l],on'onr en arg antinik,clinisL. Just som tågct går ut
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ur en stad kommer de två i resonemang 'om den fiörd'ärv-

iinn-iof.,uf..rr' o'ch clen icke röhand'e frågar: Hur många

-gä"""- 
"iS"trer 

röker min hlärre om 'dagen ? - En tio

tolv' stycken, blir svaret' - Vet 1ni' återtar clen andre' att

om ni i stållel lagt av de pängarna' skulle. ni nu kunna

v,ara,äglare av det dår stora husel' srom vi just nu passerar?

-^;";å, svarade rökaren' Är min härre 'det då? - Nää

- - Inte? Ja, men dct är iagl
Hislorien är sont sagt godl åcn jag riskerar ändå ett

er. ;;tril;g;;. TobaÄsiattekomiterade upp'skattar to-

2 respektabla eldsvåclor i veckan'

taltörbrukningen av tobak i Svärge lör år 1916 till

siiii,zsa krl, vilkct linansminister vennerstcn i stats-

råilet funnit vara en osynnerligen försiktigo tralkyl' Låt

oss emeilerticl råkna *"tl b"o 50 miljoner - clet bli pån-

ä^t ulåu. lo miljoncr! Del år ingen dålig eldsvåda' när

detbrinnerför500,000lrr,ochknappastinträ[Iardct
cn sådan i Svlärge tvl gårrgcr. i I ctkru' 

"l\[en 
100 så

när, 
-r*p.*,abla "t'ldtr 

"''lJ' io*t'' sr cnslia tolket på scj

i och med tobaltsbr-uket valjc åt, d' u. .'. ^en' 
i varie stad,

"fiJ"i.t 
oavsett ait tobahen clcssut'om ocliså sl<arlar hälsan'

Om man i ställct 1ör tobaksblatlcn tänker på b'okb ad'

lpn man iör tobaksp'iuglrna gc hcla svcpsl<a folkpt il



-106_nyttiga 25-öresböcker i månaden pr indivi,d och då är.inte ett öres rabatt heräknad, viff.et man lu dock kanpåräl<na vid en så aktningsva.O ..r,"lririån.'
Err sv'ensk mans medellivslängd är b4l/2 år. Antag,att kararna konsumerar all tobatr :_ ;rh ;; ,är väl lvck_
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i rök. Och enbart med tobaksp'ängarna kunde vi betala

bortåt halva kommunalskattenl

Ha vi hittills skonat damerna, så kommer nu deras

tur - kaffetl Ur landct går årligen 40-45 milioner kr'

till kaif e, ocll innan rlet d.ricks torde kaf iet ha k'ostat

svenska io ket c:a 75 milj'oner kr' 'om året' Alltså h'åll-

ten, av alkoholp,ängarna' men rält rundligt änd"å, mel-

lan 13 och 14 kr. pr invånare Gör vi samma beråkning

56 år rned kafle. 56 år utan kaffe.

När hiilftcn av korlmunalskatten betalas rnetl tobaftspiingarna.

ligtvis bara en liten bråliclel som liommer på kvinn,ornas

:::,.^tr]91 -, så går nära c[[ rusen kron,or ropp i rök förv'ar;e svensk man undcr hans liv. Dct fins ju cm,ellcrtidåtskilliga, som hinner me,d dcn ,,rrnrrrn-rr-på ett par årellcr miudrel En arbetare, som kaslar bort 25 ör,e ,omdagen på tobak, låter på tre år ,cn bosåtintrrg ga opp

beträliande kvinnorna s'om nyss bcträtlande männen, och

antar att Lvinnorna lör sin del k'onsumcrar de 50 milio-

nerna av kaffesumman, så blir det med de 57 år, s'om ut-

gör svensh kvinnas mcdellivslängd, clrygt cn tusenlapp

ären här. (Den moraliska skactran av kaifet, i form av

Iörtal och skvallcr på halfcrcpen, torde bli svårare att

cxakt uppvisä men är såkcrligen inl'e d'cn minst beahtans-

v rirda.) I

Biand andra goda saker man kunde iöreia sej mcd

de 75 kalfemiljonerna vrore ått utrusta ett lartyg) s'om

kunde ta med iej 75,000 svenska skolbarn på en stucli'e-



resa iorden runt varje
mare 1,000 l(r. Eller
800,000 folkslr,olebarn

-108_
år med en kostnad pr barn
man kundc bestå varlenda
med 3 par skor å ghr.

av när-
av våra
årligen
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Med sprit-, tobaks- ,oclr kaffepängarna sammanlågda

betalrar vi Sv,ärges statss,kuld p'5. 2Il4 år octr på litc
över 100 år höper vi hela Sr'ärge.

Nu iir ju inte alla njutningsmeclel utlö'mda med de

h,är siffrorna - det skulle ,evcntuellt kunna säjas lite
om kompanj,onen n:r 2 i firman Bacchus, Venus och lla-
vanna, men dct Iår anstå till en annån gång - och hår
är inlo meningen att agitera {iör något nytt släkte av
idealmä.nniskor. Läskedrycker roch andra surr,ogat år
för övrigt häller inte idealiska. X{en ska d'et vara njut-
ningar, så må man viäl erkänna vid litc närmare själv-
ransak,an, att sprit, tobak 'och kaffe är shåligen tarvliga.
Hur sl<ulle det vara, om man b'örjade anse lrisk luft
och rent vatten, god iitteratur, \'acker musik ,och ccgen-
nyttigt arbete för mänsklighclen - la, arbetet sjålvt

- som livets strörsta njutning roch vällustl Jaja, frågan
tål ju att tänha på. Och' man kan väl få ha kvar sin
Iilla ideol,oga illusion om att del en gång ska tödas ett
släkte me,d värkliga anspråk på njutningar. Inte det
här århundrad,ct och inte näsfa, men ]<anske till en
senare geolrogisk lormatlonl

Ture Nerman.

och dcssulom 70 kr. till
bibliolehcn sl<ullc lrunrra
enkronasbö,cker pr år?

75,000 sliolbarn pii viirdsorlsegling

,kläclcr. I(anskc {örrästen folk_ha anr'ändning iör 75 rniljoner

De svenska yrkesinspektörerna
ilr f. n. följanile:

Överinspelitör : byråchef Th. Fiirst, Socialst-vrelsen, Slockholrn. -Yrlrcsinspehtörer: Distrikt 1 (Stockholrns stad o. Gottl. Iän): A. H.
Rosengrcn, Slockholrn. Distr. 2 (Stochh.-Ups.-.Södemr.-Vaistm. län):
B. O. V. Hcllström, Stockholm. - Distr. 3 (Osterg.-Skarab. län):
A, F-. J. A. Funch, Linköping. - L)istr.4 (Jönh.-I{ronob.-I{alnr. län):
C. F. A. Haiger, Jönhöping. - Ilistr. 5 (Blek.-Krist.-Nlalmöh. lån):
D. 'f. I(empe, IUalnrö. - Distr. 6 (I{all.-Göteb. o. I}oh, lån. Väne,
Kullings, Nlarhs, lledvägs o. Kirrtls fitgderier av Älvsb. län): I{. G. Fors-
berg, Girteborg. - Dislr. 7 (\'ärml.-Oreb. liin, Sunclals o. \'edbo fögd.
av Älvsb. låu): R. \Ätrieselgren, Karlstad. - Distr,8 (Kopp.- Gåvleb.-
Jämtl. liin): G. R. Schenson, Gåvle. - Dislr. 9 (Yästern.-Yästerb.-
Norrb. län): O. Nyl6n, Härnösand. - Sl)rängämnesinspehtör: F. A.
G. v. Feilitzen, Stochhohn. - Yrkesinspeklris: Kerstin Hesselgren,
Stochholm.



Karrikatyr av E. Nerman.
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Storsträjksminne.
Av

Ludvig Nordström.

Jag minns löga lrån storstriijken.s
dagar. Jag hade på dcn tidcn mina
tanl<ar uppl-agna av andra probl,cm
än sociala ,och p,61i1ir1ro. Jag haclo
fått ut en bok, sorn slagit igenom,
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lnle ett teck,en till oordning f örek,om. Ynglingar,

män, gubbar, kvinnor ,o'ch barn rörde sig s'om vanligt.
Jag lade inte ens rnärhe till en hotiull blick, hörde inte
ett skällsord. Om kvällarna i mörliret hände det, att
jag passerade grupper. D'e tystnadc. D'ct var allt.

Si1 cn morgron linncr jag rnin viird ,och vän i högsta
grad upprörd. llrn hado Iått reda på, att barneir i
arbetar-bosLiiclern:l svul[,o. FIan var rnyclict ltarnkår,
och någoI sådanl som att clet på jcrclen f]anns m,änniskcr,
som lingo sviälta) dct hade han aldrig tänht sig1. Det var
något, s,orn existerade enclasI i romanerna från gammalt
i vtärlden. I en nu hacle han svälten som ctt flahtum
bara några tiotal ellcr hurrdratal mcter f rån sin cgen
bostad. Vi grubblade tillsammans, ,och resultatct blev,
att han skrcv' ett brev tiII skolläraren och bad h,on'lm
ordna, så att dct var morgron i sk'rlan {anns varrn mjölk
o,ch bullar åt barnen, eller gröt ellcr kalle .eller väd han
ansåg bäst. I.Ian hade att lyita pängar till omkostnaclcrna
å konioret. NIen givarcn ,skullo vara hemlig! Inte
ett ljud orn hans namn.

Några dagar scnarc kom unctrerrätte,lse, att barnen
n e k a d c röra den lramsatta maten. Förä,ldrarna hade
anat, vern givaren var.

X'Iin gamle vän sl,od alldeles stilla.

- Jag lran intc mer. Jag vill det bästal sad,c han.
Men del- ,är tappat.

Dct var nu mo[ fiösten, så att svålten hade tid att
breda ut sig. Och öndå! Jag kände mig, Iör egen del,
underlig till mods.

Striden hade cm,ellertid tillspetsat sig, och dispo-
nenterna runl om i distril<te[ motsågto strra d'emcnstra-
tioncr. De vor.o delade i två grupper. Hna grup,pen
fordracle fricllysning av alla viirks"ornrådcn. Den andra
motsatte sig dylik iridlysning. Telef onen ringde h,ela
dagarna.

Jag minns en siidan dag. Ile[ var särskilt en dispo-
nent i trakten, sorn absolut yrkaclc på lridlysning. D,et
ringer. l\{in vän går till tclefronen, sucliand,e. D,en andrc
liommer med raclen av argurnent. Och min vän säger:
Ja, du hLar rätt. D,et bör kanske bli fridlysning ändå!

Efter avringningen ,är dct min tur atL komma med
mina argument m,o t fridlysningcn.

- Du hal ocksil rättl säg'er den stackar.s ansåttc,.
Du har lika rätt. N{en var{ör i ail dar skall det också

på våren hadc jd',ålå,i.:lif ,i,,?:PH!å,iii*Jå'å ?J3;hos en barndomsvliin, som var ungkarl ,cch chcf f,ör
ett vcrh i eti av vår.a största inciustri-distrikt. Ilan
hade jusL tilltrått cheiskapet och var själv stor akti,e,
lgate. Nu hiacle han rcparerat upp gamla rlisponcnt-
b'ostadcn,_ byggt 9ry och installerai mccl,lirn inrcclning,
med- mod'rirna möbler', matior, lapeter, tavlor, shuipturJi
o. 

- 
d. Ti sysslaclc tillsammans med att gruppera det

hela och lå dct så vackcrt s,om möjligit.
Han var cn någo1 nervös och vckiig person, mcn i

grunden mycket go,dhjärtacl. Han ville int,e höra klan-
der om denna världen. Han v i 1 1 e, att dcn skulle
vara bra. Den var lör honor-n fyllcl av duktiga karlar.

Drär levde vi o'ckså nu Iör oss själva. Runt ,om i
landet låg strä jke,ns tunga hanil på industrien. Och
i detta distrikt, som jag fi:ån bar;ncl,omen "var van att höra
b.ullra och slamra, var allting så tyst ,och clött. Ute på
Ijiirderr låg en eskadcr tv gririt plnsär- och ltan,onbåtar.
Om de ko'mmendelats dit Iör sirijkcns skull är ov'isst.
Men de lågo därl

,/
,-^'ffi

., ldn ':'._.-+.'.
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behövla vara sträjke r. hg begrip'er inte ett dugg av
allt clet här. Jag iir aliär'smarr och intc lagkarl. Jag
begär intc annat äD att fir clrirra nin affär i fred. Jag har
ingenling emot mina arbetarc. De ,iir,o priilitiga karlar,
hela raden. Mcn j a g han intc stå ,cnsam.

Som vi på d.etta sä[t rcsoncra, liommer cn deputa-
tion av värkets älsta och sälirastc arbctare. De vilja
förmå chefen att inlc fridlysa. Jag går upp i övre hal-
len. Elter en stunrl konmer min viin dit. IIan ser
h'ögst olychlig ut.

- Såg du karlrrna? s,ägcr han. Pråktiga, hårliga,
klar[änl<ta män, allesammans. Intc ctt hårt ord. Intc
ett olil,okt ,ord. Jag beundrar ctrem. Sätt dem vrar s)rm
h'älst i världen, och de skola reda sig st'olt och våcka
beundran. Ocr'\ de ha rätt. Vad shall jag svara dcm?

Ja, vad skulle han svara dem?
Jag tyckto synd om både arbetarne o,ch hon,tm.

Båda vorro oifer för makten, s,om de ej rådde på. Men
det andliga och m,oralisha ö'vertaget hade arbetarna, och
det crkänctre min vän, såsom ärlig och hederlig harl. Mer
kunde han inte göra.

Fridlysning blev det em,eilertid inte.
Så hornmo dcm,on,strationstågen. De gjorde ett be-

kl,ämmandc intryck. Det stora landsliapet mcd sina
mörka väldiga bärgväggar, de dystra skogshöjderna och
do srnå öppna dalb,ottnarna med sneda fält 'och åkrar,
mel.lan vilka landsvägen slingrade sig, och på denna
landsvläg e.n liten skara män och kvinnor med några
mörkröda fanor och en sorgmodig mässingsorkester i
tätcn !

Vi stod,o i var sitt fönster 'och bctraktade tåget. Det
fanns ingenting av sydligare länders revolutions-eld över
ledan. i\Ien någoi av ,en begravning en blåsig h,östdag
i en småstad. Något som sved ,oänclligt i hjärtat ,cch
*ille driva en att gömma sig i en skrubb och gråta
'utan ått riktigt veta över vad. Övcr h,ela livet, hcla
'världen, hela alltets mcningslöshct,och grymhet. Så
.!iärkar det uppifrånll

Vid middagsbordet resonnerade vt
,kcn som mässingslivartetten spelade.
,del rar för melo'dicr. Nu hade dct
'vi tal,ade ,om musik. Vi vor,o trista.
törströelsc.

,om de musikstyc-
Vi undrade, vad

biörjat r,ägna,,och
Vi längtade efter

,* 113 -.
- Vi ska be en karl. s'oirr spelar dragsp'el bra'

komma uFP 'ocll spela f'örr ossl s'ade. rnin. r'rärd resllut'
Och nhr vi Iått in afton'eus Lcrdinarie rvhisky och s'lda'

li.ommer karhr. Han tillhörcle d'e' str,åjkandc Nu stotl

han i clö,rrn'och s',åg lite 'csåkcr ut, lned dragsp'elct'

undcr armcn.
Rummet var rilit upplyst rned elektrisht lius fiolvci

!är läclit av en vålclig, rniuli lrelsisk triatte Vi sutl'o i
djup,a 1äder-låiölicr: -e.i .tt litct rral;isl<t rökbord erncl-

lan''oss. tr'lobtcrna voro snidacic 'och 'd5rbara, i bchhyl-

Lan glittrade raden av bokrygglal med gulcllyper, ph r'äg-

g;arna hiiingde tar'lor av ber<imda namn'- It fi;. .1It ,l"tto slotl tleu str''iijkancle arbetarctr liteI
lvrc]rsam. Ifun hacle ingc'n st,iirkkragc'

-- Var s:i god stig p'[1 hliils'a'tl'c emcll'ertid min värtl,
r i nligl.

Cch som speimanncn piacerat sig i liakeilrgnsv'rån

och prör''at någia ackord, började han spcia' FIan gav

oss Åc],otli pti'mclodi, rneclall vi smuttacle p'ii grDggarna

Siutligen begiirile vi >Intcrnationrl'en'' Vi vill'e hlöira,

h,ur cicn iorl. Ingen av ross l<ii'ndc clen ltirr'
ll t.arr. ett olcl' spelr:ltle han clen. Och ilet var sista

rnel,o,clien. Sup6n annonset'acl'es av husjungfrun i sitt.

spetstörklrädc. Och vi gingo till matsalen, setl'an li tac-

låt spelmannen) som såg oviss ut 'och dr'eg sigl ut gen)m

clö'rrcn, som en ancle.

-. Gav du hon'om nlgon betrlrring? frågade iag'

- Nej ! sva,r:rrle min i"in. f)tt vagacle tran intc ta

em,ot. X'Ie.n han iår ett rnål mat i 1iöket'

trtt måL mat i liöhet l

- Nng iir liv'et bra besynncrligt, sade trrin gaurlt:

r,än scdan.' Vil.kcn situationl Arbetaren spelacl'e sin
str,äjli-rnarsch inlrö'r den hata'dre arbeisgivarenl Arma rniin-
nisLlorl Dc't gör ont i mig, då jlgl t,änher. pil dem' Och

tlen eucla trösl-en är, atl clet al.drig kan bli annorlunda
eller bä,ttrc utan skall fiörbli på samma siitt till värl-
dens ändel

X'Ien v'i l<iindc oss biida, trols allt. underliga till m'ocls'

och tlcn liviillcn skilcl,cs vi ticligt saml gingo vrr trch ctt

till sitt. Vacl jag tänlitc, d:i iag kommit för migl sjiilv'
minns jag inte, riicn jrrg vtt, rtt genom åren har minnct
av derr Jtorstiaikskviittcn i r11 sin hirirclels'cl'öshei föIit
nrig o'cl'r komrler att följa mig som-.'en stum liild a'v 'clet
.oå1,iill., som i c ii e sliall rarn till viirlt'Lens äncle'

II. B
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TVA DII{TER.

I.

Jug sitter ach ltiser mitt breu till dej.
Iiring fönstret doftar sgrener iuntt.
Jag sitter och ler öuer breuet och mej,
det är jusblont oclt skolpojksduntt.

Det är sucltar och sol och ltingtan lång
och udl tio tusende lryssor uiss/ -och sd, tafatt som ucirserna uar en gång
au en serton års blgg ggntnasist.

Och jag lrigger i breuet en bIå sgren
och kgsser dilt namn öuerallt där det står,
och tiden slår back och en natt står len
kring en flickdröm på femton år ...

1L

Så giclt hon bort. . .

sti uart aIIt tomt och ingenting,
elt minne au sommar jus och kort,
aD ett leende barn som jag uäut mina uctckraste

drömmar kring.

Där bleu rosor och uår,
ncir hon gau rnej sin blick utan löften oclt ord,
där steg clagar i sol och stolta år,
dcir steg heliga rörla uiiggar kring en hemdrönts

brasa och bord.

Ord uart ej scLgt . . .

stumt gled ett blekt litet barn sin ,lros.
En höst drar fram med mörket' och makt.
I min stridshatt frister jag tigande en död liten ros.

TUnf NERrlfÄ^r.

",,- t1å -'

Något om våra Folkets hus.

Iiär och var i bygclerna uppviixer samlingslohaler

- trolkets'hus. D'eL är arbetarnas egn.a ollorgarr' sroril

sliapa ts uncler cle f å vilotirnmarna och av clc många

r'illiga hänclerna. De skilcla folkr,örelserna får med arllc-
tarnäs och småfolliets egna samlingsl'ohaler större möj-
ligheter att tränga ut i mörka 'och av kultur o'brutna
blgdcr. Trots ati uncler cl'e sista årcn många Folhets hus

sllip,ats återstår ert massa platser v'al'est lör aiimänbeten
tillg:ingliga samlingslokalcr saknas. Diir {år lanclsr'ägen,

ar" 
"folkhum'orn på sådana platscr d,öpt iill 'gucls friå

F,oLliets hus,, tj.iinstgö.ra slom,l'okal". D'rc'l< icke ens

tlenna slirr övcrallt lill buds, länsmän och andra bolag,i-
tjiilarc tiivlar om att 'lridlysa' dcm Att- dylikt skall
hiimnra sår.iil nykierhels- soln arbctarer,ör'cls'cns utvccli-
ling 'jl sjrilvf rlte t.

'- Hiir som å mirnga rndra ornråden lir clet dock pängttr
som sakna,s. Detta' ickc bl'ctl" då det gällcr byggpndct
av nya Folkcts hus utan o'chså då d,oL gäller clc garnln

f öretågen. 1\'Iånga av dessa 'dras med 'cn ekonorni
so,n iir rent 'oiidlig. I rnychet stor utsträckning berer
rletta självlallet därpå, att de först startar med för litet
r,örelsekapitrl, men också på alt Iöretagpn belastas Inecl

iö,r höga riintor. Ov:anligt är sålun'da icko ait en dei
av' arb-c[arnas byggnadsf örretag f år betala ärrc]'a till 8

Irrocent på sina lån, ja en del kunde 'änntt fö'r' någrrr

år s,edan icke få låna cns rnot clenna riänta.

Siockhoirns F olkets hus cxempelvis har haft att
k,ämpa mot clessa svårighetcr. Företaget llacle förut ell
lån f Arbetareringens banh dragand'e visst omkring 20,000
kr'. i. räntor pr er. Se uppsaclcs lånet och st-vrelsen tvinga-
tles att s,öka andra utvägar. Då väcktes tanken p'å elt
,obtigati'onslån. Inom kcrt upplardes, också ett sådant
på t50,000 kr. av Nya Banken med 5 r/2 proc'ents ränta
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I si:lllel 1ö,r' cle 7 ri; proccnt ,och där'över som törrr1 bc-
tall"s å lånet gick dctta såledcs nu iör 5 r'!, medförancle
en besparing på rninst 5,000 k r. o m å r e t, vilket b'clop'P

liunde gå till avbetalningar. D'e Icm {ö'rsia åren
bclalar nu St,ocleh'olms Folkets hus end.ast riinl,an' där-
efter göres även avb,elalning å lånet tills cletta onn 25 år'

rir alskrivet. Och tletta för samma rirliga belopp sort
Iörut gicli e n. b a r t till rän[an. Till stor hjiilp blit'
givetvis ocliså, att företaget sarntidiglt {ick err gliva pri

100,000 kr. av detr lånet uppl'äggande b,aul<cns direhLö'r',

r'ilkct givetvis också bidrog att underliitta fl(ir'etaEe[s
Iinansiering.

Alia Folliets l.rus-l'öretag kan ju <1,oclt iclie iå gåv'or
som clcn ,ovån n,ämncl,a, däremot kan alla crdna sirl
ekonomi på ett annat sitt. Flxempeli'is genrom a[t 'dc
samlarlc iho,p sina såkerheler och iacl'e clem till grund
förr ett oblig:ationslån. Därigenom skull'e faktiskt vinnas
f'örraögenheter å[ arbetarerörelsen, förmögcnh'etel', sonl
icli.e blott skulle möjliggöra höjandet av'lrolkets hus-
löretagen i alla avseenden -- tänk blolt på arb'etare-
klasserrs nöjeslivl - utan ock att nya ljushärdar ska-
pades i de nu lculturellt ,efterblivna tr'akterna av viirt
land.

I en icke allt lö,r långt avlägscn frarntid får m:rtr
lroppas att nrb,etarnas byggna'dsf öl'etag 'ordnar sirr ek'on'orni
på ovan skisserade sätt. Därigenom blir arbetarna sina
egna klngivare genom sina rorganisationer, sina sjuk-
liassol och åndrå sammanslutningar, v'ilka köpcr cbliga-
lionerna och lägger dem till sina lionclerl de crhåller då

t. o. m. högre ränta å sina pängar än vad nu olia är'

{lallet.
Ii. K--rn.

Arbetarnas Bildningsförbund.
(A. B. F.)

Centralbyråns :rdress: Brunnsvik, Sct.r'uik'

Årtslutn"a organisationer: Kooperativa. Förbundet,
Lantlsorqanisatio"nen, Soc.-dem' arbetarpartiet, Soc'-dem'
U ng,lo miförbtt nclet, Nyhterhetsorden Ycrdandi, Järnr'ägs-
åå'inaförbundet, Typögrafförbundct, Telegraf- och'I'ele-
fonmannaförltundet.-- 

Samtliga underavtlelningar till ovannåmnda olgani-
sationer äi genom sina huvudorganisationer anslutnil
iiit Å. S. F."och han erhålla bidrag till stucliecirklar
och löreläsningshurser.

It e rlt santhets g r enar.

L Stttdiecirklar.

Anslag till bokinköp erluilles dels av Ä. B' Ir', dels
genom A: B. F. av stäten, det senare doch iche under
en cirhels lörsta :ir.

A. B. I'-:s anslag utgrir med samnla belopp som
cirkeln (dock högst'-100 itr.) insäutler till centralbyrån,
clårest cirheln ej 

-'är statsuirderstödd. I sri I'all utgör
anslaget 50 %. Dårjämte crhålles 20 % rabatt å bok-
h a ndelsuriset-nir.

Stat'ens anslag utgår mcd halva det belopp, s-om

under föregirende-arbltsår använts för bokinköp eller
inbinclning.

Studiöcirklarnas böcker samrnanföres eftcr läsningen
i cirklarnas biblioteh, tillgängliga för allmänheten.

Upplysningar om cirklarnas arbete, bokförslag r.n. m'
erhålles lrån centralbyrån'

il. Förekisningskurser.

A. B. F. för'medlar inga enstaka föredrag, endast
serier, En liurs ornfattar i allmänhet 3--8 förelåsniugat'.

. t17

Statens förlikningsmän i arbetstvister
iir f. n. [ör: fliilrrurovinscrttrs rlistrikt (Slo(kltoltn' Sloclilt.-

I rrs.-Södelrn. liin): rirdirarr A. Cederborg. Slrrckholrn - Oslrri di-
stiilttet (i)sterg.-,Iönk.-Iironob.-Xalntar-Goltl.-tlleli. lain): f d-
hiiradshövcl. A". Waldenström, Kahrrar. - Södra clistriktet (Itrist.-
lfalmöh. liin); slrdsnot. N. Anderssott, Lund. \rästra distriklet (Hall.

-Göteb. o. Boh.--i\'sb.-Sliarab. liin): rik;dagsman Ii G. .l{arlsson,
(iöteborg. ]fcllerstu distriktet (Yiirrnl.-0re6.-viisln.-KoPp. liin):
frih. N." G. O. Diulklou, Örebro. - Nedre norra distrihtet (Q:ivleb.-
Jiintl.-Yästern. iiin):ril<sd:rgsnan S. FI' Kvarnzelius ,Sulldsvall. - Ovre
norra distriktet 1l'asterl.-Norrb. liin): fi1. d:r P. Hellström, Lulefi.
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I iiursirostnadern:r clcltar A. ll. F. nted något över häIl'ten
av iesckostnacler, r'iYrc och honorar till föreläsarna'
iierten inbetalas som liursavgift i förskott. Kursavgiften
åi:tit n för alla platser, grund:iti Då genoursnittsberäkning'

Fiir l]-4 föreläsn' av cn förelåiselrc erlägges kr' 35: -)) 5-6 )) )) ) ) ) ) 45:-
)) 7-8 )) )) ) ) )) )) ir5: -

F<ileläsningskatalog rekvireras från centralbyrån'

ru. Instrttktionsuerksamhet.

Å. B. F. anortlnar varie år ett antal instruktions-
liulscr och instmktionsmöten' En instruktionslittrs ont
6 å 7 föreläsningar kostirr l|0 hronor.

Ur senasle uerksamlrclsberiiLtelsen (:rrbetsåret 1 juni
1914-30 maj 1915).

8 instrtrhtionskurser. 19 enstaka instruktionsföredrag
och sarnmanträdcn.

22ir studiecirl<l:rr med 2,6.111 rnecllemmar. I3okinhöp
l'ör kr. 11,91J0:30, IIärav statsanslag 3,425:54, anslag av
.\. B. F. 3,2C1:0{). Ribliotcli på 155 plnlser.

28 foreläsningskurser med t-tt 1öreläsnin-g'ar'- I{ost-
nacl 2,823:35. Fläiav bich'ag frfin A. Il' F. 1,603:35'

Romerska och arabiska
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Jordbävningsområden På jorden.

Av 130,000 uppteclinade jo'rdbävningrr och iordstö'l'rr
unclei cle s'enaste'50 årcn [åi' man ett rritt gott bcgtt'pp
änt '.tt,. otnradcns inbördc:: lörlrrllrnde i dcllr ltätt-
scentlc. Si[[rorrra'ir' [ölialdc:

Proc'

27,672 2L,t'
27,562 21,2
10,306 ?,e
8,081 6,2
5,586 4,s

4,+67 3,4
4,41tL 3,+
4,331 ',;t,z

3,89ö 2,s
2,793 2,r
2,739 2,1

Italien
Jap an . . . . . . . . . . .

Grekland
Sydamerika...
Mexiko............
U. S. A., Stilla-

havskusten...
Mindre Asien...
Sicilien
Schrveiz .........
Frankrihc......
Centr.-Ameriha
Spanien o. Por-

tugal
\rå st-Indicn

I)roc'

Hollancl och
Nord-Tvskland 2,326 1,8

Jaya...-.......... 2,155 1,7

Nva Zeland... 1,92-c 1,s

Äflant. öarna... 1,704 1,4

Brittisha öarna 1,139 0,e

U. S. Ä., Atlant.
kuslett......... t37 0,7

Indien 813 0,6

Skandinavierl 6't6 0,r
Rvssland......... 2ö8 0,:
Airika 1?9 0,r
Australien och

Tasmanien... 83 O,oe2,656
2,561

2,0
1,0

I)e or,olisaste 'områdenu iir Itirlien, Jupan, (ireli-
tancl. Sv.l--\m"crili:r och Stillahavs-kustcn. Dc från iorcl-
L,iu,ii"ö" frirstc hnclen i viirlden är i\trika, Australien,
irurirnia. Siuilicn, Skandinavien och Canada l rcgei
iii l"tåfri. ningarun allvarlig;rsl- ciär de är talriliasL' I)rock

är Lndantircc'i ltåt clenrrl iegcI tririliu - i Intlicrr [örc-
io,r,-", fu-men o[1a nrvckcl ö'lcruggundc iortllrär ningrr'
iid'iliii," av människoiiv belur triiellcrtitl snarare-,på
ir"f"f f."i'igtirorhctcrr :irr på jor dhSr nittgcns slyr lir, \:rtl
anlalcthclrill:rlltat'r'scntpcl\islriinl(l'il(clnl'egjsl.rcrilt
rnäii- lor,tstOtrr' ärr SIr ttiett 'oclt Portug:rl. rnerr ['ranklikc
ii"i i f-titto.isli titl ei hernsölils av 'en naturrevolutironr
iiiL":i.*"tt.ois så r;rc1ei:iggandc sotn cl'en i Lissa'b'on 1755'

I
II
III
IV

VI
VII

VIII
IX
X

.11

12

13

14

1ir

16

17

1ti
19

20

1

2

.)

4

ir

6

7

8

I
10

XI
XII

XIII
XI\T
XV

XVI
XVII

XVIII
xIx
XX

XXI 2I
xxx :10

xL 10

L50
I,X 60

LXX 7O

LXXX tio

XC 90

c 100

cC 200

siffror.
CCC

CCCC
D

t)c
DCO

DCCC
cx{

N'I

MCIIXVI
l{l{

300
400

500
600
700
n00

900
1000

I 916

2000

Antalet tryckta bÖclicr sedan bolitlyckarkonstcns
r.l"nr'l'-o,15 tjll'ur. ICU{) rrppsh:rtlas rr ParrI Otlct.
i"f,li't.'-r,i' vjd l.lc'rrLrtionclir lJilrliugrrfiska irrslilult'l i

bin*1. tilL 12.1U3.U00 Irisiåencte arbeten, antalat p'erlo-
Aii'ta sirLiitel tiil 1; 18 rnilioncr' Ärspr'oduhtionen f n,

,!ir c:a 160,000 böcker.



Januuri.
1. 1881. tBlanqui, fratrslt revolu-

ti onär.
12. 1912. Stor t)'sh socialistisk |al-

s cger.
17. i915. Soc. I'redshoDfer' (skantl.

o. Irollärrrl.) i liöperr-
hanttt.

22. 184q. *August Strindberg.
1905. Biodiga siintlagerr i

Petrosr nd.
)]. 1q05. ]lililiiflrivtcri i Sclrrrslrr-

pol.
24. lql l. Ari littrrs l(otuku, iclt.

soci:rli st.
25. 1907.'I]'sha )hottentotl-\'ålenD.

F'ebruari,
5. 1819. -Aug. Pnlm, sYensh socia-

list.
7. 1772. *Fourier, frtrnsk socir'tist.

1805, *Rlanclui, frartsh revolu-
tioniir.

8. 190,!. 13örjar rysli-japunsha
l{rigct'

1911. tGristaf lrröding.
1909. r\ntas Staafl-lagarna.
t809. *l)arrvin, cngelsir natur-

forshlre.
1600. Ilriinclcs llrurlo, ilal.

fil osot'.
1856. fHeine, tlsli skald.
1004. l-\','ltrile, lratrsk lllosr'l'.
18,i0. *Bebel, t5'sh socirlist.
l8lB. lieblttali-r'evoluliottctt i

I'rri s.

Mars.
13. 180q. r\r'såltes GLlstal IV '\(lol1.14. 1868. ''Gorki, rysk författale.

1883. tKarl l{arx, tvsk socialist.
lB. 18{6. Revolution i \Vieu, l3er-

lin o. s. v.
20. 1828. *Ibsen, rtorsk diktare.
22. t832. l'{ioethe, tysk shald.
26. 1827. fBecthovert, l)'slr tolt-

s;ittare,

s.
10.
12,

17.

20.
a,
23.

tr
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28. 1871. Iiornrrru[en prohlarneras
i l'aris,

29. 1826. -\V. Liebknecht, tlsk
soci:rlist.

April.
l. 1884. Startar soc. tidrr. \'or-

rviirts i. Rerlirl.
2. 1840. ''Zola, f'ransh lörf:rttarc.
5. 1915. Ir)ngelsha Obcro. trrbetar-

I'rri li(.1 {I. L. l'.) kriircr
fret1.

15. 1q12. l.-airolvchas Titanic.
17. 1?60. *Saini-Sinron, fransli so-

cialist.
18. 1480. *'fh. llortts, eng. utopist.

1882. I'Dnrlvin, eng. rlaturlbrs-
hnre.

23. 1616. J'Shahspere, eng. drttrtlir-
ti [icr,

1910.'frådlijs telegralTörbin-
tlclse mellan Iiuropa
o. Arnerika.

2,1. 1819. P. Niesclgren stiftar
Svelges lötslir Il\l(ler-
hclsld|er)ing (i \iixj;i).

1905. Irrankr. socialisler enade'
26. 1910. tlliörnson, norsh diht:trt.

Muj.
f. i8q0. Irörstr itrteruat. tlajde-

lnonstraiion.
5. 1818. .liarl \rlarx, tysh socialist.
7, 1915. I-usitanias siitthning.
'r. 1007. Sur)dil-orhliglretr.r'n:r.

13. 1910. Allm:in kornr[uDal kYirr-
noröstriitt i Norge.

t,1. 1912. 'l-Auts-ust Strindberg.
l5-25. 1816. Slensli fblkrilisdag.

1902. llöslriittsstorstriijli i
Svelgr:,

t6. 18i5. Ilildas I. O. G. 'l':s viirlds-
storloge (i New Yorh).

18. 1899. Första Ilaag-horf'ercnserl.
t9. 1825. fsaint-SiuroD, frausk so-

r:ialist.

lrr. 1879. lJöl'iar stora Sulttlstalls--- sirr'iihcrr.
27. 1871' Skitrle"s ,le sisla-^l'itIis-

liollllliu llilrdertla'

Jurti.
1.1851. )lrrirre i t. S' A ltlir

förbudsstrt.
7. 1g05. ]*olg( s frilre tsför'hlat irtg'

rn- tqOl. Sv. vcrLsl:trlslor'k'rutt'n'
iä. iqol. Sliirrtcs ljoblikoff, liin-

lauds bötlel.
23. 1848. ).JLrniresningenD i Påris'
'28. 1914. Sarajevo-t[ordet'

Jttli.
i. 1876. fBakruritr, r1'sk revoltt-

li oniil.
4. 1770' t'. S. \:s sjiiltsltirl(1ig-

hets[örklIriug'
7. 1535. r\vraittas l'loftrs, en8-'

utcDis[.
8- 18q4. tl'io. tlrrrsli socialist'

l2- 1907. Sarrdö-donlrrllil.
il. 178q. Slorrnas 13trstilicr) i I-rris'
18. lql5. lJalkirn-sot'irlislcllllls

liedsIDanifest'
2U. 1897. Skattrl. arhIlrtltongress i

Stocllholm.
25. 1909. Jåttelocl{out före slenslia

stors lriii lietl.
|3. 1830. Juli-rör,,lrrlionetr i Prtris'-- iÖil. \'iirl,lskliqct liitrdes trred

i)stcrli lr,'s krigsfiirkliF
rirlg rnot Serbien'

.l ug nsli.
l. 191.1. l'\ sklrrrd förl'lara t lil ss-'larrd klig.
3. 1903. ,\r,slutas svenskn vcrli-

sladslo('li0[lel].
3. lCll. l(rir'l vslilatrtl-lilarrkrikc''irsiilrntl itrlrtllct i

Il' l*i"rl.
J- lq0q. lli;ri. siertsku stot slt ii.lltert'

1q14. .L|ölar)d liirlila|ar' 1 1sk-
iarrd liriq.

5. l8')5. JLrrgIls, lr'sk socirtlisl'
ö. 1911. Öslcf'r'ilie lör'klaral 115ss-

land Iirlg.
22. 1860. -{justtl Fröding.
28. 1828. " l ol.l('.j, rlsk löt Irllutc'

lol0. liiipcrriirrrruts-l It tcrnatio-
nllerr.
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31. 1804. 'iLassalle, tJ'sh socirtlist'

Sc plctnbc r.

3. 1359. *JaurÖs, 1i'ansh socialisl'
S. 1915. lrrternationaLerl i Ziul'

tttcrs alcl.

19. l!0 i. l'1 sk socialislliorrH't\'ss. i

!)r'cs'lcn. llc\lslot)ls-
llletl utdörnes'

20. 1905. tÅilolf I{ectin, svousli
uolitihcr'.

21, 11q2. l{ohlt'rrtet ltro)rlirtttetll'
!'ranhrilie- s' republili'

27, lg1}. l'Ioabit-upploppen i llcr-
liu.

28. 186-l' lförsta lntern:rti(rnrlen
saltllts i Lonclo'l'

29. 1911. Italien I'iirhtrrar'l'urhiet
hrig.

30. 1890. palleij t)'sli:t socrialist-
lagcn.

AIttober.
J. lglt). lle\'(tluliott i l)rrr'tugitl'
5. tgl0. Portu*1rI rePublik'

rö. isli. *r'. \\'iesclgrerr' sr..n,r'li-
tcrltelsröi'clsetts lirtler"

11. 1910. Stora jiirnviigsstriijlicr i
Irra n lirilic.

1?. 14q2. Uppliiekes .\lrtcrika'
it. isra.'Krirrtskr'' l\sl( socialisl
iö. iåzs. Antas 'tyslia sociålist-

låloen.
?/. 16 1 {. -.\tttT,lrlsott, sr t tlsk lt crls-

kiiuDc.
il. 1905. I,olitisli storstriik i liirr-

lltnd'
1907. Ileslutar fir)ska lanldr gerr

allrliint rusdrlcksliir'
butl'

Nouembcr.
5. lS7q. liörsl,r srcnslia loil(' il\

l. ().0. 1'. (i Gölcl'0r'gJ'
6. 1881. ]rörstrr socialistiska före-

tlru{ i Sver;1e'
ll. 1887. l;torliirr sörrthgcrr i I ott-

dotr'
l?. l{5S. -l(}\\cil, cttg. socirtlisl.
',.10. lql0. it"l.t".i. t5sk liit lirllate'
z:'t. rsoo. ;rti' iirariting, svcnsli

sociaUst.
28. 1820. *lingcls, t1'sh socialist'

December.
S. t832. Riiirnsott, ttorsk rlililltrr"

13. 1i97.'Iieirlc, tlslt sktlrl'
14. 18t1.'l'io, rlrtisli socirrlisl'
is. isol. *,\xt:l Danielssort, svcnsli

socialis t.
16. 1770. *Ileetlro\en, t)'sl( lonsiit-

lä re,
1?. 1860. *CarI Lindhagen, slcusli

socialis t'
')2. 1891. f)ret' lirs-doDlen.
23. l')08. ll esii n:r-.iord l,iir tt itr gt'tt' 

.

30, lSlq. f-\rcl Drlticlssoll) s\('nsl{
soc i al is t,

Ford o rnti ma.

23. 1906. -iIbsen, nolsh drarnatilicr.
1896, Bildas N, 0, \-rs rikslogc.
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Sammandrag för 1916 Inkomst ll utgirt

Januari .---.-....

Februari -,...--...

Mars ...-...........-.

April .--,.... --

Maj

Juni -, ...

Juli

Augusti

September

Oktober .

November

December
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- L47 -.
Titt Red,, ao Folkhalend,ern,

Frams föriag,

Stochholm Sö.

Undertecknad faresldr hdrmed föl-
jande dndringar och tilld.gg i Folk-

kalendern:
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INNEUÅll:

Ihangue: >Hern från arbetet>
Alrnanacka 1916
Statistiska uppgifter om Sverge
1916 års marknader
Itåd vid brevskrivning .

Dct förflutna. Dikt av 13, ISengtsson .

Crane: >Friheten>
Svenska ungdomsrörelser. Av K. Kilbom
Hur lång och tung skall månniskan vara?

ln". Musik av Sigurd v. I(och
Atta lih i minuten. Av T. Nerman
Richer: >Löpare>
De olympiska spelen
Antalet tidningar i vårlden
Vad tjänar jag pr dag och
Modårn svensk skrift. Av
Sången och arbetaren. Av

sid.

5

17

18

2t
23

24
25
41

42
44
51

52

53
vecka?
Birger Nerman
O. Mellander

54

56
64
69
7t
82
88
90
95
98

100
101

109

110
714
115

116

L17

119

120
r22
t47
149

Mått och vikt
Om konsten. Av Pår Lagerkvist
Några råd vid sjukdomsfall. Av med. dokt. R. C. Öman
Socialistiska stormån
Farstun. Skådespel av E. Söderberg
Uppgifter om almanackan
Från Bellmanssångens dagar. Skisser av E. Nerman
Sommar. Musih av Gabriel Strandberg
Väl använda pångar. Av T. Nerman
De svenska yrkesinspektörerna
Storsträjksminne. Av Ludvig Nordström
Två dikter. Av T. Nerman
Våra Folkets hus
Statens förlikningsmån .

Arbetarnas bildningsf<irbund .

Jordbåvningsområden på jorden
Fordomtima
Kassabok
Anmärkningsblad
Innehåll
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ha endast en livförsäkringsanstalt.

- Sin egen -
Kooperativa Försäkringsanstalten

FOLKET.
Beviljar alla slag av livförsäkringar med

.och utan avgiftsbefrielse vid sjukdom.

De lägsta försäkringsavgifterna!
Solid! De humanaste villkoren!

Förstikringsbestdnd 1/rr 1915: c:a 191/z mil.
Fonder: ,, f lz

Över 10,000 nya delägare under de
tre första kvartalen 1915.

Agitera för massanslutning! Stöd endast
Edra egna företag! Bliv ombud!

Adress: Försäkringsanstalten Folket, Box
233, Sthlm.

Huoudkontor: Yasagatan 6, 1 tr.
Telefoner: Riks 6225, 3494, Sthlmstel.

6225, 1123. Till Sthlmavdeln., Lilla
Vattugat. 28, Riks 3494, Sthlmstel. 29865.

oo
o

Sverges arbetare

o
oa

a
o
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Arbstar$rilt$Blt$ Banlr
STOGKHOLIUI' GRUIIDAD 1883.

FONDAVDELNING.

FASTIGHETSAVDELNING.

INKASSOAVDELNING.

NOTARIATAVDELNING.

r rir ilili lll lil llll ll ii[fillIll 1flill[fl[]ililii lillilfli[[

nöcsrl RÄtlll Å

DEPOSITIONS-,

KAPITAL.,

SPARKASSE- &

GIRORÄKNING.

_* Förvaringsfaek
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från 5 kr. Pr år. -*

a"aaa 
rt:IIr tr ItrIIIIr IIII I :rr!Itaa

i Ingen bör försumma :
! att läsa Sveriges nest uPPmär:k- :
I 

"r--"de 
dagllga huvudstadstidnlng :

i Social-$emokraten i
1l

: Utkommer dagligen. :

i pnn",nneration i landsorten mottages å i
i altu posthontor samt i gtochbolm pr tel' :
i Rinu. (;el, 44 57, - Stbtm. Cel. 68 68' i
: : Bittiga annontpriser. _- :
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STORTVIKT-OCKAN
- Socialdemokratiska . Ungdomsförbundets Organ. _
Utkommer varje vecka. Lösnummerpris l0 öre.
Prenumeration: helt år Kr. 4.50, halvt är 2.50,

däri inbegripet de värdefulla jul- och
midsommarnumren. Red.: Z. Haglund.

Stormklockan råknar bland sina medarbetare många av
soensft polttilp och arbetaterörelses gppetsta pdnnor, såsom
Carl Lindhagen, C. N. Carleson, Fredrik Ström, Fabian
Månsson, Ture Nerman, Ivar 'Wennerström, 

H. F. Spak,
Hannes SLöld m. fi., varjämte åtskilliga av våra yngre
författare och konstnärer låmna bidrag till densamma.
Tidningens ordinarie karrikatyrtecknare år artisten ]var
Starkenberg. Från utlandet får Stormklockan regelbundet
orienterande artiklar av framstående, inom ]nternationalen
vålkända socialistiska skriftstållare. Tidningen är riftt illu_
strerud. Under det komm.ande året skall sårskild omsorg
nedlåggas på införandet av f.na lpnstreprodufttionet förutom
teckningar och illustrationer till dagskrönikan.

Stormklockan representerar den vånstra flygeln inom
svensk socialdemokrati. En var, vän eller fiende, som
vill lära kånna ej blott den socialdemokratiska ungdoms_
rörelsens omfattande verlsamhet utan åven följa med
den allmänt socialdemokratiska politiLen och förstå de
olika strömningarne inom modärn arbetarerörelse, måste
låsaStormklochan. Kommissionärerantagasöverallt. För-
månliga villkor. Tillskriv

Storrnklockan, Stockholm Sö.
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$mlldntr-$ylltil$Him oil

är den yppersta i handeln. Justering och
avprovning av varje maskin är underkastad
syslematisk, sträng kontroll innan densamma
lämnar fabriken. \Ii bjuda fullaste
graranti för att de med vårt firman-rärke
försedda maskinerna äro eit fabrikat, som
på telinikens nuvarande ståndpunkt är det
högsta som kan uppnås och övelträfras
icke av raågot annat f,abarikat.
Särskilt förmånliga priser och rabattvillkor.

Syrnaskinsaffären Solidar,
Vasagatan 52, Stockholm.

Rikstel. 87 31. Allm. Tel. 8731.
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ADVOKAT

DROTTNINGGATAN 35, STHLM.
RIKS. TEL. 7534. ALLM. TEL, 7534.

aÅccrqÅNqAR ocH

ANDRA JUR|D|SKA UPPDRAS.

nÅornÅqNtNqAR.

K O Ne O RSe tD /-( L, /0-4 E, M,

Glöm ej
$arnent srnne bör i god tid inriktas på det

levande livet. De ha då låttare att under

uppvåxtåldern undgå alla de frestelser som

alltid möta ungdomen. Många föråldrar för-

stå icke detta. De såtta böcker och tid-

ningar i hånderna på de små, som vånder

deras sinne fÅn livet till åtskilligt som de

små långt ifrån förstå eller ha gagn av.

Detta år givetvis orätt. De åldre, föräldrar

och syskon, böra tala med småttingarna om

livet omkring dem och så långt möjligt för-

U I:"å*?."i" ff,:":'1:H:'#",::,:: O
ffii komna boken ffi

Socialism för de yngsta.
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Siockhotm Västeräs Södertälje llälsin0torg Karlstad

Fullständig bankrörelse.

)vlottager insättningar. - Bevitiar tån. - Biträder

vid penningplaccringar. - Eänrnar chonomisha råd'

- Ombesörier ehonotnisha utredningar. - åtager

sig rcvisionsuppdrag.

*. Insättningar kunna skc pr post. __

Postadress: NYA BANKEN. - Telegrafadr.: NYBANK' I
T
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[ulmrgffinsl, n[$
är Sveriges enda värkligt väl sorte-

rade afiär {ör varor till Basarer, Lotte-

rier, Maskerader, Fester m. m.

Ob s.l Basarkollektioner i absolut

enastående sortering; Teaterpjeser i

eget lörlag; Peruker och Maskerad-

kostymer; Trolleriapparater; Positiv

m. m. till uthyrning.

Enastående nyheter i festmdrken! Fyraerheri! Konfeht!

Fraktbidrag och betalningsanstånd, sakkunniga råd och

upplysningar samt humant bemötande lämnas' Oratis

lån av diverse basarapparater och luftgevär etc. Rekvirera

de rikt illustrerade katalägerna från Dalämagasinet, NÅS'

...:-j nu<srel.2s2t sTHLMSTEL. 98B
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EN GOD BOK ÄN EI{
rÖ R M ÖCENHET.

Följande skönlitterära arbeten få ej saknas

på någon bokhylla:

Det ljusa budsftapet av Algot Ruhe pris 2: -.
Vredens barn av Jeppe Aakjar
Mönnisftor av Pär Lagerkvist

Ttså sagor om lioet av Pär Lagerkvist

Fullblod av Alfr. Kämpe . . . .'
Man i tredet av J. Ward

Samlade difttu av G. Fröding 40

häft. å
Folftets Hus-dramatiå av K. E. Forslund

Bröderna

Det nga

I mörftret

Kometen

Åppnltjuoar

2: -.
0: 50.

0:

0:

0:20.
0:25.
O:25.

Samtliga

postftusftott

erhålla 30

visitioner,

bacfter sändas efter reftr:isition mot

eller pr efterkra,t. Kommissionärer

proc. provision. Fraktfritt vid rel<-

som belöpa sig på 5 kr. netto eller

däröver. Om 5 ex. rekvireras av Vredens barn,

erhålles 50 proc. Agenter antagas överallt.

Frams Förlag, Stockholm Sö.
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i"Den vita pesten" :
I Den Jramstående sanatorieläkaren me<licine dok- I
I tor 1. Berglunds bok under ovanstaenae tit.l Ir måste finnas i alla hem. Den är oumbärlig; ii och i sitt slag enastående. r

i t, pressens omdömen: :
: :, . 

Den vita pesten fyller r. .- Nyktert och utau st rlicll- !' en särdeles vikiig uppgiit i kam- ]j måiningar- visas här till en bör_ I
. pen för folkbälsan -,,. l] ;u, upp vitken oerhörd folkfara r

I "asens 
NYheler 

li ltt;:::.mruå.x*?t 
=: "- Från början till slut fvlld ll l:"" i den krcftis;ste åldern av !

r medpraktiskaråd åt dem som iida I 20-40 år' - - I
! av utbruten tuberkolos och an- ]i . Boken bör läsas av både siu- r
] visningar hur de som ännu gå I ka och friska-" r
r fria skola skydda sig för faran -". l] "r. 

Morgonbladel. .'. o'u"*' 
i] ,a:1, ii,::. t",;?,ä";'f :

: "- En rorkbok i ordets verk- li få"'":T.T'ff,i,:i:ä*:r'åä: i
r ligaste mening, en tuberkulos- ]i samma svenska folkets position r
r katekes, rcm_ inte bör fattas i nå- l] mot siuhdomen bli mycket säk- |
. got svenskt hem -,,. ]i rare och tryggare - -,,, .r Hattand' 

l1 -"^ ":,:::::::'::,
: "- En värdefull hjälp f ]l önskan, att din bok må vinna stor r
r var i kampen mot 0", n""å1,1" ll yli"ll" och så111d1 göra sitt !
! forksiukdomen. _ .'",, 11 f,:il lxlffi:ÄlJ*läT:? I
:,.J.;"T;:ff:1-,älffilli: 1l 

i;;i;il,;iil*ää"1.".r" ;r hem .. l] srg tecknar iag din tillgivne r
I PtoJessor Kar! pelrin. I

I Sh. Soc. Dem, l] ti etr brcv till föriaflaren.) :
| "Den oita pesten( bör sd.lias öoeraltt. ÅterfArsaf_ i
i , ioru erhdlla J0 procents rabatt. Rekoiiera: :. Bokhandelsupplagan l:-- Folkuoplagan 50 öre. !
i Frarns Fönlag, Stoeklrobn Sö. ;

o t r a r r r r r r r t r r l t t r l r r t r l l r r r r a a a a a a rQ
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I bokhandeln har nu utkommit:

Förbudsledningens kapitulation för
den nye brännvinskungen

av lektor J. Bergman. pris 1 kr.
Skriften innehåller en mängd bclysande aktstvcken och slutar

med en redogöre|se för den r."r.. ot tåu".r.o-*liiå"""'izir.-r.iårr.t.
Att-.den.är iylld av stridslynne, stilistiskt vätskri"än öf,-iåanOeatt läsa även för-oliktänkande,det följer av sig siälvt, då den harlektor Bergman till författare. Social_-D6mokraten.
. Alld nyhterhe.tstd.nner, ztilken håltning de än må ha i taklih-

Jragan, mdste llisa denna uppseendextitkande bok.

. Boken^_sändes lrahllritt mot I kr. i postanvisning. Återförsäl_
tare erhdlla rabatt och kilnna göra sig god förtjänst på att säl.ia
boken.

BOKFÖRLACET NUTIDEN, STOCKHOI-M.

5åningsmannen.
Illustr. veckotidning, utg. av J. L. Saxon.

Ger i lext sonl bild dagskrönikan i samman_
trängd iorm, kritiskt belyst. ?lar fOrbuds"an, f.fu.
avvåpningsvä,n, ledande folkligt organ för det natur_
enliga Ievnadssättet och fOr äe hrimanitära siråvan_
dena i allmänhet.

PRENUMERATIONSPRIS:

^Vid ^prerumeraiion å Eder postanstalr kosiar Såningsurarr-uen,2i40.för hett år, 2 kr. tör j,r ar, t:25 för hatvt Ai'åiii-;å or"ror Kvaftal.
. Vid prenumeralion direkt hos Såningsnranncns exp., Läst-makaregalan- t2. Stockholm, kostar lidrringci 2:40 tör irelt'år. 1r B0tor J/r år, l:20 för halv[ år och 6U öre fr;i krarral.

Vid prenumeration hos våre kommissionäilikostar Såniugs-
mannen 60 öre iör kvartalet.

Ko m mi s s i o n är e r lli}"å,illf,,åläf 
.. 

oåT. f lfl BäTi,Ltlmannen.är iust nu synncrliqen Iätt på grund av Sånirrssåä;-n"ns
sarstaltnrng i.tcxl som bild trll krigshändelserna. Krigers vanvett
Deryses tran konsekvcnl frcdsvänlig slåndpnnkt. Vi"belala godprovision. Begär provnummer och"kommidsionii^uiilt ol-ur:ii.et utsiinda gratis oih fiaktfritt.

SÅNIN0SMANNEN, Lästmakaregat. t2, Stockholm.
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