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$uensha

6elegtternhVwsm
Hnnongavdelningen

Huvudkontor: Stockhokn, Klara V' Kyrkogata 12

Rlks 1200, 1343, 231 54. Alln' 8700, S9$0' 150' 706'

ÄYDETNINOSXONTOR:

Malmö, Göteborg, Helsingborg, N*nrköping,

örebro, Eskilstuna, Sundsvall,'!önköping'
UPpsala, Malmö.

Vi förnredla annonser I Vi stå alltid till tiänst

lill allr lidrriagur och tid- ll ,n",i upr,.nttnrrdeavsrtra*-slirilter i in ouh utlrutlet
till rierrs €Arrå priser. ll Irrlta origirrellr attnonser

Arrn,,nseinls ril'ljga in- ll sarnt annonsplatrer.
förandekontr'llerus. I

Audelning fön Pnessur"kl[PP
Riks-778? -" Allm' Tel' 9t04

f,evererar urklillp av ar- | Abonnement l;rr1 sl(e lnot
triiåi"."ri^ ;;1i;;; u. cre I stvclerllsl)erlil(nins efter
iiå;ä ;;;;ttl.;'- ti,ltittg". ll rn-oderat taxa eller mot
å"li'iiaril,:iftä..iii"iro" ön- ij månads' eller kvartalsbe'
litiskr, ekollolniska "clt ll lålninq'
iääiliiä aäii"itlå*t, utt"- ll ro' ietrospektiva und-er'""*-*iiii"., teater 'l sökningar, beråkoas sär-

o, s. v. o. s' v' I skilt årsode'

Kllchråan**aItem
Riks 93711 - AUm' Tel' 22700

\lollaser och utför efter I

mor,erattaxnbestållningar I ltektisitionertordegöras
å .lla slurrs klich6er' ll antinqen shrifttigeu till

Uppgor"lörstag och tecl- ll Svenstä Ttlegrambyräns l{lich€-
ntnsäi iitt ll snstalt, slockholm ('ller per*ANN0NSKtICHEER ll t.lefon til) Stockholm lliks

på billiga villkor. 
ll 

lrzr elterr-l'llm. 'relefon

Förfrågningar besvaras 
I

orngående. I

l{sndelsavdelningen
Itiks 9s73 - Allm' Tcl' 22700

timottäcer nhonnelnent I nomisku rnetldelarrdenoch
ll altrr släg av \aru- och ll våxelkulser' Snrrbr'ast o'
il""äiioriöGringar, Eko-'l absolut tillrörlitligt'
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NCRDISKA
PRHSSCH[\TRALER\N

Stoc$<holrn
Klara V. Kyrkog. B A.

Riks o" Allrn. Tel.: presscentralen.
Göteborg Malnnö
Irredsg. 5 Adelgatan 1

Nordiska Plesscentralen, solil bl. a. över-
tagit Presscentralen, den av arbetarpressen
grundacle nyhets- och annonsförmedlingsby-
r:in, har uppråttrat en

Sp e c ia lau de!.ni ng fö r n.y hete r f rå.n ar h eta r,
s.örel.sen"

(F öreståndale : Sig frirt If ansson)
Förrnedlar alla slag4 av nyheter från fackfö-
reningar och facliförbund, politiska förenin_
gar och klubbar, kooperativa föreningar,
nykterhetsorganisationer, sjukkasssor etc. till
hela arbelarep].essen och flertalet övriga ny-
hetstidningar i huvudstaden och landsorten.

tr/il1 Ni ha ett rnetlclelande i tidningarna,
sri vånd Eder till l{ordiska pressceniralen,
som s;>ridcn rlelsanrnra pri elfcktivaste sitt.

,Skall nl' lta in en trnnons, så lårnna dentill l{ordiska Presseentralen. Ni får samrna
pris sorn vicl rlircki hänvåndclse till tidnin.
garna och sparar tid och besviir.

Sundsvall
Sjögalan 13

,&llmååInxla.

$pffirfum$? kffiffi
Fördelaktigaste placering av sparmedetr
Minsta insättning Bg g1's.- , =----_

Högsta gållande rånta.

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- - - Vasagatan 44, Stockholm. - - -
Avdelningskonton.: Uppsala, Enköping. Oxelö-
*und. Lilla Garn. Täny. Rimbo. Saltsjö-lärla.
Vatla. Sigtuna. Järna, Malmköping, Gnesta,
Arers styckebruk, Häverösund. Väddö, Muskö.
- - - - Bro, Norrtelje, 0rsundsbro. - - - -

ALI-MÄNNA SPARBANKEN
- - - - Storgatan 8, Örebro. - - - -
Avdelnings.[<ontor.: llehy, Sala, Karlskoga.
ALLMAT{NA SPARBANKEN
- Hospitalsgatan i6, Norrköping -

ALLMÄNNA SPARBANKEN
- Stora Esplanadsg. 9, Cävle -
ALLMÄNNA SPARBANKET{
- - - Storgatan 3, Sundsvall- - -- Avdelningskon.tor.: Härnösand, $pllefteå. -

---Ornsköldsvik.--
ALLMÄNNA SPARBANKEN

Storgatan 48, Luleå
- - - Avdelninflskontor.: Malmberget. - - -

ALLMÄNTtA SPARBANKEN
- - Kyrkogatan 22, Göteborg - -
- * - - Avdelningrkontor.: Skärhamn,: - - -

ALLMÄNNA SPARBANKEI{
- Järnvägsgatan 8, I-andskrona *
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Bal, Hatt och Dekorations-
blommor, Bruds!öjorr Oran-
ger och Tärnkransar. Prepa-
rerade Gräs och Palrner från
1:50. Begravningskransar.
Stort urval. Lägsta priser.

O BSI Leverantör av Demonstrationsblomman.

JENNY LUNDE}ERG
REGERINGSG. 20, gTH[-M.

Riks Norr 949 Allm Tel. 942A.
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Fredrika
Frida
Frrdeborg
Iiritjof
Gabriel
Gabriella
Georg
Gerda
Gerhard
Germund
Gertrud
Gottfrid
Gotthard
Greger
Gurlrnrrnd
Gudrun
Gunborg
Gunhiltl
Gunnar
Grr staY
Gustav

Ado
Gustavn
Götå
Göte
(iötilda
Halvard
Hanna
Fl ans
Harald
Hedvig
Helclra
IIelga
IIelge
llelrner
Hernmin g

Henninq
Henrietta
I{en rik
Herberl
Herman
Hilda
IJi td egari
I{ilding
Hillevi
Hilma
Hjallnar
H olger

I H olrn frid
Hu frert
Hugo
llrrldr
IIåkan
Ita"
Irrga
Inge
Inge borg
In ge;Ie rtl
ilngemar

Abel
Abraharn
;\darn
adela
Adolf
Adrian
Agata
Agåton
Agda
Agne
Agnes
Aina
Al bert
Albertin:r
Albin
Alexander
Älexandra
Alexis
Alf
Alfhild
Alfred
Älgot
Alma
Ålrik
Alvar
Amalia
Arrånala
Ambjörn
Änrbrosius
Änders
Anna
ADSelm
Ansgår
Äntoinetla
Anton
Anund
lÄ..e
A rnold
Aron
lart. "Ltrv id
i a"i".
lA"t.i,1
fAugust
I Augusla
lÄgustin
i Aurora
i,q.xel
lla I tsar

I llarbro
I 
Bartolo-

I nrell
i Ileata
] eengt
I Bernhard
lBerta
I Rcriil
I Hirger
lRireitta
löl o rn
Itslenda

nund
d



Snipning
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Bergs Bolag, Eskilstuna.
AGtrNTER ANTAGAS.

FOLK*
KALEi\DERI{

1979

FJÄRDE ,incrhrcrli/

FÖRSTA UPPLAGÅN
1:sta-40:de tusendel

STOCKHOI,M
FRAI\{s FÖRLAG



Till Folkkalenderns ldsare!

Fiärde årg1årtgen au FALKI{ALENDERN föreltgger
hårmed. De uåldsamt slegrade framsltillttingskostnaderna
ha i år nödurindigg.iort en mindre hö.ining i priset, i
likhet med för öuriga alntanackor. Forlfarunde lacksamma

{ör råd och ttpplgsninqar rörande kalcndertts innehåIt
* se biltiggsbladct å sid. 223 - uilka böra seuast den

1 jtrli 1919 uara inscinda till Folkkalendern, Frams förlag,
7'orsgatan 10, Stockholm

S/oc/cåolirr i oktober 1918.
f'R,{MS FORLAG.

STOCKHOLh{ 1918.

Stockholms Bokindustri A.-B.:s Boltr

Förklaringan till kalendaniet.

Tideräkning.
År 1919 är det 6ti32:a i rlen Julianska perioden; 2672:a

från Roms grundläggning; 2693:e från Olyrnpiadernas br;rjan;
24:e i solcirkeln. Söndagshokstaven är ll. Gamla stilen :
nya stilen - 13 dagar. Påskterurinen inträffar den 14 april.

Förmönkelser.
År 19l9 inträffa tre förrrrörkelsor, två i eolen och en i

månen, :rv vilka endast rrrånt'örrnörkelsen blir synlig i Stock-
holrn. IJenrra fömrörkelse, sorn är partiell, börjal den ? no-
vernber ki. 11,58- e. m., slutar fOljande dag kl. il B0- f. m.
och ornfattar 0,18 åv mårrdiarrretern.

Tecknens förklaring.
o(
o
o
o
o

so1en,
måDen.
nyrnåue,
första kvarteret-
fullmåDe el. Dedan.
sista ky&rt€ret,

Q DlaxeteD VeDrrs.

d ' Mers'

4 ' Jupiter.

t S&turnus.
u. upp.
n. tr€tl.

_-_-+-

f förrniddagen.
e eltermiddagen.
( Dedflyttuins till

eftertölj&nde dag.
) uppflyttniDg till

föregåeude dåg.



Minneslista
Den borgerliga komntunen :
Före den 31 avslutas i låndskom-

muner råkenskåperna och iiverlåm-
nas till kormunåtst. ordf. Före d.
l;, redovisar slyrelser för Särskilda
rerlislälliglretsbestyr till konmu-
nallråmnd: herättelse över hälso- och
sjukvård iåmnas i lantlskommuner;
huodslatt erlägges i kommuner, där
sadåu beslutats.

Soc.-dem. ViinsterTtartiet :
Benast al. I erlägger enskilda meill.

hontiDgent till Arb.-komm. eller an-
nån lokalorganisetion.

Soc-dem.. U ng domsförburuI et :
UngdomsklubbarDa har årsmöten,

väl.ier.styrelser. revisorer och rödi ga
koumil,lder, Stormklocke- och lit-
teraturlör'säljare; insätriles klubb-
rapporter före d. l5 till D. S. och
C. B.; fiire d.3l insänder distrikt-
styrelsema rapporter till C. S.: re-
doYisar klubbkassörer och atrilra
slryldiga alla sktld,er till förbunds-
expeditionen vid risk ay kråybrey
och offeDtliggöraode av de skytdiga
i förbunilsorganet. K lubbstyrelserna
över\akar att redovisningsker. pre-
oumereras på Btorm,klockan och
analra arbetåretidninger.

Riksdagen:
Den 10 sammanträder riksdågen

i Btockbolm.

Lantmannen
kör hem aly- och toNjord till kom-
poster eller myllökning i åkeu, ilär
ilettå årbehöyligt. läser ooh slöjdar
under YinterkYällarn&.

T'rci,l11ården:
Förrådsrum och källare vädras,

då temDeraturen tillåter; rotfruk-
terDa övel ses och ruttna eller skäD-
da exemplar utgallras. Drivbänk-
fölster och red.skap reparerås.

5S

6l1l
7'.r
80
9T

r0F
11L

4Ll Rut

Hanna

August
Erland
Gunnar
Sigurd
FIugo

e. Trett.-tl.
Henrik
Fabian
Agrres
Vincent
Emilia
Erika,
Paulus

Gunhild
Ivar

e. Trett..tl.
Frideborg
Knut
Felix
Laura
Hjalmar
Anton
Hilda

JANUARI 1919
Q n.3.rs e
a g.z4 t
O närmasl
d n.5.as e

2r n.S.aa f
O 11.55 f
( ncirmast

! u.6.eo e

q/ n. 6.a e

4 t\. I .331
O 5.22 t
Kfjiirmast)

! u.5.as e

12S

13II
147
150
16T
17F
18L

19S

20M
217
22{]
237
24F
25L

26S

27M
28'.|
290
307
3rF

O 9.44 f
p n.4.aae

Ka.londariottrycktmedvederbörl.tillstånd. Uppsalslgt8.Almqyist&WiLsollsBoktr.-Ä.-B

16.

A|ANUANI 1919

5. ol

6. -----------

7. ------

22.

24.

14.

I5
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lraRs 1919

1.

I

,,

12.

13.

14.

FEBRUARI 19I9
1 Ll lfax O0.zf Minneslista

Den borgerliga kommunen :
KommunelstämmåDs ordf. lämnar

kommutrräkenskaperDa till reviso-
rertra och mottar från desse berät-
telse över granskning ; sj älvdeklara-
tion lämnas till vederbörando taxe-
ringsnämnds ortlf.; håltes ståmme
för [ppbörd av kommunalutskylder
{kan även fördelas på två eller
flera); valnämntlsoralf. och suppl.
utses av K. B.

So c.-d.em. V ti n sterpart iet :
genast d. I erläggprrföroning aD-

sluten till arbetar-ekommutr eller
annan lokalorEanisstiotr kyertals-
koDtingent, åt,Iogd av förteckning
över aDtal medl. uder föregående
kslenderkvartel.

genåst al. 15 insänder lokalorga-
nisation kvartalskontingent och tåp-
port till respektiye D. S. lör före-
Aåentle kalenderkv&rtal. Aven itr-
sändes till D. B. berättels€ öyer ftiro-
qåentle års Yerksrmb€t.- Soc.-dem, Arbetarepartiet:

genåst d. l5 insänder arbet&re-
kommuns kassörer kYertalsaYgift
till D. g. i 8ånder kommunstyrelserna
årsberått€lso för förogåentle åN
verksamhst till plrtiets D. g.

Soe..-dem. Ung doms fihbundet :
genast al. 28 insliDiler ungdoms-

fdrbundets D. S. till C. S. prelimi-
näl't försleg till årots &gitåtion
jåmte anhåUan om agitationsanBlag.

Lantmannen
fortsiitter arberet merl jordförbiitt-
tiDg, i deD nåu detta er möjligt,
kör hem virko och Yed fråtr skogen,
samler kotter till frö.

7 rtidgår(len:
I dema månad kan matr börjå

anläggandet av drivbänkar för sel-
lsri, purjolök och senvåxaDde blom-
mor. Fruktträdeo skyddas mot 8tr4-gare och jordg[bbsl8trdotr befrias
från eu ilål 6nö, där do euest hotr
att ruttna [t.

2S 14 e. Trett.-il.
Kyndolsm.-sönil.
Kyndelsrn.-d. Q n. 5.+a e

3Ml Disa
4Tl Ansgar d n.6.zz e
50 Agata < ntifmast
6T Dorotea
7F I Rikard7Fl Rikard O7.tze
8 L I Berta ?+ n. 6.24 f

9 S 16 e. Trott..il.
Fanny

t0M Eugenia
1l T I Yngve
l2O I Evelina ! t.4.zt o
rBTl Agne
l4 F I Valentin
15Ll Sigfrid O 0.88 f

16 S lSeptuagesima.
I Julia I n.6.+r e

17Ml Alexandra
t8T I Frida
19O Gabriella 6/ n.6.eo e
20T I Hulda Kfiärtnast
2l F | [Iilding
22L] Martina 4 n.5.zz I

23 S lSexagesimaTorglen O 2.sa f
24Ml Mattias
25Tl Sigvard
26Ol Torgny
27T Lage
28F I Maria

9 n.7.s f

7.

9.

15.

16.

I

!--:--------'--

19' -----' --t

22.

25.

26.

27.

o0

31
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1T
20
3T
4F
5L
6S

7M
8T
90

t0T
1lF
t2L
13S

l4M
l5T
l6( )

r7T
r8F

19L

20s

2lM

227
230
24',t
25F
26L
27S

APRIL
I Harald ( ntirmast
I Gudmund Q n.9.+z e
I Ferdinand

Ambrosius
Nanna

i Faston
Vilhelrn
Ingemund
Heruming
Orto
Ingvar
ulf
Julius

Pohnrönilogen
Artur
Tiburtius
Olivia O 9.25 f
Patrik K.fj iirm.asl
Elias I n. 10.s2 e

f,öngfreilagon
Val,lelrrar
Olavus I'}etri gf n.7.39 e

Pöskdngen
Arnalia

Annnndag Prflsk
Anselrn
Albertina
Georg O 0.21 e
Vega 4 n.1.42 f
Markue
Teresia

I e. Pårk
Engolbrekt ! n.3.ef
Ture
Tyko ((nd,rmast
Mariana O 6.90 f

r9l9
Minneslista

Dm borgerli,ga konmunen :
Senast il. I &vlämn. reyisionsbe-

rätt. över kyrko- o. skolrådens rä-
kenskaper till kyrkosts ordf.: räst-
lii,ngd å oguldna komm:lutskyld. ut-
skri ves o. ö verlämn. ti I I krotro I ogden.

Soc.-dem. Vdnsterparti.et :
genåst al. I betalår enskilala meall.

kyartåtsay gil't till Iokalorganisation.

S o c-dem. Arb et ar ep ar tiet :
Boc.-dem. partistyrelsen bar m-

der månadens lopp årsmöto.

Soc.-dem. Ungdomsförbundet :
Ungdomsklubbama rapp:ar före al.

15 till C. g. över 1:sta kvert:s arb.;
alla skuld. för gtomklockan, lit:tur
m. m. insänales till förbutralsexp:n;
klubb:a rekv. lit:tur iör törsäln.
l;sta maj o. förbereder sig försom-
maragitatioDen, plmlägger dsn m- n.

Distriktstyr:o& plånelar 60mmar-
agitationeD tör distrikleu o. delger
klubbarna ftirslag därom.

A. B, F.:
Före al. 30 såniler A. B. F:s stu-

diecirklar slut]apporter o. biblioteks-
redogörelser till oentralbyrån.

Lantrtannm
grånskar grobarheten hos sitt ut-
silde. broder ut lera. grus ocb dyjord
på åkrarna törjordförbättring. I de
non'a skogstrakterna Etrör man sånd
eller stenkolsaska över snödrivorDå
för att få dem att fortele smålte
bort. Cöilsel köres ut och Dedmyllas,
i detr mån.iorileD blir bekväm hiirtbr.

Triiclgårclen:
De flesta blomster och köksvåxt-

frön sås på halvvam eller kåll bänk.
I södra Sverige katr spenat och mo-
rötter sås på kal\iord.

28M
l9T
300

-9-

APRIL 1919

21.

;,: g.;+-f,Eb**Å
24.



_10_w,

-11 -

[IA.t 1919

5.

EqDt. --.

26.

ro

15.

22.

10.

.27,

L 28,

L1 30.

31.

Valborg
Filip
Göta

2 e. Påsk
l\Ionika
Gotthard
Sigmund
$ustava
Äke
Jonatan
Esbjörn

B e. Påsk.
Mårta
Charlotta
Linnea
Halvartl
Sofia
Hiima
Rebecka

MAJ
Q n.I1.+z e

6/ n. 7.sr e

O 0.ea f
4 n.0.55 f

Bönrl.

t n.2.tt f
K fjiirmast

O2.t t
Q n.0.ra f

d u.3.s f

Q 11.+ e
2+ n.0.1f

4 e. Pösk
Erik
AIrik
Karolina
Konstantin
Henning
Desideria
Ragnvald

Bönrörilogen
Urban
Vilhelmina
Blenda ! n. 1.rs f
Inueborg (niirmast

Kristi himmelsf.-d.
Baltsar
Fritjof
Isabella

O 2.tz o

1T
2F
3L
4S

5M
6T
70
8T
9F

10L
r1s

t2M
137
140
157
16F
t7L
18S

19M
207
2rO
227
23F
24L
25S

26M
277
280
297

30F
3rL

1919
Minneslista

Den borgeiliga kommunen :
.. 

genast den l5 ayst, taxeritrgs-
nåmnderna (utom i gtockholm) sitt
arbele: trtrder månadeD hålles i stad.
där stadsfullmäktige e.l finnes, årets
lörsta allmälna rådstuga: håltes
årets f örsta ordinarie kyr.koståmma.

1 :st u maj -demortstrat i onrrnu :
Hålles 1:ste maj-demonstråtio-

nema.

Soc -dem. Vdnsterpertdet :
Benast d. I bet&lar föreDiBger atr-

slutna till lokalorg:a kvart:savgift,
åtförjd av förtecliins över m-edt.
uniler föregäende kvartal. Seoast d.
I 5 i nsänd er lokalorganisatiotrerna av-
g:ift åtföljd av r.ap-port tilt D. B. för
{öregåenile kaletrilerkvartal.

S o c.-dem. Arb et ar ep artiet :
gonrst al. 15 insänder kommun-

kassörerna till ilistriktskassörerua
kvartalsavg"ift.

8 o c.-d.em. Ung dom s förbundet :
Ungdomsklubbama påbörjar sna-

rast sommaragitationen; förbereder
midsommar- ooh åndr.a sommarfäster;
rekyirerar senast d.ill glormklockans
uidsonruarnummef ; redovisar l:sta
majtruBret före mån. utgånE.

Lantrtannett
kör upp _sina åkrar, barvar och sär,i den mån väderleken och .iordels
beskaffenhet trllåter.

Trcidgård,n:
Rotfrukter, grömaker och som-

marbloil mor säs; fmktträd, biir- och
prydnadsbuskår saot fl eråriga blom-
rror plaDteras; fruktträdeo tör:idlas.
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JUNI I9I9
trfinneellsta

Den borgerliga lromnunen :
. Röstlängd€n för vr,l tilt andraKallmaren upprättas grundad Då för_
Dallatrd-ena den lu; täxerinesnåmn-
derna i Stock holm avsl. arbetötsenastden 15:. taxeringslängden hälles åk.ungjord tid och plats av komm._
srammans ordf. de skattskvldiEa till_
natr,ra i rösiläogden för va'l tiil ,:dra
^K_amm&r'eD 

uppriittas d.2i: före d.zi stndes. uDderrättelse till varjeperson...vilken icke är upptåEen somrosr.oerattigad: setrast d. B0 betalasI0rlldct rir påförda peDsionsavgifter,

S o c.-dem, Vd,nst er p artiet :
. _gelas! d. t iosäBder distriktetr av_grlt tör.föregåetrde kateoderkvartal

utrr p&ruKassoren.

Soc.-dem. Arbetarepmtiet :
. 8e-nast d. I insänder distriktens(assorer kvartalsavgift till Darti
f,ass0ren.

S o c-clem. Ung dom,s f örbund et :
. Setrast d. l5 bör mgdonsklub_
barna ha allt klart till-eveunrella
mjdsommarfäster: affischer. upp-sattå, litteratur hemtagen o. s,. y.

Lqntmartnen

1^u-.L-11*, -q peo len s.n ar"asr möj r i gt,rengof staI ocb ladugår,d och s-erelter vad som behöver repareras.Iraoan ocb -rotfruktslandeD bålles
vat. reoa frås ogräs: rottrukteroa
gailras i slutetev månaden: torvströ
ocn_braDntory upptages och torkas;
trreatulen släppes ut på bete.

Trtidgården:
Köksyäxtptantor

ogräset tlekämoas:
rabarber skördals-

rS

2M
3T
40
5T
6F
7L

Ingomar
llolrlfrirl
Bo
Gustav
Robert

Q n.0.re f

d u.2.2+l
O 7.22 e

8 S /PingstdagenSalornon 4 n. ll.s e
9MlÅanandag pingsl

ll0l tserril
r2T I !;8kil
13Fl Aina

15S

l6M
l7T
r80
l9T
20F
21,L

o. Tref.
Petrus
Elof

\
- 1t'l -

JUNI 1919

t7. _- -----.-----

4.

5.

24.

10.

OQ

t4
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1.

-15-

JULI 1919

Itn
| 20.4.

9'

"-' 23'V;"4tu
6.

-l; -

7.

8.
t2L

9.

10.

25

,26

11. -t

12. tx

13.

L4

ro

30.

I5.

16.

1T
20
3T
4F
5L

Aron
Rosa
Aurora
Uirika
Ilelker

6S

7M
8T
90

107
11F
12L

13S

l4M
157
160
t7'r
18F
19L

2os 16 e. Tref.

24 T I Kristina
25Fl Jakob
26L I Jesper

27 S i6 o. Tref.
Marta

28Ml Botvid
29T Olof

e. Tref.
Usaias
Klas
Kjell
Görilda
Anund
Eleonora
Horuran

e. Tref.
.Iool
F'olke
Ragnhild
Reinhold
Aiexis
Fredrik
Sara

JULI
Q l. 10.s2 e

Ofirirrnasi
d u. l.zs f
O 4.tz t

(fjtirmast
2s n. 9.zo e

! n. l0.rz e

3 Bönd.
O7.2 t

Q n. 9.rz e

6/u. 1.rsf

O0.ae

( nrirmast
4 r.2.sz t
j n.9.roe

O 6.21 f

I Margareta
211{l Johanna
22T I Magdalena
23O I Emma

19r9
Minneslista

Den borgoliga kommunen:
l-10 denna månail hålles förteck-

ning.. ör€r peDsioosåvgiftspliktigå
lillgiitrglig för attmän"heteri; 3Jg
skall den politiska rösfläDqdeu vara
frarolagd för gransktrinE': före k.l.l:l d. l5 skall everruellan-märk-nirg
mot röstlängdeD skriftligetr ingivas
l,ill valDämndetrs ordf. eiier ma"gisr-
råten; intill d. lb inbetatdå skatte_
restantier eller återbetald kostnadIör sjuka och failigvård mcdför
rösträtt, om anmärkninE mot röst-
längdeD fratrsl,ällts; se-oast d. i5
skal1. om. fog finDes. påförd taxering
och peusionsavgift överklaEas i skri:
velse,_ ställd till liltrets piövnings-
rämnd, insändas till K. B^.

S o c.-rL enz. L' d,nst erp arti e t :
genåst d. I erlägger enskilda medl.

kYart.-avg. till lokalorg:ma.
Soc.-clem. U n g d omsförb undet :
Senast d. l5 skatl g. D. U.-klub-

barra rapporterå till C. B. för 2:dre
kYartalet och till D. S. för l:sta
halvåret; gtormklockans mialsom-
mar-nummer och annat, som erhål1its
från C. 8., redovisas fbre månadens
utgåtrg ; avbåller klubbarna halvårs-
möten och nyyäUer halva styrelsen.

Luntnannen
elterhaller ogräset, täckdikar ocb
sköter om trädan, kupar potatiseD
och slär bö. Tory upptaåes fort-
rar&nde.

Triidgården:
9gräset förföljes: hålen kupas;

t,idiga ärter. pötatis, grönsa'ker,
rabarber och jördgubiai skördas;
rädisor och spenai sås i trya om-
gaDgrr; jordgubb&r ptatrteras.

30O I Algot
31 T Elin

31.
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AUGUSTI 19T9

1.

16.

1F
2L
3S

4M
5T
60
7T
8F
9L

10s

llM
12T
130
l4T
r5F
16L

17s

18M
197
200
2lT
22F
23L
245

25M
267
27(o
287
29F
30L
31 S

AUGUSTI I9I9
Q n.8.+se MinneslistaPer

Karin
o. Tref.

Tage
Arne
Ulrik
Sixten
Alnold
Sylvia
Roland

o. Tref.
[,a rs
Suganna
Klara
Hillevi
Ebbe
Btella
Brvnolf
e. Tref.

Verner
Helena
Magnus
Bernhard
.Josofina
Henriotta
Sicno

ll e. Tref.
Arvid

10 o. Tref.
Bartolonreus
Lovisa
Östen
Rolf
Augustin
Hans
Albert

l) Den borgerliga kommunen:
]] . Senast d. l0 avsl. prövDingsDämn-

o e-.r 2 e ll ifJl""jl::T å.*,T".i0,",1.,)Siåå*t*fr
K ljtirn ast ll trxeringstängrterna överlämnas'illl
d u. 1 . z f 

ll Fr'"T'r'i.' i 3 "."r:;,f I "Äih *i?lå.'*,i.å 1

ll mål över trxerino."q-.a--..--R^
- Il rore Nr. rz skalt i tstockholm klaco_

ll mat over taxeringsnämnderoas 6e_
l/ slur ingivas tiil övirsråthåilarämbe-

4 u.2.19 I llle-ti rör. sämkilda verkställighers-
b.estyr utsedda styrelser överlimnaruil kompualnämoden sina special-
rorsrag over utgifternt för l9lg.

Folkpensionerinuen:
_ - 

Person, som fcÅä skol&t påförag
O 6.<o e ll pen.iönia'ug-.'*måi"'aiäälT iå'rä'"ii
t n. g.f a e ii sidan. kan överktaga detta hös pen_- 

]] sronsstyr. töre utgången av mtin.
ll Aret efter det. för vilkeaavg. påförrs.
ll Soc -den. Vd,nsterportiet:

- ll SeDast d. I skali tiit lokatorE:ner
S r r. 7. ru e ll il".,l ll f 1 lö.I"n:ar erlässå k varr.:åvs.' 

ll åtföt.id av rörreckn.öv%.iretir.lo"åE.
ll kvartal. genast d. lå insärrder lokai_(f naymastllläfr ;111,ålir,b?;#"{11å'j:[$"l,lq4.5: e ^ ll 's"" 

-a-"*.'Å",,,etoreoarrier:
O U. l,(iI il geDastd.16insäDderarbetarekom_

I.ln:.r!a-s- kåssörer kyartåls&vgifttrll distliktsk&ssörem&.
Soc.-de n. U ngdo m sfö rb un del :

-.. aeKvtreras titteratur tråu FIams4 u. t. q t t ll ni'iäs: 
"åiäii dl' i 

"i;S;ä"i',iij ä;å.':
ll lortag töfslag till ändringar och
ll t'ltägg i rFolkhlendern, *

A. B. F,:
O 4.87 e ll_ irå "t"iårä 

rirdnitrssutskorten för"
ii bereder vitrterDs arneit,e, rekvir. törå-

N u.4.tz 1 ]] 
låsninrskurser frå'tr A. B. F. o. s. y.

Lantmannen
börjår säalesskörd.; i Nonl. sås rågen.

Triidgård,en:
Jordgubbar, balloD, krusbär ochviDbär skörd&s semt lidigare som-

marfrukt i slul,et av månaäen. Jord_gubbrr krn ilyen ntr phtrterls.

2 - rssrso

31.



SEPTEMBDR 1919
1M
2T
30
4T
5F
6L

7S

8M
9T

100
llT
12,t-
13L

14S

15It
16T
r70
18T
19F
201,

Samuel (fiii.rmast
Justus O 3.22 e
Alr'hild B n. 5.58 e
Moses c/ u. 1.s f
Adela
Sakarias

19 e. Tref.
Regina
Älrrra a u.0.59 f
Äugusta
Tord O 4.54 f
Dagny
Tyra 5 n.3.22 |
Aurbjörn K niirntast

I8 e. Tref.
Ida
Sigrid
Eufernia
Hildegard
Alvar
.!'redrika
4gda

14 s. Tref.
Matteus
Nlaurits
Tekla
Gerhard
Signild
Enar
Dagmar

lö s. Trof.
Lennart
Mikael
Helge

21 S

22M
237
24{)
257
26 t'
27L

28S

29M
307

O 10.82 e
$ u.5.rz f

cfu. l rr f

4 u.0.ra f
Höstdug;1antn.

O 5.81 f)

b u.2.to t

l-1e-

SDPTEMB,ER 1919

l.

4. ---
Minneslisl,o

Den borgerliga kommunen :
Båmtliga landstinE semmaDträ-det. ltessa räljer i tur och ordning

lcdamöter av l:å Lammaren; städei,
som ej deltager i latrdstiDg. väljer;
ilå de är i rur. led-a0. av lå kamm.;
under uåtraden hålles på årskilliga
platser u pplrörd ssl än moi för' i obetäl-
nirg av grundavqift trlt Detrsiulrs-
försäkri-o-g : komuunal rrämriden upp-
gör utgifts- o. inlouststat för l9-l'9.

S o c.-clem. V dnst er gtarti et :
genåst d.1 insäniler distrikten ay-gilt för föregående kalenderkyartet

till pårtikassören.

Soc,-d.em. Arb etareparti.et :
genast il. I insänder Dartidistrik-

tens.- kassörer kv&rtalsa,vgift tiu
p&r[utsö0retr,

S o c.- dem, U n g d,omsf örbun det :
Från Frams förlaE köpes socia-

listiska böck€r ocb Sroschyrer att
liisas uder höstkvällarnr, -

Uppl ager stutliecirklarnå arbetet
och bildås nya; senast d. itto in-
sändes .rapport _-till Centr&tbyråtr,
Brmsvik, 6'öruiå.

Lqntmannen
slutlör säilesskörden och skumplöjer
om möj ligt stubbåkr.ana. t sj:tdra
Bverige sas råg och v€te.1 NofrlaDd
pp.?,t^r_gur potEtisen. ..T{ijskninåen
LOrJår.

Trcidgrirden:
Eöstfrukten skörilas och ävenså

rotfru-kter, kål och grönsaker i nl,n
aY behoy och lysättning.

7.

9.

13

(fjiirmast
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OI(TOBDR 1919

I 2r.

24

25.

"r,/. '
10.

12.

26.

11

28.

30.

lOj Ragnar
2T Lurlvig
3 F I l,lvald

20Ml Karper
2l T I Birger

4Ll Frans
5S 116 e. Tref.

lllihaelusöndagen
Flrr r r

6V I Jennv
z-t ] uirgitta
80 i Nile

19 S 18 e. Tref.'llrro cf u. 1.rg f

l0F I Helmer
llLl Erling ( niirmast
l2Sll7 e. Trof.7 e. Trof. 4 Bönd.

Valfrid ! u.l.sz f
lSMl Teofil
l4T Ilant'rod

öU l -\ its 4 u.ll.sa e
9T I lngrid O 2.as e

150 i Herlvig
16T I Fingal O 6.5 f
17F Ant,oinetta 9u.2.ssf
l8 L I Lukas

OI(TOBER 1919
I u. S.as f
O 9.az f
cfu. 1.raf

I trflinneslists
I

Den borgerli,ga konnunen :
] Hålleskonmunalstämmor förfast-
I stållande av l9t9 års ursifts- och
I irrkomststat och beslutas om hund-
rkatt; bålles kyrLosfiimmor tör fast-

I ställande av tglg ärs stat tör kyrl(a,
lskola, -törcamliDgsbiblrotek m. m.;
vart 4:de år,( lg:0 o. s. v.) vailjes .god
man.-lör tillsyn över örmynderskåp;
upprättar kommuoalnämnd€n upp-
b_örds-, de-bit_erioBg- ocb röstlängä :
lbre al. l5 skall folkskolestvrelsen
till stadsfullmliktige avgiva törslagtill l9l9 års utgifti- ochinkomststat
för folkskolov6sendet oah bernlvår-
den,

S o c-dem. Vd,nst er p arti et :
Eenast d. I erlägger etrski ldamedl.

kvartalsåvgift till lokrlorg:eme.
Soc,- d.em. U ng dom s förbun d et :

. . Före mänadeDs utgåDg börjar
klubb&TDas vinterarbete efter av
stlrelsetr uppgjord plan; beståi[niD-
ger å .Folkkalend€rn. sitodes io till
Frams förlag, varvid ookså annan
li tterattrr rekvireras; redovi sar klub
bams &llc. skultler till tiirbnndsex-
peditiotren, iDsäodcr repportor till
D. B. ocb C. 8.öv€r 3:dje kvrrt. &rbeto.

A,8..F,:
Stuiliooirkl&rna rekyireror böcker

m. m. hos A. B. F;s Centnlbyrå.
I-antmannen

skörder och itrlögger i kållare oller
6lukar potatis och rottrult€r: böst-plöjnin$eu o".ristarråJ; iieätu.eo
tages itr -ftir yiDtertbdring. Dikniug
och nyodling verks!illes i mån av
tid ocb möjlighot.

Trddgården:
De 6ista äpplons skördas: köks-

Yäxterna tas iD; trädgårdslandetr
göd-slls och _olgrävesl frukttriid,
b[rb[skrr och jordgubbrr gödshr.

22Ol Seved
23Tl Sören O 9.+o e
24!- | Evert 21u. 10.+e e25Ll tnga
26Sll9 e. Tref.

Arnanda (fitirmast
27Ml Sabina !u. l.2f
28T l Simon
29( ) | Viola
30T I Elsa
3l F I Fldit

29.13-

15.

16. -,-,--,---
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NOVEMBER 1919
I

rt

1l

ii

t. --------'
17. -_-{*'1- ,j

J. ------

4. ---,-

20.
5.

21.

22.

10. _--

11.

t, -. 27

13. 'R

14. 'Q

NOVEIIIBER 1919
Allhelgonad. O2.$t

l0 e. Tref.
Ällhels..sönal.
Tobias
Hubort
Sverker
Eugen
Gustav Adolf
Ingegerd (( niirmasl
Vendela K Jörm.

2l s. Tref. O O.es f)
Teodor

ll i Äilventet
] Anau.u O 5.+z e

Martin Luther
Mårten 2r u.9.+z e)
Konrad ! u.0.8 t
Kristian
Ernil O 4.40 e
Leopolcl

*2 e. Trof.
Edrnund Q u. 2.+z f
Napoleon
Ilagnhild
Misabet cf u. 1.0 f
Pontus
Helga
Cecilia 41.2o e

23 e. Tref.
Kf emens (ficirm,ast
Gurlrun 4 u.8.so e
Katarina
Torkel
Astrid ! u. ll.tt.e
Malte
Sune

Q a.2.27 I

6/ u. 1.ro f

1L
2S

3M
4T
5t)
6T
7F
8L
9S

IOLI
rrT
120
l3T
14 l'
15L
16S

17M
187
19o
207
21 F
221,
23S

24lI
257
260
'27'.I
28F
29t,
30s

Mlnneslisto
Den borgerliga kommunen :
Mellan d. l5 och årets slut skall

mantålsskrivning förråttas i helå
ri ket.

S oc.-dem. Viin sterpartiet :
getrast d. I skall till lokalorgåni-

sationer anslutna föreningar erlii,gga
k $artalsavgi [t ritlijljd av förteck rirg
öser uedl. föreqående kvartal. Bc-
nast d. l5 insänder lokalorganisåtio-
nemå till D. g. avgift åtföl.id av
rapport t'ör föregående kaletrd.-kvart.

Soc.-clem,. Arb etarepartiet :
Benåst il. 15 insäniler kommun-

kåssörerna kvaltalsåvgift till di-
striktskåssiirelna.

S o c.-dem. a ry1 don sf örbundet :
Insändes beställningar [ >Folk-

kålendern> till Frams förlåg, yaryial
också annan littemtur rekvirelas; 

"efterssr undomskl ubbartras styre Is er,
om klubben under året sålt för 25
kr. ljtteratur (minimum) fiån !'rams
l'örlåg; rekYireras Btornklockåns
jullummer töre den l5: för'bereiles
eveiltuella julfiister; titlsåttes pre-
numerantsam lare å Stolmklock&il och
ö\.ri ga arbetåreti dningar.

Lantmqnnen
rensar stenama ur :ikern och verk-
stiiller de grundförbättringar han
orLar ocb hirDcrmed. gallrar sk0qen,
synar sitt tbdertörn'ld och såljer
eller sraLlar de kreatur }au ej ser
sjg kunna vinterföda.

Triidgården:
Trädgårtlslanden omgräves och

gödslas nu om möjligt, diir det ej
skett liirut.



-24-

-

-25-

IIECEMBER 1919

11.

26.

24.

._ ,-d-.

25.

28.

29.

14, 30.

31.15.

lXI
2T
3o
4T
5F
6L
7S :l i Ådvonlet ( niirm.a#

1 Ag:rton Q ll.t f

Ogkar Q u. 3.t s f
Be:rta
Lvrlia
Ilärbro sa u. 1.0 f
Sven
Nikolaus

DECDilTBER T9T9
llilneslista

Den b org erlig a kom munen :
Hålles 3:{ie oril. komm.-ståmma,

varvid genom val besättes belbttn:ar,
som vitl årels slut hlir lediga: bdltes
3:d.ie ord. kvrkost., farvid. då uau-
dattiden utlöper, vätjes diverse be-
fattningsbavare i j usteras å konmu-
na st. debiteriugs-, trppbörds- och
! ommuralröstlånqd. besl:s, å vilken
dag ord. komm.-stämnror bålles föI.i.
är: örrättas i stad (utom Stockholnr)
Yål &v stadöfullm. vårt åDDat år; j
stad, där ej ståditullm- fiDnes, hålles
ållmritr rådstuga: i alra ståder fåst-
stäiles utgifts- och inkomststat; se-
trast kl. 12 d. 3l skall tilt kammar-
rätten stållda besvär över !rövn.-
nämrrtlens beslur lämnås till K. B.

Soc.-den. Vcinsterpartiet :
Benåst d. I inöänder distrikten ey-gift för tör.egåetrde keletrderkvar.tal

till pertikassören. Prenunereras på
årbetarti drirgår.

,\ oc.-de nt. A rb et arepflrtiet :
tsenast d. I insäIder partidistr:s

kassörer kvart.'a\fT'ft till I'artikas-
sör'en: prenumis på arb.-tidningarna.

Soc.-dern. Un gclorn, för bund,et :
Köpes >Folkkåleuder0" och alttrax

.iulliltsralur -frårr Ftrams förlag: pre-
numereras på Stormklockan. Berrast
d. l5 skall alla lörberedelser till jul-
ucb om möjlig[ rivea tryårsfästertra
Yara kl{r'å.

Lutrttrt, Lnnen
kör crus och sand på myr.iorden ocb
myra på hårdlurdeo. bugger tiDDer
löI hjgse. rel,arerar urrder de lärrga
kvällarua sin redskap och ökar sitt
vetånde gorotrl låsning ar jordbruks-
och allmänbildaude litterttur.

Trtidgdnlen:
Böustörar ocb ärtkåppar anskaf-

tas under vintern, reilskapen repa-
rerås och teoretiska kunskaper in-
h;imtås.

16.
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Adresser och teletonnummer.

?rsce.
77!s.?'.<l'"t

)i ;:,;;;
)J

-T
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Namns- och födelsedagar.

Namnstlag har:
1E

d
i

l!
Föclelserlag har:

ry
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Statlstiska uppgiftor om Svenlge.

1) Iilhets lndelnlngar (vld 1018 å,rs börisD).
L&n ljå,Ete Stockholms överståthållsrskdp) 25; stlider 103; köpitrgar 40; Irnilskommutor

(Irånsett köpirgor) 2,374; Iögdeder 121; landsfiskalsdistriht 405.
Hovröller 3: domsagor l23i tingslag 228.
Stift 12; proslerier (kontrakt, 188; pastorat (uJom hov- ooh gtinisonsfursamlingtr) 1,411;

stadsförs&mlingu 146; latrdsförsamlingsr 2,358.

2) lilk8dag8t[änDena &nt&I.
I tr'örsta kammareD 150; dårev valua ev latrdstirg 130 ooh 6v vlslr ltädor 20.
I Ändla k&mmeren 230, valda i 56 valkretsar.

3) tsolkmängd (vid 1918 års början).
I hela riket 5,8rr0,8r7; där&v mankön 2,841,554 ooh kyiDtrkön 2,959,203; Ä laoilsbygdeD

4,135.419 och i städerne 1,665,{28.
I Stockholrn 4lJ,16r, Götcborg 196,994i Molmli 112,52r; Norrköling 58,154; Hälsingborg

4r,763; Gävlc 36.682i Orebrc 34,667; Eskilstuns 80,500; Jönköting 28,?98; Västerås
28.5?1; KarLsklona28,097;Uppsula27,859;Linköping25,930;Borås2{,030;Lund23,085i
Helmsted 18,956; Karlstad 18,8r:; Latdslironu 18,062; I{ålmar 16,678; Sundsvolt 16,5?5.

Litnens lolkmdngd och &real (latrd och vatteD):

A!esl
KY.-hm.

Åroal
Kv.-km

F
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12) IiikBstat otimtc tilltrggsståt b"l{\11q I9," Ar 1s18)' i kronor'
r-t^m'stcr: esentlisa statsiniioä-ster 3?å,246,600 (tlärav mantalspenningar 850,000, skatt pA

"''t"iiJåält, idi.å?"nhet och rörelse 2e'6,es0,0o0, tullar och &cciser 126,255'000); i-nkomst€r

;;';;;; i,;;d';kttvå tonaer zu'goe,s6o (irar,ry nettobehå-tlning &v stotens-affärsver-k-
io*n"t eo,oås.soot; i alspråk tagn$ kapitaltillgångar45!,671,74?; lånemedel6g5,640'261'
dåråY tillfällig upplå.ning 55u ?8r,861. Srrmma 1'593,527,108'

rlr,ift€r: verkllsa slatsulsl[icr b68.8,9,;5q (dXfav ordinarie !nslrg lc4.]77,5s?. exlra anslag
"'"'iöir.tier,ii5-,iik.Jrg"t nt-lno,t". t^. m 1 743.000. r:inror å srarsskul'lon 5?'tl8'000' engångs-

io"iooä"r för törsvaref 
'B,3sl.3s?r; 

urgift'ir för kapi(slöt(ninq ?21 667 349 ldxrsv (ör

st&lens alfärsvcrkso.trnr räi.ei4.'uö. oöctoloing av stelsskrrlf|n 167'ssu c00 lillffillig
i6iiirtcr,ntng åt stateni jjiuviisår, 30,000,000, ,öielsek&pital Iör Lristidskommlssioner
330,00r,00u), Summtr 1.59J,s2?.108

. f"uifi"iitg'te,/'tgirt uu fait egeudon 4'77,842, &a inkomst 2,698,282' Itrkomst- och lörmö-
eenhctssLatt (år lSIT) 112,460,684.

stats"si;iä"-(å;i'eiÄ'i såJ'dro,srl. Stotcns tillgånsar (år lel6) 2,202'826,6e7, eflor avdrag av

.statsskulden l'272'609'886.

18) I{ommunerl&s lln&nser (Ar 1914), i kronol
r",ä'ii'"ili.,':,i' iototJr". ce.i:o.iioi dlirtrv kommunalutskvldsr- 44'l5l'802 . Utgirror
"-'äa,ssz.suz; dårav för kyrktiga ändamåt 12.159.4?3-:-.folkskola 30'951'279; fdltigvård

16,152,2u3. - Tillgöngarj 1s5.808.sffs. SkulJer 76.4b5'515.

st"i"i.-^","""", lirkofu;r;i isi.i;o.srz, ddrrv kommunaluLskvlder-82'83^s'082. U-191ft-er"''' 
168.298,187; dxrav för kyrl(liga tindamål;.790.842: xtrdcrvisniog 2l'157'699; Iåtugvarq
12,844,961. - Tillgång&r 806,110,02S. Skulder 588'676'040

t:""ii,itrg.", tttl,omiLer''tl.ösz'ze2i dlrsv landstingsskslt ocb sjukvArdssYgih-9'476'910'--'i]Giit". l8:661.44s; tlårav tör bålso- ocb sjukvtrd 13,486,281' - TillgAbgM 55'50?'730'
- Skuldor 25,27?.309.

14) Postsparbanlren och ap&rb&nker.
postiiio"UJn"lri"t<är'to" fÄiisioi l,:og; -1tnocke" 596,294; inDestå'ende behållning 54'040'081

kronor.
' SDarbanker (år l8l6) 455; evileloingskonlor 5031 kvsrsLåetrdo insättare 1,893'901; doras

-'' bohÄllni;s 1,207,257,344 krotror; iparbankeroas tonder 92'908,653 tronor'

\

,f;,1å; i Län Irolk-
mängd

41E,1 6ö
23\t,212
133,.06
l87.8Sr
å02.1 75
222,607
t57,2iO
228,9!8

å5,873
148,866
237,578
481,657
141,7 62
416,813
2s7,629

8,480
19,924
9,1:15
6,750

30,015
19,?28
25,533
å1,556
58,934

105,520

Skårnborgr lutr . .
Vd,rmlonds lån -
örcbro l6n. . , .
Västmanlends lån,
Kopparbergs län .

G[vleborgs län.
V[slernorrleDdr lån
Jånthnds län .
Våsterbottetrs låu
NoIboitens lån.

Vårem Vätt6rn,
Mälaren, Hjålma-
len. ... . .

242,081
282,525
214,437
185,238
24ö,0t9
26iJ,989
202.0{,5
r28,r09
175,031
171,285

llc,zzs J s,eoo.gnr

4) Fotkmängdenr förändrlnger (ir ls14).
Vigd& par 32.C32; därav inför borgerlig myndighei 3,824,
Upplösta ähtooskep 25,932; dårev genom döden 25,14? och gonom skilsmässa ?85.
Lovande lödda barn l2u,l58i dårav utom åkienskspet 20,481,
Dödföddå bern 3,203; därav utoro äktenskäpct 657. rl
Döda persotrer (dödlödda cj irräknade) 78,911.
Emigranier 12,960; dårav till Förcntå Stdterna 9,589.
Immigratrier {iaflyttade) 8,616; dårav fråq Förents Staterne 4,64?,

t'ötd|dringar (i runde talt tu l9l7i vigda par 35,800; lev.ndo löilda 12O,5OO; döda
7?,200 ; omigranter 6,500; iDtrtigranter 6,000.

5) Areal, i kvedrarkilometer.
Eela riket 448,278; dårav lend 410,499 och vatteu 37,?85.
Ängående llincns areal. se ovanstående tabell.

6) Jordenc fitrdelnlng tå,r l9l5), i hehtar.
Trttclgård {7,538: ö,k€r 3.7c3,2tO: [Dg (naturlig) 1,207,155; skogburdtrde muk 22,516,914; atrnan

utmark l:J,464,454. HeIa ägovidden (utan vatten) 41,049,266.

?) Åkqrjordcns anr'ändntng rår rgr?), i hekra!.
t{östsåd 40ö,919; ?årstråstld 1,265,810; baljväxier 38,3r8; potatis 160,702; andre rotlnkter

115,982i gds ocb andre lodeNäxter 1,50å,7U9; sndra vlxtslag 9,81?; träda 801,7?4.
8) Skitrd (år l9l?), i decrron.

Veto 1.8,18,090; rig 3,576,540; korn 2,580,440; hane 9,745,760; bländsäd 8,259.900; ärter
229,450; bönor 24,8,J0; vick€r 1,t0,7tui potatis 22,?29,870; sockerbetor 8,945,810; lodeuot-
Irukter 30,202,31i0; hö b2,58r,790; halm 2?,910,030.

0) l(reatulens antel ry6 l9t;).
Häs[er ?r;,lut; oxer 81.1{r;: rjural 5t,484; korl,??5,853; ungnöt565,?40; kelvu 54o,g5g; lår

1,34.1,202; gettei 135,690; svin 1,020,967,

10) VäEars länEd, i kilometer.
Allmltnna vliger ö landet rårlgt6)6:],69?; iltirav lanalsvågar 10,009; bygdeväga!44,838.
JärnvIgilr 'åv ollmån betydelse,. (tu lgtc) l4,S7r; därav-statetrs iämvdgar 4-,053; enskild&

jårnvåg&r 10,018.

ll, 8'artyE, om 20 nettoton o.h däröver (tr l9l5).
Segollertygs_ antål 1,422 om 16t,6å0 bruiboton. Äng- och motollartygs rntel 1,2?8 om

984,?89 brufioton och 557,8114 hkr,

Råd vid lrnevskrivnlng-
AdreEBen.

Postlörsäntlclser börs hava tydlig och lullständig ddresp, angivanale mott&gerens

"tk;. b"i;iGins;llå, iitet, nun. fiir- o-ch lillntrmD ellei firme. 6ans bemvist cller bostail
i"1i;;;-t" oitir earo eller i stadr gåte och husnummer m. m.) sant ngdtill i ltögra
ir-tir.".ii. rrå"iääa iiiiii*itlör.iiu. "råD;t 

å bestämmetseortens posiansialt. Å försändelse
iiiiiri.ir.L"ltt utrulLs aveä adröisz""d?t. AvsöDdue bör augiva tivon sia namn ochsH
&dross å lörså,ndelsens yttersiih

Pekninger' huru tiil7a betolpet dk n& uat'a, bdra aldrilr sdnalas med post annat
itil i relto,'mnderad cller assilt'etaA försåndelse ell$ hredelltt postan'tisning'

Avsllnddre ät skuld.iq att. Dlir llan ieke aDvli,nder postbok, sjiilv frimärke aYgiltsplik-
tisa. med Dostförskott"oj belogds vanliqa brev, kortbrev och brevkort liksom ock vissa
ti"ita"ä. bet dr omellorrid ö;skvtut, lrt sllEdnhtleo sjtilv trimårker de€n atrdre Iöt-
sönalelser.

Postföråändelsal tlll Stochl olm

Stockhobit C.
Sto.kholm St.
Stoclthohtu Sö
Stockholm O-

Stockhotm ö. Iti.
stoahholn Ya.

Irull-oa poatfiiraändelsor"

Lokalb,eu betalds med ? dro tör vikt ev bögst 20 grem, 15 öre lör vikt aY mer [n
t0 t. o. m. 125 gram och 20 öre tör vlkt av mer ön 125 t. o. m. 250 gram, som är högst&
mealgivna viLt för ett inrikes brev.",l"iit tr., kostar i belordritrgsovgift 12 öle för Yikt av högst 20 gram, 25,-öre Iör
Yiht sv mer än 20 t. o. m. 125 gram oqh gS öre Iör vikt av mcr ån 125 t. o. m. 250 grem.

ro'rbr€, tillhåtrdehÄuas dels å ? dro tlör tokelbelordr&n) och dets å' 12 öre'
Brerlrort kosta ? öre stycket. Dubbelt brevkod (ned bet&lt svar) kostar 15 öre'
Ifo$bah.l,. För inltindsk tidnikg, tituktift m. m. utgör aYgrften I öre för vor Yikt &v

50 sram ell6r ilel dtuav. dock miisf 4 öro {lokalförsändelse milrst 2 öre). Aadra tryck-
satår ocu oitur.tuoatioeo" (högsttr viku 2 kg.) iamt varuptov (högsts vikl 850 gr.) kosts

',1



-30-
4 öre lör 50 gr., docL minst 10 öre för olltirshandlingar och- 8 ö-re Iöl earuproY (lokei-
fo^i"äJ*'iiå"iu htitften så, mycket). För korsbatrd,"innehållonde s. k, bliDdskrilt, och
i vilken försändelse ichc lörekoärner'verklig och persontig sl(riftvffiling, är högstarikten
: kg. och avgiften 4 öre för vu vikt åv 500 gr.-eller dJ-därav (för lokalförslindelso.2
örer: Dölies i"korsband brev eller annan enskilä skdltväxliilg, böto evsändaren 5 kronor'- -'r.i"i'n"for.tir" 

Iör 60 öre, dA dei Yäger högst I kg., förb0 öre, då det Yäger över 1

t.o.m. B kc.. för l2o öre över 3 b. o. m' 5 [g., töi160 ör; över 5 t. o. m. 6 kg. o' s'v' me'l
iittt""-"t',ioii."lor vrrt övcrsLiurande hölt kg. eller del dårav. bör ilpaket {l'efordrcn
med'_snabbast möjliga posllägenIetl utgår härutöeer - jämte stådgad expressavgilt'. nnr
åven exoressuidcl;iöe å adressort6n b-egöres - en tilläBgsavgift åv 80 öre föl var vikt

""-ir.".'"I"" aei airäv, I paket får, blind &nnat, icke försändas: spritdryckel, eldfar-
liga olör, explosiva, lått cn,äIrdliga eller farligs åmnotr, fö-rseglede brev.' Utbrcr aäwa b.fordriilgsatgifter betalas vid inlö,mnåndct:

iOi r"ttmm"naåraa TanaÅaitse lbrev, brorkorh eller korsband.):15 öro. Såd&n lör-
sänilelse utlämnds endast mot kvitto, ocb ersättes svsäDdareu med g0 kr., om försåndel_
sen förkommer i- - lii å""",*åa försdndelse (brer eller paket), vilken av avsåndaren åsättes ett visst
värile- som hotrom ersd,tbes, om fölsåndelsen förkommer: 30 öre för vlirde sv högst 500

k..- iö ure lör vtirdo över 500 men ej över 1,000 kr.; tör värde över 1.000 kr. meD ej
i;uö.-e.ooo kr. erliiggas 50 öre lö. 1.000'kr. med tillägg sv 2 öre för vlrie överskiutdDdc
värtle ov 100 k.. €tlet del dtirav. För högre belopp gållå särskilds besthmelsor;

löt DoilfnreA.oiltförsd,d"ise (brcv, bievkort, loisband eller pakel.r. tör vil]ens utbi-
komman'de odressatön måste erlågga et! törsändelsen åteckDst belopp. som dhrolter till-
handahålles avsåndateD medelst pö-s-tanvisning: l5 öre, då postförskotlet uppg&rtill högst
å krolror: 20 öre. dA belopp€t öv;rstiser 5 men ej 25 kr.; 30 öre, då beloppet översliger
25 men ei 5u kr.i 35 öro,-aå beloppei överstiger50 men ej 100 hr.: 40 öre, om bPloppet
överstiAe; 100 men ej 250 kr.: 45-öio, om bolöppet översliger 250 men ej 500 kr.:55 öre.
orn beläppet överstigel 500 men ej 750 kr.; semt 65 öre, om beloppet överstig€r 750-men
ei l.00o ic. Postföiskott kan iaÅ&s iiven å, rekomme[derad eller assurored törsd,ndelsc." Föt ))o"tt"ris"ifl9 sltelt avsäidalen €rlägga enshuds avgilt !om, eltcr vsal nyss är
nämnt. betelas för Postförskott.

Tidninger och i;as*riTter kuDno gsnom plenumeration lestäIl&s å den postenstalt, ge-
nom vilken de skola utdels.

Postför'aärrdetser llll utlandel.

För brev till Danilnt'k oller Norgc,\ilket i vikt €j överstiger 2å0 gaam, beteles ene-
hr.nalå beforddnusåveifi som töl sådant brev till inrikes ort; men väger breYet över 250

"... "ifr"""" sam-ma äveitt som Iör brev till annet fråmmande land (se nedatr!). Åvgiften
ioi 0r""1-on år ? öre söckcc. Till ötriga ldndcr u.h orht r1göt befordringsavgifte-n-: Jör
brev- om vikten icLe 

_överstiser 
20 si., 20 öre 5åmt, om brevet bar bögre vikt,20 öre

ti;i åe io..ta 20 grammen oc1 Io örs"fbr vsrie överskjnielrde Yikt &v 20 gråo eller del
dårev; för brevkoil l0 öre stycket. - För korsbetrd till utlsndet är evgilten 5 öre för
50 sr,. dock sö atl lögsis avgitren lör sftåtsbsDdlingar til' Datrmark eller Norge utgör l0
öro"och rill uuandot i öv.igt-2o öre och ltigsta nvgitlon Iör earuprov Er l0 öto. - Rekom'
mendstiou sy postlörslind;lso kostar l5 ölro. - Uttörligaro uppgittei i avsoeDdo I post-
utvårlingoD mod utlendot kunna orhållss Ä ltostanstElterDa.
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1919 års marknad€r.

Beteclmingar.

* betecknat marknatler, som pågå längrs än en dåg'

+ betocknaf de ffimarktredel, ö vilke Ituugl. Itl,j:ts BelellningshÄvande uppgivit betyd-
' ligare kreutursbandPl äga rum'
ft.m-)betecknarmarknailet,somöroavsed'lsallenasttörhanilelmedkreetur'lånt-t^äroiouo.or ocb alster av ishemsk busslöjd.

Ldnen, inom Yilks m&rknaderDa ö landet håU&s, åro så lörkort&de

Gtb. Göteborgs ooh Bohus' I Krb Xronobergs' I Ybt' Y6storbotteus'

iat. Hattunas. i Krs' Kristianstads I 
Yml' värmlends'

itp, ,looropiog". Nbt. Norrbottetrs. | 
Ävb' Älvsbores'

Jil. Jämtlands. I Sdm stideroanlands' i ÖgI' östergötlan&'

KIE, K&lmar. I skb. starolorgs' I Örb' örebro'

J&nu&rl.
Filipstad (häst- o' kr' m.) I Lycksele*, vbi' ' '. ' 8 

| 
Åselo (ktrkoplsts)*' vbt' 3

den slsitllouitping(häst-o'kr' jörebro*,l " " ' 28

K&rlctsd (bäst- o' kr. m.) 16 I m't, Vml 14 l

Februerl.
ArieDlog*, Nbt. . den 13 ' Hovs (kr' m r*, Skb' 7 Oppsals (blist- o' Lr' u ) .4
åiåäiei'r"aisi.rii'J",icr,ei''-l ckmockx,'Nbl ' ' ' 4lvdriöx ' .' ' ' 12

(kr: m.)*, Jl,l' 6 I

lfara.

IDe svenska ynkesinspektörerna
d,r (. n. lötjinde:' 

ÖieriÅpektör: b)-råchet Th. Ftlrst, Socialstyrelsen, Stockholm. - YrkesinspeLiörer:
Distrikt I (StocLholm; s"ed o. Gottl. lån): A. I{. Rosengren, Stockholm. - Distr.2 (Stotkb -
UDs.-Söderm.-Våstm. llioJ: B, O, V. Hellström, Stockbolm. - Distr. S (Osterg-Skarab.
lä;): Ä. l'. J. A. Funck, Linköpitrg. - Distr.4 (Jö4k.-Krouob.-K&lm.län): C.F'4.-Hä8er,
JönköDine. - Distr. å (Blek,-i{ris=t.-Malmöh. lsD): D'T.Kempe, Ittalmö.-Dislr.6{Håll.-
Cötcb. o.-Boh. Iån, Våile, Kullings, Mstks, Bedvågs o. Kinds fögderier av Alvsb..liinl:
K- G. Forsberc. Göräbors. - Disrr.-7 (Vtirml.-Öreb' l"ä!, Sundals o. Vedbo fögd.evÄlvsb'
Iln): R. wie:eleren. tiärlstad. - Distr. 8 (Kopp.-Glivleb.-Jämtl. länt: O R' Schenson'
Gävle. - Distr. ,'(vtistcri!.-v6sterb.-Norrb. llin): O. Nyl6n, Härnössnc' - Sprängämn€s-
inspektör: F, A. G. i. Foilitzon, Stockholm. - Yrkerinspektris: Kerstin Hess€lgron' Stockholm'

Statens förlikningsmän i arbetstvister
är l. n. för: ]lälärDtovinserDas distrikt (Slockholm, Stockb.-Ups.-Söderm. IäD): rå'lman
Ä. C*aecborg, Stoctholm. - Östra distrikrcl {Öslerg.-Jönk. Krolrob-Kalmar-Goltl'-
gieti. tiinr: t: d. häradshövd. A. waldenström, Kå lmorl - sö'lra distriktel (Krist.-lrlalmöh'
lxrr: ProfFssor S, Wullengrcn. Lund. - Våslrd disuiktptiH&ll.--Cöreb. o' Boh.-Alvsb -
Sksråb- llnr: riksdaesman- X. G. Karii"on, Göteborg. - Mellersl& distrihret (Värml.-Öreb -va"r..-xoi'p. llio):-lrib. N. G. O. Djrrrkiou. öreb:c. - Nedre notrs distriktet {Gävleb-
Jamtl.-Vaiiärn. lgi): riksdagsmsn 5. I{. Kvernzelius, sundslall. - Övro uoB! distriltot
(VåBterb,-Norrb, lÄn): til. il:r P. Hellström, Luloö.

Rurträsk(kr.m.).Vbt.den l8 Ljungby (kr' m)' Krb' '
r:"tit"tu"ä lbäsi,m') 28 Ltcksele*'vbt' ' t
ilk;;i"; . 27 r Mobrrlt rkr. E.), H&l '
^",,..1-.^"-^ r.," r? Itlariestdd
ii'i"6uisi"iå,n;ug..mt. sloholmsilimvägsstatioa- ihu"r "o. fr. m,).- Klm. 18 I (hr. m.). Skb. '
Li;köpitrt (kr. m.i'. 18 Nybyn (Nvsårra), vbt.

Aprtl,
I Lunil (kr' m.). . . .

lo I Lutrd (kr. m.).
s I Lansaiyd (kr. D.), JkP.

15 Melleruds kls Gr. m),
I Äut.

1l lNlltlorp (kr. m.), Skb'
1o I Norrköping (håstm.)
25 i Nasnutt {kr. D.), Jkp. .
l lNässjö (kr. m.) .

25 Nöttja Älgutsgärd (kr.m.)'
4 | Krb.
3 I odensb&cken(kr'8.),Örb.

itj Rabbalshcds (hästm.),
9l crb..
!! LRamkville (kr. m.), JkP'
zr I n' a rn- m.). Krb. . .
! ! I ni'aatrotm (hr. m..1, JkP.
3u I Sändbems järnYägsstet.

(kr. m.), Skb.
o I skillinsaryd (br.m.). Jkp.

l0 I Skanninge (häsl- o. ro-
8I montm.) .

L Skölde*.
8 | Stockaryd (kr. m.). JhP.

Maj.
6 I Ledugå,rdsgärdet vid
2 1 Stockholm (kr. m, .

23 I' Junl.

Aneby jd,rnvd,gsst. (kr.m )'
.tkD.. .... detr

ArYiks(b[st- o. hr. m.) .

Askersund (kr. E.),r .

Biörköby jätnvågssts[ion
(kr,m.),JkP.. ...

Bu$ervd (kr. m.), Jkp. .
Fiseho'lm (kr. m.), KIE.
ODosta (bästm.), Sdm' .

Gld,nna (hr. m.) .
Gllistorp (kr. m.), Skb.
Gunnarp ikr. m.), Hsl. .
Görene (kr, m.), Skb..
H&lmstsd (ld. m.) . .

Hjo (kr. E.)x
Huliet (kr. m.), Krb. .
Kalmer (bästm,) . ,
Karlsied {hå,st- o. kr. m.)
Kristitrehamn (htist- o. kr.

m.)
Lemhult (kr. m.), Arb.
Lcrbäck lkr. m.). Orb.
Linköpitrg (häst- o. re-

montm.) .

Eksjö (kr. m.) . . tlen
GårdspåDgs (kr. m.), Klm'
Jötrköpitrg (kr. m.) ,

Algutsrumt, Klm. den
Borgholm (kr. m.).
Brobv. Krs.
ErilGmAIa (kr. m.), Krb.
Glslsved (kr. m.), JkP.
Jårtrforson (kr. m.), Klm.

? I PåIsboda (kr. m.), örb. . 28
5 Skers rbåsi- o. kr. m.) 14
7 I Timmcrsd&la (kr.m.), Skb. l3

lg Vaca kpe (hlstD.), Skb. 12

| öslersunO (kr. D.)* . 12
l2
14 I

Stdngsered (kr. E.), Ä!b'
Svenljunga, ÄYb. . .
SåIfle köplng (häst- o.

kr.m,),Vmt. .. ..
Tid&holm (håst- o. kr. m.)
Torup (kr. m.), Hal. .
TrsneDo, Ävb, . .
Trsnås klg ftr. m.), Jkp.
Trädet (kr m.), Ävb.
Töreboda (h.- o. kr.m),Skb.
Verbers (ls. m.), .
Vegby - Yttergården (kr,

m.), Avb.
Vislanda (kr. m.), Krb. .
Vittsjö (kr. m.), Kis. . .
Vtisterås (håstm.) . .
Äs (kr. m.), Jkp.
Åson (kf u.), sdm.
Åtvidaberg (kr. m.), Ögl.
Öreblo (htist- o. kr. m.) .

Östorbymo (kr. m.), Ögl.

lMohoda (kr. B.)' Krb.
B 

lUlricehamn 
(ki. E.)

2
16
1B

5
16
15
23
l6

l1

16
4

15

4

1o
4

25

l5
2Z

1

4

l0
2
2

11
30

4
1B

8

1l
2

16

I

0
l3

3
4
4

ll

27 Liunsbv (kr. m.), Krb. . 17 I Vetlanda ftr. m.) Jkp'
iz I lr'oit-rrånea {kr.;1.), KIm. 6 I vireda tkr. m.), Jl(p. 

"'5 I Sandlems- jJrDvågsstat. I Vretstorp (kr' m )' U-rb'

zö ] -llr. m.r, s[.t. . i . 6I våxtorps bv (kr'm)'Hal'
8 Saildsiö (kr. m.), Jkp. . 19 Vlirnamo (xr' m)' JXp'
o I Strara'(nist- o. l.t. ö.) 13 I växjö (kI. m.) . ' '

1 Å <tennl matknld lörekommor {t6n h6sthond6l'
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KiYiki,Krs.... ilou

Äshersund (kr. m.) den
DädBsjö (kr. m.), Krb.
cråstorp (kr. m.), Skb.
Hlilsingborg (rem.-m.) .
Ingatorp (kr. m.), Jkp.
L&mhult (Lr. m.), Krb, .
I{ohed6 (kr. m.), Krb. .

Ädelövf,Jkp. .. den
Borgholm (kr. m.)
Broby, Krs.
BrostugeD i Sked6 (kr.

m.), Jkp. .
Ed (kr. m.), Klm. .
Eriksmåla (kr. m.), Krb.
Eskilsluns (håstm.) .
Falk6nberg (hå!tm.)
Fig€bolm (kr. m.,, KIm.
Filipstsd (hågL o. kr. m.)
Forserum (kr. m.), Jkp.
Girl&Yed (kr. n.), Jkp.
Gunnårp (kr. m.), HBl.
GÄrdspångn (kr. m.), Klm.
Göling.torp, Ävb. . .
HoYtr (lrr m.)*, Skb. .
Ilultol (kr. m.), Krb. .
Krlm&r(höstm.),..
Linköping (håstm.). .
Ljungby (kr, m.], Krb.
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aIull.

23 | Malmö (uumerkn.).

Augustt.
26 Rabbolshede thäslm,),
2I Gtb.
I Rockrroby {kr. m.), Klm.

20 Sdndsjörkr.m.), Jkp.,
14 Skänninsc*l
20 UnnarydiMohåråd,Jkp.
5l

Oktober,
Ladugårdsg[rdet vid

Stockholm (kr. m.),
Lambult lkr. m.r, Krb.
Lidköping (kr. m.) . .
Lirneryd (kI. m.), Krb. .
Uålmbäcks jlirnvägssta-

ijon rkr m.r. Jkp. .
ilalmköping (kr.m.), Sdm.
Uell€flrds kpg (kr. m.),

Avb.
rlohcdå (kr. m.), Krb,, .
MoljllB (kr. m.), KlD. . .
Yölhorp (kr.8..), Skb.
llönsierås (kr. m.), Klm.
,l{iirbylhngs (kr. m-r, K]m.
Nörtja Algtrtsgärd (kr, m.),

Krb,..,
RsBkviU$ (kr. m,), Jkp..
llånnareslåtten (kr B.),

Klm.
Sexdbems jämvägssta-

tioD (kr. m.), Skb. . .
Skårs (häst- o. kr, m.)
Skillitrgaryd (10. m.), Jkp.
'ikånrringo (håst- och re-

mootm.) .

I SYenljunga (kr. m.), Ävb. 4

Vetlands (kr. m.), Jkp. 22
2? iVirserums by (kr. m.),
l5 I(lm. ?

rl I \-rigstrd, Jkp. N

t4 Åshcdr Kexegård (kr.m.),
t] Irrb. .. :. . .. 8

L

September.
l2 | Lonm&rydt, Jkp. 5
4 I Långaryd (kr. m.), JkD, 4

1S I Ntsbull (kr. E.), EaI. 3

Itrlsrieståd*t . , 26
2 lturkeryd (hr. m.), Krb. . 25

26 I Mobolms järnvd,gsststion
5 | (kr. m.), Skb. r0

2ö Norå {kr. m.) . . g

1? Norrköpins (bästm.) . 16
3 :lotiebåcks Nöbboted (kr.

l0 m-). firb.. 0
lulNärbDlr,Jkp. ... 2s
I I N[ssjö llr. m-) . l8
5 Odensb&nken {kr.m.), Orb. lö

lC ti"gna, Ogl . ld
l8 Rrd rkr. m.). Krb. 19
t0 RYd&holm (kc. m.), Jkp. 23
12 I Siönovad (kr. m.), llal. 16

5 Skövde {romontm.) tg
9 Siockaryd fkr. m.), Jkp. l0

26 I SvenljuDgs, Ävb. 5

Vara

En översikt ö'rer kristidens komrnissionsviisen'

Av förestånrlaren {ör' Statsiiornrniss!onernas press}ryrå
red. Einnr Anderssan.

Den. stora allmärihelen synes än i dag ha tämiigen
oklara begrepp om våra klistictskommissioners organisatiou
och arbet-ssäti. För att bevisa satrningen i detta. påstå'
etule må det vara no'g a.tt anföra, att tlet icke så sällan
häntler - i pre'ss'en och i otficiella inlagor - at"t folhhus-
hå,1lriingskomritissiorren får båra shulden för påstådda fcl"
aktigheiter vitl heklådnadsransoneringen * ett av industli-
krmmissionens viktigaste uppCrag under det senaslc krigs'
årct. Me'n del år, gunås, iche så Iått att skiljn på alla tlessa
kor-nmissioncr, ty den enas vetksamhetsotnr:åde tangeral
cle r anclras ooh alla äro de represcntanter lör statens stora.
hushill under kristiden. En litcn vägletlning genom den lr"-
bvliu[, som innesluIer F. H. I{., ]' K., H. I(., 13. K. och
a[lt vad desse kommissiontr nu korleti3en nJrnrras idag'
ligL tal, är tLirför säkerlig*erL på sin llrts i d'enna års'
bok.

nikshushallare,'torsö (kr. m,). Skb. .
Trenemo, Ävb.
Trsnås kpg (kr. m.), Jkp.
Töreboda (håst- o. kr. m.),

skb. .
Utrilo (hr. m.), ögt.
Vårs köpiqg (biistm.),

skb-
ViNerumr by (kr. m.),

Klm. . .
Vislands (kr. m.), Krb. .
Vr[ (kr. m.), Krb,
VAxtorps bv (kr.m.), Hol.
VärnaDo (kr. m.), Jkp.
Våsterås (renoiltm.) .

Årjlng (hfi,str o. kr. n.),
Vml.

Äsen (kr. m.), Sdm,
Åtvidaberg (kr, m.), Ögl.
Östersuud (t r. m,)*

Skövde*+ .
Srrlngsered (kr. m.), Äyb.
Tidabolm (h[st- o. kr. m.)
Tidan tkr. m.), Skb,
Timm€r8dal& (kr. m,), Skb,
ToNp (kr. m.). Hsl. . .
Trådet (kr. m.), Ävb.
Törebods (håsr- o. kr. m.),

skb. .

Ulricehamn (kr. m.) .
Unnaryd i llo hä.rsd, Jkp.
Lrppsala (kr. m.). . . .
Verberg (kr. m.). ,
vegby Tttergården (kr.

m.), Ävb. .
Vettanda (kr. n.), Jkp.
Vireda, Jhp.
Vittsjö (kr m.), Krs, .
Vliring (kr m ), Skb.
Vårjöt
Ås Gr. m.). Jkp. .

Äsheds Itexegård (kr. nr.),
Krb.. . .

Örebro (häst- o. kr. m.),
Östorbymo (kr. m.), Ögl.

Vrigstedt, Jkp. .
Överby i Undunäs s:n (kr.

m.),Skb... ..

I
l0
t6

11
23

l0

5

30
12

ll
27

7
2t
16

3

li

4
7

l0
15

3
t0

B

8

I
22

3
22

71
ll l

sl
4l

3
I
7

15
1i

2

2A
ö

3l
I

15
17

8
t7

7
2

2
l?
10
8

t7

4

10

t6
t4

8
1

2

23

14
4

14
1

16
24

t7
r5
15
3

s
1
,l

November.
AnebyjärnvIgsst.,kr.m.), I l(risldxlå (kr. m.). KIm.

Jkp. . d. n t{ prlsbuda tkr. m.r, örb.
Arvrks (h!,sL o. kr. m.) 6 Såfflo köping (båstr o.
lngålorp {kr. m.), Jkp. . 6 kr. m.), Vmi. .
Karlstad (häst- o. kr. m.) 27 I Vretstorp 1kr. m.; örb. .

I nd ustrikom nlission en.

I. K. - deL är uttvtt: Statens industriir,omrnission -
är: rlen äLlsta av,alla cle kristidsorgan, -com under de fyra kris'
ål:en uppkornmit. Industrikommissionen tillsattes gent.'m eti
re,geringsbeslut den 10 augusti 191.4 - cllgen innan den
numera avsomnacle liysmedelskornmissionen, Ir. II. K:s fiire-
trä11are blev till. Industrikonrmissi'onen f ick sig f örelagd
Cen ih,eit visst svåra uppgiften att i möjligaste mån söka
avhjälpa de av virlilskriget förorsakaile svå,righetcrna för
rrdristiien ,och ltaniverkei' och att tillse, ait "arbetct vid
de inrlustriella anlåggningarna i riket kunde upprätthållas,
trots råvarubrist och anilra prekära. kristidsliirhåilanilen.
Dess tillkomsI f öregicks a.v överläggningar mollan rege'

I

12

4
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ringsmedlemmar locir, leciancle män inom inrlustrien och fi
nansvåirlden. Emellertitl blev,6lgs,nisltionen vål tungrodd.
Kornmissionerr" fick från början- eit tjugotal medlemmar,
o'ch antal'et öka'ries ,ef ter hand, rså atf det vicl slutet av
1917 utgjorde, icke rninilre ä,n 33. Trots ,rlet, att de hrrvud-
sakliga avgör;rndena lades i hånderna på ett mintlre ar,
betsutskott, Lrefanns,en föränrlrad organisation påhallad,
och på förslag av finansminislern blev ,en sådan beslutad.
av regeringen den 3l dccember 1917. Antalet leclamöter re-
ducerades tiii nio; dock rneil iakitagande av, att olika
induslrigrenar bievo' representeraile inorn kommissi'onen, och
vid. valet av ledomöter tog man liänsyn till att vederbörande
shulle ha fillfålte att huvudsa,kligen eller till väsentlig
del ägna tid och kralter åt sina kommissionsuppdrag.

Industrihommission,ens {ilrsta orrlf örande ef ter ,omor.
ganisal ioncn b)ev civilinqenjör l(. J. Beslrow, vilkon ernel-
Ierlid den l oktrl'er 1.918 ai'gick för att Lillträda clrcfposlen
vitl Iiöganäs"--Billcsh,olms aktiebolag.

Kommi.;sionct liade vid kalcnrlcrns tryckning löljanrie
aammansäftning:

Ordf örarrde och chef : iandsirövding G. O. Malm.
Vioe ord,f,örande: dircktör C. A. Ramström.
Ö vriga Lcilamöter: riksclagsrnan J,oh. Bernha,rrl

Erikssoin, översielöjinant A. Hultkrantz, direktOr Äke In-
geström, disponenL, Drnil Lundqvist, direktör N. J. Sigfrid,
,Jisponeart Ivår Svartiing och öv-eringeniör F. Wahlberg."

Ätt ingå på någcn detaijerac'l redogörelse för dei arbete,
s'om,av irdustril<,ommissionen utråttats, tillåter utrymrnet
icke. Iiär kaa ,endast i korth,et erinras om de rltttin-
je-r, r"erksamhetcn {öljt. I den mån knapphetcn på r-ar.or
tiJltagit ggnrom försvårä'd eiler omöjliggjor'd" imp,ort'eller av
ilndra anledningar, _har komrnissionen 

- siikt finna u.tvägar
för att nå en rä"ttvis fördelning av befintliga förråd, vär-
jämto- å.tgärder vidtagiis i ppaisamlctssyftd eller {ör al.t
trarnska{fa ,e-rsåltningsmateriaf åvcns,om fiir att reglera pri-
serna, Pi så säfL har industrikommissionerns npp!ift köln-
mit at[ svåi]la uN och ornfatta frågor rörande titlgioäpseende
icke endast av itrclustri.ens utan ,oökså ay den sto"ra alim.än-
hretens inlrcssen. De åsyltade reglerande åtgärdcrna har mani första ha,nC sökt, gelomföra på frivillighetens väg. Men
d,etta har iche alltid låtit sig göra. För ait åstadkonin a ,er.
räftvis lörde.lning av belinlliga Iörr:id har industrihommis-
stionen olta 

_ 
nog måst utverka f örf ogan,clcrättslagens till"

lämpning, odL ,cletsarnma har varit failet, då det"gi:ti1t att
föreLyggrr osrin,i spokulalion nred ty åiIölj;rnLlc trndairlrållrrrL-dc aY va.ror r lollharlcsy{Len. På, intlustrikorrrntissioncns
lramställning har k. m:t utfärilat en mängd författningar,i vilka 'olik;u utr'ägar valts 1ör ernående ari en råtfvis öch,
qFax,sam hushåJlning rn.ecl var,or, på vilka knapph,et råit.

-35+.
Det laller av sig självt, alt en så må.ngsidig verk-

."*lJ-r,o* intlustrikdmmissioncns krävt anstrillande av en

Ii,iT"il;;ÄJiå-äii"rtial' ocn inr,ättancle av en nångfalcl spe-

"iriuuå.f"i"g"r 
rr:led facLmässig ledning- .Till de större av

ä"ät" 
-""a.i"ingar höra incluitrikommissiouens r å'v ar u-

"la"fning,"vars 
vcrksanrhol.nu är för'leiatl 1'rå i'l'

l"lilo,'".,'.,1' roi [.-ltt indrr sl'ri mctl ili|cl-tör llj
i,.l;;tro.r. som förosLåndrre, cn lör Ilytan d c b ränsie
ii;;'å:r$;,",il';"iiic-.;'iöi'o. i,igquist) s'nit en s m ö r i o l i.c'
l';'; i;; n s f lo rm a t o r o f1-" u v cl e 1n in g (törestånda"

ie ingenjör Hj. Ljungh.)

I. K:s hitillsvarande crcl'
förande, ingeniör

K- .1. Beskow.

I. K:s nye ordförande, lands-
höväirrg G. O, trIatYt-

.För tlen stora publiken torde l-r'elilädnat1 savdel-
o i r g 

" " 
luru 0url. 'rrrerfttblkurrta' D"tt star under lednio'g

*o 
-äå*t.1." 

Ilinar Huss ".tt 
ttut till fölid av den i aprii

1918 b,eslutade ransoneringeu av beklädnadsvu.ror låtit sår-

rf.iit Åft "i" sig. Dcss ve"rksemLct är för övrigL ,1!19,'.1:i:l'
*ä"na' ut koniunrtionsrcglctandc ålgirtlcr på tcxIrlvartt-
i.ä.f?""d." tl u:il ta"A, a"tb den hi'ir lcke behör'cr n;irmare
;iä;;;;;' 

-g*kta.l.tud*"u,ielningen 
inrymmcr ..i sig cn 

-ltli;1,;l
fa[d. bvrlcr, och rrnder donsemml solL''rxr aYen e[[ sJ rsKrlL

f iskalk,ontor, son Littills halt til'l huvudsaklig uppgilt
;ii;;;;.';k;- iåtlacLnadsto'oldningaruas efterievnarl och tör
äåitå å"a.rrtai biträtles av ett flörLail reseinspektörer' Sont

äi ärti.ri"i ;" rli f Jr.staindare f ör de t sistr,ärnncla h"rnl,oret fun.g *
t*"'iålt^ö-fi"-*ed,elsfiskalen i Stiockholm, arnanuensen C Ä'

J. B jöikman.
En inom industrikommissionen fungerande särsliild lir{r"

rallbviå, 
-uilt.o 

tidigare hrntllagl alla -är.enrlcrr i avsecn'lu
al.åit:i"g'-"u t unai'to med och- användningcn av rnc[ai]er'
blev'unde? 1918 omorganiserad och fick namnet Metall
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gcl *askinavdeini,rg-en- med trenne underlydandeb;rråer : me{,altbyrin, masr.irilyån 
"ä"rr"^åiäirirrtedisla 

;t-

"-- , *I övriga- avdclningar inom induslrikom'rissioncn rnårrrmrlallas avdc/ningcn f ör gas oclr clckL.rici_t e t s y.e r k, 
- 
vilken utövär kontrott'c,ver gär- ".f, elektrici-1tctsverkens )rush:rIlning rrrc.,l irrän ]- ä.fi'l srmhan,t rlär-m.e{t lrrndhar ransionering ay gas.,och elektricitet. Avdelrningens åtgöranrelen' statdj; sig lit:-"a ;;t eä'-k.'ir,;ro.antnq ouclen 1 felruari 191S, ",snlig"t vitteri initusi.ii.ommirsionenigcr mod,lcla Iörcslirii{.r.r rö"rrrlle itt,.,r.j,,ii,C"n av cas or;jrenergi mclian förbrukarna, varvirl I_rchc,v, ,å; ;;" "-, äi:

-.3?*;
Som förut sagt är deL omöjligi ltt- ino^m rarnen för

au*n"- oodtgorelså,"som av ulrymmlsskäl,miste bli sum'

äri:i-L, ""t? än antyrla rle liijer, iqdustrikommissionens
u"ifÅuäft"f fölit. Ett"par siffror- kunna .emellerticl i någon

;ä;-;&:Jr-;ib.t.i; ictvdaoae om{attni.g.. Till i augusii

-å"ua igl.8 Laclo under inclustrikornmissionens medver'
;;;-;il.; pe A.tt initiativ tillkomrnit omkring. B0 -speciell'a
tontottoingåt och föresl'.riftcr, berörrndo sä- vitt skiLcla va-

;;1";- tfi srn,;rimedel, f lviantlc 'och gaslorrnigt l-rränsle,

fettäfrnen, suc[l-r, 
-mjöl 

ocir- sLarkclsc, kru[schuk, stenkols-
iiä;;; tlir, ull, båmrrll' lump och bcklärlnedsvrror' -hu'
,iä1,'"'.r.i"" 'o.n' ta.t"i; ånro.tt' lör borsibindert, mctullcr,
sas oclr'elektrisk errergi - ja, snarL sagb ailL vad inJuslri
3åh t uniuotf b,chövr "fir sin tiUvaro.- Och viil slmma
ti'dnunkl. Iörclåio etI tjugotal allmlinrre Iörfatlningar oc.h

iriri,skLilrcr. ,oni l.l it.!,1 lci;tic in'l usl,r'ikurnmtsstonens verk-

samhct. ,

Handelskommissionen'

iDc ökade svårigheter, inför vilka dtn ncratrala handeln
stälJdes efter krig-sutbrottet, gjorde tlet. nötlvåniligt för

"åil fi"a att löra''en energisk öch oavlåtlig kamp.fö-r sin

banrtelspolitiska självstäntlighet Kampn^redlen blevo i första
ron'nrct'."pottlörb urlcn, gcrrom r il k a lrtgiugsp r r rLkter's-kapa d ls
iår overeÅst ontlnolser, 

'samt exl'orL- och transitolicctLsor'
iiamla tiders utbvte av varor ntot varor k-orn p-å"visst
*ali titt hedcrs iIen. Den titligare tillämp3rde ordning-en,

årjist vilka cxporiärcndet bchandhtl''s dircki inom vcilcr'
t O.ioau departälnent och dem'erfortlerliga -sakgranskuringen
i resel stöaae Iörst efter formliga remisser till vetler'
loiafiae myndighetier, blev 'efte,r håncl alltför omstä-nc1ig 

-r

den mån som" antalet dvlika ärencien ökades. Sårskilt
visacle sig de rnångf aldigrr remissernr till -in 

clustrikornrnis-
sionen inlebär:L en tidsöilande 'omgång. I syfte dels att
befria arbetet från onödigt tyngantle '{ormer och samtidigt
lltla Iinan.stlcpartcmcnteIs nrbclslLörJa, dels ock. aIt i gcmen-

räi" otiioi*"blon samföra den sakkunskap a^v olika slag, scm

för csoorlfrårornas avgörandc ansågs erlordcrlig lillsatlo
t.--,i 'd.; 8 "juni 19l5"SLateus hrnciilskommission' Scdcr'
mera hestot k.'m:t för att undcrlåtta kompcnsalionsaffärernas
råglåti"g, att till han'Lelskornmissionel's skulle sammanföras
hådl;;cäninsen av sumtliga rärentlen, som anginge- Sverges

tiJåif"ö.t "imporL från re'"iler till tle krigförande länderna'
Haiigencm har ,en avser'ärd- d'ei av utrikcsclepartc-men-tc.ts
b,;l;ft;'i;; med dessa angelägenheter 'överfiyttats till hanilels-
hommissionen.- -Tiå-,ufttt annan har behov framträtt av föråndringar i
band.elskommissionens såväl yttr'e s'om inre organisaticn'

Ileklädnadsavdelnl-ngenschel, överfisl;alen C. Riörkrnan,(toccnlen,G. ljrrss.

skilti -Lctydclse fiir det allmänna cllcr för bcf,olliningcn idess JLclliet eller ä någon viss ort, i främsta rummet skolatillgorlos'es. Sorn t. t.' iorest,i"ri"'r" J;;'"å;rr. avdclning
lir"i_:'flt.":d" vjd 

. 
kal encl ern, trt;i;l;; i"g."io.' o. Damstetl t.rrrouSlllhonrmrssioilon ägcr är-en,cn j ärn a v,teln i rr g medövoringerrjör T. Roollr siorn clrcl. fj""r'uärtåmli.l hrrr hu_

ni;"o.l,,qlll 11."1!. '"cl"l:lg av jirnimporrcn rr,ån T.vstr-ruro) lllatanden ö\.or sökla expor.llicnrrscr för järn. slåloch i järnindustrien använda -t-ä"ii"Ssn,äi.llå samt åtqår-
9:i tuI. avlrjilpande av svårtshnr?r i,ö; i;;;;,;jr_rlion. 51r1.rqcn trnnes en sirskild _mililäravci clning. .lodJ avör'erstelöjlnant C. A. Ryrber:g. mifiti.ai.åefningen I,,ar vert,stäl1t ulrerlningar orn riet öundga;giigu"-l,ä'h:,runt {ör ar.mcrls rtlkning av. ransone.raae 

"oiot"sri*t 
-ii[ 

inaustrikom-
ln-!srlnens rcsprklive byråer avgivil Ijrslag till varuran-sonrerlrg m. m. lör arrndns olika myndighäter. En inornlcommissionen 

"tidigare ielintlig tit;";;; d s a vct e l.n r n g, som hade att fördela , stalsbidrjgät" titf uppforanrieav 
- 
bostairlshus ,ocir smålagen|eiåa 

'iiÅ"" 
unäer f gfS sinyenks.amhetöverflytta.dti1istatenslygg"åoi'I.,yra



*S8+;
Liksrom i industrikonrmissi,onen tillkallarles,efter hand ettså stort antal ledamöte1, glr d.tt; t-;;h";ör sig inverkaclc
l{,i*::*:^.0?",,åb:.!.t: t,i,tgå,s,-"å"h f#',iä skuu besrörsvIr.l\u.r'eL 1urö €n reorga-nisation av handblsko_missionÅn,vrngenom antalet ledariöter ua*untfigf- 

"åafroi"gua.r 
- 
ålihLrvuds:rkligen sådana personrer utsågo"s, .r* hud. tillfålle

lL,.!:.*1,"::: '::::tl,su. tla oår.r"r"urt ä?äå r,**,rt,re arhorcna.rrrrr.r rerna ornolpanisation och se.ila,n {örutvarande leOa_nrot err strt srir,j ct F. Th.-r.r.sso.n 
-'avöe 

ii "f ,".' jrä"delskommis.

i] "'li ^,|. l*lii"t: ^ 
o" lT"il'n I t n in g r,i'äio,ä.ä,, i;;ä;ilä;; ;;;t'. D. r role. vrce ,or,lliirande_gnneraldiroktör X n. trry*eiiIt,d,rnröier: tliroJitöron J"h; Få;h;i;,';.",:;;uilon.ut U. I,.[]nddn, Irih^rre _A. T. ,tJ^r-,"lra.'gå".1'rii;å?,'Jrr J. Sachs.'ttspcinontor C. Stori,nhrnn, tuf f m^ilt,'gen i'' 

"lt 
rgltOrtrnto."tI{. S. Tamrn och riksdagirnan C. sl- å;""ää;.

,r - I39 1;;

' håilanilen samt {tressu{,om överhuvud. taget alla ärenclen' gut

.,' iäi- 
-iiriiie"" 

någon,sirsltild avdehring-inom komrnissionen'

''' ä1ä 
'iät "ää"*äit--tJief at avletning"schefen K' B-ergendai'

;h'="* dess sctretcrrrc -tuttgerar selrctcraren G' Grönbcrg'
"'" t'i;.;;;;ä;i; ic ;ri hancligger bcredni'qen. .ch
."p.,flfiJn"." 

" 
av' ian,tligi exporilicens- och trensitoliccnsi-

."r1 
"iiä"rlifi"ons:irena enl Åv'd eln i n gsche t,är trr I lko ntr"rllör

ä."n. 
'il*iÅ*k;;J - 

o,n,rrru.ntun T' F[cd'na't som sckre'

;;t-;;. - ij;;;a avdelning är upptlclad på.icke minrlre ån

r"--'"' oliL" 
- 
lerc.lningar'Iör stiioa. vaiuslag' .sLt,L'in1l.a, 13

,v.ielninc för mrshiner. redskrp och vcrJityg I allmann€t'

ä""'rät 
"Ä"itt"[.-ittinet, 

sepaiatorer IR' B'r en för iåra
och siål, en Iör verklYg o. s. v'-""" i;;;; luua ttir"in ga r för lörhandling. *".'l-ltqT
nrrn.lc låndcrs rept escnlanter ävensont för handläggl)lng. I 

-ov-'
"iot: rv irHn(lcnrörrn.le imrrorL från respck[ive lind''r' Ue vlk-

ii;;J; ;;i;;sä avtlelningar äro dc som inrättats tör de asso'

;i:;;;; 
-;;kil';; 

srmL Tör cenrralntaklcrrta' I den förra
- i;;;ät".;; uua.ttt;,'g*.t't-'f dirt'ktör Jo1ln l'rcdholm och

i-'ä?;-^t.;;;L [o'it"r"" r. Lun'Jgren' Lnrler den s' k'

iv*tn,i,uO'etoing'en sor:ierar en jär"nimp'ortsckti'cn iör f-rågor

iåiäraä il'p*t' av ji-rn och itål ,från Tvskland o.9h qn

icicll,revsektiun, som" har att triffa 'r-vgöiarLden röranLie

;rl.;;;;"it;;y!] tårte"o,to mccl tvska iejdbiev (Gcleitscircrn)'
i'änuiuttti"e'"till avdc'lni,,gen ii'ines lnrätlad en kolbvrå
ir;. 

'lrl?å" -?oÄn,.le. 
importän av kol frår'L Tyskhnd- ipdy

ietlning' av byråchelen th. Fiirst' -.Yblsiligrre. lotJrnd.o

i*i,ortåv,lelni,nsår äro ati ianteckna: Skandinaviska avdel'

;i;il;i;;ä;Toloq."r,.t I(. tsergentlal), avdelningcn ^iir,lt'in-
la nil (irigcn jör H1. de Laval), avdelninegn lor $vsstarlct

iiiiåf,'-.räi' avdciningalna Iöi Hoilancl, Schrveitz, Sprli:tt
H.""ii. 

"H;d.r 
(avdcini.ngschcf direktör John -Fre'Jhulnr)'

Siotlis.o finnas iiräLtadc än speciell sjöfarLsavdelnin3 under

i.d;iti;'-r; ;ice konsul R' Göhte och en mairneTllortbyrå'
soro gät.stes av överingenjören i Järnk-oniorei A' lvahlbelg'"""" ffi-lG;ta av uom"midsionens avdelningar ,åro- inr;'mila
i Bir-eär 

-J-i*to.g 11, medan kolbyrån hår lokal i f' d'
i,"t*ii-i"uii"iium", sioirrIsavdelning-en i -riksdagshuset 

oeb

malmexportbyrån i Kungstrri'tlgå.rdsgatan ti' l

r)r,lf;;rutr(len i H. I(. larrrts.rru\.du: llt it T rolte-
Chef..n för avrleln. för rle
assocleråde nrakterna, dir.

John Fredhohn.
I{a.ndclskommissionens arbete har varit av såclan natur,aii r.lt't i r.eel måsi .61nsjyx, ;.; * iriiirg seki.otcss.De[ är därfö"r ickc rnojli[t ,tt 

- 
iaä""' 

"äc* tl,elal.ieradcrrppll.nipq 11 römrrdo ae.", i,'uriisän,rr_i.'' råffii"irsionens hu-vu,ru1,pgilr har enrcucrri,t ;rl;-';[""hrfij;;;" fråsor om€xportfiir l.rud oc' cxnorl,licenser ;;;; -;;-i,iärriäiä1, .lii
ålqärder för unelerltia"ou 

"u-iip"ii;; iji råncrer. I sisr.nåmnda avseend.e ha. kommissiärä"i,"a.i'iärs ta_n*t 
"r,b'etydelseiull meilyerliaruid ;;;";i;..;;ä;t l"u aun rmp,ort,sottL nrö.iligg,iordcs gonom -deq]-.iår"-'rl*aälrrvtrlct mcdtle associorede nrakteina, ocn flAanAät uJ^ä'io" ändamåleteriorderliga. importf ör,enrngarna f ör ,olika branscher.Kommissionens arb,etä ar uppäetJ*pa ä;u"a" huvud.avdelningar:

C en tra I li a n s lie.t handläggcr allmänna frågor, sär_skilt sådana som röra krisJ;;äJ:i"sui'lå't'#""rj.rt äro aviuridisk natur, ärendu" io.ärää- täi"*i*iå"."_ inre för.

Folkhushäil nin gskommlssionen.

Den av statens kristittsinstitrrtioner, s'orn-för den sl'ora
atimaniiete& torde vara mest känd * om -dock mera till

"äÅ"ut 
an till gagnet - är frolkhushållningiskom.rr

*i;; i;" en, äeä centrala myndigheten för statens verk'
r"*rlåf tot t6tttattngens trygfan'de.- D-e-t hor icke endast
firl--å*-*airru"ta undairtagen äIf nn. II' K"> identifieras m€d
h,;1;- d* rof'f enttiga kristidsf örvaltnrngen; tleu uppfattnin6en



*.* ditl p;:r * *xI ;"q

rif tväriujir rny,:ket ul.hredtl aLt sysie.rnet,r'nd"rst vilar pöfol khuslral,rr in gskon, nr issioncn sisoh f ,r rrai,ri, 
"l.atiorr oclide an'lra kolr"missioncnra sjsom rner cjft.r miirlre självstin-diga undcra,u,telningr.r. l,.t e "ns pr";;;;, '';;;. uröyrr cnslr;ing kritil; övol ljrt sl.;iliga. Iörlr,ryndorshrpct, törcialleratt äga en t(ännedor.]x om, kris?ids.ir;;;;iilil;# organisation,sonr sl.i_ckcr.sig övcr d.ci nrosf e;c,ncnräiäl"Jir l,rr sålun,_lauplrrcpaJe gå*gcr rriinI a{r Li,Jrrirg,rini,*'oi"ltott i 'lrnds-orten" talaf orn rlen or:h don hommissiouän"'r;,** ett F. I{.K :s,verkstilla.nde organ... D.t t-ä;';x6;'.n:irl" trtiru särskiitframhå1las, ati J otkhu"shålr"i;s*k;;;ri;;;;;.;'i srålte r f ör arryara öt'erordnad t. ex. bränsle_ octi ;nUmstilfrornnrission,errragenteraot veclei'börancle.,lcla't.nreirt i;i;;;;"";"rnnra siäll_ning sonr tlessir. vilka agu iutit fri.ie.^åä",gånisrtion o,:hförvaltrrirg.

auist. en sammanslittrrinq, sum setlermera- förstärk[s genom

oit oiår-to, h'cs[åencte ""'!äitäg';; 
Gustat Cetlelholm' Iant-

;l;d;;;' ionln rqiiuuonl- i- Siotttrndshrrs' hvarndirektörcn
n..-r-t Ål'anlin'llr nclr it'Ot.^ Ftrilda Carlbcrg' Den livsme'

I.'il i'1it t i tl' å lj''i ä - 
" " 

;. r' 
" 
Ä' i t t io n I ö rn å m I i g as I t c pr e se nter a-

åe. ulmärktcs tu ,,urr,ilplori iv.brodsirl bcL prisrcglcran-

ä; *i;ffi;i' iå"toitn" Åatn[ rcgterilg. av oxp-ort'cn av anl-

malisira, fötloårnnen t tJrib;"tl "t"ed'kompcnsationssystern'

HuvuJsvltct' *.tt ko*n'i"i*ån" uilttt'"söm' 1ördelades på'

;T#";il;;,'' ru uiit"'-p"**ltt- och--Iotlerimpor[bvråerna
-:fi; ;i;;f;;'iaiiug'tv'Jil';;;; d' viktig-astn' 

-var atr r'irI-

försäkra konsumenterna*Jivsmerlet tif rlmiiga' rriser' en

iiiiå*ä"'t{ 
" 

äii'HTå llnil*r.:t åä1, ålf, :;l.." ""

F I l. 11.,. ot dlrin1rl,l.,. 916 11prr1
direkiör I[. lilntoitit .

F. Fi. I{.:s i.ice orrlför.alcle,
rltlnr;rrr I{n Lit Do lilberg.

.l rrrJ br rthsa r d el ni tl qe us
orttftirantle' Plof'

II. JulLLi*Dantlai

l,edarno ten Prof. Nils IJalssotr,
tillilia ortlf i st:rtens

odlirlgskommitt6'

Vidare inträffar rlei ofLa, -att nolkhushållningshommis"sicnen .förväxtas med .iior*"å.f.noÄis;il#r;, vilket clockär nriu,lrc under]isr. ctå ,ju bågse å;;;";;;;;itti*"", aa"åäe:cistcL.a,tc sanrf id_i!r, hrd'c ;l;';;rrrissä,,,ic"ä.h detr ri ren.[av sanuit anf allande verl:s arnl, e ts områd J, 
""" 

oio"*f igfl;t, ;;;;
"{ock. nu,n c'rr, ä r avliigsnr,t, ;;J; ; Ii r'.Å,:,räili."mrnissionentrppl ijsts oeh rlrss för-vrl lnirr g ovcrt f y tirLts pl i.f tfr".frliiri. grlhomrnissionen.

- S t a t ens I iv srl-,e del-s kom m is si o n tilisattcsden 11 auqusl.i le14 tr-cd ;r;pa;j! äii'jäi;i't.;rrrålanrlcnaå ii'rsmcdelsmarknaden 
.ävenso-an alt eftei JmsirinalgLretcr,ro

:i:l:_:.:rl:::,:ilg,. .l,o' rr m,t euer l*-","äå.r,".ani{e myn_uIgItotcr lrrrasl.t ;tgäi"dnl.iör. avhiäI1,:r,n,lc och ut.;årrrn.n,f u äido _gen-om vilidslrrigoi våiia,le ,irrr,i,ii,i"r,ä"'å ärmnua rnark_nrd. Me,llemrrar i.än blcvo lrr ndsh.ivdingän gr.ve HucotrIa nr.il I u n,.-orJIöra.nde, g.n"rri, tii. riu;'li. ä :äyi.ri, " 
o"å.å,rektöreq Wilh,elrr Flacti ooh guo"rutJi*.ttå";?r";in; öil_

Sedan emcllertid el mera kän-Lrbar knapphet pä vik-

rinuru"iäääi"nnen-borjadc gora sig gällanrlc och tunsonrc-

riäe tilt all no' ja""mä' au*Jtfu" sockcr - visade

ii'io 
" 

u a 
" 

a'^å ; si' r 

"t',,1o i*rg;';1 ;J-"1';HL 
" 
åit :i j:l' i!ningsuppgifter som-' da

reJ,l atL övertaga ,,.*, "niJttJdcs 
åt etl särskilt för ända-

milct lillskrpat nytl t;;;; F ; tkhushålt'n ing s kom-

;l'I:'. i';;;'":' r1.'.rut'3Ä''r'ot-itti'onens tillsä[ianilc fal-

tailes i konsol.i tfeo zs" s"piernber 1916' och enligL forntu-

lelirigon av rrppclra3nI tttf l"t t"it" ar-se tttarbetande av för-

slau till LcstärnmPlscr "nä""Jt 
itgtcringen av konsunttionctr

ffi'*'^i;;J;i"uu 
-*o"k",' iui;;;;;;'å" arid ra I ivsmodel i den

mån k. m:t cl;irom tOrotOn"t:' 'Ef tle brigg.e kommissionerna

överlä1s a[[ r-ar fot ti*- nt1Alt"u*, ung"titigr,nheter rörarrd"c

Iolknäringcrrs behöriga iiltgodosee'nde; en dualism uppstod

sålunda, sr;m alltcf tcrso* "ä**itlinitgnl uu ..re 
glering-s- o-ch

rrnsonerinssve,k,n'h"iä'uioiågua"t"LIcv -till' mcn för dct
'h;i;;;ii å"tligen måste leda till omorgirntsatron'



*42'- *43F:
Genom reqerir.rqsbeslut av tlerr g jrrni 1g1Z uppdrogskJara lirr icr iöi res"p. r."-rnLri**'"r*".rri'åi.upngif l.er: .livs.

medelsko mrn issioncn' liru- "" uiåu i; t* il'. ;.il g iv a nde insrirrr.
:]^o,T_.o.h fot khushålJ ujngrtåi"Ä;., iä,,'.o* ro ri'i", atL vare för-
I:11'f ss.organot nre.d övirtrganrle, j,i-i,tr å"i.n i.:;-rrt,aär,f ,,Kommlssrollcns tirliorrc - åligganrtän i dn{.la l,ä"r;;;;;- ;;rrppdelninr, sorn äri,te b;;iä;;'";lii, 'uieiil,ä.,, av fiorårcr.d å I i vsr neäelskonr missione-n'i;;n ;;h häiiåi ?r tJeaigauns.tlndcr den fid. som förflu{it s,edrn folkhusLirilnincs_ko:nnrissionen rlen rB 

"tr,rrrL, 
-iöre""äuj;"å" 

roslera soc_kcr-förbruknjngcn inorn rr"a.i. 
-t 

ar iägoi"prf 'r;ugnndeismark_

i11:,- gradvis ,.försärnrars. ..[ I p;?;;Jiion d;rrr{I konr.mlssronens arbc[e öka.ts. Vi lid,a f. ii. f"lrf pe le-"ft";;ä;.gas[e_. savå1, vogcfabilisk.a.,.0* *ni_rti#å' iö,roä.n.n,,ro.sonc.rrnqen har rnrst utstrji.ckas titt rfl äÅlaiLa utom produk_Ler r,v spannnrål även, mjritk, srnår, l;;rk"";;;"ti., kaffc o. s.v" ocrL ävcn Iör iorr'lbrrikcts 
"ån"iitt rr'dr"iitstri.n.;acnhctc,har förLlcinincsDrihcinen _art"iiifa*ilJ ol'il, "j clrs krcatu-rtn ha unduåi[ aLt fa'_sin_ konsumtion-rcglerad. Och ansvaretIör ,.lcL_hoia vitar pi. F. H. K.;-;;;;[_j;"J;?;

k'n r ro I rc.a u r,. ii. t,ir,".,.'uää'..-#';;åli:1J"å:lll, rtli;;rrriindrrins. DoI siiger .ig ujiitui-ätt"'ö. "l.ariu"n,le 
av

; i:ll:1, ;:iX;:rn 
he t e rrorrrr *"'o' * v..tli" o*ä u,,'a o J'ä,,,rål

l"olkltuslrillnirroskommissionon som besjurande myndig_Iret bcrraktarl t csiir f. ;. 
-;;" 

äu 
"r.ä"ååiii, 

förctriidani1csir:i1 pr,orluktionens c
. ; 

"r 
r * i, riÅ,.ä;:'''d.',{ii..j-iä' 

äi 
ri!]i?ffi 

?!r *ii;!:it;"ålfigeneraldircktör llenning .nniq"jrt"-"i.å"',oräiorunau äro råit-marr J{nur Dalbcrq, toiururiai,ae-jr;;;;i#;rsr|r och by-Ilrctrotcn r l:rnlbruksstlr 
1_lso.n Erift In;uill;r. Ovriga )o-

'l am ö Lcr i.ro : direk I ii roå X"J g.irur","ärä='rn'r,r,rlarerr 
Be rn.Lard Ftorin: översren 

"id i;;;;"-;ilidai"X"ö]'e. von Geger-folt; prufessoln virt cpntratun;irii;;-fäiå.Jålrua..otlet 
oåjord brtLksområdef Niis. rr, nrro"l""äli"".il'"." i socialsl vr-cl_sen iluqo Heum.rn.,;r.sgiraJutl;rk,;;;;'ii, -a"t#.il,rj.

Hitdcbrand; "sek 
"io.",reä " 

L;;'*r;;if"ä.ä,toou*i.o" pro.fessorn H. Juhtir-LrannIeiil" råä.^åii,i""], riksdagcnsandra kamrnrro G. V. Käilman; grosshancilareriLennart Lars_son; rssessorn i Svea bovräti Custät linästedt; rnarin-rrrlend.enIen Cu-nnar rundi;;-,];;"m;j"n"'"äu riksrlagensandra kammare Ol,of Nilsson i'Tångal reAä*oiuo *o rikscla-gens lörsta kammrre nrriföranden'i'nr[iÄffi;' stadsiullmäk_tige C. E. Srenssoni r'orcsffinarrinn*"]äi"Hiåt*s skolköks.
i:,Tl:"i.rly,l f"rök_en 

.t 
ngebors-^w"iil;'i;..1 i"å;"." rör ranr._oruKssKotan ä Biri-rk,r-.Säby Ce-org von Zwåiqh.rgt,"-airo,n_llTl c o' L*{. Ä keriin d h sam r,r"dåd ot;;';r- ;;;?,scns f örs r a&ammare Nils Åkess.on i Rebbciberi,a

Såsom sakkunnisa ali- t-itriå?*'tommissionen i dessarbele är'o a' jordbr[ksmin;stern tittåiiäääi"r,oa&möterna

av riksdaqen.s första kamtnare, lantbrukaren- Joh' Nilss'on

i'siäiiä""Äii,,.,--.åä*[iot.n Anders Pors, bageriföre"stån-

åaren Ötllund och iantbrukaren f. P' Jespers'on å lJonsb€rg;

iä"-.i*"t uo- iikt,l"g.os andra kammäre, banvakten An'

ä;ii- il;;;tto :i natio.t och goclsäga-rcn A' w' T' von

ä",e,rd.t" 
-åtånsoro 

handlanden [). P'- Jonsscn' Stockho;lm'

o'.t, C-i."t tOt.n Axel Bosin, Norrlvill. Ny-adrl'"-- Tiänt" är såsom mctlicinaistyr'clsens ombud i t<om-

rnlr.;*.^- Jooåtanua mcclicinalråclei G. n Stenbeck' var'

iaÅto viA sidan av densamma är inrättatl etL kvinno"
i!.i.'"rr"-tä."4iä--av''foreståndarinnan Iör Statens skolköks-

rärii"ttiri" Itoken Ingelrotg Walin (orcförrn-d9).' fruarna
'Aono* 

[nsehnan. Sallsi'Obadin, Märtlra Silfverhjclm' Katrt-

"F.i-f. 
'g;tttt'' o.h Adt,t Carlsson f' LindskoS. y.1kes;1'

;;;kiir";;""f;oken Ketslin Hessclsron, frökcn Sigrid' Gö'

,ä..ton, Sandvjken och frölcen Hilde Carlbcrg'

Varrrföilnedlingens ordf.,
riksdagsnran C. -8. Suenssort.

Varuförmedlingens förest..
dr Yiclor "Ioftansot.

För vissa frågor äro i övrigt fötjarLde.sakkunniga an'

rituAe,'pr;läsioto "i ryi;or'ogi viä Karolinska institutet 'T'

äl-'l;;";;*, 
- 

forste" 
-aktårien i s'ociaistyrelsen Berti'l

fr;-#;,"äi. 
-'a 

'r--ii.' Iluss, överkontrollören, fil' cl:r C'

ä1 ä-;" sår'o"iå och direkioren L' H', Kvhlberg; för kvarn'

inaiistriåo, Ilirektörerna R. Boh**tt, Stbckholm, C' i\ils'
-ää.'jit;..iit".iuå, o"tt R. Ruborv, Malmö, samt f-ör tr'ågcr rö'
.-"å- triiii'"rnar ledrmöterna av Svcnska lullLlvarnarnrs
tif.t]ätfrii"a J.tl^ Uutttttöm, Fjärclhundra, och Gust' An-

,r.rrrr", iirtlo luutn' Uppsäla;-Iör fotlerimport: Direklöreti
ä.'ää"i,tut, {ör l"eeriridringen: FiI tl:r Hj' W-aIIgren' och

J;..kiå;; Nils \Vestårdrhl ; Iör rcstaurangerna: Direk[örernrr
ii: i;;;i.at *r,, c. Stcinwall; för hanrleln:-Grosshantllaren
fi fti"",- Ståckholm, direktören Ilerman Linclquist, .-Göte-
h^ro gr,nsshandlaren ombutlsmannen i Sveriges minuthantl-
i;;å; .lk;iffii.od C. J,too Wallin, Stocktrrolm, och hantllanden



E. A. Thunhorrn i v 
.-. it4 -

[T :; Ri: #iiilT t' H. ] ;: 
i -ä 1, ;. il [,,1'J,* ""'; n* iå t$;, lilt :

_ Eniigf av k. m:t,utfärrlade _dirckliv för kommissionnnsarbctsordnins är der. topan,te urto-i:i'i;ri!ilt i I,_v1js1 ..havdclninqar, -vilkas 
tedamöt.nr i,l;" rnän"rppgirt,..rnrs n;r-tur därrili for.a''e_cler bci;;;tsu; i;;;,iffi Jå.0åir protr.,cenr_som ltonq um m cnrintrcssc t.'E-',,1;;i' i i" r1r..lyikt harrLlJseas slril.ligi o.r, rigdrr=.,i,;;il^"iL .,råli;11;l

i;#,' i:å: t.",1ff l;,"i "***:*i-:i 
;'i-,, u,11",o.n,lock rrö ra

,, m +ix ::,,..'# lt : ft ;. ":l,irdil ;-,:: ; ll i! * s : Iradrnarr Dalilbcrg- samt rle n,tl"r"ää',i",riJ^ä,., ay komrnrs-sroncn, sonr i.iro nreJlemma-r av .len hyråliilr ar d,.1,1;1,g, i;1,v,rkcn dcr riir beriunrllins fö;lig;a;;;,,i;;j;, n,irmast hör.a venso.rn dcss r r I om. d,tt. 
-or,l 

f ;.ra?Jn" _rlå.,, i. i" ti",,, i",it, nälkallar, d"n ellor dö övrig:r leclamöt".. 
"".f.Jå,"rss,orro6, yif .

't;å' lJl,T:'t',Ti:,k"1 å rn' r n 6 1"'6'u.. "v;a^iJ,i,.r 
r r,;.' g,, 

" "rooamnI av. ar[,etsuts?tJr'il;.r 
aktuåricn Irugo ttuy^,n "*o,

. nomntrssronen har -sitr 61,.,_u,1a-,o i Stora Nygrtan 4rr,itrr dess huvrrdkanslr oeh llrrtalnt- urAoinrör^ Jr.o b{.J;j.,);r.

åillt #ll;]ii,Tro,*!1,,'^;, i !åäTå:;$relli å;t-,fål
,,,. .,1'of.=;'"1,,.11åi;,ftot' ?'rnirrg lrar kunrr.ission0n inrår-
r Li vrig r. :i."-ö i;,'"iä'" 

ftl it,y,l! ?'.iI.1l ;i;, :,i,.;i; Iili:,ö t i.
I::-J#il 3]ilff,l'; Jl I'i:il; 

qt, tv'rr ;gi' t "1iJ' å";t' .r ",",, i',,. p

fr;i' fril;rffii;ffiffitr
selmerlnl, ;o;";;åi'i;;ll''ig. uu potalis, rvdnlpin96'n fdr qö,{-
mj.i rs" r, ii,n.'';; r';i1l;1'd1l :1 l1q'"',u'1. -s 

p r-nnr näIis n k i; ; ?; i'
lruklavdnlning, -o;or;"L'-?'ltg.un' 

bröd-rvdclnrne, irr;t,vrår,.

i:; ;xg# iiiili : d;fr:'li lf ' f ;å,f"" 
u,.,Åj 

[:':'j:, :lirt : i
t,;rsotbcvisl"'r;-r"'"-iJ";-13i11'1-cr t;'lit expcttilion t;. rij

I i 
r, 

",-''1a l* T rmfi i iltn år, ru,i* *, ; *Tilii:i:rrtrr gsavcJei n in qcn, lra rrsporta vä,: rn in g",i"''illil r;., u.lnJo,,,-
fl li; 

^,'fJå'Jl; 

* 
iÅ"tl ilJ; 

*. I a v 0,. i[,, i;".; "r0," ij]. r ; a., n s ra g. r,
u"'-__o.h bi, n l. it.i n"Ti; I"lippl 

ys t Li tr gsav d cln in [en o. t 
-t'r" .-'v.]

.. Varuförmedlingsbyråns 
verhsamhet leiles avrlksdagsrnan C. E. SvcnJsorl lo.-.i. 

-ä';1- 'V;.'fl#.,ilhanson 
ochnar unttrer krigsår,ens lopp tagit--eri 

"rfi__i. båtyaundu o*-

* '$lt -
faltnins. Omsättnrrlgssiflrorna äro numera v'erk]igt-imp'o'
;;;;;.i. i"ta.t rgio be.löpLe sig värdct av de furmcd-

i;il"i;t.Ji." titt i runt'tal 4å miijoncr- lir' och 191?

t^t'" Å"f*""tancle siffra iclce mindre an 76 7/2 miljoner
UoA.t f iitto ha.lvåret 1918 omsatlcs varor Jör nårmare 60

ÅlLioi'"t kr., vrden b'cloppcl Iöt helrL l gLB 
. 
mad säkt'rirrt

iton".ttirer 100 milioner li. Pcrsonrlens anfrl är numcra
omkrin? 130, och "autrl'et utgå"entle skrivelser kirtr numora

ansljs 
"till omkring 500.00t) årligcn. :

Av särski-tt' intresie f ör aImånheten torde vara att
rrnnivsnincsavrlclningen' Fom eljcs utgör cl-t led

ini'rir"' kommis"sioncn ocl' prelscn, besvarlr direkta förtr;ig'

";^""t: triuncIe allI va'l som ri;r kommissionens vslks;rrnhct'
trrl-.ig Je iia',,sr;ittrs vid lprsonlige besök,, pr,hrcv ctrler

r l,'lclr,ir. Ar''lelningen, sonr lrilles öppen mcllittt lrl lu ocn

i ocl vissa tider även om kvällarria ånila till kl' 11, har

F.I1.Il,:ssekr.,alitnarien tlpplysningsavd-elni.ngcns'' "' T'.'"liriiiirlitt. cir':t; dr liarl H[lctebruntt'

sin lokal i S{ora l{ygatan 36 2 tr', -rikstelefon nårnnani
.urr rfoikl'othaiinrngskörnmissionen> och i växeln >upplys-

nri,gsavdelrringeno *Ilct dircht 2lBtj8.--' 
"- jior,i"J,: komntissionens t-rrganisrtion -.är slutligr'n .att

namna, att idom tlensamma arbeIar en si.irskilti kommittÖ
l;.^--;;1rsc;i.iingsplaners uppriitLantlc, -en. prissåttningskom-
nitiö och ,en [rödregieringskommitl"6. Det kan vara av tn:

;;;; ; täg" d.t a'v san"tmansättningen av åtminstone d-e

tvä förstnämi,cia homrnittdcrna. Kcmmitkln för ra'nsonertngs-

r,lancr bcstar salunda av följrndc letlernöLer: tryr:rc)rclcn E

insulandcr, akluaricn IIugo lleyrrrrn. dircktör C' voli Ztt'ctg'

[ärot. aitåt.r;r J(arl Driisson'oult huvrättsråilct G' Lind-
.t"Ji.'f prissattningsk'ommittdns arbe te -deltaga professor Juh'
li" öo"tif"f t, pr'ofeisor Nils Hansson, direktör.G' von Zweig-
ir"l"f. ntotJftändlaren Lenrari Larsson, fil. dokt'or I\I' N{ar-

.""*,""'.ri iittougsman C. E. Svensson, agrronomen L Nanns'
!,on och direktör Karl Erikssou,.
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Den centrala fotkhuslållrlingsorganisaLioncn, Iör vilkerr

|31 i huvuosak redogjorr., l;;i,;l;i;;uä"ä r,oruru ,ny,ud r g h etcr Iör I ivsm ed ot;ögt ei ing;;.'- r:if t", J"f,iirg.rrt r e tc r Ja sr-
;,!ät]!s sonum k, {örordnlng ;? ä.."äö iiii rsrz. r varjelall llnnas en cller flera livsmclelss'tyrelsu., i. i..,'i6 litt arrtatcr. onh i y11js k;;"Å;^;;"i,usmccleIs-
n å m n d. Livsmedetsstyrelåe o,cii li";*;å.lsnam,nd ha al.tvar inom sitf ,ornrå,rJe ilandlia ,f;; ;id;rt;ö reglcringen avIivsrnodetslörbrutinirson äi;;;";'l ä,:risi'åirs. rörsorg rxrellcr öva tilsvn övei r,uui,n LioiÅ!.o ;;åd";äi;;s.rrcttcl. Livs_
::.;t:,::1i1..,.:."r'na, sum aro 

_ 
nari,rclelnos 

- 
il:ir*n s tu överord-rräue ocJir sla.t\-a sortcra clirekt under F. H. K.) ir, 

"id 
;i,;;

i#,,, ;Ä* 
" 
i:,*lj,T5-..19- _ l:clr kons, u*.,j.aål ;;ik;-, ;r;p ilii",'a',,H,4 dv Ironrmntn,'ilr.na, silnI för hlnd]ravrrL,lcl äi,"srr,,-cic'l,i a l r gor cn spa,,r,i,nå is r,r-rr,'. 

"' 
r,r f .r'ijäif 'r 

"riir.rll,,"i,;socKprl,yrå, er el ior' Ilrra' b.yråer 
-to, 

l,iåIr,,,.,1,,1sr"3t.ir j'r,-ge'.'och en varu.IörrneAtingslåyiå. i-;.i,"1;; övervatranclerLv kriqsll,lrl6rfalLninrrrnas- el'[crlevnatl i,lr varje styrr.lsr,rilt [örloqarLdc .",,ii.tiJ, 
"iå,r"'*där},å1n,re i,,spnkr.i,.c,.fi;r olika-distrikt.

llet är icke m inst p{ .tf e lokala nryutligLeterria err1 yc hiig [ 
. 
genomf ör11 livsme..i',:lsr egr",:ir1g,- lorr'r'1#r an. 1,.ör s i rrurrsr ar-sl'ulla o, Ir rrangokilrarrtlc"vclkl;rÄf,.i'iu..fo tilp erl,.,-j.r'r id k un rra pariI na ät r,n;,, i*i..,,, .t#"',t'i.il _i',,,] r; Jrlll""ri e lsrrä ruri ti crnä i ro til j kornr,; ;å 

";;;;äni.# jitnr. 
gr u'rl va t,

ljil1o" 
genorn val u" au-,0;ii,.;;ii;s;ä;'ä;* varje kour.

Bränslekommission en.

,,, Rerian innarr 1g1? års bräuslekomnris>,it_rn blev tilt_saIr den ] (i aprit r g rz, naae sia;;;;r.1";:;;, trv d{,n Jorn_skade kotinrporien triri,guiu-"ofi"-iiä?"el"lrrskilda åtgär_rter för' brarrsleanskaffrringen. Sålunda Il"A" t. m:t i maj1 
-Q 

16. godkä ur inrlr tan tte' i;;;,,;-;;;;;un',i" " 
r ;'u r*"a ct sk.'r_lnrssronen av cn vndiryrå.-- Dt,nna lfygiarn,a nc;r;a,r- iiiflet stora ämbe[sverk- .som _nu resrderar i f. d. hot.ellÄud.ilorium vid Banturget,,fr",f. rifi rppgiti ni. 

". alt blaudde Iokala livsrne,lclsrrfmrLderna iörde ia, 
.i -"tJir*t 

ogrrna åv-vcrkatl lcd samt. atI i .]"n-rnan ,l f.r"o. i;iir"", iir:rnlislfii'modIa..iiöp och röLs,irining-'&;-";;.'"iåä;' i;;" ;ll.il#,i.r;rillor.vc.LiLyr'åns lillkonrsL _ :rjrmare nesiamt .ten l{.rugusLi I9t6 - inrältadcs 
"o .Lrrii. t,.änsi.ton,o,i..lon,åvcn derrna ernellertirl mcd ett-r;;; l.grir_äi",jppdreg. Derrskullr: pröva ansökrrinr.:ir o,n dispens'iÄ,iln".urrr*u dogl11l'ild förordni,ng 

. uäg.,.ntr._loinua _äi Iilr,i",t"uJe avve(i sås.g,ll .trrJnste i inä.ustriclta ,ntigt;i;g;;; kommunika_trunsurrålLningar sa.ml r issa ajhnänr.f "ver[* .]cn anstailer,

-17-
För ,ordnantle av brånslefi ågan i hela dess vidil trilkcrr
i-tu{Iin.,r l-Cl ? års bninstekoömission. Dess uppgitt angavs

vara"alI sörje för tillgodosconde icke blotl av don erlslnldrr

rr"sf't eiistorlluknin gen 
" utan även av 

- 
transpcr.tm eiilens be-

ii;;'";;-il;;Je. Biand" ledarnöierna i den nva kon$issioncn
;;kt;r-;A;iio. e. l. Chrisliernson, viikcn >r.arit meid

ita"-frot:"t,,-såÅ i'crkstillande leclamot i clen första vetl-

br"rån.-'-""^i.e äv våra kristiclsorgan"isationer tortle- ha fått sitt
arl,cl,e 

-så-'strängt 
nagelfarei" och blivit så hårb utsatt Iör

den ,offentliga liritikeir som brånslekommi'ssionen' I denna

;;;rr-tälfii;; liimpar del sig-heit visst icke att- ltl"ala sig

;;;"^ää;;-triiiks' herättiguäde, m"n d'et ken iikvål vara

rf.af "it erinra, att enligt en av dispclLcnten^ -E' Lundqvist
nl. oii."rligi upp,lrtg i"tlccombcr I9l? slu-[Iör'l unrlr:rsök-

iiirs 
- 
kå;ffiitsiöit"tts" organisation ocli' verksamhet sYntcs

ts. K.:s ordf., disPonent
I'er Anderson.

>rägnaile att m,otsr"ara befogaile krav>. -Det är..'också på sin

ulits aLL oineke. alI br'å"nsLofrigarrs läge vid lcommissio'
;;,'; iill-i';å;;i;' u"' syn.'rlig"ii bekvmmerstr mI mcd an'

ililt; ;; 
"d" -i 

t og gr:acl miiskade sienhoisimporten' Tid-

;;tt.-" 
-för 

kommisfioäens iillblivclse var ocks-å'ogunstig'
il't;;;r;;i; uint... uut"r)iningar voro rcdan avslutrde' .r'ar-
i# i?äitL"I;; ;;; törirruknin"g var lrrinvisat lill dcn vfucn
iör z 

- 
l"iiniiige--vcjinve.nrari""'t. DcLla översteg, föS1 

, Y11
som iiormalt ärfor'dracles för tåckancle av hus^håiiens inkÖps-

;;i;; l6;"4 markueilen. Det föreanns ailtså en brist' upp-

;;;;i" riir'l','ru Jcn vil'liga vcdhvenli[ct, som bcråknai]es
ätnå Ii;r al( e,sitta den utcLlivna slcnkolen'*'u-r 'ä.t* 

ragä 
"[iä.r.tegon l,.tu"o 

- 
rsig kunde rlen icke

lösrs pettotrt ålqLrder enbär'L i plodtrkLivl' sylte' lJci blcv

". 
-"lri*- ,tnoilr tot kommissioirerr att l'ilisc, al't del be-

iiituiiä"'?.aiiåi'tuii"t f årdelades rnellan honsumenterna' på

B. K.:s verhst. dir.'
jägrnästare Nils Delin.



g*^l-* +"*,målsen)iga ;,,:T gcnom årskiuisa .ti,rfrt.n.rngar Iick lJ. K. bräns.leförbrukniigens reglerin! fullL isin hand. Det var emeiler]id._en tr'a"go"d8- 
"öA"vinaigheiatf redan tili hösten 191? få fram itorrå veclmängäer,och mcd !ä.nsyn härliij 1örlarln* uu""rinlnsarna tilt om-rrdpn l narrrcr. av transporrcder. terlavver"kningar igiLng-sallos.riejs å .områdcn, som togos i bgslag, dejs efter nvt.t-janderattsavtal med markägarna,cller genod levcrrnskontr"rkt

ff*"?,si:q titl skog. Lndei dcn lradalte ai,l;; ;oro omkringlv,uuu arllelare sysselsalta med huggningar å leveranskonl
llakt, medan. samtidigt 

- 
92,000 arberare -hö.ggo i kommis.sronens drrekLa tjänsL..Som dagspressen omlälat, har kom-mrssloncn efter hancl för.värvat- så mycket nranJle, ati nö-h,ovet numera anses r.stort sett fyilt l;; iiien Litl 1920

års- bö.rjan. Kommissio-nen har darfoi suösivi*avsrutat sinaÄuggnrngax och eniledigat sin betydanile arbetsstyrka oci.,
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missioitlels ordlörarttle otlr irigrniista.Le Delin cless verkståln
lande clirektör. Inom kommissionen finnes etI a.rbetsLrtsk'ott
med ordföranclen, vcrkst,ällanile direktören och skogsche'
fen Petlers'on som ledamöter samt 'hrr Chrisliens'on 'och ilk'
lLrnä som suppleanter.

,Det lopäirclo arbetet år {ördelat på foljande byråel',
som inrymda ett flcrtal unclcravclelningar:

Iluvudkansli,e t; sekreterare amaruensen P. Ll'

Ilrrltman"
Bkonomibyrån: clief rlirektör G. Björkma,n"
Skogsbyrin: chef jägmäsl.arc O. Kollberg. .-
Jndustfibyrån: cli,ef bergsingenjör E. llillbet'g'
V e cl b y r å n: chct direktör A. J" Hcdhrnd.
l(olbyråin: chef direktor I. Åkennan.

Träkolsbyrån: ch,ef nofarien Ä. B. Parlss'on.
Vårrnel;ekniska byrån: chef ingenl:ör lI. lli1l-

l-rerg. r rl'- ,ll tl- Till koniplettering av rrpplysrringarrla om Jrrii.uslekonL'
rnissiimens'organisati'orr b,ör slntli,g,en nåmin,as, att ett Iijr
älrda,målet siirskilL bitciat b'olag, Aktiebolaget S ta ls.
bråns1e, 1örvallar tlet rörelsckapital, övcr vilket k'om'
rnissionen lörfogar, ävens,om uppbär kommissi'onen tillkom'
nanilo meclel c-rch verkståller uibetalningar, som föranledas
av lcommissionens verksamhet. Akhieltap'italet utgör 100,000
kr., f örclelacle p,å 1,000 aktier. 996 aktier ägas av staten.
Al1 utdelningsbar vinst, som.kan uppkomma av bolagets rö'
re1se, tillfaller svenska staten. Bolag,ets styrelse be'står av
tro av bränslekommis'sion'ens le'damöter. Såsom ,orgalr 1ör
sin vetlclisl,ribution iriom liuvutlstaden har, som bclianl;,
komnrissione'n inköpL Stockhiolms största,enskilda vetlalfår:,
Cari Anilerss,ons ångr-eclsåg'eri, som rombildals och utvidgals
till Stockholms vedakti,ebolag. Under lednin,g
av clirektör I. Äkerman ,omhäncl'erhar den mottagningen ocb
distributionen av ved i Sto.ckholm. Sltttligien biidades pir.
hösfen 191.8 av bränsl'ehommission'ern tvänne sjötrans-
porf boIag, ett för öst- och,ett för väs'tkusten.

Denrförste bruilslechefen.
red. /. "r. Cårlsfier.nsson.

åmnar - sedan sii.rskilda laglcstämmelser mo'[ skogssköv-ling...a_r' -191? års .*sJag ileuol;Iffi;.":_ låta denensk ilda företassamh et on, i " s[örs ra m-o1iigä-iis rrl cf, nioä .å..i,1öt konsumtion--ens l.ille.oLtoseendc i Irrmtiden. B. K:s vork_s.amlet är alltsi ,ro*J.u i huvudsak in,skränkt till aft r_araförbrukningsreglerande ocl aistiibuer;ä;:-'--"
,., ^,_ 

I. .u,rbmd 
. med vissa avsägelser inom kommissionen

i::.v, q9..,orga.nlsairon under 1912 i visst ayseenrle förän_orao. rr.ommlssronen beslår ,numela av åita leclam,öter, ltiancldem en _verkståilanrte rlirektöi. for"ioni"ål täigor. Ieitamö_terna, skogsc'efen llenrik petterson,-rea"itå.'t!. J. Chris_trernson, hovräLtsassessor Rudolf Bkl;nJ 
- 
oåii mrgsi.rgeo-jörcn.[,rik \V. riliberg, tororunit1cs ;;;ää u"*i, ,,rr tec]arnöter disporrmten per "Äna.rson,-'lrvitä, 

irSå!rt"ro Nils De-.lin,. Sbocklr,olm, överdirektör lvar Virgin,'S'Lo.f,i,of ., och di.rektören A, Hul[man, nralmo, öi.p,;;?;i'Ä;ä;;r"" är kom.

Krigsförsäkrin gskom missionen,

0verallt viiltog snart nog e{ter krigsutbrotLet etL m,åi.
medvebeI arbete att rned statsmakiens hiälp bortskaffa e1-
ler milclra do ,olika hinrlren och svårigheterna för förbinclelser-
nr över haven. I försla rummet kom försäkringsfrågan, vi1-
ken Iör Sveriges detr 'orclnades gen,om en s[atens krigsf ör-
säkring, vilken är lrivillig ochr gäller både fartyg och last.
Den 17 augusLi 1914 tillsattes Statens krigsförsäkringskom:
mission meil uppgift att hanclha förvaltningen av den sfat.
liga siöförsäkringsrörelsen.

Vedbolage."ts chef, direktör
l. Äkermon.

Falkkalendern 1919,
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- K'ommissioncn, r.ers lokaler äro inrymda i nr 44 Shepps.
Liron, harle vicl 191? ars slut följande sammansätlning:

Ledanröter: lanclshöi-tling E. B. Trolle, ord{örande, över-
ilirektören P. J. G. Laurin, vice ,ordföranile, direktören llj_
Blonrbc_rg (såsom företrädare för redcnnärirlgen), riirektii.
rerna H. An'dcrsson och E. Lanrge (såsom f öretiäclare f ör
sjö{örsäkringsgivtrrna) och byråchcfen Th. Fiirst. Sekret,era-
ro äro aih-okal'erna C. L. Schönmeyer och E. Henriques.
- . po gruradläggande bestämmelserna 1ör krigslörsåkringcn
ha tid eftcr annan re.forrnerats mcd hänsyn iill vunna 1r-
farenheLcr och sjökrigsföreningens för'ändring. TiIl en. bör-
jan kunde enclast syenska larfyg göres till t-öremål för sjö,
f örsiiliring mot krigsf ala, varjåmte f örsälirinqssumman vil1.
bcgrrinsad, likaså 1örslj.kringsptemicn. DeL skärpte n-båts.
krigct, lastställanclct av spårrzonel m. m. försvårade emel-
lcrtid sarnfärdscln och ökacle rislrerna i så hög grac1, att

Kommissionenssekr.och Kornmissionensförsåkrinss-
utländs)<eunderhaldlare, tckniskeledamot,tiirekt6r

advokrt C. Schönnregr. tr). Lqnge.

det ansågs nödigt, att staten utstråcktc sina åtaganden och
att år.en utländska fartyg, som kunde beh,övas för hern-
forslanil: av nödvrintliga'varor, komme i åtnjutande av för-
sa KTrng.

EnJigt- nu gällancle bestämmelser få försäkringar av
sLaten rneddelas 1ör sår'ål utliindskt som syenskt farty'g san-rt
ftir hcla värdel å sår.ål_ fartyg sonr last, tlär k. m,f "prOvar

tlet r-ara av synnerlig vikt för tillfcirsctn av förnödenh,eter el-
ler eljcs[ {ör r,"idmakthå1]ande av handcl eller näring. F,örsäk.
ringspremien får'.ochså numera överstiga det belopip av sju
prolcnl. sunr iidigrrc var maximrrm.

". i_lve1 i fråga ,om säkerställand.e av besättningarna har
efter hancl statens mcdverkan 

_ 
uLviclgats. Tidigare" å1åg det

endast irom,mjssionen att t i 1 I s e, ätt besäftningarni an-
[ingen gi'rrorn LoLryggrnde {örsåkring e]ler pa a.nnaL siiltvore Li-lllörsäkrade gotlkånd ersåttning för skada till Iöljd

af oiyckslall, härllyt,antle frå,u krigslara, och kommissi'onen
hatle ilå träffat avtal m,ed vissa enskilda försäkringsanstalter
orn avslutanile av dyli.k försäkring. Numera får kommissionen
dir'ekt övertaga även olycl<sfallsförsäkring för hefäl ochr man'
skap å av staten försåkrad'e fartyg. En b,ild av oinfattningen
av krigsförsäkringskommissionens assuransverksamhet giva
föl jande siffr'or:

Till den 1 juti 1918 - då den scneste stora samman-
räkningen företogs, hade krigsförsäknngsk'ommission,en slu-
tit icke mindre än 21,088 försäkringar för kasko och 64,595
för last, me,ilan antalet olycksfallsförsäkringar ,{at 7,476. I
premier ha'de 1ör kasko inbetalts kr. 124,472,707 kontant
och genom revers kr 30,618,181 sant för last kr. 53,720,057
kontanb och kr f5,000,008 genom revers. Skacleersättnirr-
garna f ör kasko och last mppgingo tillsammans till kr.
73,763,026. I pr:emier för olycksfallsförsåkring hacj,e inbe-
talats kr 1,929,335 m,eilan clet utbetalade ersättningsbe-
l,oppet uppgick till kr. 1,151,933.

Det ligger nära till hands atl i cletta sammanhang vid-
röra omfattningen av den svenska handelsflottans krigsför-
luster. Emellertid ger krigsförsäkring kornmissionens statistik
ingen säker .gruncl Iör ,e,n beräkning härutinnan, dii derr
omfallar'endast .av staten krigsf örsäkrade f a,r1
t y g, utan main får stördja 5ig på kommerskollegi 3iffr,or.
Ay dessa fram,går, att clen sammanlagda fö,r,lusten ilein 1 juli
1918 utgj,ordes av 68 fartyg på tillsammans I85,942 brutboton
o,ch att antalet ,omkomna personer ,vitl fartygenr,s f*brolyckanrle
var 199 p,ers,oinrer. En sammanstätlniarg iav do olika, anled-
ningarna till fartygons undergång låmnar nedanstående resul-
tat, där siffrorna åro angivna i brutto-registerbon:

1914 1915 1916 1917 1918*)
t\{insprängda fartl'g 11.100 19.416 13.562 6.196 2.970
Torpederade ) - 8 398 13.861 51.671 31.563
Brända, sprängda eller grn
artillerield sånkta faltyg 5.380 12.994 6.731 2.1s0

Summa 11.100 33 194.10.417 64.598 36.688

Som av ovanståencle tabell synes, vor'o fartygsförlus-
terna på grunil av kriget under 1914 utesluta'ncle, att tillskriva
av de krigförancle makt.erna utl,agda minor. Störskr. förlus.
ten på grunil av minorna inträIfar uncler 19I5, varefter a,nta"
let alärav förl.orade fartyg stadigt neclgår, ett förhållande, sonr
f år sin naturliga f örklaring 'clärav, att dels de minerade
områdena efter hand blivit säkrare kända, dels att fartygen
tvrngas tagaT rg tram p-ä hestämt angivna och ofta minsvepta
vagar.

*) lntill den 1 augusti 1918.
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" Äntalet torp,ederade fart,yg sti,ge r {rå;r att under I g1..1
lrava yanL 0 änrla til[ ,ett to,nna.g,e lv 5[,ti?l br.-tolr unde:r
1917 ocl.L visar, krLa.pplsl någorr lrnr'lglng unrler. innovar.lnrleä[. ucr olnskrankl;r, u-Lrltskrigets \.(,rknlllgar illrrslrerashärav tydligt.

.I),cl ,största an[a]et genom .ar[illeriaki, sprängning el-
I,er briinning fö,r.störda fart*yg återfinnes und;r å'r f gi6 riarel_
ter. antaleI b,etydligt ned,går: Även ,cletta förhållanrle får sinlarklrnng av u-LåLshligot. Den hcLsiakt som nrrmara ailt,
r,rr.Lon"rvflrc. j'edriIes på u-bitarna IviÅgar,t].cssl aLL i 1årrgt
lrijgru glrd än i kligeLs Iörsta år begägna sig av torpcrlc-n
s{)rn vapcrl mot hanclelsfartygen, vilki e"ljcst fa f a"gt'lriiL,-galc sätt, gennrn.etl. par välrikIade kanonskoLt: gencnl atr-
låggande rv eld ombord eller genom anblirrgan,le" på Linrp_
.Lig p ats ombor'd av ett par himrrllskrrrtsstri.arl, kLinna til'l-
iut,e tgöras.

Statens arbetslöshetskom m ission.

.., Sarr l.icligt s,om inclustrihommissj,oner tillsat[es mcd upp-gilt atr stärka det produktrva arbetet,,och iliirrneil siit'ta
,1nt i ,slårrd.llI s).ss;lsäil.a .s1,11s11 rnöjlig"r anlaI po1s.]nc.r,
,)lov rlo[ ilntut. llL,tl 3L |n statcns arbctslöshcLs.
k o rr n ii s s i,o nr. alt lirrna ciirekta utt.riqer rn,ot b,:far,rd
c+l ler iinLrå{fa,cl arbeLslöshet uclr att urilära verkninga,r,na
av rlen"samma. Til,l ledainöter av ilenna kornmission lörötlna.
rles rlel J0 augusli 1914 f. g,eLncralrrifrekfören F. W. H. p:ge_
tuu _(vice urrlförande), ILu Emitia Broonr6, redaklör G. II. vl,n
lroeh, 1;ltigr'år.Jsinspokföron i Srocklr,olin Ä. lr. G. Lind_
blrrm, lllnds,rr,ganisatioLnens ord.förand,e Herman Lrnclqvist,
crvr.lrrlgc,nlö^r U. A.__Rans-tröm, rdi1e[15r J. Sachis och byrå.
chefen clr Cunnar Huss, {ör nrärvararirdo t. f., chef .tor social"slyr.elsen. K,onimissionen har unrder alla krigsår:n bibe_hållil denna sammansättning. Enligt gälland,e b"estärnm,elserår civilninistern ordföranal.e, men d,elnnö deitar numera sällani kornmissionens ör'erliiggningar. Den drygasfe anpart.,n ,av
;rrlr'etsbörtlan vilar helt -visst- på sekreteräien ctr iJuss, virt
r-ars sida sorn bitriiclrn'le sekietelare fungerar första akt,u-
Irktuari,,n Otto HJärte" I ,oliklrel. rned dc fösla av Lrisridans
e,rl,re .Iörr-altn in gsorgan håller sig arbetslösh,etskomnrissi,on eli ö.i'rig[- icko nied_ någ,on eg,en tjän,slemannastab uta.n iless
'orl<sa'rl:el. 

är sam,or,ilnad n-rerl arb,etsförm,ecllingsinspoktio..ens
lrii socialstyre,lsens första byrå. -(telef,on Riksi Se'f e ;.Komrnissione,ns lörst.a uppgift blev att anordna eti cnh,et_ligt arbetr: röver hela lanrlet,,ööii i dctta syfte fick loon u",ili.
[1nsslyr,elscrnas medverkan till ståncl Ioka]r arbetslOshets_
,'rch .h1ä1pkorrl-m.itder- Då det.änpu i dag rofta häncler, 

'ait

arbetslösa vänila sig direkt till kommissionen för att'utfå
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understtiil, kan det i detta sammanhang vara' skäl att på'

neka. att,rlc s. k. arbetslösh'etsunderstöilen, s'om tillkcmtna
gottoio ekorrontisk santvetkan mlcllzrII stat och komtnun'
itirr'lnlno at, rlr: nyssnämnrla lokala iol'g-anoll clter 'olika bchov
och ortsf'örlirllanrlc:'rr. liommissionelr har endasi överlrlseen-
r'Let ör,el rierura hjälpr''erksarnhet, sont vissa periorler varit
av L[cn a']r'e slör.[a ]r, lvcl, Iso.

Etl av ile stösttr fiir,'tlrqott trrL'1et' arletslöshelsrottiniis-'
siorrens hågu Lrilr laliL herät'[rtrttleI av arbcts åt tle stetr-
arb,etarc, siom i cn s)rtrncrligell "orot'äokande uIsträcknrng
blevo s.r'ss].rlösa l.iil föt.1d.,av krigets förl.amairrlc itrvcrka'lt
pä gatsk'nse;rporIcl. 1\'tötlan tlc yn'gre, ogifta stenerbctrr'rri.r"
irrniic 'tivclgå- lil1 altlra, arhetslä1t, blcv det -rröclvl'ndigt..a'l'l;
vitttaga cflekl,ila hjitlpålgrirdcr för dc rrrritrga lrutrrlra -familie-
liirstiilare, sottt pi giutirl au lrögro irlrler cller andra otn-

ständi$hcter icke- gärna iämpacle sig Iör anrtrat alll'ete utorrt

Ärbetsl öshetsko tn trrissiotr err s
sekr. dr 6. flrr.ss

.\ rlretsliishetshorrt trt ission c ns
\ice ordl'., lörre generaldir.

,F. II'. IL Pelleloru.

Irr:Dtt_rrlen. Liel)Luur utl.iimnirLS a v riiutefriiL låu fiir iilrdatnålct
st,inrulcradcs kc-,tttttt.ttnetna till Lostilhrirr,gar av gatsten, och

iör: 1"rl.t',,,,s,rrttas otnlä,dc.hi^'a.n11e iu'tittacles cn slelllove-
irr,"cn rtltul rneti f. gener:aldirekiörcn Pcgtcl'orv sotn ohel'
Slrtten Lar vrd liri[isia titlpunkter själv gjolt bcställnirrqar
,,, l, u(iliouL tlctla tillsk'oti till koinmunlct'cranseLtla irar
stcnleverans, nttlr';rlctL i rcgcl syssnlsait ett tusentel, korta're
l,olio{lc.r irrr[:r lil] ctl' t'el' lttscn atbnlaro. J5n'si'l's trtnLl

clcLta inlr, s,anLl sucirl.r Iörclrg Lör erinrrs orn "ll ilrtlrl
liknaucle, skogss:illskapens statsårbeten, ävcn dc[ 1i1]konrnict

uå kc,rrunissirriels förinslaltan'il'e'och varigenon man lychats
tcr"rla skogs'.rrilingsarhcl.,e åt betydande grulrper av arbeLer-

skor, som'trLi toliil av ch'iftsinsiäll'els'erna inom tortiibrain--
schen eljest skullö ha stått utln mpjlighctcr atL tjäna srfl'
bröLl,
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., ,Innan.vi avsluta denna summariska rndoqörel.e för vårariksliushåitarcs verksamlelsområden, skau tlll slut enclrsI

ifl.^^l^ll- !9tlr erinringar gQras om viterlisa re nåqra kr,slid,.Kommrssroncrs.existnns. Vi ha sålunda bl. a. en. vill<cn,
s_om nrmnet anqer, har lill speciclL uppgitt aIL rrLarhe[arorstag av orgrnisatorisk innnLörd for t llfallo, att rårL land
11U-t:9": I krig, 

,(ordförancle profess,or n. U"ctirrt,.r) ; uiJ"r"llnnes komm i t ter a cl e f ör ln n n s o ^, n c L o'{ f- i - -*::,1-1,"-:"'i,r'j:-l I q,. r å, t;;;; g "äii-"iäi'ri,i',, å
T-e-d^-uppalr,ag.. 

aft lörLandla med rcderi,erf" i i.ag--r,jr",r,lE
uDt'ort ar, brtitlsädsäd, fodermedel m. m. samt,no JiOf artsl
5.t*'\T_' I j.i;"!."1,]lgttltde grosshandlrre Justus,t. tr urru4,
::T lli,,1l! föt 

;jö[artons.vidk.ommandc goncmton' d. ;ii;i;sotn lrallas mpd St.rrbritlannierr oclr U. S. A lln q I n_son träI{as m,etl Storbrittannien och U] S. A. E; ;;;ltens h ästexportkomm,ission kompieilerar samlin. De viktigaste besluten vid 1918

ärs r iksdag
AV

Riksdagsman E' Hage"

Grundlagsfrågor m' m'

1lillåg g till tryckf rih etsförordnigen be-

ttott 
rlältorll'l1tt:för ,"rtlämnancle, för'rän fcm- år iörtlutit'

av till iörsäkringsrårlct 
""iiäi:littioÄäkringsanstalten inlåm-

iå0"",,r'ögiii;t llttttrt t"nti'ita" rrbcIsgivarcs rör( lse m' m'

2:o r inskräntrn'"g i'';;ii;; liii utla"mning rv handlingar

i *"r""it'nl' .c,1 slrt''ä* rr pphrnd ling- m' 
"in'

3:o) törhucl f;'.t t:a'nl'"f"näå uo"t'tt"ating:rr' läkaros m fl'

utlåtandcn m. m. i "llötl'-ä* 
ovs'es I l-agön om äktcnskaps

i-.i'onrlo nch uonlösnr"g, 
";iL 

'onr -iet-[c"rskrp' 
[råg'tt onL

iii?:;,.;' iiLig.:li ? i,Iii"l'l1l'J'i,'1'T.',1 ".n ri ks-
AncLrrnqar r

r:l ;rasot'cln rn 3cn'.llikl'llg.on ltrtt hädrnclter sirlrinrru'

k;;"t;; å"i' t0 i"rtrueri (i stlllct för den Lc:e';
"""'i:tä'iri"t''tåtr tt'o\* i;ilitt (nu endrst e lt)'

['ro t,r-,siIi'rnern, r'oi"- "lä' 
i t stima ri ksdr g, a r I ii rnnas jnom

- i,, ;ii':"ä;g;'-'i'ln' i"t'-'opi":."at ({örirl''ingen litlsbc-

i/1,'iJ,ii"*,. 
-äir," *a pt"n:osirion' c j s( nrrc avlrtrs ul'rn sa

il'. all, Konungcn t'n '"L"nlgoo 
-inll"' tiktdtq"n inlrijthil

hrin.r,lt:lsc tli.lil lör;rnleia "lio, prövar uppskw nrcd Iram'

"tijini'is"* 
lärrtla rikeI lill mcn'."''',\i;1i;; 
i- grun,tt'stt'tå" ;,0- vilrltrs in'om fvratio dasar

frin önpnurrd'f lfurut' ini?n tid'tbcgrtinsning) äch motton'

som förunlciles u* lungt."f,.op".iLlå"1 vilkcn--iltcr öppnantlet

;ff"iää;ä"""taiiit,"iiåt iia det sammantråcl'e' $om ur'

Ordl. i sjöfartskomrnit16l Föreståndare för statskom-grossh../rrstasÅ.\r.atkr. 
"}'"1i:Tl':iå,::tl;:il1#:,

gen- Presskomrnissionen är slufligen t,ill lör att för.rneclla förbindelserna mellan flcrtalct Iod-isloner och tir]_ningsl,r,ess,en. Som,ordförande i de;;; f,ingeru, ch"f",r
l:l ulrikesdrparlemenIots 

- 
pr".sur.lclnin!, 

- 
kanslirl,lot T.n..l0r. l\(il,,lnlssroncns r.erkslällande orgån iir. Sl rtkonr-missi.oncrnas I)rcssLyrå, som t.;*rrås rv redaktör_r,rnar ArrterssoD. Denna byrå är tgenom k,ornmunikder ocLrncrirlelan,len -i -ständig rapport *.ä pråu*" cch besyarar

:ii:tqlTi:,rur1rågrirngar rörancle olika detaljer ay konrrnis-sroneTnas ariJete.
Härmed är en samm-anträngcl framställning liirntrad avde centiala strtliga kristidscrgarie, _ d-t d;l'ättrade >liom.

rn iss ion se lä n de l> l'
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stat.
tillå ggsstat

kr. 621,693,800

-56*
faller näst efter lio dagrr (förut 1b) från propositicnensavlänrnrain'cle i karnnrare]- i *i*in:iri"au-'i"l äge hkvålka:r-rrare; därest clcn rya fie"ry_o"'tlfj"iil"ff""a" helg cllorätcldets,s-vnrrcrliga on,lalrning-ti;,,;;; ;;;;;; nötligt rrrr,.lgtva rrtrlliiclrrring .nv,.rnoli"ril.i.d^rr.--,lu.t 

"i,inqrr 
till d,,Lsamnantriidro, sorn inf;rlicr näst ,cftel t.lugo a,Aar:,trå" propä-sitionens avlänman,ctre, 

"* -l rr*g" il/i;:;r;;,yi.ickas sena'njirr vid srmmrrrrtr,{r.lcl. ruist elir, Jot, ,fd ;;ö;rlt:.r;,,avläts-

.. trl-indre ändri,lgar: i tryckfrihcts_ oclir i k s d c g_ s o r d rr i n g o,,l Vi*r,,,,iii,å,1,";i',,,lrinqrrr rrrlus,,srrre<[ arric,]ninc,v l,.riltrgr,,ucr ur i.i_tlri,,i,,r,,,i ;r-'"trlri.1iiöljdcn förtusl. rv ,,,.df.,urgo,f i3r 
'if,:i, 

r;;å,..

Ändring i riksdagsordningen.

- Ärvoderr titl rikscl.agens r]rec[ lernurar ånrl_drade,s lill [jugo krono-r p,,r ,laI t;ir- n," it",n, surn ickc rirho.sat[ å ort. dir: riksdag lLållcs'. tlut,li i,ni.i':,+oO f.rrn..tillsarnmrrs för viLr.je riksti;rg. Ua.;;;i.; ilå.s"rtr å srrnmau_trli,lcsolten, bcstäridos arväclei l;ri-'i"rä.' iä',_ oorr 1,800kronor'.
Än drin s i rc g 9..lil,g s f orncrr. Statsdcpar:lc_

ll::ljl,j':. ^i" 
gl- f,tstslogs' ilr' iafii' ati" 

" J.ii' r,ogrr rj,o, so,nut:slitmnlcs gclroll cll .av lio:tlurg roch rilisJag getlenslrrltslif lad )ag. 
- 

-vilkon tillil<a rnoii:.i 
"rllio"'r'f örr.r,rcrts [,r._näry119'och r'.erksanrhets,olrrå0e. Seär'.t i"eierlot Jaftadesav I918_ irs riksdag, inrrehir,rrr,Ic ;it-;;1,;;i;,,,.nLo!rs nnrntrri är åtla, under: "det ort 'r"rtiån.ulr"'tii,r,f",n,,ro i.iirslrrrom a.l,t redan nu utöha_ clep,artementen'tii-il"ä.";. ;.'iljc'tt hau'd,els. octr,ett ko,ni,rroniLali,å^iAäi-riJ,"ont.

G'em,ensam 
"ol.l.rg-. tIn;;;ililä b,cgärcle' arriksilagen_ i skrivelse till ir"rgf- ilrli-;;;" intöranrlo ;Lvcn för h'ela fendet gcmonro,n 

"diaug 
p.,i, frorl"" altemcrautloför valen ftir arnclia I<ammaren,odtt'tanAsfingsmå.nnirvilen,

I:ll::: -:.',,:9lin-g 
Lör ornrrrri i:i,iir-11äcånt r,r,r tärnplil.

il::1"'.t .ly d.er) gemcnsrnrm* valthgcns frstställan,le Iiti tir;r rr)olsln sucketrdag. _ I tl.otla sartrnrarhrn( rrppslöls deIslul'liqrr arqörendeiav fr;iqan orn err,,Jiläi"",r?, r,.i 
,*v 

l_Lrå',vrlpttiuder-. lill riksrla.gons nndrr krrrnarÅ. 
^-

ll tt fJ ertal relgelin g,sltriiug"frl a. arrsåprrdctten ..49-r"uO'*a skatanf t"iiiftrra.. ";"?,;?niio 
av t;virligrtjsf riilr, _Lorttagrndct a v d c[- su,"cns.i,, idrnvr n,i"i;"'l ; 

^är:li,ogon, åslrdkommarrdo av lika sior,"pr..åäi.ti"nsr.itt förland rs'orn rsLad till landstilu rn. m. avsl,dgo. 
"1U. 

uppshötos.De_ vänslersocialdenr,okrtrtiska motionsi;;;åö on allmii'o.ch .[ika rösrrätt samt enkamulr..y.-tÄ--äurfrg., -å;'k;å
ä.vens'o,nr högerlör.shgcn our tle.n ab-grraiä skalarrs er_sät{.ard-o rncd titJäsgirö5[.cr Iör "lid 

";;;ji;llsklasser ärandra h,ögc'rgarantiei]

Kommunal lagstiftning'

Statsuntl erstöcl itt sy: lIll.erIigcn sliatle'
tyugcla komrrruncr.-- Åtrsiag irärför gavs mc''l 600'iJ0tJ

krlurrrir för 1U1'J'^'"'^ii"l" in g o, traktarrrorll's ers-å[1rr in g--el till
t,,,."-c.lr',t,{, ilitlrril s tn o tl lc tnlu ar boslöt's' fiommun'

l;:'i' ;.'i;il .rii' ,åor"'i .t''liir'oingt utgåcrrdc (hiig-q[ ?:-- kr'r'

ildI licr dil[),''"''iig'-ir'":igltiJ ltr irt gslrcsv iir 1';r l:r rrdc[' Ätr'

,l ,i,,q i" lils,'lr tiä{uXu. r rti{nnom I'c'tiirn'lns :rll lrv si'11'-

tr.,i.r 
'.f,-rri iii,,irr,,* 3/10 'iJrLrl' 3 20) :rv rrpp,'Lrr lladu knrl'

,'rl','" fär''r'"rtn,l,rll rv rlltrrjitr liiS' lrlo 'rch fji ril'
llöirr'i ng av 'l'";'i';';itt"nl""tc 

{itl"lrt'I '-
r ; ,, ,, *',,1r,'n bnslots lili- ia ' - kronut' pcr tl;r3 lill lr.rr'ls-

irl'l=; i"" ';:.,,ä."'; '"""'"- 1'l'ls än tl.if lr'dslirrgr'l 
'lllns;.1?''l': "ironlolr'till lirrdstingsr"rtr l.roct'dc å 1'lrrls' diir

lrr rLrl stingtt hill ;s.""" Ät;"i;;;rg;t' i liornrIUlrli'r'llag^arnc (Förcrtl-

nirtoett ottt ku,,,rtt.rnol,l'viti-;'" i';i;tl: 1'?i tan.let' i Stock-

ii,jifi,," r,u:,,.a"i;i;;; ;;';; l'rtlsring' onr'klrkustätntrt' satrt
""'"1,;i' ,ocii ltutte,r'sui'rt irlgåendc skölväsc'nclot i villa-
*ir'rl;,'^r,, =iui.,i.t, ir'"eh:ii1.,".li lissrr tnin'lt" otrrfo'trrul"-

;i;l;;i rJ';;,',i.;i;;;,,""i,,"'t i',*,," t'' r' l;rr:s{ilrrri.r.tr rLv srt:rrl-

yiaiöljLllrr lörlttrI lrt ]rr'o(llrurS''lllgl' lul'lr'0"|lroc'

Statsbudgeten '

lJelt av lglB iirs Lilisr-lng las{stiilltla statslru'igeicl 1-'i:l'i'p'rr

sig till:

1917 års
1918 ))

, 918'524,808

SLunma kr. 1,540,21t1'608

l"iirskotlsviiscttclel's a vve cli-l ilg' liårrn bc'

"t;;L 
.it ",:,,f"i 

-bl.-a 
'l;iriIert'rttt att rltrr girl;rdc dc ttrr" l trtl-

liLr'r' -- tt1'l,lrrgr.tttde 'u iitjli*i-trtt 
för,11)18 - c[[':r l lkrr

,ti',t,, lrLi,lgitiIörslagcr vul uplrgj'-rrl'

Rattegångsväsendets ref ormering'

I .,,r rr'r Lr.nllra 1 Stt ;i ttt tt,['' r illllo:2.S.
'i "rloä"'- ttiagoa.t' att {ör b'ehandlingcn av vrss&

rui,,,1re 
'iie's"t "i.-"nititiiat" rlomlör' ändå att- ej .tlere iitt

;;';-t: niitnänr.tt iiro i lritben niilvarand'c' -Såda'n 
tremanna-

;;;tt;,.:1 ;;;;anlråclel unJer eller Ine'llan-tle lagliga tingcn'

och avses ri,ed rl,enna r.irri, åstatlkommanile av stölrc skynrl'

rourh.t vid b'ehandlingerr av vissa dornsaleinuen'
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Ersättning till vittnen.

Ändra de b,estärnmelser fastsl,ogos, enligt vilha, r,iifneli br'of t.måI skola erhåll,a cr_sattniirg ' av--älmanu a rn,,.,lel,5:- böglla B:- kronor pcrllag lri"itc,e-.ersätr;uing.

Social lagstiftning.
Itr y f a ttig vårdslag anlogs.

, lnnebörrlen i den nya lagcn är bl. a. atf räLten tillf3lllg"ll{ i, 
,n1S,g". 

r ån uividcÅ, *inanrlrigr,e[sgränson hr rnolts lTtn l5 trit 1ti år: strtlig inspekrion över tiligr irrlerr;
It-.^t_..i,,:gl landstinge.n överräga ^;; ;;i 

"å" 
to.rira..nr,

spccleit[, Jof sDccttlsiltkrlomar: kommurrerrra skole vara *livl_
diga. att ha åtrlordoinshorn: s. k. ;.1.i;i;;^ ''"r.ärr*in,;ii'l**
av landsfing -eller vissa ,iäd"r; bcstä.muls".na om henr.or,tsrälten ändres; utflyttnringsförbud och rätt till infö;,s;l
.i_iy1:lJio stedga,s nrot, försumlig.a försör.jaro; rle s k. Jattir..vardsm.tton mrnskas något; en kr inna Äkrll tillltöra vrr"efattigvårdsstyrelse m. m.

Dessutom antcEs e.n l.ag om kommunala pcn-
s io's t i tl s ko tt"o c.h s-1u"t< ;t" å'r";;ä."a g, ar.scenrleat[, gir a .möjlighct för komniun att titi pg1si,r, snm å,nirrtnrilnflcl'storI entrgt allmänna pcnsionsl,rgen, giva lil]skoL[ Lltenfatlig-virds karlektrir. så al.i l,ersonnf 

-t"n" 
l,irr.

n r.ktc.]I,: Irl i gs i itLn lir grfrn'*, n avslorsmoIron svl't:rncle Iill åsladkommrndc av" l.illfäiligl. r,,"drvcks-
,t":;11* ^.,?ll .:Ftl gäJla intill dess beslui'äm permancnrloruuri. eIter uIrcdninsens_{ullb,ordanLlc diirom, t u,i,tc t"Jtrs"
1"" -"ju?X: 

g,.1.,. 
^. J... i lö'n.'ta t ionssvai' r iii' il"r ro, l. Berg.man r Jorsta kammaren nroddclade finansministern. ail raoi_ringon 'gj kommc alI f örordrra orir rirf fi iiili ,"r,i.yäf.=1,;rl,if".Aven .övrige förslag i nyktnrhotsf rå3an vicl' I glg ärs

.riksda{ btrnd. "vitka mäikns id;;l;;-,ä Ti"ri.å,,.t" av :p;_iL_bolagens antal nr. m., avslogs

. Irö.91d.+ing angåe-nde handel mecl skatte-rrr slrrt (för tekniska, inrlustriella m. fl. iinrlarnirlj.Ileg,eringens förslas a.vsåg' införana" 
-u" "ätt 

statsmonop.rlå Ir;Lndol med skal.ielri .pi;t *ot;u"Åtäoj "ir. 
a. bchörlig,heten av ,en fullt betrl,ggan dc tontiåfi'' Åoi Iörtäring avdylik spril.

. M-onop'olför.shget avsloss och rätfnn till parLilrrnLlel mcdskattolri spri{. skalt för r rrje å, r:il;;-il;;;s'eii .in,trc an:otbolag.

., _ -F_öIo 
r ilni n q. arl g.1 e! d e v i s s a al k o h,ol h a1-rrga prcparat (innehållende mera in 2rla volr.mp.r;;i-a.lkohol) antogs. Förordningen i"r.r,arr., 

"i7'rtå.1"t kontro[.föreskrifter {ör förhindranä. ou p;";;r;;;;; användnings,om berusningsmed.el,

r
I
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\iirltagantlo av åtgärde1till f örebyggan'
r: oclt ltivende*a'v in'vrlidilot undor lClS'
o' 'iöo]oöo k';;;; unitng' rör-dolta ändarnål

Statsanslag"ät"tfukkass.o,r' För 1919 gavs

c o,,irr 
-=trt nt' förs-iT qsanslig av 1 rnilliorr l<ron 'r'- Förnrrlning'.'"n'eä"'"a" f-ur"s"akrirlg Iör

r i s k a r e nrol. skr'ia tltl i;titt rv. olyckslrll' antoqs'
' ArLrctslöslro["nns i'okämprn'do llärlill an-

closs på lillJqgcst3l 
"iot'f l'fi itJg''r l2 nrilliurnor s:rmt

il;l'';" ;";i' io1: rsrg. högst 4 1milli'oner kronor'
' f)rsersSttningen lröldr's

i,,,";' ;;;f"n a'J'"nisii .l or nr oI rr tl'r'rt1 n irr g

av köiss;u td o.ma r rnluqs'
lplplijl'l.n' i";t^'";';"-ät ott rlen- reglern'enlerrtle

"ro=riirilon"n 
(intrttluninStn) upp-ltärc;t ,.-Var 

'och en som

år: angripen "v ttons'ii'kdom'är plikfie undcrkasta sig

' cr{order)ig tiit"'en"nIndii"s"Jlrnitråila sig tilt etlerril[elsc

rle föreskriIter' s'om 
";;"ifk;; ;åaotttt'" Koslnar'lsf ri be'

t;"åii;; ;: m' skall givrs.könssjuk'
I dcl'la ,,'.t't''tt'nh"llng beslöli .iiven änrlrinr r 11 och

1R kan. strrfllagen"nlt:tonao skii rpande iv straf I

iIt'r.'io voka Iio n til I -o 
I u k I'

l,asen o- ali*å" t"lkpensionering' Vissa

mittclre lörä nrlrin gr r vir'l Ioqos'
lIöinins a v';;;1"i1 n irrg f öt..I'to Ppsski;tl:

Hi;iniis"',"r,'ou"åo*0,:o iot år 1918 äv ersätlnins' sonr ulgnr

iiimljkt' Iöror'dningon'ä"^-'rå"j'^i rÖog om'ersärlninq i

iii "å;t" ;";; ;;;p"p'.k ;i;, åJ"l'n u n'l cr m i lir irt ji n sr görin g

boslöts.

Strafflagssti{tning '

Nv lag angåcnile vilik-or.lig straf Iiicm an'

r,oss. Bestutet i"";;o; äJr, 
-,itulagning"aY den villkorliga

ä"."J;"t-'r;iin*piiÅr'åi-ltn- införancle iv iivcrvakning över

clen villkorligt tlömcle m' m'
Itöjning av"vardngränsetr- mellan snrt'

r"r'i".,""'l, stJta ita""i rt-iilt .30'- ktonol ho<liitc s)rrr

""'fåf;,f ru-porurin-nns lallrndc viirJe
Bo rl t n gunäi:i ;";;t;af Ipåf öl irl on förl u st

fl.v mcdborg"'ii;t Iötroon'l e oclr'dcss orsällandn

med andra f'"sm--ålse''' uif fi"" rc-furtn l.rooiirLs av 1909

års riksdrg. f"lllöliäe:'i'il röiö'ltt-tir's'lrs sonom ändrinqrr

i el.l. llerlal tngu'i'"br"""' 
"tit"iiltg"^' itI ont villkorlig

frigivning m' f1.

Undervisningsf rågor'

Omorgan5sation av det. t-unre tekniska
unt[ervi s n it g"t;"nt,tloå''i 

-tit*a'['n' 
innebärand'c

hl. a. inrillLanrlei i \risterås av en elöktroteknisk fack'



skola sanr.l. ombildnine av
j.. iileblo och l\Ialrnö samt
l;rl'i: rr lr{.t'r,rIlAIel Vtrl dOssr.
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de-,tekniska,elernentarsk,olornn

låj,li* 
av löneförnånerlra f,;i

*61 -
onr skyilcl -li ii r valrlmiirken' Änclringar

vid toeos,

"'u"'uoiiir1ii 
n 1 e Iel c.tonl'rol I gc'Ls ni{

T,agett
de,nna la,g

InköP

.. Ila best.iimruclser argå,,etrtlc Jii rr.c_ r)r lrl'P n s I o r s I'c ql nt'i n g fö r I ä r,, i:n nrs ona I c r.,, ntid rlo allrr,Jinr li;roi orkor, f ,åor." iiT.,,rrnu,sr,nrn;i,.i ,rfotksti'lescniinarierna, rDt.-- ;;l;' r''äliårJ.lii dc hi,gn.e f,ih.-skoi'orn4 ,or'Ii rlc konm'nalir 
- 

",;li;;ilil;;,,.För idel sl;iirsta glup_perr :,rv dessl l:efalhr;.lgsltal,urt:- ' JIr;tlr,lrpl5orralcr 
.vitl 

'råit- 
".r, 

-"r"*rr.åi",. , ilr'e'arbnslutet hl.,. a* ti;r^lrrrli'uril"'ir,,rrä""riå foilisk,la rrr.-f']jlls"" skall utgöra, forotrui'iri fr,jJt,la L'Jh b.l,,st" cil, ,"rruolsr';rr;rrrdc r,rsällrrirrq, orrliqt orL.,i"" j,,i.. 2.100 klun.,pför marrtis ,och 1.900 
_kLqL1& fol."ilri,iäiig lärarc, r,ar:riilL-rrnrra, oflnr. r'ecnnktivo J 

.l u ,n, ir 
'jr,";;. 

i:;,,,n,, rt.c llder..{iträgr. vrrrt ,ocrr'err .l bo-o r.r-,,,i1'fö;.' ,;:;, j;,:crr Jr0 krorr,,,för kvinn)ig lårare;
Pra k tis ka, nlgtl ,orns s liol,or. I,,rilslag l;ir.1rrrgu,lkiinrl,.'s av r.iksdrgen
Reslutet ilncbar "sliåpou,Ll,, 

äv- relL oLligator.jsk for,lsiiil-rrir1x55l;nf;1. tör,rt,,trrrd,, il,r. i i*i i; ,,';li;.:,,,r,. rrjrrrt:x,.,,rl o l s I'r;rkiisk.r ljrlirrgr-..,,"t, ',.rL._.tl,i,',r'"A-'" 
l s rl,.rL lrösr ,full;si,rlrrrr rru,,l rrrr,r,;r "l,llr,r;iir Iii,*o,ri,,g"r,,',',1 ir,r.ikl,,irr.j 

1,,,tJoI nrpd],n1gn1liga Jivot.
lVv vatt,crnrii Itsla-g an{,ogs an. r.iks,lagllr.

,. , , 
(iIurr,..'l;rgr.rr i ,lr.rr. , r'* i,-,x,,, j' ;r',,. ,i i, ii], ,,.,, l;)r, rrr,r,drstit. ii[e'kr,rirrrranJn r.i,nirrr"r;lr r'r;;;i l;,.- ;;. 

..riii ,,l, 
trl,],,t'otk av viss slort,,t- irli- i,,.,,t rrii llrirri i:rg i lrrr*rds:rk cnlt-gt grunJcrrr:r r,,r expropriatiorr.

Ge,our .r'nr'övrrin gsinstitu-tet 
-u'd,crri'sr;rs v illrioren fiirelt vatterLrelks rtrivaäd. 

"1åji1qhäi-äti",Jl,]ara."s Iörst:,gårrgnrr ,rflor 60 år s,,rt;rn ,,,rt '40,c lr.';;,;;; r rlterrr crkr,t.ägero katr tvirrcas rrf.rr11 ,s1s:i1gni1rg-o;tå;;i1[,r, .rir 
'unss

ådra .Jinrros. Iör inrullrLnt.t". 
"t;l;q-;;,;h. 

],iil]t. r,r, r,il.r,rnrjcnv atlrr än frrtcd. t.nrrli$l.lj,,g: Ir".;;i',',i, ;'';i. ;;;.,,"ii,,1;!l'i:1ra skrll firrrrrs i sr"rdan;L ornrJderr i"r.iiiiri,,ric r.all.,rr.surll ;irr, u1'plrrrra il lrgrrkr;rftJsrii,,il t,,rf.,l't,,irrg, rlir rJc.'aIl(.lrr'lri]c skola. rrr,rrliira*. ,,.i f,n,,i" f,:l ,, 
"r'i.., ^qnno,,r 

rrllur,r,rrr s.iö cttr,r siirskiti: riLtr,iii,tc L,n*ti;;;j i,irl., i vilkr r..i,jlå,;vr tlcn fr.tnu.ir n cr. ,n

c'", nrc.,. I 
._;t;;j"; {,n \.;rrtonnrirrqLl rv f,.rn kubikrrr,.t,.r

,,,,rrlilll.",omsrotrr för hancltäggande av i,attcnmåt skol;L

.. Vid visstr större r.at[enliru.{tanliiggniugar iir vat[enkra.fls-iiHrrr',,r1 skvldic li,lan,l,t.råU, -; k:'iry_il't,:l'ir'iäitii.,i:,'tl;
l.u dn'., å.rtig,r krrftnr.;inqrl 

';rrr 

"kr';' 
,,irt,i;r.",riii j,i",,rri,,l'",

ItggrrnLlc Lvsdnrr s:rrrrr llss*1;10* lärli**ä'ouissr avqifrcr liltför'elyggundö ocL nrirrskancio *,: *iuju 
*och'åiagnnlct; 

s,,n,rållrs genorn förctag.ct rn" m..

* "'öl:tl"åalnLbry tnin g metlgavs, gonorn r[l Krrngl'

MajL lick li Lt lrriif a i;u """*ito'irntf 1t"1uO' 
Yl rrJi kr liri clrolr get

Grängesberg-r*",u.t'!'" äåi Norrb'ottens järnverlcs Aktic'

b'0lrg',rm l,ryl.nrnq. o'n lJtrit"iLiring av milrrr' trin ['tttsse-

vr*r ocll Gr'ångesbergs äl'räliii'- "ocssrttom rcmynJigedcs

Iili"g'. 
' 
xr";t" ,,t?-- ttiri" ou"tttt=kon"'Lclsc tnc'1 l'rtcssrt't'tit'

Kilttttittitl;t aklroL'{'lit3' 
""lii':r"'i"S;'a 

tiolli.tarc 
"6131rrrfi'1ll 

rrclr

rra I ik r lriticLolagot G räng;si;tf- 
- 
ö1ttotu rr'1 u n gircn' le til li gls'

rltrl Lill 190 r, LgUS "th-ili 
3 "t'i av.r'rL orri InrLlrr'hr5trtrng

l;;;;; ii;";',',',,ru och Gcllivarc malrrLfiil['. 
- "Lro om rilt tlll inmtll'nirrg pi liron'rjor'd 

't

sorrl 
'o'"Y, \}t'it.'rb"i'"t ."'"f Ji^,ii"n'i rrilo!s.'. varvirl 'lo"k

iiän l"nii'rni'rgsrii[r trrrdurrlogs järnrnalms[yndiuheLcr'

['iirr.rrdtr tng ot ifikli n'1 " rv- !-irrrIlartetii-
,. r i u' ;';;, t" o'ti rt .. 

" 
a -I * 

" 
a v i s s r-h e g a g n a rl r:

{örelrll''"' 'il;öi. ilh jI haLle Legrirt riksdrgctrs yllL;r'tr'ln iiv''r Iit-
slas lilt nrr [öL'ordnLr';;t:'i" ittto i'"got' l"ikstlrgcn Liil-

ill?r.."" i''i,i,u,,,i.rt Hllar' ffit's löisl,rg' 'vsP('rrrlc :tll

l"tlr,ilr,rr'nt* s[iilrc kontr'oll övcr dcssa rurelscr"

llu.nklagen' r-äg-otn äntiringa.r i vissl 'lel'tr
ou r'rä;;^ä;" jz 1u"'i l'9Lt om benl;1öt'ulsc an'

tous :rv riksdlgen' A"t1;i"g"t*t innobrira.in{ör'ende 'rv fi;r-
ii,ii' i"r'''io' ä,r[ir.r il;;;"; clicr harrr]elsbol'rg aLt u.e'l't'ivrr

rr. ir.r'täi g' 
-inih 

n i ng l''i' " 
-"tt'.t'tti''hct'en' dcls f ör brnkaktie-

lunliro orh s,oli'darisk f.,u"x "tt 
utan särsliiil- av Konunget-t

lr".låå.tåt" illt-.t#å'";p;"a'- autreinin gskontor å annan pIats

iirr,liir ltuvu'Ikonloret"iir t'etiignt' äels. ock,lör bankför'ctuS

"ii 
'r..tirilL orrrl'rt.l i oL[, dir 'tlol' i''kc Itar rrvtlelnitrgs-

konLot m. rn,,

Skattefrågor.
Kri gsk'onj nnkttrskat ten Hcge"-ingen för'rslog

hl. r. en oll1läggnug av den g'emensam[tra tirif f crr' r-leis

;i ;ii ;;:", ;niruji'" [ör' boskaLtn-ingshnrrr .met inkotnsler tttt-

i:t"rö di;ö k;;"ät "ii*'triäl 
tr^t"J' ocl d' ls siL rtL tarittcn

ili.il*;;..'"r..*r."*titt Jverstiganrle 200'fl0o kroncr'skiit'

1."* 
"o'':;;;; 

" 
tvi. vrrlrlmle p.ogrc"ssionerr' s3m i Iöru{vrt att-

rle t.arilf slirnt,:rrtc uiJ--Ztitl,tl"Otl kronor'. {orlsr-itlcs l;lI r'rt

;;r'i,*;;"t;";u z,ooo,tibo kronor' De[ högsta skattes:rtsrtt

skrrlle bli,trrr proe.nt.
.lJessutrom löresto[s e[t sårskilt pT'oceutncllI skatteIit]'

läuE ilir cle inlärrtlska bolegen''"tt dilt,'li'"J;- iö;;irs oö till;ggssklt.t^.ior l"ns''n ev'

slogs. lle lörstnänrincla höjningarn'e brlÖll'os"
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Fi xtra
för 1919
19I6.

*62*
inkomst. och Iörmögenhelsskr 

rsam I siirskild ti]lä"gg."L*1t'r',,i
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Avsiklen med provtaxeringen top :"klil ''ske 
under är

1918 inom d" tto*t"onli]'-""i"r<""gr' Ma jt' bestämmer' är

Irr ol,önu, på vilket taii it"il'ujit'åilutoitlag lili kommu'

årir*"ti"g int** rtL verka'

Taxefrågor.

IIöining av telef on-'och Lelegraf avgif tcn

r rrol io.,iiskt) I'ill'tYrktes'' 'f illi{ssi}vgIr"i t" - (pro\-isoriska) å sta'

t cn'- lrirriia*l.i .'l'J',t;kJiriot r.stuts på för'sleg..av

,..",1'^l# åi,*,"i.J'n[i 
.?, i; ;;i "20 o" ' roi e'rnrt in"rikes

Lr-ev iz, o;6rtr a, Jr"; r,t"."Ltit i::.l}-",r'? 
öro' lör

rtu;l,elI lj ör'e; JvnrL å '"giit 
rLi' postarrvisnirrg samt post-

l'"'.k;i; 
'" 

p.t "t lroslö[s höjnirrg)'

Statstjänarnas m' ll' lönefrågor'

lirisstids tillägg åt L'efatt'rLingsla'vare i statens

rl;in.i'cjå'n,''r 'ie 
ils i7o" I ulgäende lön,eförmårrer'

' Flrl 't rrr till krig-Liistiilagg blritrig'rrl b.futt rrinxslravaro

krigsmiin ou ""'niitäpui"*tq+ ."!?*,-tl'e. untl'eroffisers'

k.rplulcr virl nrarrnen' iiltt*" åtn1''tt inkvarteringsbidlrg'

rndanlagtta - sorrr t'ä' attit-r'o,"f"Å inn"hatle stadigvalrnde

'"t''l'J,"',',?"n m'ecI 'en drglig arlret-stid' 
'i 

medeltal'' orv'

*rt iå,l,å.'l,""'i;;"';(.h""i;1';'l' jamtörl'ig. tiänsrledighet'

it;kc unJot stigan,le vai som lor dön ordinari-e 
'pcrsonalen

-"iir' ,r"'t- 
" iri"t ;iiträtrig' it'Ltl"triLul'ion år såsom tntnt'

r,,,Lm i allmänheL starlra['
'el1er,'d-är'seao"'fit'i*iarbetstid 

ej ^finnes 
föreskriven'

nå anrlra grundcr t"tJJ 
- 

"it 
ul"göra befrtlrringshavarens

iruvudsakligä r'erksamlret
äoer 'd'essu'bom "il;båt" 

krigstidstillågg metl 365 kronor

(dcn I. k. grundPlå1en)'' Ucssulom .turr rt'jl'gstidshjäIp' mecl vissa undan'

t:rs. rrtså lill gifL beräitni-nqttt"vrrc 
-srmL änklinq mcd brrrn'

' ntlssuLoin t .tri;tl"'ri'i3T'ii"-tiiräsg tiiL 
- I' d''berattninqs'

havare i stabens t;inst salntt till peirsionsb'erättigade änk'or

och b'arn efte* stutstjanutJ'-auti'uoi"- till pensionera'rle Iårare

och lärarinno* un råT['*o1'l*t-;t"ttotot ni.'fl' samt till p'en'

sionsberättigaat aortå'- oäil^ f'"ti"ltli"t delägare i folkskrl'

i;;;;.t ärike- och pupillkassa' -r'!-L R lland ena be-
,,.: g I e r i.n s iå",l"t,i,tJ "r%i.ili,l i;,"1.päÅå""r.",

i,itl;,'iiJt,l':lfi"n,""oo'i" u'r'e t' åt atcurs Iarnv eqai' te I esrer'

verliet, Luilvc'teL troP"Ttiiuöi" ;i;'t"* ' 
ia't'Leniallsrelk' lä-

rare vid rutt-u'*u'Jiäiå'-?""Jli i;;"ilt*hållsskol'or m' fl'

1\Ied avscende rrå förstnåmncla skatt ökades progressi.vilntcn .för tl,e sltlrie ;,r,t omiierni
lJen för här i riket mantalsskrivna svenska mr,.ilbrr_garc giillande griinscn rtir.ska.rtikvij;;i,;Lr;' intftide höj,l rlrårL tj,000 kro"nor Iilr. t..0U0 kronors.,"iä.'irif.o^.t. ,rch ti,Inög,ernbetsskatt taxerat bctopp, 

"-'"'"
Dessut,olr besliils 

,en tilläggsskatt för 1g1g, vilkerr sliail
l*å;,. 

r,0t". l elu års ert.a--;n[omsr:".";h förmögenhetr.

^, ,. 
Olr^ro rdrr,lg q,1. g j.,.r.tr x eli ng sm ).rrd igh e te,uurl .torIa rarr deL, v rtl taxcring.ar- iindrades så a,lör Lolag m. Ii. skrit rLLdt,rg ," ';r-'loö,. 

,ltg;urA* ,otu,,,,m. m. bifogas deklaration. nJssoto,r, ag""';'färr,,ng.ns IJefaIl.xrrrgslcv,rrrde årligerr rurrr-rnt utii.'r.fi*."il,,L"r för [r-y,rr t r gsnä nintl,ern e I iIl gcnela tri_^, 
"treååo"lr,"'..,, ._N"ds.ätt'ing av s.lock,erskatten b,eslöts 1.illu urc per kc., för vis51 

, msj.lsnsi;;ri;låc'årLr;re.tag tiil :örr'. Jlä.,ert r vsåus atr ,.äk;;;;li;-;"Jk"Åili,,gnogo,, ,,,,,,lanJot urrdcr njsta k"onsumtjo"s.y, ,oc"l1 ;;;;iå" b,otL,dlinecr,t)etla skuilc ske cerronr rLt L;lrir;rsilä'"iätiururru .ri-rio,prrs vid Iörsåljnirig av .årets sockerbetss[ord till socke_rI'oräsen. För de okade. k"rt;;J;;;';:;;ä" härigcnor'Kornme at[ åsamkas. skuUe dem-Jåi.j*ä"?r.,i trning rlsl.qonom töbenrvgi[lerna t..;r Ael ]s. t. "ålirrr..;r"ckret, 
delsg'e,rtom nedsättning .av sockerskatten'ö.fr"äåä.g"nom förhöj.nrng av maximlpriscn å s.oct 

"i.
l..fOin.rrskilda avdrag vid 1918 års taxerrng

rj.* Avdragen, _som ,ej äro ,obligal.oriska, kunna medsir.r,:ror svensk medbororrÅ,,..rg*. rrqi ;ii ;;ä_;;åll; ;i;:? ';ii
f..111r , 

umlqr 15 å;. v,ia 
. tcuiirnin;.;';;;i;;." medeivessad anr a vdrae inI il s 00,0 kronår. läl;, rilt;å;i;_.,,j,;,kr;;.;irned högst ,J0:0/0 å nämnda, inkomJt ;äilå#? av fem eilcrller,e baln och d.å niir

r,'' o n o.. 
"" .t;r.i 

i b glJ r å tfil$u 
" 
äkLT;å.. o* 

i 

" 
,låf 

-ffi 
,"r *, i;?::dcr proccn[ucl]a avdrasrr uir", ilr.i'i"öiå'i,rl"a titt b oovrd inkomsr mcrtrn e,doo och s,doök."";åi å'.h . t r barn.'\'jrl inkomst- och.,lörmögcnfr.t.fr.rfliL,i"gen kan rvdrrge[ .tör varje brrn särres l.ifi i;<;;;;"åöö"i.l,i;r,

I)enna ne'tlsä ttnins skall ej Ånska 
- 

u.alort,o.ooA.* 
",.taI kommuna]a röster"

Förordnins n

Lll _q 

"i;,: ;q;\il'is ,fi",t"å:ål ",if,Li i,å,*tå 
d":.i 

tiriramlnrng av Lestämmer..,*l i "ir;r"f'*r;;;,f;i,i orniaggninqay d,e,[ kommu.nala bcskatr ningsiär*ä.t-"nJåior_
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^,,.j] qjning.av qtatstjiinarnes n. 11. resecr.
" l l,I].., n.g .t,ostuts. l.)ag{rrkLam,en[e ulgi alltsi hitlaneflcr,rt{ro: lur>tr klxssotr lö;_ krolor, arrdt.l-l{i: .., tre,lje [{:_.l'jii r lo. .l [ :-, Icmte g:,-, s.jäll.e i:_.

. I'örhö jnirrg av- livr.än Ior. ltsående av sl,r ts.rrr',lcl, Gruni"r hi"rför be;lötus. 
- " * u!b4\rri

Cirun,cl,cr fiir pensioncring ay förmiinoch art.rctare vicl'sraten; j;;iuigrtyg;,i",;:
d r-' r arrtogs.

. F rir crbållancle av pension lortlras rninsl 2i arrsflill-nings. och 55 l,evnr.clsår.

tionskommiltöns fö slag.

Inrättandet av'en dräneringsf ond (ans.lag

1918. ä'*iition.t, 1919, 6 miltioner kronor). bcslöls av tiks-

ääÅ.i"r io:. rtai"j"'ta" un.l.. nu r'å'lantle kiistid av täckdik-

äiietiöiåi"s,'li5n vilLen fon'il, s.tatslån ,må, t'illtlelas hus-

ilåli;ir;;;tiirkap, sorn fijrklaraf sig villigt at[ utlåmna drä'
neringslån.

UppliigganileI av en krait]edrrings.fo.n,rl
r",,*lao^ fbr t"liS och 1919 vard:ra årct' I million). bcslöls

I?^t*"ra*." ]iån vilkcn tond, låu nri inLi!l .etL belop.p av

i' ;lili;;-Lonår årligcri bcviljas ckunomiska förenin3ar

löt*;iågg";AÄ-- pa ländsbvgdön av . ciisthbutionsnät för
åiir.ttirt äergi ä'v'etnsorn trilividare, intill dess en stals-

iÄ;;il*; iåi'vrattenkraltanläggnrngar kan vartla inråttad'
iili";;;; i"i*at'u lokala såilan"J anlåggningar Iör distribution
in,om ortcn av ,elektrisk energi'

Dlssubom anslogs f00,000 kronor -för ,vard'era året

19lB ;;t 1919 {ör " Irämjantlc genom . länss[yrclserna ,av
en plrnmässi3 orgarrisation oclt tttveckllng av lanJs'
n y ä,1 e n s e I e k tr i f i e r in g.

Bestänrmelser om tilläg$sbidrag til.l
vissa i'nn'ehavare av'oillingsiågenheter och
rtonut,orp ä kronomark i de sex n'ordiigaste
i;; å; 

-t"',lJgoi 
av riksdagon pri-grund av. prisfördyrirtgen'

"årr- 
rr.iti. ufuotu tillägg iLtgiL-ickö blott för. siidana -b.vgg'

nad,sarb,eien, som ännu""icke" biivit av veilerlöra'nde 1å991'-fräl*""Lli"t:Lre 
och shogst,orpare ufiörtla, utal järnlv.äl 'för

äri-i-.åJ""i b-vggnatlsarböte, i'om av nuvarande innehavrrc
utlörts efter den I jan-uari 1915.

Inrättan'det av lantbruksråd, som skulle
slå vid. lantbruksstyrels'ens sida. Anslag hårför gavs av

riksrlacen.^^*-L";; 
onr förbutI m9! -utsläppantlc av tj.rrr

etter-tii"äti a samf äld betssin-ark-antogs'-. Där

Ä""1,aUninntJa,llskap'och landsting göra frarnställning däi'orn'

äget loo"ågel föiorilna '6lrr l2grorl;s ikrattirådande'
" nialo"åt potatistorkörier. Irö'r att hjälpa

ootut'it t'orkJr ier, anlagda tncd slatsundcrstöJ, lre'

åtot iit*A"e.n ulsträcka garånriLiden utrde^r vilkcn sr'eLun

iorbundil sig inkt;pa dess- produkter, till 3 år'---- 
l,*g o'* "ti'otantlö 

av b'erber,isbuskar an-

togs." Militärs använ'ilanile vid skörrlearbete'
Förordning här'om antogs- et,s"lag till ö1 acI nyo{liL9. ^Rihsdagen-an-
aios 

-ioi - 
beö,la.,td" av Lidrag' till odlingslöretrg ii fasl-

*uit".iotd, myr',och torvjord sarnt sicllänta ängsmarker

kolonaten skulle sks
rrorrläntiska kolonisa'

J ordfrågor.

,,,,.,1:..*fl.;l''1.-1vll,i " qrlgrii ttsh a vare" Lag om rätri vrss;I tJlt lör' nviliant]crlillslrt.vare (Lorpar,,,, urrlenctal.ore,r.tr..11.1 tLf._inli;sa rrrrrlir .n1.il.1antlurätt rrpplåteL nnrride nr. rLr.

l,l){"9:l.- Fiir lösnirrgsra[rön 'griilcL 
iE ii,- Uä" erL j.ör viss

'q, ,.u\ 
crst)glr),le tJuqrr ir, lill brukrnrtc upt,liten rlcl avcrr lrsl.rglrcL ly Lrrrkrrcrr cllnr Jöregåenrlc"lrlrrkrrn, v,,i,srIl.L övcr:gåLt å h,onom, så bebygg[s, äil 

-å- 
omrädeL de,n l-

1'l1rrari 1.?tp, f"n.,,= och vit[ ;r,pir't?ir'.rijäni Jrut rorrhlunrtc
i]:,,:l:,'"" 

.y,1i:j jc ,!.?:li.r f;rr trru kalcn octr hrns fitmitj. ocirJr,ruJ)i'|r' IlllnSI l]il1ltcn av dct l.är,de; ,6p1flfle1 m,e.d" tlii,ril
lll:lil'S" j:1*t*l ägcr, _å ,ru i,Åi".e&'tirir,o,ig" r.l',"n:rr.,r{,r'nl, vrt.c lirukarer],. *iir^ ej 

^jordägaren tcgu"gnrr.li!u" 
"*91 rätt, s,om enligt .2 g *d fiff fio*r"a lä"ä_, uiiuppiiiir:tscLitl,ens stut r,eiattiga,ä ;lt G;;"ä,J upplåtnr orn-rårht.
EnligL .s 2 har i,ordägaren rält ]ösa cl,e nyttja.nderäits.lr.rvrren, 

_ 
r^ii[örrga by"gerred"rr.u, tni frå]" f_.ff.å vill det iinrlt upplatei präomiri',tö tosas ä" nyiil*åJriri.r,nuoron.

... An{rade bestämrnelser"f tjr den'av statenrrlii vnd e eg na h e mslåne",;."1 .ui."'Rik.dreuo b".
ll:^t-_1 !l " 

s 
^*hern 

s I ån ci må u!gl,' ä ;; ä;i';.r;i;;;ä" ;å. j;;.versnger: lor obebvEqd joldbrukslägenhet 12,000 k,,;;;;;Iör bcbyg_gd jordbrrrkÄ[igcnher 9,00ö' k"r;;år" oä[ ro, bostads.trigenl;s1 7.000 kronor. rälrså e.n I6"i;;;; ;;j,r;g;:i;;;;j.
, ,i'drad.e b.siåro,".r.ei oå-;;ä;rsröd avs.i1!s1led,eI år för"eningair f;; i;;dande aycLrif tkre,dit åt iilk.ar,e -a,v rni,ndri" -jortibruk,

li,esJö,ts, 
^(inn,ebar 'issa Jörbä-tt.,lirrgol-'i'ä; 

".i,i 

- 
;" i&;:gaorrilc" irs. riksd.rg arrtagna tör,.rinine.nj. ''

J,iin till hushlilnin.gs"nii;["pon för an.skatf and,e och riirlana'alfåii;;äå av föräd-lacle utsäden av vrssr^sädesslag. äil.aognn anslog Iirrrilliorrcr kron.or .[ör ändamålet.' 
-'o'

An'ord,nande av kolonat ,i Norrland lVii-sterb,ottens ,o. N,orrbotr,ens tan;" Få* 
^O*få' 

ändam,ål an-
Falkkalendern 1919.



-66-
ävensom til] förbättrande ,ay betes. ,och äqgsmarker
sammans 1ör 1918 ooh 1"919 16,150.000 klonör.
- Dessutorn anslogs 16 milli,oner 

.tillsammanrs 
för

ären till tio-olgan - - el.{. orllingsla,l i varje horruriun,ct[ s.ummalfat[ir.nde orgur tör vrrje län ävensom e[tför hela lanLlet, - s,om skulk: löLta nyodlinqserbetet
syfte att erhålla ökade livsmedel.

bäggo
salrl

orgari
med

För förlrintlranrle av jord,jobberi oclrs.kl.oq$.skQvlfng antog riksrlagcnr'delJ cn Ug orn i""
skr",ånkning i .räfben att överlåta iäst egenilom m. å., d e I se.n lag om tillfälliga åtgiirclcr l.ill förökonrmrutlc av skövtrng av skog å fastigheI i ensk ilLl äg,o.

Kristidslagstiftn i n61.

Itinimipris å brördsåd m. m. beslöts.
Staten förband, sig att från orllar,e inom Ianrlet inköpa

Dc^le eftcr 39: -- kr..; lrögstrr ltvalilr.l 4l:.-
ryg I l-i8: - )) ,) r l0: -kortt u 33:- ) ) > B5:-årler. D 55:- I pr100 l<1i"

ltolatis n 7l:25 o ', t) ))

!ug ,om- oskälig- arrenrlestegring ant,ogs.
. .. Lagen avsåg at[ sky,]tla,en arrcndalor,"sonr ir skvld'rs

ulgöra,_rrrendet gcnom irrturralsler, varpå.' prisslcgr"rd i;:tra[t. Uet sLrdgaLlcs, att. ;kälig andc] av piissticgringön sIuilekomma arrendatorn till gorlo.

-l"u_] .?g_ till åtg-är:der i prisreglerande
:,{.1,t n., Ri ksfls gsll,anslog".b ii rlör: såsom' f Orslag.u'n.lagl* j.,
nrondo huvudtiteln ri,els å tillärgsstri lör är tUls 90.0i0,00tkronor, drels,ock å,extra s'tät tor år iCiS rO,tftfö,öö0
kronor.

Anslaq till lindring i de n^uindre bemed.larlcs lcv"narlsvilk;r. -o - *"
Till detia ändarnål^ anslog riksclagen tJ,els å tiliåggsstatför 1918 dels å 1919 års 

- star tifisamm"ns SS,giä,Cii0
k-ro,nor.

Rö.rel.sokapiL.al till folkhushållnings-
K o rn nr 1 s s r'o n e rr nåmlig_en 85 mjllioner hron,or ansl"ogs
av -riksdagen för anskaffaride och tilltranciahålLancle av livi-
medel samt 115> milliontr till finansiering av import tillriket av för folkhu.shåliningen e,,Iolclcrligir förnör1--enhet,er.
_ Arislag till brärislekoromi'ssionen. Till
d,ess förfogonde .stiilldes 100 milliomer å tilligqsstrlt för 19ii.Ilöre.l s ekapitaI f tir inclustriiomm i s sio.
n e n för h,eredande av rö_relsckapitat för tillgotloseentleav iandets irnportbehov anslogs 3O millioncr krönor,

iir. pr 100 l<g.)))))))
)))))D
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l. Llppförirn11.e av bostaclshus m'etl smålägen-

: trrtot. ' i"ör tl,etta ändarnål arislogs 3 
. 
millione'r å 1918

i år",s-[iLtaggt.trt. DesstLl.orn anslogs-rne'il'el för sarnma ända'

mål 1ör st:r[r'ns ji; rrrv:igars fcrsonal."'" l,"g mr)l."oskflig-ltyresstegring antogs alt

crsiiLta ir gcn uv 25 .$la j l91"7.
l laoöns 1örsta prriaslat strdgades rörande tillåmplig'

heLs,cimråti,et, att lagcn Jger tiliiirnplighet inom omrätlct,
ä;ir lrnno av 2i I'Iaj L91i:ir glilland'e viil den nya lagcns

ikiafttl ri,tandc. llock må Konung'en hdlifrån kunna tned'

niv, u.tt,.lrnta,g, såfranrt tlen myrrciigh'et, som utövar krmmu'
årens, köpirrgäns eller nrunicipalsåmhä1iets bcslutanderiitt,
älit.rrr ei;i fÅnrstrilhr,ing, för vilken avgiviis minst två trecijc'
delur av dc i bcsltttct del[rgrn'lcs rösfcr.

I{onunge'n äger ock för'ordna, att lagen sltall hllämpas
i ann.an tå,1 ,etl.t ktiping 'eiler annal rnunicipalsamhiille,
s,å rock,eljesi i annarr-kommun eller tlel av hommun, iin

' "s,orn i 1 'mon. ,sägs, tötrsåvitt där i större utstritckning
* för,el<,ommer uthyrrr-ing ,av omöblor:acle lägenhete'r Iör bo-
. itudr-, aftrirs- eiler ännat ändamål' Sådarrt förordnancle

vardcr e i rrrcddclat, innan tlen myudighet. soln utövxr kom'
rnunens,'köpingens eller municiprlsamhlillets bcslutanJerätt,
vttrat sis i fråsan." Som"ootmti hyresförhöjning sedan titlen före 1 Okto"

ber 1915 ansågs 15 o;0.

Ny laglom förf,ogand.e över egq"qqm-ltr'
it,er''uiomördentliga, av krig f öranlcilda för'
håIIani['en a,ntogs.

Militärtrågor'

Omorganisation av skeppsgosseutbil'J'-
ningen genomfördes'

Änlaggande av 'en ny docka vid {lottrns sta-

tion i Stockholm b'eslöts.
lJovaknin gstjä nst å Ä1anrl.
Hikscl:rgen titiåi, ;tt värnpliktiga -fingo anvånclas i ocli

lör utlöranäe av b'evakningstjänst å Äland oclr tr.nslogs
sarntidigi 500,000 kron,or för ånclam,ålet.
^ Ääs1ag till ka'derövn.imgar metl lands-
s t o l m e n bllolls: ?0,000 kronor tillsaurtnans lör 1918 och

1919.
övninqar i stållningskrig-
IIärtör anslogs för 1918 'och 19t9 fillsammans 17ir,00it

kr,otror
I"riv i l I i g a s kytterör'e-1s91'^^ ^^..
AnslaueI h"Oi,les fbr 1919 t'ill 1'62fi'000 kronor'
inii ii'araås1ag b'evitjaile vid 1918 års riksdag:

4:e Lruvucltit'eln (lantlönsvaret)
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för 1919: 102,892,000 kr.
tilläggsstat , 19!-8j i1l!!91J_o _

S:a 187,373,653 lc.
4ie huyutltiteln (sjöförsvaret)

fdr 1919: 42,955,000 kr.
tillr:iggsstat ) 191& 33,849,!?S I

S:a 76,ti01,525 hr.
f ittsamm:rris X;,t tZS,iTS ki.

Iingångslrostn. _f94 ftlrylgqt 5,2i0,M6 )t 
_

Tillsammans 269,418,624 kr.
1\{ö n s tring ss kyl,cli ghet rned landsstorms-

m ii n. Bestämmclser härom go,cllogos av riksdagcn. liå
interpellati,on i första kzrrnmareir om landsstormsöv:ninglrnc
ej kunde ilnställas på gruud av iivsm,edclsbristen rnl m.
gjorde krigsrninistern nekaniie svar.

Avr'äpningsfrågan.
llotion m'eil 'b'egäran ,om utredning hårom av,slogs.

Ko m m un ikatio nsfråg o r.
llill a llmånna järnvägslånefondcn anslogs

{ör 1919 L,5 rnillioner kroncr. i

Till f onden f ör biban,or i vissa delar avrikeL anslogs för 1919 2 millioner krorror.
Förord_ling antogs orn vis,sa tillfäliigabcstämmelser om åstaiik,ommande av sk jut-s-

eqtrspr,enacle,r. Förordningen, som är föranledd av
kristiciens svårighe ter att crirå-ila entr,eprenö,rcr iill skjuts-
håJlningen, stadgar bl. a. att Konung,ensl Befallningshavänd.e
kan besluta om ,entreprenader4as -förkortande till e t t år.
. Ilpphiiivanilet av för'ordningen ,om före-

lLlitter .tilI kyrhotutrrens uppiatthåiIrnde
Leslöts av riksdag,en.

.\f lag om sjöf ynd rntogs.
. Utvirigning av rikstlagens b'ibtiolek tilt

ett centralt förvaltningsbibliotek b,eslöts.
. l_"_tslag.till äntlring av gällancle provin-sialli äkar'etaxa tillstyrktös ai riks,clagen, som rv

l(ungt. I\Ia jt anmodr_ts ytl.ri_ sig om dolsrmmi. '^Änrlring.rn

in.nebar bl. a. åstadkornmandc äv förbåttring av provinslal-
Jåkarnes lön'einkomster _genom stadga,14s,i om' grade,rarl
r.lebiterrng rned hänsyn tili den hialpstikandes eköornrska
stållning."

Utred ni ngsfrågor.
.. Riksdagen 

_ 
avlät skrivelse 'till Kungl. i\Iajt mecl be-

g?i"ran onr utiei&ling. och försJag till koämarrrlä riksdag r
oLt nycket stort arrtal fråg,or.

-.. 6,.j ---

fiur lång och tung skall nnänniskan vara?

Människans lån.gtl octr tyngtl u-ntlergår även uniler nor'

-"fo 
-lå-tlEff"nden "betydanrl"e -växlingai. 

.Dctta beror på

"t"'; 
;;il;;ishetet, ias, individuella anlag m' m' På

li"ii"a äät"t a."Jtt *a gotl som omöjligt att Lestämnra några
1"""Å"ft"ett"- Nedaniiående si{Irrir 

- får alltså bctraktas

ää"åot ungiuunde endast ungefrirliga medeltal för kroppens

ffi;-;.tt Tanga i Sverge. 'En iike. omåttlig avvikelse i
:;;..11"; antl"ra riktninien behövcr ingalunda bevisa sjuk'

ää* uLun kan på sin titijd mana till aktgivande på' hälso'

tillståndet,

Meclellcinqd och nteclelu'iltt uncler olika klfu"qr.

Il an Kvinnor

Åtder Längd

cm.

3,
4,
5)
6)
7D
8r
9)

10 , .........
11 r ... ... ...
12 > ......,..
13 ) ,........
14 , .........

f'2
aö

B3
(r.)

100
106
111
116
t2t
126
130
133
13ii
140
t44
149
156
162
166,r
169
1?0,5
l7l,s
173

51
72
H?
91
98

104
109
714
119
123
727
732
137
743
148

2t
10
I
7
6
5
5
5
4
4
a)

5
b
5

4
2
0,5
oju

3,or
9,5

11
12,s
14
LJ)5
1?,0
19,ö
22
24,n
at
29,5
Q!)

ö;J, b

39,s
44,s
48,5
51,s
64
65
ö5,s
56
58

27
t0

q

B

6
5

5
5
4

J
4
4
5
7
6
4.0
2,5
1,n
1
1,b

6,s
1,5
1,ö
116

7r5
2
2,r

2,5
,2,5

2
2
2'5
J
4,s
6
5
b
4
J
2
4

10
tL,5
13
74,6
16
18
2(),b
OD

25,t
28
30
QO

34,r
O {,tt
42
47
b2
57
61
64
tl tr

70

5,ol
1,r
1,5
1,5
1ö
2
2
4,D
2,5
2,5
a)<

2,5
.)'b
4
5
1

gr

1
0,s
0,5
2T

lb I 153 I

t57
159 I

1ir9,s]
160 

I

160
160 I

161 l

16r
l7>
1E)
19 )
20,

Efter ilet 40:de året avlager
c:a ? cm, per årtionde.

kroppslångilen småningom



Folkkalenderns jurid!ska
han d bok"

Redigeracl :rv ltrol'. Oslcn Und!.tt.

Lagstiftning om arbetarskydd.

Det frarngå.r av den senaste officieila statistiken, att:ir .1912 ri ö d a d e.s 271 arilctare på grunpl av olycks-
fall i arbeie, medan sammanlagt ic-ke Åindre än 1d,85?
arbetaro anmäki'es såsom träffailc av olycksfall och sålunda
s k a d a d e. tr'örhållandet mellan heia amtalet arl:etare och
de^a.v oly_ckslall _träffatle var inom in.rlustrien sådant, att på
1,000 industriarbetare kornmo i merlcltal 40 olycksfåll
under året. Inom särskilt farliga industrier, t. ex. sienbrott
o,ch stenhuggerier, ii.ro naturligtvis olycksfallen Iåingt tal-
rikare, inom andra, t. ex. be>:tilinilustrien, äro de fäire ä.n
va-d- rnedelIa]ssif{r'an arrger. Vad be trä.{far olvcksfallcns på-
{öljtl visar stat,istilcer, ätt Z,9f g arb,elarc niimnda år tiil-
frisknat inon lz månad, 5,613 arbctare inorn mer än
Vp men 

- 
mindro åin 1 måaad. Antalct arbctarc, som i

sttlrre eller mindre graii blivit invalider, d. v. s. 
-fått 

var-
aktigt men av skarlan uppgick till 1,188. Ifårtill hom som
sagt 271 döilade.

J,agen om arbelarsliycld Irån I 912 har till uppgift
att förebygga olycksfall och ohälsa i arbotet. G'enöm
1916 års lag om olycksdailsförs;i1<ring, vilken träcler i
kraft den.1 januari 1918, ha vi fått iivön de Jagar reforme-
r:rdc, som åsylta att förhintlra Iölirjcirr:r av jqr-
t$Iiqa9 olrclisfa,ll. Iitir löljcr err rcduqiirclsc för arhr:tar-
skyddslagen.

.- 'rl -

Arbelsgirrrc riL skyltiig att irkll;rga alll' sorn i avsccnile

r *f,"itL"itf *r,- *u.kitt"t'ellor clj*st rncd hånsyn till ar'

f,.åil"ili;:'k;i,-;;;;;;" nö'lurt r'ör atL skvilda lros honom

qvsselsatta ar'etare moi- ollcksfall i arbetät- Detta gäller

l{""r-r"rl- rot inriustrins "töåa.. 
Den nya - lagcn omfattar

å'#''ä;"'äånrä"r'J"i':lyt, ri"n.t.t, srmtirds.el' ja' åven- jord'

iiäk;; - hiir rlock -endisl' i vatl avscr lörckonrrnrnile :rv

^r-'nl-cfrll virl a.nvdndanåe- av mastinella hjålpme61el (t'. ex'

iiå;t;.i''il, i i-.r.1:1.ä',.i..in n r j cl I cr sld r na ängprrur or" kokare

;'lt"'å :lttl 1 * : *. ;,t1 
;' 

tl' lTi, 1,",*.., 
*"- ä"å f å 1' 

" iHt iJ;Jl'1

å#äå:"i'";;JJ'ä' ';;r"rk' 
åro siq del u^tföres ombonl

^llar oi i\lcn lasorts ti1'rt'skliIter kunna rlltsfl åberopas av

å'-'!i''rp'ii t i. 
".ir 

o-"*ro gt l' llggn a'l oarl'el are' jå rnvä gsarbet*re'

Jåiiäiitl*t]". vid siatcni "ällcr enskilda jrirnr ätrr' hamn'

arbetarc, för att nu "i*""'tlgtii 
gt'pptt ul"inför dä-cgcntliga

irä.'titi,ir-rr.t"rnas krcts. t-ii git tigt ir,'ottt arbetsgivarcn är

änsLilrl person ellcr slaI cllcr kolntnutr'

[,a,gen uppråknar vissa exempcl pä bebövliga pkydds'

u*oräoffit. 
,-D.rrrru 

uppråkning 
-är inte avst:tlcl att vara

urr-**snr[c, mcn ger "iiiitt 
ittirri"g för beclörnandet' Varje

iJk;i'i;;[;;ä;"i.^t1å" r,å' sl"'toi* lrå i sin ägo ctr' exem-plar

av sjålva lagon, som 
"iiti"tt 

tillgäuglig i 
- 

bokhandeln i
flera uPPiagor.

Regeri*geu kan, om sä erforclras' utlii"rda..närmare före'

,t ritiår" iiri'totebv{guritle av olycksiall' varjiimte yrhesin;

;;;i;;;"ö "ir*t 
'Söcintstvrelsen" kan ge-- anvisning-ar' som

i'iJå;ätä"ärtä*e"i"ö"-""''iusut'* mcr "allmänt hållna be'

stämrn clser'
If all arb etarna anse shy tltlsanoril'nin garn a, 

"å 
arbetsplatsen

"tiUtaätfiät 
..ii- "" 

ait"ti framstä!lning till arbetsgivarerr

i,iii:',iir" ?nrotirl cllcr ""-nlson 
anledning" Iinnes ej t,,itl." tkg'

r,ä'oä-åd:lign.t "tt 
göt* t"o anmälan lill vederl:örande

iiir.""i"tti"o"digl'ct, "i r"g*f y r t e s ins-p c lt.t ö r en' .Någ'
ä'iäilå;'iJ;'l"i .la"n-*'^mäian äro ej löreskrivna' org3'

ilr;;i";;;t*- 
"rdlörande'-kän 

i' **' i brev hånleila inspek-

;ä;";;p;;lisu,nhet pä b'itttt'l"' L-ageu .ålägger arbels'

givare vid ä\'cnl.yr utr'böitt att å arbclsstäIIe; där indu-

Ett.ii u.t'tt"*hei av stJrre omfattning*' bedrives' "uppsätta
;il;;; ';ä-vtr.äii""pålii;""' *u""t öch atlress jåmte ett

exemila. av lagen'
Via nurltuerk eller industri av mindre omfatbling samt

"ia ilÅa.I--".ft-lotafrt"t ha rle s' k' u.1 deri'nspek"
;o*";iä;- oiiooå tilL;)'\ a audortlningar tiil förekorn"mande

x) D. v' s. tliir i rcgel rnirrst ltl arbelitre syssolsittås eller och

a"ltt ",,r'iini''.ii=i I "r},riu, rtatLiitrrfter heq-aän-as eI Ie r slrtlligcrr
iii,ili ii' L iili: di:"',i""ii ä"i' j n,,i" i" iiiii s t iii'iiiafre rs d ri v krart. Dctl a

ilä;;;;;;räi rueltan stoire och mindre förelag'
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av olycksfåll. llessas kontroll avser dock endast itnvärril.ancie
av ,masiiinella hjålpmedel ,och av pannor, kokare eller an.dra
kärl urrcler tryck, som kunna f rårnlialla explosion, nedal:
hd. Isovårdsmämnd (c.llcr, där såcl:rn cj finns, k,rn,.
munalnämnd). har. kontlollän i andra avs.ecnrlcn (t. ex. i
fr.åga om bclysning, bristfälliga 

- 
trappor eller ledstänger,

hissar utan hrigned 
1o..- s. v.). Vid bergverk av alla staf ai

b e r gm ä s t a r e n tillsynsorgan.

" I-nspcktörelna skola cj blott ta ernot anrnälningar utan
framlör ali[.av sig själva göra irrspektioner. le rirä etagaialt därvid l<omrua ,o1örbeiett. Dei är särskilt sörjt iör,att arbetarna skola lå tillfäile att framföra sina önåke;åili[[ irLspokllren. Lrqen förcsklivcr: nimligcn, att, om ar.
belarna i cl ,arbelsplats^utscLi inom sig cn"oller Ilera repLe,_
sentanter i såclant syfte, och anmålt fOr arbetsgivaren
valet. av qmbud, så är d"enn-e skylclig att uruåcrrätta onibo,t"rn,
när inspektörcn hornmit, ,och likalödes skylclig att medrlela
inspeklören, att dvlika onibud valLs. Inspc"ktOre.n fir ttir
i. s.in Iur sl<yldig att siIta sig i Iörbindelsc mcd onrbu6len.
Arb.etarna l-r,öra. givctvis intd försurnma ati välja ombud.
varhelst de ha intressc av att skyddsanordningar iidtagas. '

Vitl industriell verksarnh,et av större omfattning ska.ll
arbetsgivarcn . liålla sig med en bok, vari i"rpä"t tio"*-
Iörrättaren s jiliver in anvisningar ,och råcl elier ock
anteclrnar, att han senare ko,mmei att mecldcla föreskrifler.
.tl,rbetarnas ombutl ha rätt att av inspelctölen kostnails-fritt erirålla avskrift av sådana arb,eLsgiiaren låmnade an-visningrr .lli|igcnom .kunna ar.bclarnä få m;ji;ghet ait
konLrollcra, huruvida .törcskrilicrna Iöljas.

,.,, ,I.detta sammanhang m.å_och påpekas,en bestämmelse, atttil[ ]rimnrndc av Iörsta hjjlpen 
-vid 

olv,.kslalt skota finnas
vidtagna såclana anordniugai,- sc,m liunna anses bchoviiga
rned hänsyn 

- 
t r-l I arb,e tets bei kaf tenhet, t. ex. f örb a,nclsartiklalr,

trans|orlrncdr I (särskilL lid glur.albc[c), medel mot bri.inn.
skador"o. s, v. Ans.lrg 

-mcLl uirpm:rninq tilt försikl ighet och
rncd råd .Iör undvikanrde av olycksfall skola ock" {inn,,s,diir så behövs.

Vid sidan om bestänrmclserna o:n olycksJall {innas starl-gattdcn titl tiirebyggerrdc rv o Ir ri I s a" i lrbc[c. .\r,bc_I.rrul kunna fordrr siLlrnl anorJningar, sum bcl,övas Iör
upprätthåliandc av suntlhet ocir snylghct. Lagens hilhö_
ranrle Iöreskriltar gilla cj .blo{t alLniiö vid indirstri, lrrn!yerk, hand_cl, transporiverksamlLet, utan även helt-anclra
ilrbctsomrädon, t. cx. l<ontorsar:Lctc lJndrnlrg har qiorlsIör hcrnurbeIc, skcppsririnst o,. .i&oit.-;1 

".r_b ru k or.L arl:cte. som u[Iör.cs av rnedlcm av ärb"tjgiiarcns
familj.

--. 13 --

lröL.att belysa vilka krav legcn uppst'tllcI pil sunda

rrbctsförhålluttd'ett, mä'i'at'lntåtit "*åiu 
i lagcn förc-

iromm:lndc excmPel'
I sluten arbetslokai skell linnas"tiliriickl^igt' luftutrymme'

i rcgcl ei rLrrdclsligunclc :ö k;;' för varje" d;ir svssclsrtli

arbctarc' lJcträllande- in;'td" Iöretag' som '{unnlls 
{örc

1 ianuari 1C 13, lian 'r"t'it 
i-"lt* Iatl''arbeLsgivalen slippa

å"ä"ä"i,;;:. ri, r.l::1,jl*i i ryr ll'u;u 
dl;,åT,*.-ulll

ii1!å 
?$r:;t: 

"1"1q i* *h:j xi:; - til; tL' xi 
i 

\,i,iå', J 
"li,4.'l

ilff :ti l" """t. låi : i*"li""'r'" rir' i' å - Iör d'e ts e r' m J skä I i g un

inedgiva. \-crhsamma -"tii"iö"'"trt"r"' i dcn mln arbetets

na r ur cr c t m c d gcr, : ", I i'!i:ii,'f:"-Ii 11: "J"ll,l Jl' 
*t*' 

"?i:?::röl< eller angor ' "''Jå'rl;-';;"t;ä;i;" ilr. sirskilt hilso-

i?|.f; ';?r,I\l:i"t'X'- Tili i 1;, iu;;ii g;^ i ;-'k'a n r' al 
" 

Rcnr i ghc i

skall i eltLtr s i u'l"t*iåit"l :' cl emir'p ri a and ? t"oalllr%tiåJ Ii
iiåiiioi-'t"ä"ii"t 1111flor dcl arbcte I)agrr'

c r t' s örre i' I 1r . l! :',"'T;.f I " :l' " 
"1" io;'i:Tt';{.f; ål*l'ä i;

dipl. och stadrqvurrnue j;'i;#;- i öi.;1*vid arbetsplatsc*

i".,t ;i'ärliä \l,1"i"lil" ":h'å;i 
;l';;"ttcn sa m t Ju t'älä,' o't'

lämpliq plrls Iör o'no"i'iä' lärr:tcl"g ::h'--dlt sl fotd'as'

torknirrq rv kl:idcr. u.'"it .irr*, "ui,..bo 
pl,.lärrore lvslånd,

böra slvitt möjligt r"'l'rät iirrtä'no titt ti'itpt'c n'lats vid ur-

l-rcl.sslällct Iur int''gr"åJ;'";lil;i"r" octr tillr:itic elL virnra

medförd mat. rtuu r.luåå åä"'ääft itl"nor 's-''qselsiittas' 
skola'

de ha skilc,a lohaler toi"o*frytå-'o.h förvaring av klätlcr samt

Fkilda avlråden'
Vichrc påLjrLdcs i någo[ svävant]c ?:f:]tt söndagsr ila'

riär rrLetcts ,,-uru' *"ttgii"t'' I clcnna '{råqil 
lrar riks'dagen

1910 bcgiirl' ,,f'"ttrrtnq''å"Dti ^a'otft 'ihågkontmas' 
atl' vi

allLirimt lre en patagrui i it'årii'qt" (i \il:? $)' som sägcr:

>l,llirr nXgon h si;n- cticr f.;gi;'f taäg'' emclirn kl' 6 om morgo-

nen oclt kl. I om 
"'on"t"'i''niilcr"k 

eller' annet at'belc' som

'opskov 
rålr krn;,'l'j'fil.""'.ä"ltitåt, t'O3st 20 riksdalcr,

uiin d.et sker lltl "otn 

-"iltt 
annrrrs -nödtorft' Leg samnta

vrrc. onr hrarnlådr .';i ;;;* äVii[ l"t å sådan sabhalsl'id

tttt 
ilil,r'"nn#tl'rouu. u"to i tlessa "tllt.T vrkesinspelc

törcn tbcttritferrdc fötctir'"u uio"t omfattrLing)' bcrgrnäsiarc

i; i ; t ;; ;; ;'[, 
",:r,. 

t 
" 
) 

.' 1 
å 
1jl,f ',t,t l; ;' l,';- ;*'t l# ;*

!:* 
u;i' 

""?, 
l?;1":""'ii:;il ; ii;; 

" 
tontå''''.'t"u'*"gc i' bad

inr;ittningar, r'alisalongJr' lii''tt'"rr0t' titLut etc')

+l Dctta kan url,lr ililts
.,rndå luftt.n uL]P\ iilures'

erctupcll'is cliirigcnorll, lttt'lerr irlkoul-
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Särskilda skyddsföreskrifter för kvinnor.
Dc slarli{ilndr:n. för vilka nu 1p1l,rg.ior[s gälla Lådcmin, livinnoi uch'l,arri. il;; ;;r;,;;r.,i,nuu, särskittta[illäggsbcsfämmelsor Iör. f,uinnä. å""n"'ni"ä.ririgr. Den sär-skiltia taqsrittnin-on ro, kulni,o, i;,,;,:i;u;; dets snccicllesky rl ds f örosk r i ti ert f i;r t r rn =a,ig;ruinii i,i,'' äf r.-. ."gl.r.i.,r.iiXavse alla kvinn.or.
L'rån börian vn r tlci..rncningen aIt [ör:stn jmntla gruppföreskrif{.cr skulle kompterr"r;;";?;;;;"n, i,",l'"r s k a p s f ör_s å k r i n g. Då n,imiigån 

-l;;.iif';;;;"'p"åii,,,'1,,. 
viss tidsvila från ärbcrer ro. l,ri"ii"fJi,;i;;il;ä_,";i,tjar nöctvindist,aIt dessa kvinnor o"lrul. r,i-?r,ui.,,i"g'?e,"'".r tlc skola fåmc,iel till sitt uppch;illc unclor ,1c,nn* 

-vilonericrcl. 
Ilct är

]1-t1tu för, sitt nöjes eltcr s;n f,il_r, ,k;;i'." artrct,,rskrgar r arbcle strrx'oftcr. *i,L ,r",tt_.ri,iii." ö?i,"fa.t,,,a lrir.rr,oIvore h,elt entretr överflödiÄj, ;;"i;i"nJÅl uirrtu. hul cleskrrtle ku^,na försöria 
91s ?"r",,i ,;j;"ii;_;'i,.;;;;",, ,j;i:j j;och ströla barncr. tinoll;rfrd vi;;j.'riÅ"io,.ir*eI orn morier_skaps[örsJkrins ori]trrod"iillir^,rä *ii ?,llao',ntn ens {r.arn_läggas Iör riksdaEcn. rlcn sa a'rit,ä'oråi"tlirr;nrnrclscrna iarbctarskytldslaet:rr ärrdå. 

. p., nruiu- n][i,å" urr ekonomiskh;älp Iör mödrarna *"r. tiarn,rr,""iä, t."riiå,,aet av anslasIrån staterr riil de fri;iilis* ;;ri.k'r.;rnä' illa..rr.upshidragl
,*--.I]io^u,..som förr b,.,r ;ä;;;;";;1;;äl,, r r.,rusrrierir.roretag av srörre omfailning un,ocr äL;;;-iå;;i" vecrrorna cf-ter nedkorns[en. så vir.]a Lon intc nreJ likaiåiniyg styrker, ar"t
l:ii."L?l lorja-tirtigare,uran fara Iör sig ,ellm barnet. Ar_nersglvarcn stralhs med böt..r, o,-n 

-f]on 'Su.rirldcr 
fOreskrif-ten genom att ta kvin.na.i.,in-ijl^.i'r;ä;;dcn påbjudnavilotiden. Dessutom a.r k^vinna Iå i:å ä å'ä'r. o m s t cn be-rältigad att få lerli"h"t fren 

-orf,cL"ci,"ifäfi 
iän visar inivo[rån ]äkarc etler ba"rnmor.k", ;i;"i;;; *äå 'ilnoorither 

kir-ävänta sin nedkomst lnom två vJcr,.r. 
"orrö.iiid 

firrn, ing*r,sonr hels[ saranti i ]acen moI att k;ir";;^;;;';esir lodighet,
il],1åoiiä'1'r'ii'i,, 

näo.lnul. s., ruqo' åi läi"^"; 
.,,egnn- uii

,n änr, ei a * " 

" 
ti i o il'i,, J{ 

ir: : i:t fi,,1;l; ^ 
I:, ltä ; 

jj f., I _ lilegenlligcn endrst däri_ ,att kvinnän'i^rå ?.J"J'rra brutit sirIa'tal eller obchöripnn' rir""i-äirr.t.'i."".'iT^ är borta avdetta skäI. Och arictsgivul.et 
.h^,rl i,,iu 

-uir'rlääo 
hcnnc utan

:tlj[-iä:i';å%t=iåt\L'J'tJ,'ilX6å"flt$""'Jj jill[i";ä
oltast ä-r ju inqen uopsägrringslia lä.taä?,-'utan arbetsrgrvarc ka:r när som tätst irstr"cia .rrr.äå"rltr" angivandcl,l.g*"k oc.h i. sådana trlr rnrJc r,_."rilerti;*a ha fösagladtc av sirr >lrglison erkin,lr> ,";iri- iiri"iuii.i,;i. --- .""-

Yrtert iqarc ci böstit m.m e i.c t; n n s' 
-tl 

ii' sfr,yä,'i rti, nybli vn iLmödrar. Det heter r,amt;g"n,-aii [rr"iil,"tl,l_ sjiil* amrnar
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sitt barn, ej nrå förvägras leLlighct h'lllj]l:,. 
'Pttli."*utl?[. ii::'.1iä',"' -iiil ;ilå.:;:;i#;;''i;;":, ll^1y-"1",: liliil,lil;in.le cll(rils[ surtr rrJDD' i; tiilåmplig

ri",'fi;t *lf" yrkcir, thjr: arbctar:sl'vrltlslrgcrt :

mrn I Iilr alIa. YrKeIr'.
(ej jordLrukct slledes)-

åäöä;:;ili?iiuri'ao dårrör vi^ss 
I :l{*:l-" I ";;f:l:dä, iå1';?;"öffi''i;öffi- b'"\"', "1'1. ?l-t:,ti* *i'3'\:ä:'

lli.,ltti,li' ,i'Jt"]'',t"'Ju**iåTt '",Iiå'.r'" 
'l'l'i""Jiä:-',:.ilL,tl,::

Li1ll-5''i,'' å" ii'ii;.ö'i;";u öu"""*ko^-en upps-[gnings1iil

nå' nrund av att r,on 
"rrJgätt åch tasit ::g,-lt-*i.*ht*r*:.1

uot,sltr:,] ulrn illkttaglll([e rY uvtlurrDrur'''""' *"ieai-gt 
et" tOr

; ä 
t "s,ili ; i.' äii' r"'. 

- 
t'*e j'.'.t^, i',1 

" 
r'"f il". l..tå,,, or.,.. N å g o tr)jr *Lnn(t ä\' dlr ""'' tielLi***ti rnor 'irbets[ii'are.' 

Någoi
l,,,,ting, Lrr lrorr.shade',, !.r :^,.. ^r.,.rnrrä;ttft i'ö.'-,i.;t" år emcilerticl inte staclgat'-,

Den andra el.oppt"'äu*tpLåioltot"Stttiitor 
för: livinnor

uäl.ler alla kvinnor.- I(vinrta tir inte alrviitLdas till ali-ret': rrnder jnrcl 
^i

cterLbro[[ cller g,'on*. 
"lt]ilfrldclsc härav,^modför straff

ii,".''i,'r,ät'. i'' "',; 
.l- 

. 
v.i'r 

i;",1;n ;" f ;l tli "l :ti iitå"" tl:iltt
beståmrnelser' vårl gcll'o1

,tiir vissa l rkctr ellnr *ytt"f tiitniug"' !'ö'-utsättnin':'err fiir

tlcnrr;r tfqet'i11[nns Iiltr"it; ;it fvinn'ts^..anviindatrtlc liii

;iä ;y".i;;t'#iia -.aio' Jv"*"ig iol l to:',o^lutosf aii eiler

ä,r Iör kvin,nun ry*"t'iigen' anstr:ingand-e ellerl häisofarligt

erller ha* för hc^ne 
"t''äito1.u 

u'itii i-seatigt i-rvsce'rrle' I"ör-

;;:i i#'tiJ;,Jo 
-i 

iritc Jit 
- 

i'o t''u"ua"'aooclö av kvirina un der

2l- år titl lastniug, *t*"'ti"g 
- 

Lif åt lossning.' av. 
^varor 

å däc-

kade fartyg rirccl en "ti'åtitiriiigltti 
tu 5r-r registerton eller

dårutöver.

Delmå.ockerinrasolt}agen.an'gåcndeförburlrnot
uutt#i.t. 

^lo, 'iuintot 'lttom 
inciu-strin' vilken lag gencrn-

{ördcs tU09 och triirldc i";-t'fL t jrn' i9t'1' Dnn uällcr för

livinnor. som arbcla i' il;;;;kt-'' ututt'- eller" Iabriks-

iJ,:;i;;.' r,rn'ir.l'r. 
-orr"t 

al'nl"i- jirniortlg hanlcrins eller

å.r)r.rr inclrrslrir:ll "t;kt-*;;i;- 
sduia* t['"taget tlrivcs i

älliii,,, ll, ii'ii"g''ii,lii'i' åäi;;iå,'; rirlvi s (rrrrcler: nå qon ti'r'1 av

n:;r111;lsgiionde t'ller fOp'"Jå eti anvinrlas 10 arbctare'

i ;å;;;f i;;;i.s iä' "lii'[-"'f 
iui"no användas till nrrra'bctt"

Hon sliall h* e, surrräärrrre"gära. Iedighet om minst 11

li,rrr;rar tarjc dvqrr "th";''i;;i; 
ti't stati ingå tiden ntcllan

*i:'iä ;. ;'-'"ih u' 
-r 

t' rn' End^ast. i s' k' sisornlk
"r'rL".i t"n 'uitoiitl"n ii"n"taiirt"t-iilI l0 timmar' rlock blotl'

unrler höcsl z'l"oaåT"iä''iiit'"i"to'n arLctscivarc r-rckså

skall cöri anmälan ;;t";'t;;i;'päirot' ,1-ugö" 
ägot inte

tillirnp-nins l. L.*url,.iJ. 
tii*ä".iis frän lagon hcr i viss

utslriikninr mccl3ivits ior 
"t;;;i; i irl -frukl"-" 

och gr'önsaks'

tiliåår'':i},iir..." 8tr, io'" t't'"t" i ial.ri\cj rör konscrve'

rins av skarpsill. uliilli*te kan rcgcrinqcn vid krig ellcr

iJiårrä.- 
"'iärl'r,rot 

o,,., ''vt.örii*te un'lantag från skvdds-

lörcshrilLcrnt uio to'.i t q] ;ö "i'l;" 
.!i-llY.:.*';i"s 

elL'r bcrcd-

lirtl av liirnödonlrctcr iur l:rnuels rorsYdr'-
-I(onl.rollen ou."tiJ' Ottt*- nctLtitn*elsers elterlevnud



.- ?tj ..

l:1:'.1:1u:k.li,s åt. yrkesinspektörerna, bergmäsr,arn-a och de
Ill$"tl.it", lljls 1'n iugsorganen. De f örstnälmntla båAa giup"
j]::1:"- i? lrlts}'rr över naltarbctslagens eftcrlevnaa, iailrt()vrrga Jöresl(rifter i den rnån ae [ltta arbetet vid'slörrcföretag i-nom industr-i gch ha;rvå;[- ;it;r annorsråcles
11e$ ilndanta,g .ay handet. Oi:iigä-- uJ.-t"ir*r.,.t.,. kon-rrorrorc.s av de korrunrrnr'la tillsyniÄgsorganen. Mcn tlesi_utom har förordnats en särskilå tår_flg i.t.ri;;;.[tr,;,bosalt i St,rckholm. sorn hrr Li1f ."ppg-;ii'"t't ta sig an clekvinnliga arbctarna. lJå.gr:L särskiloi'å-åltrnåa"f gol,t-;*oiarbe-tsgivarna har dock,.iite y.t .ri"rpJöilåå'tilr sitt förfo_gande i och för fullföJjande ou ,iru-rppgiiär. Nuturfiji"i,kan 

" 
h.un ingripa om arbetsgivarcn in[ä'iöljer lagens före_sk.r'iIter, nreri där lagen tig"r,'trr" yrr..riÅp.ltii.un "_ lunrtutala, rnen inte hanäla.

Särskilda skyddsföreskrifter för minderåriga.
Arbetsgivare får ej atr,vånda rninderårig, d. v. s. densom är under adorlon åj, -på 

,sådant slitL ati tr"a'ns rnvändandekarr medföra fara otvckifäl ;ii;;-jå;:åäaäät.angoing elleranran menlis invcrkån pe rlans rrais; ;i1.. #;ppsutvecklingeller_ för våda i setlligi avseeråå. 
--n.gärireen 

och Kunsl.Bef al I n in gsh ava nrl e kurr n a u tIä rcl a,rarfiiui.''lrn.it; ;;j;;"r:Med användarrde av Aenna befogerlrJ--il;" regeringen .för-bjrrdit, att rnintleråriga sysselsäitas -.a- utt shöl.a ånq-palna cl.er motor. rtL rengöra eller smörja i gång urr*rib-u.tl: {::,l_.,t:, "*"r. 
-"1i", -ä"""." 

riärnedning erc.um m.lnderå.rts;r i 
, alll. slags arbete (utom lortJbruk,skeppstjänst och iremarbci") ;;?i;.-;ä..e)"'utr .ter skallberedas dcm leclighet lor deliag;;d.- r..f igiå".undervisning,samf av stat ellcr kommun iekostad yrF.;:-" e]1cr fortsaitlsho.lundervisning. En lagsta rninimiåJön.';;i 2 år är fast_ställd inom näfrnda,rrr,årsornlalon, lir;i,"i.'tord.". gerrorn-gången folkskolckurs cllcr tlärcmot svaiande kunskrpcr (ar-betc undcr skolferierna dock titLåtåtf. 

-ts;;särn 
fatr. lämnaskolan i förrid,, på gj nou;na".-'fåru*]uil# rs lr.vrssil speclall'öreskliflcr finnrs rörandc sdrskilda ar_betsområden. [I;nderårig,'s"- läiåili"iilt t<ringtriraqtlc

lv varo.l, s.p,ringsysslor öl1er i . _handel, må 
-ej 

sysielsatdassenaro än kl. 10 e. m. eller .{.irligare ho [f.-.1, i. ;.;^r;;skall La_,oavbruteh ledighet i 
-hi;å-öäei"minrt 

1t tim-mrt' om dygnet.
Arrdra specialföreskritter gälla Iör inclustri och bygg_nadsarlete. tlär är m i n i rrii å I d;; ;-iö" än ctjest,

l::^f^.ikr' ,lB år, rör,frickor.14 år ig"ri*-då.k'äää"rt , r ö r r:crorerag. r,o.r arbete uncl.e_r _ jord eller i gruvor höjcsminjrniåldern l.ill 15 år. \'idai,e lor.irJurl"r' i 
6reget 

n a t t_arb e te mellan kl. ? e, rn. oiir-'ö'"i. m., dock må
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åi?Iå-;* jf,ti,'J;l:. l'" .1 t 
- iii:ff i i!: *""'L,l1i'å!' :ii ;il

3:die vecka. tt.gt""gå'i" ;'o" i' uiit" faII medgiva u[-

'''dtl#?l:Toi,tinu, vissa begrärsl'lg"I i- arlctstiden- i

forrn h.v 
- maximi-arbed;;g."'-bä- i-z-åii"gur få anr'ändas

i industri och hantverk itif?tt j"'l*enO^tt vär faltet vid m i n'

i i: ; I å ä ö''; " 

i;å g:ll i;li 
il i 

Lt -t',:' nl *,å' #il? :, ålr f; i'il
å:hå:.';TTi'å"J#iH' u;;;:;";.1' as'**ui i vecka''

f ö r äincleråri ga m-e tlan"'i 4-äär'- r å åT- lt J:1T;,,3.T iå*'#
."i OO timmär i veckan' Om mtndcrarrg

detlar i undervisningiääil it^ i-i'den ln'a*rtnas i arbcts'

iiäi^ 'ia 
-ili.tii-*""äe av rless hi'ijd'

xlintlerårigas u'retä åt'lil-r"ttti"" skall avbrvtas av

lämpliqa rasl.er. ut ål'^t1''oo'itt -"u'tt'o' tlppgltilll 
':iH

i arbeislokal, riar luttenär'ioÄit"ua utan,skola tiä anvtsas

annat, rutn. Vid alta' i;';;'";;;J;g skal-t 
^Iinnas 

anslag'

tiltkånnagivande tidcn, åe"''i"iittåt.r"gas arbete börjar och

u"'T"i,TiåJå:tTl*; trollen staclgas', att,skolråtl' skol'

stvrelse och läkare 'tiä ' ärr*ria ö'v,eiträd'elser av lagen

Iili vederbörande tittsyirsärffi'-Via s-törre-intlustriclla före-

tas och hantverk, stuiL'oti'tilsivaren göra-anmälan l'itI Kungl'

Brifairlinqshau*,i. od'iiÅoäatigut" u":!1l11ntr" och håIla

{örl.eckning över dem meJ 
"oggiännu 

uppgifter orn ilder'

Den mindärårige skail i'jt* ;;s'il;A iltyg:''!*' som fås hos

nastorsämbetct, ott' u'liaåois' till arbeiigivar'en; i lrcken

sfi ii ;J ;' s r 

" 
;. * 

. n iil?.tS *li.l " Tr å',i"1; :i* : l!il i,,iiiiav svsselsåttning, fört
litu J,r,ätl, 

"aG'r"a. i"tvffi t"f,lf.tyl'l Jl r"i'*"iä|tif,.
Järt:l å!I,,-t},ittl " 

Jo ä Li*"'ö " ;i;;; ^ åtå i 
. 
i; t,'s''

boken.



Lin nesången.
Av Thomas Hood.

Med hand. s,om var mager och !yött,
l.d ögq blodsprängt oöh mrlr. 'I lappade trasor skvld
vrri.sömnaden lutad "hon 

satt.Stick I Stick I Stick I
Kanrma.ren_ var smutsig och [rång..
::l _rrt,"d dlrrandc sfääma i ;;dli och nöLt_sJ.otrg hon sin >linncsårrgr.

-qyr SylSyl Vid viickande hanegälllUchsy-sy_sv
kvälll 

* sy _ iå,rrgt in i stjärnklar
Ol bäflre att vara slav
l,?l l_11k.. på hcclni-sk strancl,uar Kvrnn.orna sova bolt sin Å ialan stava. r kris[et larLdl

51'-,sy-sv
till paruian dryp,er av svetil:y-tsv-sv
til.ls ögai bljr s'vidande hetilt-om och fåJJar ,och band,
ba-nd -och fållar och sörn _
l,ll. iug vid knappmn,e sonr.nar inocrr 6yr tl,ern fast i min dr.öm,.

*?9*

O. du som en sYster har,
,ei. knor ,eller älskat viv,
ilet är inte linne de slita ut
mren levancl,e människoliv I

StickI StickI Stick I

Kammarn &ir smufisig 'och trår-rg' - -
jag sömmar iinne mcd dubbel Irirl
och'svepning 1ir samma gang.

M,eL d'öden - skråmmer han mrg'
clet rspöket meil köttiösa btcn?

Jas liknar iu nii.ra n'ogJag liknar ju niir'a n'og
hans shep'els,e allare'ns,e allare'n I

Ja!r liknär hams skräckg:stelL
ocl borta är kraf['och rnocl.

Ackl Gud aft btöd skal] vara
och tså hilligt kött och bl'odl

Sv-sv-sy.
Nålen dön måste gftl
Och lönen ? En b'et4 bröd,
Iumnor, en bärlcl av strå,
ett 'spiucket tak och en raken
e[t 'b'örd 'och en trasig Prlt,
." u:ies, ilär min skugga sig sekle
vid Jjiir:ts flärntandc falI.

Sv-sv-sY-
ofto f,åo dygn- tili dYgnl
Sv-,sv-sY-
trinea, ,särgandä stYgn I

Bantl och fåillar och söm,
söm o,ch fållar och b'ancl
tills hiärtat värker och hjärnan blir slö'
ocl, lam tlen tröttade hand!

Sv-sv-sY-
t ldi**u dec,enib'ergrå I

3#.it"";."ta,,"ål *'
Där uppe bYgga svalorna bo,
tätt vid den sotrga knut. .

och kvittra r s,o"lsken 'och ropa rmg

till vårliga nejder u.'t.

så dyrt

vägg'

rof
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0 ! att andas ännu en .gång
doflen av r,os ooh viol -under floten den grön,skande äng
och ,ovan mrg himrnelen,s s,ol I
O ! att blott för en ftryktig stund
få känna mig ung som förr,
då än jag ,el anat b,ekymrens re
,ocb rröden ej klappat på dörr.

0l aft, blott för en flyktig stuntl
fuån arbef,et vara fn -
Ql för - att sr"ärma i kärlek och tropp',
ai,er tid'en är nu förbi;
tnen ackl för a[l Ijuvligt få gråtu ut,
vad icke etjes jag får,
ty linnet d,et skuile fläckas styggt
av varje {allande lårl

Meo hantl som var nrag.cr och LröLt,
nr,eil öga blodspriingt, oCh matt,
t lappad,e tras,or skyld
vid sörnnaclen ]utad hon sa[t -Sfick I Stick I Sl.ick I

Kammarn var smutsig och trång..
och med darrande stiinrma i sr;ri It, och nö,I* giv akt du s,om frossar i överflödl -sjöng hon sin >linnesäng>.

Geologiens gru nd lag.

Geologie.n är v'etenskapen 'om jortlklofets tillkomst och

nfveckl ing.""'ö."'ääa.rna geol'ogerna hnva kommil till tlet resultabet

att vå,rt s'otrsystön eä gång -i -hä'ns-vunne 
eoner bildats

äu ntt ou rLe Lundrat:usentals" i de 'oändliqa rymcl'erna svä-

vanrle nebulos'orna.--- 
dntiet dcn morlärnl planetssimaite6lin lelmrdes solcn

oo J"".?ltrln.b,tlo.u. käina; jorden och de an'lra plane-

i.tuu^ tiii[u 
-Åed 

aila rnånarna och de ?00 kring- solen

r"'å.ä^"4.-'.planetoiderna l;rmacles av samma' nebu osras

nä"-oä 
-p&irctrct toiÅtuna. partiklar, . 

vilka e l;erhand

il"påJ" 1*ic' å en måingcl k'onc'entiabionspunkter, som seder'

rnel'a nå q"rund av srml massa 'o'cn eliptiska }anor samnan-
.#i;"ä.4*;ilet utt"utt."ude mindre inassor och rnolekyler
sÅ att olaneterna på så sätt a'lltjämt t'iilvåxtre'"* "+# ";i;tåis- iirr'*t försiggick und'cr 

-otaILbara 
titl'

"t*,lei ocl- fortiqeåt i viss gåä ännu i rlag' liririgetr'rm

rii'^ "*tti"g 
-io.o"trb,0ou f;r dgnt synbrra mcteorer var;'o

å*ott- i".toit" i jortlcns atmos"f år" t151 rle genom f riktion

"i#- r"tiÅåiiöt fu'rvantllas till giöcande gai'er och st'oft'*"" 
Ed-;å#i mctcoriler nå jorlytan i fasL form ocn 'be'

mnÄ--ae b'esfå av stenartaå mässa ellelocn av nrckel-

blandat järn.-^"--U*tå" 
stäncliga tillökning i iord-kl'otets massa föror'

*or."äu-älii storre äch större tiyck i'å tlen n'ämra.sl planetens

center hopacle rnaterial så att densamm'a l]lev Sloorly'
;;å;i ljä*o av trlrckgl vållantle hcttan spreil sig lela'
iit:i-oilt- nä"rmar'e yian, ju större planete'n -blev gertom

;h.p;-g på ytan av koliiderand'e massor och atomer av

kosmisk maferia."*'i;;;.;L;;ligl sett består 
. 
r'år ,..plane[ , av trcnne kon'

.etrt iutu lager", namligån atmostiren, hydrosfårcn 'och

litlo's;tåire'n.' -ÅJ*o*faren 
elJer lulthglet bildatles dfl- jordmassan blev

.tor 
"nää"utt" utl."r,..t oih h.rJla Iäl ta d: v' s' flyktiga

!o*t täuo* syre, kvär"e, argon m' fl' varav luit'en' är
santm r nsa[[."'"'""ö;i:d'i;ftlager når nu en-ltöjd.av fler:r huncira mil

- en slutsats s'om tlragits från 'många 
- 
fakta' rlärib'land'

A.nr 
" 

utt- tåtislen 'obse,virrts på nära 300 cngelsha mils

höjd ovan jordltan.
Lultens massa utövar ett tryck - 

av 1 kil'ogram pr

r.o"a.riru"il".tt'er eller i run:da tai 2,000 p'ounds pr varje

kvaclrattot av jord,Ytan.

Folkkalendern 1919.
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Iiydrosfären elJer värlilshaten,s vatlienrnasso::, vilkr,
Iikt ,en böljande manbel om.svcper hela jorriiilotct, bestilr
av syrgas och vätgas, vrlkas aforner h,opa.rles r plani:-
bcrrs a lni'osfär når jordmassans dragningsfrraf h blev :,ta,rl.r
nog al,t ilttrahcra, även de ytLer'st Litta våLgas:riornerna u l
neb.ulosans element.

G,enom elektiiska uriaddningår i atmosfircn förcrLa,rlcs
syre oclr viiIgasa,lorncrna ti]ll vati.cnrn'olclil'lor, vilka sr,-dal
konce'ntlerades på J.uflcns aiarnmpartiklar oth nedlö1lo pr'i
pianctcns ojiimna yta i for:rn av rägn, f1'Ilandil viirlils-
haven och jor:dens t"usendc sjöa.r.

Idydros{årens medeld jrip år 12,0u0 f ot l{avsd jrrp hr
dock uppmålls, viil<a. visat, åncla till 61,600 fot, r:lier (i

mil, vilket år 2,000 iot mer än Löjden på jordens högst.:l
irergspolsar.

Havsb'ottnarna föreLe,ojå.nrnhe1.er, lika,sorn joldvta,n, så.
t. ,ex. sträckcr sig ,en bergskt; d ja på ånda tili 6.00t1 .tot.;
höjd längs bollen av Ätiantiska hateL, från sö(ler upp lnot
norra ishavet.

Litosf ären 'e.l,ler den ,s,lenta sla j,ordsk'orpan anses, en.
Iigt bcräkningar av Svanfe r\rrbenius, vaia omiiring {tt)
eng. nrii djup. Diirunder är, enligt A.rrheniu,s kalirlrler.
en 250 nril tjock konc'entrisk ma.nte,l. av plastisk, halr,r-
smält ach djupast ned glötiflytande materia, den s. k.
magman.

F-tanetens specifika vikt år:5,5? uncler det atl de
yttre stenlagren niii errrlast biilfi,en a"v dcntra silfra visande
att jcrdcns inrre n:.:iste br:stå av me talliska g:rser, hur-ud-
sakJiggl jårn i gasform, unrler clet- riislan ofaftirara iryche't
av 3,00i],000 a,tnlosfår'er.

- Sersmologiska iakttagelscr hevisa ä,ucl d.el.ta, ty jcrd-
bävningarnas vibrationer forLplanta sig genom ;orilön 

-s,;,rn

orn planetiens inre bestodc av en sclicl stalhåtrd rntssa_
.-_ Eqå"-.jorclklotets diarneter r ruut i.al ä.r 8,00O cng.

mil, så bildar den .omkrilg 40 rnil djupa jortlsk,orpan e"rr
jåurföreisevis l.un.n mantel kring phneirns jiuvudn:rzisszr.

Då jordskorpans tålhct ej är" liLa öve rir.llt, så ha
b,erglagren, _ varav den bes[år, ännu ej kornmil i jäm-
vik.tsiäge,.-rlärför skaka.s jordon ii.:.rnu a.v' viililiga jorii"b.:iv-
ningar, vilka förorsakas ar. olrka tryck i jcrdsLörpan, bcrg-
Iagrens bristning och fjållrnassiverrs tendåns att -viclga 

srt
vid ba scl, saml ar- def i jor.dshor.pals stenm assa rir:d-
triingda vaftnr:ts kernislca uppiösning äv ä,vcn de hårdasle
e ;Len arler.

llen ålila till tio rnils iljup,eller mer r jnrrlskorpan
ne(lfrångda vattenrnassan ä.r så stor, atl kunde den uidrivas
skullo dcn biida ell 800 fot djupt v:rltentäcke kring hela
jord en.,

På grund. av dessa och andra orsaker, iir tlcn tunna
jordskorpan stadd i ,en stitldrg skakning och dallring.
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i eo planetens försln stenmanteit ha geologerna ej funnit

oåsol,;*lill;',"nssii ,ouh iaq"r, IiLia ntt kuntta tthservotns

^"r,'it""a".i.ä'[.t' 
n""ii'"a*it' av, pIr rt''niska berqartnr' v lllia

åiii r.i" r, i ä. x 
-- I ; :: ll" it-*;l _':::,#,l,i,lill^'itå," 

*i";l.
srnälla ilr.aguran, L._ c'x'

äniu g'.*,r 
"," 

t 
: : : -l: l.u li::l f*"1 I l"',:'.1',1;,' T.; -l' l;,,1? i":17

av ilen rrr vtliiitullcrnir I

'^1,'llioon rnel-rmorlcscrttl';': J' v' s' s"'{rne vilka un'lergålt

:illi;;'J;iil;";";;;-];ick srmr rrcrtr upp' "1ro' 
unrrcr'

ifrån r';r ligeno. grr,,'t."'-Åei"o'l'n*nr'trls 
-[ilt gnejs' och

kalkstr.'n till rrrrrmor.
1* på,så siill har av urtidcns phnctnr:rterial bil'fats övor

2.o0U stcnrrter, och orl*-iå-i joiden b"fintliga mincrrlcrne'

lää'i "J;;;";i;;';;i";- r dcn 
-mrroria' varav rlla vlsrcr'

ä]ut ".1, lnSnniskor äro satnmrnsrl'ta'
"'*'lrr*r.uipä" r,,oilt""" *tt 80-tal sd -k'^ elcmen!' Dära'v

utgör roxygen ciler syre ?i B^t"t9"1,' kisel 2E' aluminium B'

i#"' a, rå1L l,lo, ioir 
^å,da, Lv*roser roc hkol ornkring

1 prr-rcent.
' o'iår"åo ging i titlernes lopp frtktigheten,tonil' nserades

r dcn metl vrrttenrngor t":iii"åt'årÅ'sf;i"rnn 'och I( gn börjrdc

irii;';J.";";å;" uo''j",t. den dcnuderings'. cller norntni.lspr'o-

cess, sonl ännu tollgår-åitt;it on fol;d av tonrpc-ratur-

;äii',;;;;.. iö, n,,'sa ltl 
- io"ittra oclt var [nets k'af t rlt

f.ä*irf<.] 
".f-r 

moh:rniskL iiin'l"ttlel" bcrggnrn'lcrt nch bortfiira

ää Tdi-i""tiL 
"i*Llr.r,,""'ä"li ti"n dcrä"ut i . sjöa'-och hitv'

äI"'ir""'.i*lf.iii t,ll t"tt''n oulr lrrrtnrI de s' k' v;tttettlrgraJe

iluts"tt.ihu' kalksten' skifter, sandstr:n o !' \r'
""'"lie.-äotLn ,itt rtut*"i*åot: tn ticlr-ymrl .' 

av kanjrrinilir

n.nnåä iitilä"tt-åt rogtuio 6n.""ric skiit' vilkas mäklighet

upps.tr t,i1 on,l<r'ilrq 2,i cns mtl'
I)irrocl av .r. ..o;*.o?1i", I*g.ntr har'. kunna[ u|prnälas

iloti"ii1'lg.lunl 
-,' 

ti"i"t'l'o*"'.r'i""' r: r ol ulioner h'r1t' bt u-

;;";.h väknal. den *t"ltt"'Lt jordskorpan och haslat upp

även rle äldsta lagren"ätrt'*difft dem i en lutantle eller

vertikal s,lällning.
Jurdens skilda 'de'lar äro 'och hava ^varit 

r en ståndig

,c,.rr".,".n' ,i"'ui*.t rt"aJ'ltrt"' höjts Irån' hrvsbr-rltcn lill
i;;;i;;'i," å",t ;rrr,l rn lt.i: ä'tl'ligr siiuk.ts ich iivclsvåmmats

;;:';{;tt. Därr ha äL äiila' -iol'mati'onernas sedimcntåra

laser avsa.tts, uarettei"aJr., nt.t hö.jls..över havsvlan för

;1f"å.;J;";i;'' ;;'h ;ill" iäi oiä'-r ut't'nann't dervii sänkas

och övr:rhickas uu ity" skikt av skifler'. - 
sanclst'en etc''

uifr.o 
" i'^ti" t". ftu'' tufit upp mot höjilcn och bildat

.f.tfio*. lc.gsLcAjot' sont"untler: millioncr- år anfrål ls av

tä'uä;"-".h''iirrl-'".rt 
"ito'ttpor"tt av .bickar och lloder'

iiriä tåJ' den sönclerdelacle- bergmaterian ut i haven oeh

;åj;ä.;"I;*t.rt stoff io"t-"y" la"ger -och skikt. Dessa ha

ir*iiläå" 
"?äir.;;* " ;;t r,':u * lii'o cl "nt iv il gen'ombru Lna av d'en



täckt. vidder m,ed flytanrlc belgsubstans.
J,orilens ufvecklingshistoria har utlrcck.lria har utvccklats i fyra stolx

skeden: den Azoriska öran, den Poleoz,oiska olan, d,eå Mez,r2rl
iska eran 'ochtien Ka[ä,ozoiska etrl,er nuvarande eran.

Den Azoiskå, 'eran onif aitar ilen tidrymd, soin f örfi;;;
frtirr planctcns formanclc från u.rnr.'bulcsani vrhreran4e atr,
mer 'och till d,e första fussilfijr;rncle vattenlagrade br:rg.
arfernas bi.ldning.

- !_.o nästföijande Pol.eozoisk:r cran, upprlcia,s liksonr
den Mezozoiskr ocl Kanäozoiska i flera, format'ioner, villrn
såirskiljas på cle fossil eilcr försteningår av torna tiderr
tljur och våxtivriric[, s,om påträffa.s i de btrika formationernas
shild 'r 'lagcr och skikt.

Den Paliiozoisk:r ,erans formationer benämnas dcn l{ail-
briska, Or&viciska, Siluriska, D,evoniska, Koi ,efter Karbo-
niska och Permiska.

Den Mezozoiska eran uppdeJas I Trias, Jura och Krit:
f,ormati'onerra. Och d,en Kanåozoiska ,eran uppLle.las i Tcr_
tiärtiiiens trennc formaticner Eocen, [Iiocen- 

-,och pliocen
samt kvar:tärperiod,en, varr vt nu .leva.

Samma kraf't€r s,om danat iordr.tan i flvclda tider äro
ännlr i verksamh'et. l,rc ,skyhöga "Älperna "och .Himalaja-
heiljan .äro rlppformacle i en götogiskt sett jämförelseJis
s'en p,eriocl. (Tertiärtiden)

- lllen även de lhögsla 'och hårdaste fjäitrmassiv förvittr:rs
och sp,elss. b,ort rnecl ticlen, och inom 8,000,000 år sklll
jordytans sista glushög, vara h'ortslroiad. av ett heia ;oul.klotcr, orrrsvullandc viildslravs r li"ör.
- - Delt troliga är rlock att nya bcrgshedj,or rnpa,n dcss

shola. böjas roch n)'a l'ulkane'r 
-skola 

Töra "lavanrassor tiil
;ordvt:rn. Dcssutorn är'o nu öv,er 300 vulkaner i verksaru-
h,et och ,en vulkan, Lza,lco i San Salvador, s,orr bildadcs
så ,sent som 1770, har redan nirtt ,en höjd av 6.0,00 fot.
_ D-9 fö1s!a- spår av ler-anile var.e,lsr.r jrå jorrlen spåras i
rl,en Kambriska formation,en. Sedan cleis La fusencle och
åter.iusentie djurarler ,levat på j,orderrs yta ,och dess sjö,ar
och hav, varav de flesta gitt un,lerr i kainpen för tillraion.
Ue Iörstcnirrgrr av Iör'his[oriska diur, som å[erfinnas i
do skilrlu berglagrerr vitlna tlcrck oÅ en alltirinrt .[orrskrr-
dandre utveckling av iivsforrner upp till människäns tillhomst.

Klimafet har växlat rmder loppet av miiliontals är. Tro,
pisk h'et'ta-har ornriäxlat med arkiiik köld, då glaciärer täcl,,tvid:r str.äckor a.v 

_ 
planel,ens yta ända "ba tiii tlopikerna,

och, enligt vetensltapsmännens åsikt gå vi åter en f O,trt-
1 eriod till mötes di de tcrnpercracle -zonernas civilisation
skall rnåhäncla sopas bolt, av glaciär,ernas glidanrl,o is-

Räd vid sjukdomar och

o lYcksfall'
En del viktiga kapitel un läkarboken'

Av tl r ll'unar C' öhman'

Forts' fr' fiireg' års kalender'

ll. Om sjut<värd i allmänhet'

Dcn allmänna sjukvårclens löreskritter samrnanfalla till

stora delar rned hlilsovåric"'s laror' l)et' som i hygieniskt

avseende gåller för e"'-f isk människa' gäller helt natur'

Iirl, i än högrc grad for cn sluk' som dcsiuLom' om sjuktlo'

å1rr^nr' "t"."ua,i'. 
t"tttJtr"-i"t' b"lruver bisl"ånd och hjälp

av sin orngi'i,'ning.

Sjukrummet' . Liksom en frislr mlinniska Iör sitt all'

männa vålbetinnancle o" 
"f'utot"tf 

" av -snygg'hct 
och {risk'

god luft i bostäderna,'-b;; t; dessa lorhållanden i sjuk'

rummet ägnas stor oprl-A'fttu*ttet Tyr'ärr - 
är det ofta

täu 
"iäit"t! t"gl a" glåti' I överbefolhacle. bostäiler kan

det iche cns uncler u"tiiÅt fö'hå11u"tl"tt bli-'tal-om lrisj
i;rl ,';; min,l|e då, rLär 'iå3on 

ou iamiljomedlemmlrnit, sa"

,ä* .:-', It h,l^dt* uia =lnät't' llälst ördnas salicn så -
då btol.t möjlighcL tri'tifi-ii"""t - att å'L tlcn siuke och

hans vårilarir,no u"uiuu*^eii tattf ift rum,' Få cletta bör i

lvcklioa fall dcn to'Åt it"""a uppställas' att det lätt

i'r"J"iå^,i*ttt' ttt- titts:i^g på' solljus- 'f innes ':rtt d-eb 
-be'

frias från onötiigt lor""g]-JJ-ågömmäntlc mattor o' dvl' I(an

man icke åt den sjuke i'";;;t ttt tlitottitt rum' så måste han
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åtrninst'one tå en skilil säng, ty under inga onrsiändighebel
må sjuka och friska ligga i sa,mrna sling,

Frisk luJi i rurnmet 
-erhåIles genorn ventiiation mop.gon oeh kviill: man låter dörr eller iönster stö1 öppna b*16ril. Den sjukc m{s,te under ticlen täckas val'-in, krypaunder täcket. Stdller man blott så tili att han icke ut.sättes fdr direkl drag, så är all fruktan för fOrkylning onri,

3F-. ., P" . synnerligen förträfflig anordning är, att under
::: il.t ,:lr:.lummur grundtigen stådas octr 

-ventileras, 
flyrfa<len sJuke trll ett annat rurn. på dctta saffi erhåIier våipatient den friska luft han så ormtigäugii!"o OrtlOv* o.trtilllåillo gives att fullstäniligt ersritå j.ii- orrA." nattc,rrslånga tirnmar förskämda tut"ten meO ny.

Den aildeles onödiga och skadliga fruktarr för frisk luft
i. rym, där. sjuka r,årdas, sammanhinger med det likaledr:sförhasiliga bruket att hålla allt för rhöi .o-uårnpn.utur. Vi-sar termometcrn (bild 1) över 20" är det r,eclan allrlelcstor varm[ i ett sjukrum. 16_Lgo C. kan rekommenclr:-ras som en lärnplig ternperatur.

.. ,Ät renhållnirgen av_ sjukrummet bör även nödig upp-märksamhet ägnas. All iopning och darnÅtortning börsko med 
'uktig 

borste och tråsa. " I ;;"; fdl riskerar marratt röra upp damm, som tlen sjuke sedan 
-inandas. 

Må1.rrusresLer, orent lrnne, smutsiga sängkläder, den sjukes ut.
lfmningar, få ej vara kvar -i slukiummet, 1y h:irigenomIörpesl.as JufLen.

Sjukträrltlen. En bekväm och snygg anorclning avsjukbädden hör även rill sjulivårLler; ;.;;?;ri.ciper. Detraär ett nödvåndigt viilkor för sjuka, ir*-ir.årt" titlbringavecJror rich månacler till sängs. ' HJ tl;;- dil en ändamåls-enlig pJacering ay sängcn, som häJst bör stållas fristå-cndo ul från en vägq-.-v:il tilgangfig fran* å.acra sirtan.Bädde ns .n derJ a g rer- iåte ;;;;il";;.i ä;är., "o,;o 
r.u bolsrcr

3l: ",*Ttt'*r i. s.juksängar. i{ätst aa fag'om frarda maclras-ser. t,al(anen böra vara släti utspänriu, naliu, rena ochvid behov vid förorening av ett 
"1i." urinof slag ombytas.Ett pnrktiskt, Iörfarinsssått atl hålla bäj;;;;" och snygg,

lo'n .på sjukhus ailräint_användcs, t.';ii";;rpå unclerla-kanets nrellclsta trcdiu.ilel. anbringa .tt ,a t"ff"t sluilakan:ett vanligi takan soÅ btivir rvå" gå;;.;-r;;*anviket ochvars ändar stoppas un,le, ,nad.asäea." tr;;å;i;, som hiir-med ernås är den, att man lätt kan otun *tå.." omgångartaga bort och fönnya sluilakanet 
".t,-pa ääiia satt nåffu.

- 8'7 *-

Sjuk bäres av tre Personer"

dcn siuko torr 'och ren' utan att bchöva bcsviira sig med

ileL skirre ur,derl.akanetl i".it"g""a.. så*.9t;n. tåcke anvdrl'

ries Letrst filtar. Ski-; ;;;"1il-i"t u" allileles olämpliga

i en sjukliärll ;rrnröjliga iiit*tftaffn' hindra utdunstningen

från kroPPen 0' s' v'

Vid våritren a'Y deu s$ko..nrist3 '.naflrliglvis 
nog-

g'un,',' 
",..nil 

g; : I :;ll:th l:i', H,"il::: .å'"TS frll,,."å?

:ifi:^ 
']:Ti'ä'iä,"u"ää; 

i*- 'lur* 
tvätia sig sjärv eiler

låta någcn u"oo* ge'*'"i"t' Ävcn munoten tarvar uniler

siuiiiionis1itlen opn*,,noå* ärerig" sköijningan merl ljumt vat-

iån, fc'trr.i med rrigub sali'

En fa,ra ,u* i 'y"t"rhel' 
hotar gamla'"hjåIptösa sjuka'

slasrörila' höggrarligt me;;;';t'l'.'"0'' i?: långa tider måsle

vara bunina ui't sanrcn] å'l tigqsäre'n' De upphomma

för.r,tlridesvis p;u ,tc sriitt'cn av kio-1.pcn, ;]är _hudcn 
l)rcssas

i""i ir 
",, 

"., 
g ;i .,'", *.,.1u I "iltil:l' il* 

t i J}"H'f.-"# Såät

::äli":'',1;iilty':'öi[?.;,tffi 
^:1";lll:lt,l 

#*
ll:f i'Jå ii l\f Jl :l- 

,,å.iff;l' 
'' 

;li Tv ;;;;;i_s oin d e sn ar t

lör{aras och bli tptö;;;-;; 
-de 

en iid legat oanviintla'
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(Bild 4.) Då man vet att upi"rkonrsle,n av liggsår i hög gradbefordras genom orenligirci'futt, ;;r;,. oä olemnh,eter iunderlaget, såsom vech- i lakanci, b";;;*;o. o. dyl., böråt dessa lörhållandcir ägnas all opp*,irfi*_fl.t En sjuk,som vä[el rinJer sig, måste ,omecl-elbart erhå]la ,rrt, 

-ior"
lakan. f'örst och .sist bör fif,rAf 

- 
f,"j." stärkas genomdagliga avtr'ättnincar meC ljumt vatten--ocn tvaf . Ävenkan cn ht,"ndiring av .o -"i.i oi ;,;;k; ;; {e rlr varronrckommenderas. Efter._avtr.ättningel,ocli aa"på följandegrundlig torkning, ingnides hudcn"rne,l-bo..utuu. I.Iar engång liggsår' uppkornmit ger tefa.c 

-nårÅ*rä 
,ea, hur deskole sköl.;r.s.

I'll'ttuine ellel'.tr,ansport fl,v sS.ulca spelar en syn.nerligcn .stor roll via s;uku'å,.i.,.' ii"-aär, är ingatundalikgiltigt hur itetta sker. Gili;; a.i'101"".,, pcrson arrbära en icke allt för .tung sjuk, så ,tu. ant lämpligastså, aft den sjukes skuldroi f.å,"å..--uit*lila på bärarensena, arm, medan den_ sjuke själv tar ett tag omkringbåi.rarens hals. I{äIst lyfies a.ri ,;.f."'a*f. uo två ellertro personer. De biranci,c f*rt, J_in-'*;r-iä'l.arr , a ln m asid.a, sålunda att den första lägger sina arnrar under clensjukes rygg, d,en andra unders'tåder nri.f."r"t, den trecljebenen. Härvid fattar au" u;"f.u- *jif riä".rr 
"iorrta 

biirarcnom halsen. (Bild B.)

Sjukkosten. Betrlilfanile dcn föcla, s,orn man börgo. åt sjulia personer, härskar *å"gr"l,jiu"..ru.r. I{atur-ligtvis finnes det en TlngA sjukdomar, som fordra sinaav läkare {ivrra sirskilAa" torJs:.lr;ii.r--i *"ur""noc å dcnlämpligasLe Lurun. nren några rlrminna-reillr k,,rrn, dockgivas. Sjuklrosren behör-cr'i .ilil;; iJfå'srrlya sig såmyckei från rle friskas föda. un" ;;; vllä :raranae ochlättsmäIt:,oskummad mjölk,^.smör, uafiir,gul.,-grotar, osyratbröit, hackar kötr, rarår ti.r., l'o:igä'";;s., potatisrnos,grönsaker, utorn kålsorterna.m. m. Allt för saiTiga och starktkryddade anråttnincar. undviftas. nluo"-f,;""'auen taga ibetraktanrle, att rrå"nsa sjukas förnrågl- ui"i;Ugoaogöra sigfödan är nedsatt. nän _iatt" ,ig na"uiå., 
"^ 

l.to., smärrernå-ltider förcdragas dä.rför framf ör några större, sorn an_stränga rnatsnrältninssorgånel för mycket. Icke sällan hän_der det aIL den,;o"ro iår rr.,nur'iår''nr.Ltnri, rt,t;trn ltirdålig. En så vi[t ,Ottigt omvårlrndc fOJ""fr",, lrJr kommaväl till f n(s. rncn ar' i 
- 
manqa fr", Oå"i" .ui',,"rilg"u .uå.atl åstadkomma. Itn alttletes 

"tfrs"gr"J å"iilii;o _", *;orr.

.-, 89 ---

1. Spottlåda. 2. Sköljkanna. 3' Spottmugg' 4' Luftdyna'

5. Spottfiaska' 6. Stickbäciien' 7' Urinflaska'

8. Ballongspruta. 9. Lavemangsspruta (för glycerin)'

kan icko sällan bli b'etänklig'
ett oersättligt föcloämne. Här
il.en motbjudande smaken genom

kaffe, starkt t6 eller kalkvatten

då mjölk i alla lall utgör
kan rnan försöka förtaga
att exernPelvis hälla litet
i mjöiken. (1 matskecl

på en litcr mjOl\ )
Äv vikt är dct slutiigen att den sjuke erhåIler sin mat

så bekvärnt som mö jiigt' Kan han sitta 
- 
uppe i siingen

ouuana.. man mecl io-ta.t "tt 
s' k' sängboril' som icke

lotJ" "utu 
svårt att åstailkomma även i hemmet' (Bilct 2')

Ä;-L". dåremot svårb sjuk upplyttcr vårdarinnart hans

huvud med vänstra armcin under tlynan, meda'n hon meil

Jen hogra långsamt och försiktigt ger den sjuke mat och

drygk. -
Till k:rpitlet om clen allmänna s jukvården hör slut'

ligen aur* att några oral ågnas åt den sjukes uppkast-

ningar och uttömningar.

Uppkastningarna. Dels för snygghetens skull' tlels

för ati ^hindru ,Aittu*" spridning, må'ste ovillkorligen alla

upphastningar uppsamlas i en såirskikl sp'ottkopp e1ler -mugg'

uåå u"ti"gon innehå11er något lysollösning (2 rnatsketiar

ll,sol på 11tr vatte,n) ollcr inuli är beklädd meil smörpa'ppcr'

sorn liitt kau utfagas ocli jämte inlehåltet uppbrännas' Den



*_ s(] *-

sjuko 
. 
bör taga såsour legel att aldrig sp,ot[a i låsduken,

än min'dro på golvet. Siingliggande sjuka anvånda låmp-
Iigen cn spottnrugg, ,sorn placeras irå eli bord ejier euslol vid sängen lått tillgängiig (Biid A). De i r:ppkash
ningarna Jörokomnande srnittärnnena oskatiliggöras såkrast,
genonr uppbränning; krinn;r likväi även tömmas i avtråtiet.
Spottkär,len tvättas dagligcn i hett vatten försatt rned l3,s,ol.

.-. Uttömningar, exkrementer och urin Iå icke, sås,om
tidigare påpekats, bli kvar i sjukr.ummet och lörpesta luffcn.
Ilfier begagnandet böra åmbar oc hlattkåri noggrannt ren-
göras. Är rlen sjuko bunden vid sängen, a,nr,äncier rnan
på sjukhus etl ,s. k. stichbäckcn, som skjutes under del
sjuke , eller s. k. uringlas. (Bilti a.)

. Itlreligger någon smittosam tarmsjukdom (tyfus, röti_
sot) böra. urin och exkrementer oskaåliggöras gonorn att
till nattkärlet eller ämbaret, som av den- sjuke 

-begagnats,

häl1a något desinfektionsmede.l: 2 rågarle matskerlar kalk
p.a varjg /2 ltr uttömning, e1ler 4 o/o lysollösning (B mat-
skeilar lysol på 1 ltr vaitcn), av vilken tillsåttes åtmin"
stons Jika mycket som finnes av tlet man önskar desin.
ficera. -Icko sälian håniler det att den sjuke av en e.ller
annan arrledning icke kan kasta sitt valten. Detta kan även
inträffa, utan att någon särskiiil sjukdotr finnes i urin
väga.rna, t. ex. blott diirlör att vår paticnt är sänglfu_
gande och i rienna stållning nödgas urinera. Man kan
då försöka sig på en clci små konstgrepp: ett hett omslag
över undre delen ay buken, hett vatten i urinkärlet elleiett varrnt vattenlavemang. Lyolias det icke då, måst"o
1åkare tilikailas.

3. Några allrnänna brehandlingsmetoder.

Även belräffande de aJldlgliga. behrrndlingsrnetoder, vilt.a
här nedan beslilivas, ar det nödi-indigt,;rti precision ooh
ordc'rrtligh.et iakttagcs. Btt en-ligt konslens regier anbringat
9.-r1o$: exempelvis, kan vara- deir sjuke till rnylken lindriig.
Utt orilitigt och vårdslöst pilagr orirslag är i'bästa fall tiTlintet gagn, ,oftast till skadä foi den sjuke.

.lsLrt"lse. Irrirn närrnaste apoiek eller drogaffär anskaf fas
en vatterrtät av gummi förfård,igad ispåse. I ställct för rspå.se
kan oxbiåsa, s,om tör billigare pris ei.hålles å. ap,otek, anviin"

,* l'11 -*
'-- hiåitterl 

"str 
s'ffr& isstycken' Iulton,"ut'ilas. lsPåsen fYlles ti-ll

rlessrs. 
- lsräsen tat tcilä-'rig;o direkt på [uden' 

'Yt"i-b-?Iiä""i;ij-.ki;; i'-*ri t una- eliir- vllcduk' innan den lägges pa

riet sjuka slåIlet.

Kalla ourslag eller kompressor' Iirr-nes rcre ispåse

aft tillrä rrrvänd.es n"iiu -;u,riug cller kompresser. l{an

ii; ll#'f, ; ";i; k ;'; i r' * rii 
-", 

ii ä",-i lil:- ::i:* "t "'å,i",,';u*,1ihJ"urvridits prlJggrs dcn sluka &r'oppsocr'-r1'.

samr"itl rqL hs cn atinan tl"l iiöuttttt i' 'tl-ct kalLe va!lncL IJr

äi'i";";-i"i,iÅ' .rratiu"'iåi""fpia''rrtla kompres"ctl rttt'd

en färdigi avkyld.
lsr,åse cllur kalla kumpr'csst'r anvinchs' vid el mirrgd

,,ritu"Jil ii o^tiilI;å;ä, 
-;;t'i" pelvis vitl bl iu' I I armsi n fla tttma-

iii""rt'ii'i'ö"t',iä.rtirl å Lukå), vid rnagl'lödninrar tI mas'

;l'j;,:;j, l;f; 
"i;öi;.i å'rö"iå' r'li'Iilår' t-nl' "vi'r'h' v'r'r'

vfuk o. s. v.

Grötpåse åstadhommes sålunda att rågko-rn oller linfrö

u.rrrrblancas mcd vatuen,Tår"i rirt tn _lalorn frrsl. gröt' s'rm

uil,re,les på linnc ,rl"t ifftiig,"'iott- ttunt"t övcrv-ikas ocir

äi,"t-^rit *,= 
"o,",.r 

"el"ir'"rt""?rtt' 
Grötpasen pålägges så

vr.rrn Jcn kan tålas. 
- 
U'iA"JigqottA,e nirrl bcstrvkcs nrorf

nigon ol1a. D:i grötcn iåii^"i ""ii.,utes ilen mo[ hv'färdrgt

uppvarrrlro.

Varma omstrag eller kornpresser^^erhållas såIunda'

alt cn hanLi,luh doppas i- n"ti urtier,, vrides ur och pl;ceras

på dcn sjuka kroppsa*it"' 
-" 

ctåipläut oclt varma omslrg

inrnna. anvättdu*,L'on"'iåtktl"iii;nlJ; ;ttlt'l' esempelvis vitl

;i;-l-t ä ;;ll;i.tti nulik "t, ör'o n åkornm or' ma s s år m' m.

Avrivningar eller kalla avtsättningar äro Iårnpliga

d,els virl olika slag uu i"iltliiiitiånd' tlcts åier såsonr mc'drel

;fi"-;t'k;";ä r'å?a, dåpp*' F e b era vtv ät t n in g ar
i;i.i;;;;-iiJnJa, att t'i't'uäp cll'r,.'grov 5'ndilrrk rlopl'rs

i va{ten ar rumstemfrerlatur (f;"- t8"f varpiL helr lirnppen

l:aslict avtvätr"o lr.gy"nlään iien unti[toL,oih halsen' scdrn

;ilå?: ;;;;i;';oqs %'h''bä' 
^-ttrerlt lsrt nl rnrkn-i's'"1:k'

;;i;Li";'"öån-åpie i"tnäLes val i sän-:'en' Alll" efrcr läkar'

ördirrriion kuma oytrr<a*iuiuitLnirrg"t föTotlq.i:, Iloru gånger

åagligen, e-xelnpelvts morgon' mlddag'oclt KYarr'
" iitf an stärkanrle avrivninCal.na doppas on

hunaå.,t i-tunt vatterr-(io-20",;, urr-ri*i väl -v;rrpå. 
kroppen

ä;ir,åtä" o.t 
--grrieu,, i raska 'lag. Taoas ^lämpligen 

o_m

å;;.-";;,. 
--c',oå* 

'o'*lsc 
ellcr pömenal misLc o:itt:11:

ääri"'nöt";"ttt. c1'or ickc dctte är hel"r avrtv0 rrllcn

fölfelad.
För d'et Yanliga omslaget eller, riktigarq -d9t' q: k'

vntviirrnänAe ä*,siag öi I å ltil'' o''.' 1) 
^p'n' rru v' du bb el vike'n'

i ättd^;--rorttttu*]niatur (14-18")doppa'd och någ'oI
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\råt.rärrnande omslag ()kailt omslag)). Akt. I.

urwiden,Laildduk.., 2) En vaxduk eller tunn oljeduk., B),Entorr omslagsJuli eller yllcduk. 4) B ,s,t. säk.crhbtsnålar. Om-
staget,_ anbnngas 1li. så sätt att ilen våt:r. .duken konrmer när-
mast krofrpen, seala.n vaxduk{ln ,och utrnpå clenna den t,lrra
omsla^gs'duken. GäIler det omslag på_bröstet förfares e"."rp,.l_
yi:,nä ,följande sä[t. nler1rn dJrr sjrrkc sitter i .i;g.;.';i-
blodc.S hako'-nr hrns rygg lörsf rlon lot,re drrknn, seJarr vax_
duken ocL överst clen våta ,iluhen. O_vanpå allt deftn liiggerp1n derq sjuhe och svep,er försl omkring h,onom den iäta
duhen, så vaxcluken och-sist dcn tor.ra ,oinslagsduken, M;;bör ge akl på, att ilen turra omslags- ,och 'vaxclukcn haltoch hållet täckcr ilen r'åta. Dukarn",a dragas väl till nchden_yttersta fistcs rned säkerh,etsrålar. Oästaget fryt"*-l
re.gei effer tre tinrmar, rom icke jäkare alnn,orlunda-bestrimmer.
(Biilcl 1 o. 2).

Det våtvärmanile omslagct är ,eu alltlclcs cumbärlis be-
hanillingsmetod, lätt att åstaäLnomma ,och förträfflig i,ii"r;
verkningar.-_ Dcn ,användrs vid olika slag av f"miltoorrnor,vil l-unginflamnralron, r-id smärls:rm*a "å.ko,nn.,o, r lruken,
hJlndt{r.rmF.rntlammrtion, magsår, lioli}r, diarrder (lös mage,),
unrlrcrl iv slirlan,d en.

-.Våt. inprckning. På sängen eller på sof [:rn urLroLlcsrn filI cllcc i'n ljoclt sch;rl.,och-ovenpå dpnrra oil I 16. jS
gratlc,rs .vatteti rnåttligI un,riilet, {}ovt lakan. D,e,n s]uRe
lagges på r)'gS Irå la kanet. som svepcs ,omkring klopf en.

Våtvätmalde omslag ('kallt omslagr)' Akr' u'

va r v i d i a k r'ra.q:'- 
. iti^,"1;[.,,iii 

*j,l 
ft : 

^ 
".i[, 

oJi 
:,'i:- :?ill:

ll1tr J*':;;i:;*-åff 
.r 

ilJ;iig"':" i;rät "- L "' r Ir cLc t* t e r cit,.'r

riickcn. Hen Iår 
''es' 

';:i;å;; l"ll L'*n't' tvätras meil

runr.stålndet \-attein. t""k;* 
"';;; i"iigg;t bill sängs' (u,u.u'

3 o. 4.)
Detta slag av inp'ackning anväutles vi'l fcbertillstånd av

olika slag ocll Jr auto"'åii"ilvtiåi-gott.mcJcl llb skärIl(ir

oro[]gl sitrkr lugn ot't''ä'- 
'Jiiskilt "X1 ltssPsirrk:r barn rir

inprckning aLt. r"Lan""tni"'*]*'.lt'- itt'"I^ it:X,*rIi?tff,|-
" 
iii ","" itt^dkommr krrlli c' r'crkarr'ordrn erarhl

om IIcrc inpackningar tlii-nftct vrrrtrtltr' Den sjuko biir

;ä' ii;ä;"å;'i"i".l.?'r cnJ'sr 5 ' l0 min' åt gitngcn'

Bad åtnjuta seilan .garnmalt. stort ,l,l-tu:ld" 
såsom en

sod bcl;rn,llingstlcrod uii .,, nningrl'olike sjukiiomrr' oclr

: ; t. ;'; ;'; i i l, I -i * 
-', 

ili:n; j:' 
t::, 

i' 
*l'f 

i J-',',', : i;:l "''l:;T

Iiå J,1:1.;Jtå'1,å'Jr"u'åt ;ii3i;"''ä" '"ii'i"'r irLån ar 'reL rör.

iiilii';il;i;;^9ätt,. pa niLt'åt uuti..nbelranrlling. ordinc's rv

1 .,*,'.,, 
- 
:ilii- i:lf l"ll*il,"l' n'.H" J;'i?å å:å'ifiti

l:il*.1ifi":l x'u '"i'"'.'"?;;ki:;;;'." iikuo* ari* and* rriku'

äelo'tler, måste även 
"fäirtttt"tttttingen nrggrrnt avviigas'

U,et sorn år bra tOr en"åtö'[u" oii" myCt et skarlligt för

cn mnan'
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yåt, i<ail inpackning. Akt. L

Innan vi ,övcrEå att- niilnare rcdogöra för ojika slag avbad, är rdet skäl "aiL fisl,a ur;;il[3#h;i",, u,a em r]elallnr,änrna rcgi,.,r. llf [er 
- 

,ett -ij* lO"-ä"ärl,uvudtag,et enkänsla av väibehag irririid-a.. dt;" iÅ äii'tänt batl exern_petvis Iar man ick"e efr,crir.'kå;;1- sölai'täh nrr"rr, otrn
l:l^,i?i_.9:"om .lämpliga ri;retser,-p'rolnun"J' orn dyl. Iör-s'oka atervrnna värme i kroppen. Sker icke fctta ai naOct
l*t.l""t:, ,11'l'- fölier, au "if r.uut b;; ;;i; äir_ loi iö.äorn man kanncf, srg lrus,en och uttrö[l.ail.
. _ Efter ett varmt baci å-ter bör den badade vila en stunrlinhö]jd i en fitt så åtr bad,ers l"sn;;u";;;å; ej rubbas.

En hadbehandlins bör 
- 
i altrmänhre,t irche tagasr förränniinst en, håitsr två tiömar förft"tit ;ii;,rii'iit tigur" rnåltiil.

I(arbad. Man piir skillna,l rnellan ljumma, varma r)chheta karbad.. I oet"t j ;,;;; ; t';;;1 å] iepe.aro,,e. ;J0ellcr"n4got därlinder. ber anu,in.tcslo-irfieåii;t,i'i;;;;
tillstånd av oiika slao ex.empelvi* iy_t,,, 

* 
m"F'Urn Uå-norlamed 82" och så sminingo,,i gå ne& liu äs 

'e zz". Radervarar 5-10 min.
Det yarma b ade t (ca 85.,) har föruiorn såsom reniig_hetsba'd. en vidstr,äckL användniJg .a*-"- 

-"i-i 
utnriirht lug-nand'e rnredel vid nervösa tills ta',d,"nerv-- Åcr.- rlumutisk vårk,

h järtfel, njurlid,and e.
Det h,eta karba,det (3?,,och däröver) kan tagas av
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Våt, kall inPackning' Akt' II'

kiaftisa reumatiska personer, vilka 'ofta ha st'or nylta.av d-et'

;'-:i;;;J- t"trtttt^ ti'*"t gcnonr att i vatl'nct sälta cn

iä ieil'Jäa; 
"åän -"i-p"' 

t'öskedar rå. terpenl"inrolja'

rtå,gra badtorrner för små bel'n ka1 i' ;detta aamman'

ha;nu onmamnas. uno "i-åtlltbertillstånd' 
tråirnst rritl lung-

;f"il,.li;ä"iot.ne.u.'r "i"rfiåmttting 
iir ett varrn! bar'i

ffid'"il;,1^i5uiis t ti i ;ttine av inarl sagt livräddande

;;;å;. 
*lrutto.t 

tatt.t i i.tt iitåt badkar ellef 'en så' så iitt
;i;iffi.i, ;;;; e'6-år; iä.lo"'- heta kropp.n' Irä huvudet

;i#;; "ä"- ttil kompress' Ba'd'el varar 10-12 minuter'

"uå'äåii.iivråä-* rti"t hällas negra skopor kvligare v-alten

iz?-äJ;l å'u., Itirst.L å.h tyggttl" Htterat följer en våL rn-

|ackning, se ovanl
Ett-annat'b'åd.,ofbaa,nv'äntvidallmän^svaghet'sp'eciellt

eing,elska sjukan, a. * nrin"Oet' - TilI^36"^ va'tten såttes

nåsr,a nävar grovt salL 
-A"aå't tatUtr 8--10 minuter och

ilip;;pä';; i""g..-i veckan under en längre tid'
K I i-b a d begagnas 

'nlit--otit" 
utslagssjulåomar' 't*'5

rrliu,ur'uåå[ri r"lå*' I io litnt vatten u:idei,,en timmes tid

äh1äli-;-;.dan i ett kar mred varrnt vatterr'

IJ ottrad givas antingen vatmt 'elle,r kallt' För rtret

k n I i; i;oä u"o ö 1 naliät" i ett iirnbar 'eller "annat 
lämpligt

il;i.så "rv.l"t 
r0 gra'dlÅ vatten, {! de.t når över fotknö'

larna. I\Ian silter *edläiuetrru hiiri 2 min'. och -gnitlcr, 
hela

iffiåå'""ä [itä"'*"r d*n arra.a. Eltor badet gnidas tötterna

ii,l.r
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tgrry.ry.!. varma ,och promena,il tages i runlm,er ,eller uto,
så alt,fö.tterna irnyo uppvärrlas. Sker ickc tlctta ,.rrdentligi
ii.r d.el bäst a ti a.vstii Irån k;rllt foUrad-

Ileita bari anr'ä,nilcs nr,ot haLla löttcr,och Iclsr.ell; oclr
Eu.^ u_?I.u tiil gagn, om man hiirnlcrl furtsittci' en, liinrlr.r)
tiJ., Virlare bcgagnas det moI huvurivä,rk, sönn]ijshct ricii
r:n del ncrvösa åkorn,mor.

Irör dct va,rrla Iotbadet tagcs 3?-40 grailcr.s
va1,fen, sonr hri.lics i el.t iimbal till såiran rnängrl, 

-aft 
dci

bcLlicher haLva vadcn. FöLterna ]riili:rs rläri 10.-,i5'minuter,
var_på da avtorkrs vill. !iatlct tagos pl kviiilcn och efter
barlel drages yllestrumpor pil tiil nail,en

Dct anr.lindcs n,'ol h,uvutiviirk, kaiLL föt[er o. s. v.
Sittbaden ha tack vare Kuhne-profetorna r-LrnniL enolm

r)/ktharL'e,t. Sitlbadcl. hala ilgaiunrii:l uppfunnils a.v I{ulurc,
ula.n anlrirrts l;rrrrt Liriigrrc. lngen förneli;rr, aLl iil-el clr.lnrrl
bedfonu vrd giv-na s.iulidlttstiiistånil ka.rr v'ara lill gagrr.
lIr'n att sir.,orrr ltulrrr,: ocli jrans l;i rjurq;rr lör.eskljr;r Tt.rTl:r
sillhacl-lijr snart sagl vilka s-juk'1orr,,rr s,,,,r L,.lsl;ir giveLvis
rcna o{tirnuftet. Även sittbailcn biira givas med fr.rr;liurl oclr
rtrskiljniug. Gör rr,air dct är åv,en detta ,sllrg av val,tr,n.beh:rnd-
ling på'in[et sätl att förakla. ]'ör sittbailet anviinci,cs en bali:,r
n-r,ed ryggslöd. I baljarr hälles vattcn rsir att rlet n,ir cldl
barlando iill nrvcln. Lindcr Lradet bör rlcn badanrftr var:r

* g? ---

tlct iL' htillrc rtl trgr. elt {irre anl'al bad 
'ocn 

därunrier

Lelinna siq viil än all dt:l:';å';ttl {lerc' bad och må ill'"r'

rirvs- o,:lr "tor,r,L 
råi,.l,u'i;;;;;';"il llliriin svrqhel'

slirolulos, ollqolsliil *1"ttt"' n'n'u;i=r 'ko-"'mo" 
virl i' ke lllt fiiL

1röcslldig blodl'r'isr' t''"q''ifiigt nLed lälJ'rrngriprra Iungrf

krrniia äverr lra rrytlr tu'-itt'tt-'o"t' sjölrad' nt.n iriin'ltl ltor

tlcrr lllta sliit'slr lörSrl(tlqii"r'""kil"g"'",llatsh*'l hi;r icke

l;rgas viJ .*t,' 
"'g"':t] 

'!'''lt"''tqt':nt'tnratistn' 
' 

hj;irllel' vid

bctriiqr:rrltcl Lör s\ lltrlct o"f' yit"i' r'irl fallrrnJos"t o' s Y'

ninsti tratlstugit. i'irn fiiruUom såsonr rcnliglctsbarl ävsn

",,, 
:i'nl iä.', ii r r,ix uL,rg i ;ll;*;"i'{J 1f, lt;i-llo.ll il: j; flJil,

,?;t '',1,'l,l'ir,ili^'J 
*'i,]i' 

iii,ii;,'i,'; 
''' 

'i' trr,'r k.I h"r'"rt'ttig''

feTS0ner.
Sol- llcll ltrtllratl' 5r)lrrnI;rr'llt Ir:iIliga 

' 
nt''tt kUrIv"ttiga

soi b'ör 'rrrcr ;ft f';'Lif '' ilr*"-''i"t't'1''*i i lL;ils'rsvtl t' l)rt

kan ickL' ,r',s krai,isr :' l"'lil" i"il'"1--" 1'',l,,,i"ilii';itliii
ji*'s'r:' 

dr:l:iril:il rilllrilll ; ti,'*llli;l' lä ?,1!11

:liX'lå'",. ;:lli''n,i'\'lö" 
'l;rrii: 

'i å" roacric crrcr ti'strrn'rI
lllirri'1, Lröt' rtlrtr t'n' L oi"n''t''1;1' rt{t s rlb rl"i lrlitsle [aq;ts

i skvcicl för'blåst o.tt't"oi'''tt'' r'i-ss i;;rsiktighct' så eti rnan

entlasl smi.ningom \;i";'"* lL"'t l'ic'trlJo kro,lipcrt liir solljrrset

uch frir luttcn. I b'dti"; i' n"'ttt l-;irrrirg"n koLl" 5- 10

rninul''r. I ijr: var;c 'i:t'"i'';','''ll-t;r"' tr'c'i tt'r{t;t rninut"r

rrun liii crL tirrrrrrc , 
":r'i'ltt t "il"r 2 girr,g"r o'1. t]1q::.:

iir"rL L nli l,rtt,, t,,,r,,liii"rly,l,l'rl trrc'l s't tttttn vrL trtussiL

cller halt.
lllirslitsr' ''ll' r q'ri'lrrirrg li{"jrrl' r' :t''|l;rlr I'a'lrrntitlt stort

;rllsc{'rrLlr', oe IL ' t "'i" 
'L'y'-i'"" i' 'l''L ' rllli [' 

nirgon klok

{,n,nL:r, ru,'| r rrro '; '-l: .i:ilI "lli' ll"X'":i^i,"ll:T,1i?l;l:
\rL är tlrr' jrr s;L' r'r{ 

Itlt"'li],]i'i,l*i'''i'1, 
'-i,r-ii"'" i'ii[" *;"t''

:i":'"'"uJ '* "',i,h"': ),il'rl],:l,rll,ir"i"g' "tt .'"'""u''n i;v"r'liirn'as

,1,' i,1,.' ir r .ii,i."r i r, r i rli ;,i,.'i:;' :l.ll: .l il;. J,1',i;"1''jl;.i,,"'i?Jå
r ,.orr ar{ sr,r,,r. 'rr. 

,''-,],Ti: 
i;ll,;1i,,,,.'*',,,,'' iåf," ',,,irr,,' ilin,t*

.? lit;i,'ill', ii'., ii),i: 'i:'I l: ,:lir:'i: l; j;ll, llilll nl,; f"i:i
klarf Iiir si g vilkir åu:lill',:i"i:"'),rl',,1''ri i-liiiosa åkommi,r r
rirrg. lt L gri.llor',,'*,i,, ,. qaL,,,.:, o, "lur. rl."lrn, 

-sor* 
1,,,r

l'.rlor ocl; rvgqrilr' 
,,.1]i.. ,iii=' 

j,r.r',,,,, , i 'iu,rgk,,t,rlna) rir nlilr-

l:li,::',li.ll;*;iili'lJiii; 
'i"ri"'å,,'' *u"ttn"a"'i'r'ä'"'-i'i'l'it'"''

knlos. ,'Iis.slirrker *å* niä,f fi,,gif l'i'q i-,"n.or* cxömpelvis'

rit vor,' tlcI synn'ertigå'" äitt'riit't rtt lata rr]irsscra dcnsam'

rtta. Även alla tlc "tiä 
;äåi;;'-'- vri-rtcut'*och >broskbildnln'

i,rr', som-slundotn tpötl'pe krop1'nrI "t-n -'JF:'iU;';t 
t;itt:ttt

i"tåtnaf Iör gummor'-nu' fingr;rr' mi mirn u 
,
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insvept _l tf]lar D1ter }adet torkar sig rlen barlanc.le väl,
liigger sig fill sängs eller promensrrf.

Det kalla silt.badct (10-15") räclicr 5 rninuter.
De_[ rnvåndes {örnäinligast mot Äcnti.genhet för tör.stoppning.
lrrflrn,mcrade lrirnorrold.r kunnr ii,,rr gyrrrrs;rmt ptiier.l.is
av ett liingr,e kalll. sitlhrd (crr [0 rnin.)-" i,'ör ati i,pph:iu"
den liLngva.riga kölclinverlirLir'{r.:Ln r,tl lclllt sittbtLt i,vcr 5
minutcl gnides buken av den ha.danrle sjå1v mcri en gt,ov
hranclduk.

Kallt sitlbad {år ickc användas vid biås- n;ur- och
gallåkommor samt, varje slag av s. k. kolik.

Det varma sittba,clct (å2--38'unclcr 10. l-i rninit-
fer), sp'e1ar'sin största roll vid en del undsrlir.sirkoniinor,
blåskaiarrcr, frir kvinnor m,ed menstruaiion:ssmiilt'or.

Ilar-s- och sjöbad. IIär gör man skillnail mellen van-
liga sport- och nöjeshad roch så,Jiina, vilka tagas i sytie
atb bibehålla eilcr iLtcrvinna hiilsan. Yacl de sislnänrnria
betrilllar kunna ile merl {örd'el a nvåinrlas vicl {lcre 'olika
slulcd,onslillstånrl. Såsom allmiin r'ogei giJlr:r, att den b:Lrian-
de varken förc eller elber badet får frysr ellcr liånnr sig
ruskig. Cör han rlet måstc han på eller annet sått skaf{r
sig värme. Badets längd varicrar rnellan ett plr till B
ä 1.2 minuter beroendc på sjukclorns- ,ooh lcafttill-qtånrlct hos
rl'en b,adand,o. Svaga pers,onicr gör'a vål i att inhriLjda
ligga en shrntl eft'er bad,ct. \ridare bör man ihåghonma, att
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Åfaisage åv ai_n. Ifanclen förcs i pilens riirLning

underkasfa rnåssage .- dejs år rictrr Lrir lll,Telcs v.irrlolös. rlels
ater dirckt rk;,ri..;.

l\fassage anvii.nrles fiirclrtU,..ut* vid reurlatiska åkorn-mot, är dcssutom alldc:Jes ,ournb:iriig sorn cfterbehanc[ing
vicl ledvricknirigtrr. och ledbroll. \.iti-viiLen tidpunf.t i sisi-
nämnda fali gnidningen Lrijr vitltr girs, är naturligil.is liikaren-*
sak att besiiirnml. Kloka gubLai ocL grrurur,,r"må håItas på
avsLånal !

Iluru skali rrlåssåqc för.slggå ? Ili ,t 5 sliall åskådlig_göra massaggn av 
"ri i.rrr. tåä orJserverar, ,,tr g.,rctnrngen

Iörsiggår i_- rirtning från ha,nr.len opp ,,,oi 'slulAian. flet.
lltr,ma..giill'.r berret. Irån. i'otcn rrl'p rnut lLöfterr. Det årrcKe rior.lvanrttg[. ;,tL lrjrr.i,l ar,yJn,l:r rriiot sJrskiit lirrim.entetlcr dv,br,r' salvJ. lled ,rnlig "l,a c.l ,r var elin k;mm.,rnt,art alllid till rrifta.

-- Lai^g.mallg eilcr itrgiutDing av yätsl{a, i äntlttr.
gl:.1l.".För eLt vanligt av"iöraliil e luu"rrl-"ng tases en
,trteL.J/ grird('rs raften. t;ll vilkei nr:,n för rLl å'l.r.ikommaKrrIlrgaIe ve;kan liar) tijlsJl{.a någct Lrål oIh salt. Lämp.lige,n använi1,es en sköljk*rrnu _rll"ä tiirf,äru"å. grl-_l*ti;g
::l_:pl!*. Den ,sjukc irLt',.qer liqga,rdc .iLii"i"g pa virnsrrrr-01",Te',1 ul,pdr.agna kn_in. Spttsrn il,fUresl scdan dcnDosuuKrts nrcd yaselin ,ellcr olja, försiktigf i åndtarmenShöJjkannan höjes så mycked 

"'tt' 
,*lkÄt-l;"nor tangsaÄ-;

0O __

in. Det utr:innan'ile vattuct uppiångas i -ett Inmpligt kår|"

öii.r 
""t"ät,iri'ng€; 

sr(orjes oöh tnittt* . kanna. -noggrant'
;ö;d-i;iltu* Å.a ljuml vatten och tvåt elier kokas'

För att uppmjuka stora, massol 'exkrementcr i änt['

tarrrren kan ieniptig'en ett glylerinh-r'enrang givns' Två mat'

skeilar glyceriln- införas rned en liicn- spruta'" g11"s.trtat slag av levemrng, lr' r-lnt-s' .h' n iir an cl e

r o o Jä 
" 

tt g I t, vi"lket gives, tti lJcn 
J:iYkt it*: den v-anliga

väqen qenom ntunnr''t 
"l<ln in'a tr t;iLlrl' .Dei bes[år av

ii3ilt"i"iJ"äbu" ft. ^liirrt' 
3 -L' ;igq' J rnlt:ke lac poIrtis'

;ii;i'ä,;;tffit"iå*r."'i oclr -alt' irctttt:L s;'ts fiir'lolas I 2

.ii.. i"."rr'infr"t- Ell såLlanl nåra'nile l;r1'ernang tillför dock

"iarir'ritol,"t',-titt',.i.t 
l;* n;ir,nq utrn l'ör. m;'n så lori som

ilijiGc'.1ål.ita",' tit pe irnlig v'ig 3c tian sjrrke inal och

dryck.
Efber uon.u 51i;dliniarr l. ex' efter filrlossningar' vid

blo.rllörcitlninc, L,rrns;ir,g.l,lor iir rlol av - synnerlig vikt
;i;"k-r;?;;^ !inltL.r likl,q vitska. lckc -s;illirn gri pcr mrn
;ii ;'[: k "i 'ä i'iL, u.'* r n s: I gr' kohsalt löst'r'i i un
"' ,-' ,ti.n ,*t",. Å v ,t,'nna loå'nl införns 200 qr'. åt,gån'

il; i-;;åi";n'"ä to' utt I titt'"t'med tlet närandc lave'

vnanset clär srtanna tnrr-e 'och s:ugås upp" Detta kan npp'

i.pui ft.to gånger under dygncts förlopp

Iräkemedel. Beträlfanttre medicinens verkningar'och

"""*k;;;;-ft;srar 
nranA itlmåinheten 'ofta nog rätt befångda

;:t';;ifiil''I;t*iiii'ii"e'". icko srillan giir lilnren cxcmpel-

äå'ä;;'?trå.."r.,.i." iti 'ron sjrrlie ei.lasI bctrirktrr deI

som m.aici", som hrn erhållcr fLrh apol'nkrt' i,jl,itrnd,9,fo1-1t,
Nu är em,ellprtid sakcn {l0ll' tltL srmm:r . l:l Kcln0oel Kirrr

"Uni*t 
i-"åilf.u not-. Det ,är sålunrla i" st'ort sett av

i.3". r,.toaurs,e om en medicin föreskrives i flytande form

eli'cr som Pulver ellct Piiler.
Flaskme'dicin'en iniagt's rlll'cftt'r Iilirrcns ortlinati'x

*ot-, a'Jnåli-"uii.t i"tL.,tu'is' Av r.]ess:r beräknas mirtskeden

il;'håfi;15 gr., desertskeclcn 10 gr" ocir teskerlen 5 gr'

iq" :ir a"t likv"lil'siå otr" ,let finnes :rrät-, cicsert- och teskcdar

l0 ;;. cn alrnirn lj gr. o. q' v' lriir ltlt rrn'lgå' dennr, oli-
it fftr.i."i "ii[t.r"ir.[.r. 

l]n ntrlske'I t' ex' kan innchåIla

;;"i;"'t"il; -"n itå" apoieket lör en ringe lrenning köpa ett

;;;J;"t ;.aiic;nglas, rÅect vilket cn noggrann avvägning aY

[r,edicinen kun ernås.

BeträIfanrle de till utr'ärtes brrrk {örollirivna liikerncdion

fsalvor', linemenl, Ogon- 'ocli iiLohriirrppar) ..hiir str r lörsil<'

il"r'"i"i"'niiänrr .i'uit cle ir:lie riri;a- r 'lrlinder-. prr ob'-rhii'

;'l?;:' D;;'å;"i.r.n-."a"ut en och två gångcr i:'le rd igr:a- olvcl;s'

r.iili.rrö l"rraiLi ,il;tir{ nr'|rn' rf r 'rt in ;r 'r r Jr'lrlJshcl oclr

;ä;"iä*";i giftiga me,licrnir innrrr }ir hlLiLIt lilr srnå haln,

;ik; 
-;t;"t itopi,. allt' r'atl tlc .e i -m.ttnen' Såsrut

"iinå""1.g*r 
"iiiil 

ra.ststtis, rtt llhig så iri'n'ge meclicrn-
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fllskattr, pulvter. eller pillprasl<en ånnu ilnehåller någontinq.lrga. borI recepfet. Det ger i r]lrr falr upptysning,,.iu
medicrnen ,är till utvårtes 

"eller jnr.är[cs bråt, " huru" r1,,r,skall intagas.

- På tal ,onr träkcmedel kan det rara skäI 6tt slul.ligen mednågra orcl beröra

.,^..-T?tnt;!Tingen. vid en del långvar.iga ruags.iuk-tlomil,r', l)cl vore heJt såkort lvek)1q11r,,, f," sjrrl,i'i,nr,tlade 1ig r.inn oln aft föl ja
matord-ningcn scm likanen givt.r,.
sin tiilit iill de medioinerr, som
givos n.aturligLvis 

..en mängd olika Å.grt orrår, vilkl all:LIor'dra sin.snncinl la rlint Nna"" .tti.,;^^. .^^r^- r..,-^..
likväl givas.

rspeci,ella diet. Några allin,änna regler kunnl

de f öreskrif ter angåenl1c
än att helt och håilel sätta
köpas^från apoteket. Nu

All Iöda bijr vara så viti uröjligt smakligt tiilreclr.l oclrlörelräde givas at ilylantle oelr nr.dsfärmisu Åät.ittu.. Mål_Ltdrlna böra irnqel r-rra rninrlr.e rikliga"ärr för frisk;r pcr_
s,orier, men i sfäl,let. flera tili antalct; 5 nrås,ot större, san'ri Zeller 3 mindre mållider äro _lämpliga. Sfirka_ dryckcr äro
s)'adliga ; 

- 
kaff ebrukct bör ir skr iintai : högst .lt p,i, koppar

svagt kaffe utan cikoriatillsats ärc tillåt,nal ,och böra Oe irätst
intagas efter måltid; häIlre än kalfe mä te, katao eller chok_lad. anvärrdls. Starkl. srltad. krvdclad sanrt syrlig mat biJrundvikas: Iikaså h,e.fla och starkl avkylcia ,oryiker"uch m,at_,ä.!t.lt. Anvindning rv tobrk bör irr.r(rJrrkar till ,lel mirrsl;rrnöjliga ,och på fastand.e mage alldeles unrlvikas.
. .Av lämpJ;ga maträtter rekommencleras oskummad mjölk,

Lä.rsk, kliri lrjölk; mjölli. ocl grynr;i rfor i [urnr av v;tiing,rat kokl. ,gröl; .poIatis silsom nLos; ägg. löskokra-. iiggröräeller onrrJelt; kött endasI i måiliig rrräng.l, välbulfaL fiickat,cllcr malot (uhn kryddtillsatscr); Iis'r. fäisk, lrnlst k,okt cll,,rhalslrad, icke sfekf i smör, iäke rOkt ellt:r saltad; hröcl,
9s1'r-at, -väl_ 

jäst 'och grärldat; orn tänclern:r aro gocl:L bOrhelst hår1, bröci anvrinäas; 6mör, färskt, svagt salTat, helst
osalfa,t;..söL _Sr-1dd9; havre-, sago-, bäi- ,ocfi fruktsoppcr;
kakao eller choklad; spcnat, m,orOtLär., unga jr,tor; kuli{.'fiuki
s&sunl lItoS ellor k.rmpolL, LJ |gruta r.

HonorÖ Daunnier,

en mälarkonstens Politiker''r)
Iv llrilhclnr Ilttuscnslein'

llotto: ,rllltvar hör vat'a sirt
cu-en sarntida. D" l)aullli('r'.

Dcn saLs, s'onr står sott tlLåtto --h,lir,'ov:rn' 
ger cll'

inblicii'i lå"äi.tt intrersia våsen' Nä-r .'han sade' alt'

t""åt'"f.Jt iara sin egen samti'rla, åsyftade harn a'tt envar'

åi,"rr- J.:o bilclade t ö*t1,iai"n, "ö'tt'"li"aigt - 
måste ta del

i.i" tiät-tl"i" Ita,ti1.trt.t, ja rent av inrikta hela sitt tånkandc

oålr' ;il ;;.k#h;i på''titlens stora företeelser' Till dc

.tdtriu av dPnr Iröra' stiidse de politiska' .Det politiska
livet berör iu Ivcn den kttlturellu cris[ensen ] dess grlrnu''

;;;;."--Ui"; p'olitiskt liv vore 'd"en 
mänskliga hulturen över'

hä;d "; 
iä';fb*. 

- 
D"a visste Daumier; harn visste dst d'esto

--;, r .tnrrct l.ör rlen utlovrrclc arlikcln orn den franshe korrstrrirrerr
st"i"riÅ." uiilr"n icke t uniii-Lti- re.aig för.denrra årgång' bjrrda r i
t:å;;iå:.;i "'å;;; 

utrn ärk ta a rtikel ottr Drt u rr t i e r'
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bä,tirc, sorn han s j;1v t-at f.rurn sma.n, allt-qå son av ett i
politiski a.vsec;ude ll1igt qt1-gcliiill folli. Och därför innc-
bär hans ler.radsrcgol cgcrrtligcn blotl derina tankc: rnänni
skan rnåste, . vara poliiiher, sak sarnmii vilket yrke hon
har.

lluruilari var den tid, på vilken lJaumier föddes och
verkad c ?

llan levde under dcn s. k. juliruonarkin och unilcr
andra kcjs;rrdörnet,,cn titl tlå den liapitalistiska borgar-
klassen snabbt och krrrlligt utr,eckladc sig. Julikonungcri
Louis"PLilippe -- kallaC borgarkonung, emcdan han tacl<
vare borgarklasscrrs gtrnst gjorcles lill kung efter julirevolu-
tionen 1.830 - bsvakadc enbart siorkapitalets intrcssen"
Det finns ct[ yttrancle av dåvarancle franske statsministrcrn
Guiz,ot *- densammc som utvisade I(arl Marx irån Paris *,
vilket särdeles väl liaral;iäriserar hela tirlevarvet. Gu.izol
tillropado borgarklassen: llnrichissez-votls, messieurs! det.
vill säga : gören cr rika, tn.ina hcrrtrr i Antlra ke jsar''
dörrlct. Napolcon IlI :s regim, som varacle från 1852 till
1 870, f ortf or att frä,mja de kapiLalistiska intress'cna. Stor'
horgarna titl behag utkärnpacle Napoleon k'olonialhrig i
l\'lexic,q o cfi Kina, och i l(rimkrigcl l'rörile iran av satnmil
sliäl till RyssianCs rnotståndarc. I ett avscenrlc skildc harr
sig avgjort från Louis-Philippc: lial låtsad.c ivra för arbe'
tarsaken. Visscrligen var han alllför mycket en kejsare
e,fber kapitalets sinne f ör att en senn albctarp'olitili skulle
kunnat inneligga i hans avsiktcr, men ickc {örty spcladc
han en socialp,olitikers roll mccl cn viss talarrg.

Daumier genomskåilatle Napole'ons fotrkliga fas'oner. Un-
der cls försla å,ren av denncs regedng motlelleratlre han en
liten byst, franrställariclc el lanclsstrykare, som söker upp"
hätla s,onr ,en kavaijer med en bu.cklig cylintlerhatt pä hu-
vudet och ,en slågs fraclt på kroppen; hars stillning är en
s!älvrneclveten värlilsmans,,och must.aschorna iiro Nap,ole-
on III:s. Avsikten är tydlig nog. Ilumclan år l\apoleon
III :s socialp,olifik? Vilkcl vär'dc bör man tiiln;ita don ?

Den är - säger Daumicr *- en ligap'ojkcs, sorn råkat ftyia
upp till ytan. Napoleons hcla arbetarvänlighct är {ör l)au-
mier svindel oclr bcdrägcri. Samura satir fi:amtriider i fierrL
aniha av Daurniers verli. l]åremot skildrar han släilse de
franska förhållandena i ljusa färger, ftir att cl'c,n harikatyr
h,an gjort av kejsaren sltullc ostört få bli hänr1 inför olfenG
lighelen. Och Napolcon höli re;Lligcn god rnin.

,I{od Rrtap,oil ha vi redan kommit mitt in i Dau-
rniers livsgärning. Låi oss dock, innan vi gå viilare, stifta
b'ekantskap mei[ hans lcvnaclsör-len.

Vacl man vet dårom år e1 mycke(. Han levde i fai-
tigtlorn ,och 'tillbahadragenhet som ,en ann&n arbetare. En-
sCmhe'ten äl-qkailc han, 'och aldrig gjorde han något num-
rner av s ig.

Är 1808 fötlcle's Honor6 Daumier i Marseille i sti'dra

Frankrike. Fadern uu. glu"t;åttire cg.h ägde, poetiska -böjel'
ser l någoI underlig *V"tt 

-f 

'"n i alimeihci 
- hr varit' Är

iäG'ifitt"a"--ea-tö läöier tran sin hembygrl till Paris.

;".;:'i;'.'k";;*" ;;;,;;" 
-l; 

ö;aäcs a Lt ttä r' i h ui-u dsr'ad cn' till-
;ffi-'ril;';r"iuåitii-tir."äLiinn*n'tt och skörd.a rvkie och

ära. Så gich det oi*,u'ligl;'i;ä'""rlr"t 
-tt"åo 

t'tov'i stället

' lilt:rlroil (sl(tlil)ltlt )'

etravd.eirrcstberörnclakonstrrtirer,sornde[påkonstnlr.er
,il iif.* 

-n.u"krike framLr"gt Nlit ilen 
^ 

ung"e 
-Itronord först

nät' t;"*-tåtstnirtiga pi,o''* tillltittrra för Iadcrn' mols.alle

:; ,i;;;" ilem häf t'isL" iv t'-t" rnitL'lcs de besvikelser kon'

:l?"";;i';"*;"'l'"ii,ä'?:,tii dch vngli " 
gcn må src,gc -sig till

;itäi""å;";*-"itot"låst'nan foi a1t iå sitt brod' I denna
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Årlvoliali.r

anstållning {ick Lan en iubllck i vad son törsiggick inom
Justitiepalatsets murar; han såg d,omarnes röcla kåpor, ad-
vokaternas runda mössor, de anklagades dystra anleten,
oclrr säkext såg han understundorn ett och annåt offcr
för klassrättvisan. Allt sen den tirlen nårde Daunier ett
oslåckligt hat mot räiiskipnin,gen. Met[ låganclc lörakt sJri]-
drade han i nter än 'ett av sina yerk advokalernas iilslug&
finter och domarnas kalla obönhörlighet 'och formalism. Sär-
skilt hans arivokater ha blivit rylitbara och betalas numera
bra på konstmarknaden.

DI)cll lnilsliltnrt(lc Itagt:tr'r

Blter rrågorr tirl vann lJautrrior ar-rstäilrtirr'g. fl :" !:-k^
hantl,cl, llen fTort:iatte som förut atl på oina'.fristunclcr öva

,in I i,e"t oittg. Äv ctt liånllr:lse kdm cn konstförståudig
;ä";ä;;;;'Altxan.l'e Len'oir all få svn pä h'ans ritningar
ääii" ititti"t"n" a1.t p'ojlien hadr: ovrLnliga .anlag'. IIan bog

rlår"ri-i"åd. ilg lt"*: o'c[ tat h.norn övii sig r ritnrng meil

':r,nl,r qrnki*kJ konstverlt solt modeller' .-"-"'J"ti-"uiä a." titlen inlrårld'e lit'ografins blomstririg'
Ott'så 

-iluo"ticr 
iåfudc sig rlen nya korrsten' I"iir att för-

tiå"u nlsot l:öriailc l,an"r'ila omilugsvigneltcr- lill iidskrif-
iål---rå1ifrltt" ,i. a. la råkatlc en parisisk bok{ö'r'läggarc

örräri.t i;rliiirron te t.y" på rrir3ra rv hans.små arbel'cn' Phi'

ri"'ä" ä"åå' .'..iJ-giunåut'en iliustrr r:rd politisk tidskrilt oclr

iärrå"å- 
-ariilsa'mealarbetare. 

KnappL liade han lårt känna

ö;ät.r, lniuil frurn ingick avtal möil 1o'om orn illustrering
;;-ir;; iidsirift >La "Carioature>. När seclan Philipcn två

ä; tä;""-;ller 1832 bijrjade utge iive-n en arlnan tidskrift'
;i";"ä; aå--ror lirlen 2'4'årige "Darunier clen främste me'tl-

äriLtrr"" au." air. Båda tirlskrifterna voro vida_sprirlcla;
il;;i;ft;"cla utliom varje vecka och he'tte >Ie Charivari>'
iiik"]--ilva.r så trrvcket som kr"Ltjanraqde' )anine[. ge,r

å"äät"ääii å* i,inenaitet. Philipon var- ratlikal-clemokrat ocl
;;;öiiä sa*t stutp rnotståndare tjll Louis-Pbilippes. boL-

;;iil;;;;ift;;. Daudier Yar är-cnså genori sin födelse'

W i
i-
i
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håirstamning 'och erfarenheterrra' från sin uogöom -böjd .för
e[i .i*rrlok.äliskb betra,litelsesåit, och hans medarbetarskap
r Philipons tiLLskrifter blott stårkte tl'essa böjelser-

I)ätta nLerlarl:clerskap shänlite 'också åt Daurnier hans
ievebröd. l\Iycket fortjiinacle han ej, men.--d'ock så.-pyc\-e-t
ait harrs srnå ansprak på livet blevo tillfrcdsställda. Ef-
ter det han gift sig bler" dlct likvil för knappt, och ofta levde
h.an Iiera cfygn iL ract på kaffc, brötl och tolr:?k.-?hilipon
tvcks srnining,om a[ltmcr ha utveckiat sig till blott och
bart affärsmair. Di Jtaunicr emellanåt h,örde upp meal sitt
atbcte hos Illiilipon, drcv nöt1cn honom alltirl tillbaka
till clenne.

Påronhuvudet

i hjårtal av Faris, i den ganrla staclcn nred d.ess mån-
ga kyff eir, dess trånga och illaluktande ga.tor, framl"evtie
Dau:nier siLl, liv, meJtadels n"edböjd över sina lithografis-
ka arbefen, unclerstuldonr ocksir. upplevande någon trevlig
stuml. I hans liv f arns cnilast en ijuspunkt: den inrc
lillfred,sslå11else, som dcn s1.r-rra ocli. sanna konsten shän-
ker, och som ökades genonr clen förshåelse han rönte av
några av clcn tidens stör';ta konstnärer. Dotta gåller fr,åmst
den sbore lanaclskapsrnålaren Camille Corot, som bl. a'.
visade honom sin vånskap genom att skänka honom ett
lilet hus, d.å Daumier på sin åldcrdom börjatle förlora sin
syn or:h råk;rr'l.e i fala att vräkas på gatan.

el0?*r
$

{
i1
I

'l:

l',

l'viitIershan.
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{Den nrä,rkligaste yttre hänilels'cn i l)aumiols anspråks-

lijsa liv var hans visLclse i fä.rigelseL under någll tnå-
rrader år 1832. Sl.raffeI r'ar rcsultaL av err ciirig politisk
kalikatyr. Man scr konung Louis-Philippe sibLa på sirt trott
i övernaturlig stor,Iek; allsköns snå varelsei, ministrar. sån-
debuil, lolkrepresentanter, senatorer m. tl., springa lii.ngs
cu brygga, s,om le'rlcr tili kcnungcnrs mun, och kasta i hans
gap ein massa lil,ckerb'itar, sorn rle stuiit av dr:t ncrlanför
sLåcn'do iolket. Men den nrychna rlaten rinner åtct' ul. gc-
norn ett hål i tronen, i form av orCnar och tjänsLcfullrnak-
I,cr, som borgiarklass,en så ivrigt eltertralilar. -- Eftel tr[-
slåildet striaff forLsatte Daumicr sitt aröcrc som Iör'ut.
Någon ryktblarhet vann han nog l.ills vidarc icko. r\lt-
mtinh,cl.cn h,acle r,oligt åt hans tcchningar, men den anade
c,i att deras skapare l-ar cn jiLttc i anclens vrirld, en av tleLrr
vilkas verk överlever ilcm sjålr-a. Nrir harr år 1878 sLälltlc
rut sina vcrk i Paris, så saltc sig ingcn pcnna i kriLihens
s[,ora vär]it i rörelsc för deras shu]I. OcL när gubben tlog
:1r 1879, följiies han till graven Llr,tI rv -ctl tiota,i perso-
l1or. Begral-ningen slrerlde- 1,i knmnrnn.ti.{ l,ekosLn,att, tv
Daurnier länrnad,e knappL etLcr sig ett örts egerndom.

IlomarrförfaLtarcn Balsac, som i sila t;rlrika vcrli sil
genialiskt skilclrat d.el Jia pitalistislia sarnliällsts natur, vltratl o
cn gång om den unqe f)aumier: >[ (len pojken finns clcf
årnne till en ny X{iclrolangelo.> Och den storc landskaps-
mårlalen Daubigny sacle vid åsyncn av li{ichelangelos fres-
komålningar i Sixtinska klpollct i Rorn : >Det är alldeles
som om Daumier lrailc gjort rlern.> l'vå rlv den franska hon-
slens märkcsmän La alll.så strillt llarLnrier vid sidan av <le,n
nyare tideus stijrsta kolsLnrirssnillc. Själv ställcle Daumier
i\'Iichelangelos >Iiångna slrrvlr> lir.cr irlla konrstverk som
han kån'de, och nåstan valje dag bog;rv lrtrn sig till muse-
et i Louvre {ör att bc[r:akta clcl;.

Hur mången konst,niir har: ej rönt etl öde sådant sorn
Daumier ! Allmånlieten htt e j 1.örståtl deras st,orhe t och
otiginalitct, oclr har ticn ej prccis gåtb likgiltigt förbi cleras
verk, så har den dock ci insetl dcras betydclse, utan slått
oliirstående inför dem. ]ir.L fatlar rnan rcdan bättre. den såll-
sp,orcla kraftcn i Dar.m:ricrs lionst. och man har sr,årt att
förstå hur iran ej ledan untlcr,qjn liv-qticl nirrlilc rlet sl.onr
rykte, som han så viil icrrLjrinade.

Låt oss nirgot nli.l'rnare sk;i lsliåla nigrl av h:rns tur.
lor.

Till cle tiiiigastc irör'r:1" bilt1, slrr lör'hånar jrilikunga-
clömeis parlameritarisnr. 1,'r'anska paliam'entet kallades rlc
corps I6gislatif>, vilket, betr.del rtragstiftandc liåren',; dcl
kunde också betycla. >lagstilianrlo krop;ieu>. Bcgagnandc sig
av denna ordlc,k har IJaurnier kallat sin bild rle venlr.r
l69islatifr, cl. v. s. >den lagstiftanrle rnagen>. Jnlikunga-
rl,ö,mets paxlament var nlirnhgen alliigen,o'm en storkapitaletn;
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Iiilristlrtrrrr : rttt liclil.iLLllrr.

represert.atic.rn, lv srråb'crrgrlrlrl och arb','tatna nlrknltclc helt
och hållct rlistriilt. Valiagern rrv iir 1831 gjorde rerlåggandet av
en skatt orrr miinst 200 LLcs. till vill;or tör åtnjutaude aY röst-
riilt, o,ch rlärav kom sig, atL I'östriitfc,n låg i händerua på
200,'000 personer, i ctt larrd meil cn belolkrning pir 30
rnilj,oncr. [dot tlenna siorborgarparlamcnterism,'som b]ott,
betjärradc d'o högst:r klassernas utsugandc, riktade Deu'
rnicr sin sliarpa penna. llilrlcn är som konslverl< mycket
värdelull. [L:r rnästcriigl kan man ej påvisa räLta ha]tcn
av cn lagstiltnirrg, r.ars Iivgivanilo krrllt och tillika syfle,mål
år de fylirla hörsar-ua. l)en tavlatr gör'cr1 r,-crkan, som.
a,nnars bloit de störsLa konstr.crk utöva.

DärniisL rilitar Dar-rn'rier sin sIorstiladc elakhet rnot ko-
nung l,cuis-Tlhilippc, ya s Lttvud lran a11tid frarnställer r

pälcnlorrn. Sårskilt gärna avbilclad.c ltirtr kulg'crr meil en
paraply r 1randcn, ty irar:rpiyn tycktr:s h'onorn g'årskilt bc-
tecknande lör dcnne borgarkurrg.

V'idaro framståller: Daumier minisLranla soln Iicktju.
var" l)e ornfamna varandra ocil ahagä därvid klockorna och
börsarna ur vatandras fickor. Illt äIskiingsämne för Daumiers
satil var vi.dare Paris' småborgarklass. Han käncle med'
lidancle rrrcd dcn, för aLi, dcn liksom arbetarna var utan
rijstrriLt och politiskt inflytande, nren samtidigt sade han till
den: L\i iir medskyldiga, ty varför nöjer ni er med detta
sakornas tillstånd ? Yarför gör ni ej uppror ? Ocli harr.
påvisar alla småb,orgarklassens svagheter. FIan visar oss
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f)ct sista rrrinislerrådet.

småb'orgar€n, tålmocligt stående söndagen iång vid Seine-
strandeir ulan att Iå 

-ett enda napp. - Paris' småbrorgar-e
Lade ei rnoal att uppträda rordrande i politiska ting. Så'
,fan Da'urrLjcr Iramsllillcr h'onom, tycks harr slå undcr tol'
feln. Han b.erndrar rnånskpnet, so'rn bllinker på Notre-Dame'
kyr'krns lalt, oclr hrn slretar nrr',I sirr familj gonom snöyran
lii, v;g till ett katlerep hos en bekant. NIen revolution
gii" tri.t int.. Ooh diiftir pryglar Daumier upp hDnom
mecl sin skarpa satir.

År 1848 bröt revolutionen liliafullt ui. Med arbe'
tarnas, den borgerliga intelligensens och den båsta delens
av småborgerskapet gemensåmma anstrlingningar störtades
Lours-Philippe irån tlon'en ocli nöilgatlcs lly till utlandct.
['led. jubiande sinne tog Daumier del i -händelserna. Ont
han var med i gatustrlderna 'rc[ man' icke, mcn flera av
hans målningar öch leckningar visa, hur lidelsefullt han
omfattade revolutioncns sah. Frfrn år 1848 ha vr eD litogra'
fi, som visar oss frihelcn, tlå h'on som en renantle stormvind
tninger in i regeringsbyggnaclen och de ve-ttskrämtla her-
rarnä flykta från sitt gröna b,oril ut genom tönstret. Denna
tavla utmårker sig genom 'en underbart fri linjeföring.
Den år mäktig som rlet stormando havets böljeslag.

Daumier var ej blott tecknale, utan också målare.
Hans rnålningar ha först efter hans död kommrt till offent'
ligh,eten. Irörit av denr har man kunnat sluta sig till, hur
böga den mannens honstniirliga syfien varit. Envat, som

';i
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I

n "tnografen 
pri rakt fiir trl'ckfriheten'

har sinno för clet konstliirliga, sliölrj':r lroi- kon-stcns grrrla-

nlii*t" au.n i hans litograt;ör. s''t' {n 'l't:k sluLrJom blutl'
"il" "l".trtrL - ou i;aninf.nrarrrrnrrs vat clag-rrbrle Drg iiit'
il ciordes de ju, vär och crr' [öt'sil'L lrc'lint'ir tid-

;ffg.;i;;;". ltalr.inguttta rlirremot, som -llaurnier utförde
oå ieclisa stunder 'och" för sin egen sliull, brira en starkare'
lner koäcenlrcraI konsfniirLig prigcl'.-: -lil; 

t;"-iut i clcn u"tslr;iCkning !re1 ijnskade kunnat

so ,;g"'åi n,itårict, så hrJc ii'"-rr nuf i''kc ti.;irför liirgäLil

ii"tt 
"ii,f t uolitiska strävanJcrt. 1y till hcle sitt vrisen var

iä ".;'il;ii;,nii.ti*ti. l'rrm'tlilnir'3irna av p|olt'tr|irte!'
;töt";; ;1;;' t"ort" ro'}.ari"'J''"it "siörstr d' län rv hrns

Ååf"m*"t.'-Mer än en bilcl har han nlrilaf -nv fvåitersran'
-ää^Å?ä tlf-barn vid handen och ivåt1klädern:r- på armen

i'ääätät-rtä* ltåo ottr.t.t. Nlånga, ;w hans ta'vlor sklld'ra

,.1ätää""-"tid, men förhäi-ligzr öukså ar1leiarklassens .styr'
ka- När han tccknade tavlor ur dcrils Ilv' sil' vJ'r ucL arr-

;ä ;-;r; kairui iil txoletariatet som tele'le ur dem' Allt-

råä"* i""i*-Philippo'hotade att krirgsltiira tryckfrrhe'
ää-i.fr-"*i"A tta'" a.t blotb av frulitan tör t'ypo-g^rafslrejk'

frii-;å;"-;;iä"t..tt" i Paris r;nrler upp.r:rrrt. 181i0-pi rlet

äott"oittfutte sått mörilacle cn arbctit'-tiinriij vii'l Transno'

;;i;;rä-;ti1c1ra.1e Daunier atbc'tuklassen rnrtl ilcn dju'

uusLö akbning och sYmPrti'
"'""'Silj"'"& rro,r 1"'ut'gl',gcn ut r.l,L'latklrrSSetrs l' d
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Koloniträdgården och Täppan.
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Rotsaher m. m.
S:ittn. o. sid'l Skör'd

l)rtum l Nliingd ltlaturu tliingtl

Potirtis

I{ålr'öttcr
llor-oLter'

Palsternachor
lliirlbetol
llätlisor
Sper.rat..

'\rtcr
Kril
Bönor /

S:rllatl
ll ab a rllc r
t) ill .

Persilj a

Griislök
Div. löh
J orrlgubbar
Pumpor (nrat)

I)rtun.

Yirlh'ost
I i iist I'r-os t

ts

lr
I

Kaninen
Något orn de$s betycJelse och skötse!'

Många av de värrJen, som. innefatt'irs, I ultfy-cRet

,ueri-ä"Eiigu brö,l>>, ha urrtlcr r rirlr[:kL.ig,rliilrilets år alicleles

omvärderats"
Mvcket, sotn frrr ulis;igs rrrittrltct -: l :1' s;tsum tötl.l-

a-n" 
-'nu" 

ty.il ttri,, i li;isi" ltd''t utll'ii orrr*t;irrrlighc-
iu,rnus trvck." Sliexemlrelvr; iflirgu'otrr {lc lrär t Norden

Ää"ä.rt.iJi.n o,t,n,"i;tt*' fötlur ir'['ilr'r. Drr d" s { o r: a till-
;å;'s;;,;; ;iL*rt,onJ nnintiots på gtu*'I Iv p.udul'tiorrssvår ix'

Eät.?r",-".n jtåJurto' ,tnt ini<opil ris ijkrrl' .si väsrntlrgt atl
låi;-,;;i 

-iliiti. p,i sexrare tiil'eir jrln att ]re vrrrit rel:rtivt
iätiirge"grlåä, r,iiuit crr rråstan oåtkomiig lvxvara, fö1 

-d.e

-i"4"ä lär,ieåtuAe --- 'onr hrrau borlscr lråir' den nng-a tilldel-
nins n'vndjelloLcrnlr ktrtttrut l;i11111 1 r'trvuI ilscs [ätl lt:; i'

"rilldirii"i*ii 
av att sökr på r'tI cll' r rrrtr:rI sritt..fyll;r tl 't-r

Iti"i'""1 
'r;;lÅt 

iodr, srm' föreliog.r' ' t ]r ir' 'rtrLiiiliq alt pi
ä" ftitiiff*tt"i,,lc l,', tl',,lt,, k t i gr piö'i'r i' r i r r1lr'"i grr rtr ;t bctvirrga'

tv'äii-äl lrastigt. sotrt ,i r L':lriiuli'rt' 1'r"'lrtt'r;t slot'boskap

i'n.trOutig n'.åinid l,it"r sig rrv lrlar'::ir r!:i l.,oj r'iit-ll'- 'ltl trär d;irfOr att v;Lrida oss rtt attr:;it hirl, l-r Li t t I e an'
passaL [ör' Irirstig produktiott.
'--""1iLt -i;;,1,'r Iriii i Sv'rrql liitl'r'' rl lil t lli 't' r\ stcrt
värcle, lärnpligt f ör ,s nlrl'l' kötlploduktLuii ,ril kaitrLreu''-'--nitao"'tän i Frarrlrrike' Bclgien' rtr' li attrlra lancl be'

Arivii-uli rationell kalinsktitstl i lir;g'' tid r:r innan .någcn
äåitiii.t" läukte sig vär:lrlsl'r'igtt fc.ri'r'cL'lili;rl' ha vi i Sverge

iätii--[uir,.nt ha hanilier:, sr,tn en lr va'trcle leksak Att
.;;;-;;;; karrirrliött fJr fvllan,[" irv vira näring-sbeh':v
il- -ii'i"- rnl,rga rigtr',t , rr [arrkc l'örl lt;rr r ril också delta
[ärro^tL- "itit nä,rlväncligt, åvcrt 'orn deL sku]lc national'
ekoiLånLiskt vrlit en hotydandc rirr:['"-- 

ftairinen ir c1l.t av ''tle tacksanuuastc anitnala produk'
tionsåbrekt vi .äqa. Veil skött kan haninalvel giva ett ba'

i"antiJJ-oataeutlivic. Och dii'r'till på snabbaste sätl' Lrnder

iåittia"t iitt,l,iLi,r'ocksi upprnirlis;tmm-ats. alltrnere oclr

Lrii"ätt,lt har fått ett slarkt-rippsling vid sirlan av kolcni'
trädgårdsröreIsen.

F oll;kale tr.dcr tr 1 I 1 9.
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Låt 'oss en srnula granska vad kaninproduktionen kan
giva i utby[e.

Av en kaninh,ona kan, alltefier olika ras och utfolcl.
riing, Iätt erh,ållas 4 kullar trngar årligen. Viil 4-5 måna-
rlers ålder äro ungarna slaktfliriliga. Yarje kull 5-6 ungar.
Med ringa arbels kan man då lätt få 20-30 irg. kött
årlig'en och ypperligt kiitt, bät"re ån bårle höns och göd-
kalv -.

-115*
Ett närmarc ingålnrlc pi'r rle olika rasernas vårcle

medger ej utrymmct. (Lriist il att i bokhandetrn skaffa
sig en ingåenJe broschprr orn kr ninsköt sel. )

Låt ,oss en smula br:handla frå.gan om skötseln.
Kaninburen måste vara ryFnlig och torr samt placeras

på skydilat stäile meil södersol. Ea brn t;yp av kaninburen
iänrnas beslrrivning på av kaninzivelsföreningens ordt. red"
tr/ingb,org, av viiken vr låna fig. N:o 1.

Burens mått äro: 2 mtr 10 cm. lång, 90 cm. djup, varje
väning omhr. 65 cm. hög, trscdii för två avelshr'rnor, och
delacl-i en övre och en netlre våning sanil i varje vå'ning
ett större och ett miudre rum, clet senare användes till
s,ovrum., ,och' d,et förr:r till matsal. Till varje rum bör linnas
en d,örr vauav till de'l större rummel bör clörren blott uL
göras av en med galva,nis.erat stäng:relnåt överspänd ram.
3,e tilt att nåtets -änrlar fästcs sri att tljuren ej kuma
nv& sig. Burens golv böra tjäras inväniligt och få torka
titl ord.lntligt. Trä,et, s,om skall anväudas bör vara. a/a--1

tum tj,oakt och spåntat.

WW
Fig. n:r 2, Foderhäckar.

Skinnen b'elalas högt, alltefter kvalit6, Iikaså kanin-
håren, vilka senare uppköpa,s i ob,egr'änsad nrängd för hall"
fabriikation. Viil man årnvända håret på annat sått kan
det, blanclett m'etl ull, spinnas till utmär)rt garn.

I kol,oni,Iand, iläclgårdar, etc., behöver lrr'an gödsie,l-
ämuren - haninen llimna.r ypperliga såalana.

Kattinen är rnycket lättfödd, ty den nöjer sig med toclcr-
ämn'en, sorn annars aldrig tillvar:atagas. Och i St erige ?ir
det gott orn hleaiursfoderl, [. o. rn. så gott om atl c,erhörala
mängder varje är få förfaras till ingen nytta. Yarlör dä
inle meil libet arbete taga r-ara på, tieLl,a och f,å mtinnisko-
förla i utbytc ?

I likhet metl antlra d;urslag, finnas biand kaninerna
en hel,.mängd- ,olika raser, mer -eller mindre lämpade för
våra klimal[örhållanden. De hos,oss vanlisaste äi.o t]anskvit Iantkanin.. stora ,och lilla silvcr, blå 5eve.e,,r, belgisk
jä-tte, fra!sk vädur,och angoralraninen, vilken sistnern"ndapå grund av sin rika hårbeklädnad fyckes vinna a,fit
störr,e utbredning. Av sanrtliga raser, 

- vilka i animalt
produktvär'de ;fu6 sngefär ijkstiillda, är,o cle som bära renfär-
garls skinn _värdefullast. Brokiga skinn h'a niimnligen ob,*
tydl|gt handelsvii-rde.

Irig. n:r 3. Foderskålar.

Inred,ningen rlen,euhlasL,tänkbara: elt siållrådsgaller,
avs,ett sorn forlerhåck för hö,o. d1'1., stadigt fastsatt, vid ena
vä,gg,en (f ig'. 2), sramt iodorskåiar av bråncl glaceratl l:ta,
avs,edcla fi]r våtvaror. Irodershålarna l:öra vara gjorda så
att dSuren ,ej kunna,slå ,ornkull clem (set fig. 3).

Till inredningen hör ju på såLi och vis också strö till
bädcl och för uppstlrnlng tr\ urirten. l{an. rnåsbo hå.lL;r
buren vä-l ren, ty om djurerr. få i'istas i .en urinstinkande
bur, blir köLtet förrlårvat. Gör diirl'ör retLt dagligcn p,å soni-
rnaren roch på vintern rninsl i:i giinger i veckan. L,igg
torvströ i det hör,n, ni scr rtrjurei a.rrr,årrda - rlltirl tl.:t-
samma. Om ,ej t'orvströ litiles dugcr torr irt'ossa, Iöv o. dyl.,
nrcn torvstr'ö är dct bästa. Vid rcrgör'ingon ativårider
rnan lsig av en skral.ra och en shltiel.

Vintlertiden bör öyer torr-striil;'lirlr1en i li]ll rummet
Iäggas haim o. ilf i., så att r-l.jurct kau grriva tru,I sig.

Undvik att hasta mat pii gollr:t eller lltl sirra teslel
fiqnas kvar. i{irii niatkärlen r,äl rera oc}r se till att triski
vatten ftnnes, särskilt sornmartirlentich n;lr honan iir clriiktig.

Fig. n:r 1. Bur för honor och ungdjur.
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Utfordra djuren vid bestämda 'ticler. Håli hundar och
kattor borta .fr'fur buren.

Skulle ni märka s jukdorn hros djur,en så decinficera
buren me,il kalhfårg ,invlindigt, tvritta måtkiirlen ntecl s,odalul
och shöJj av llecl Jys,ol.

l,ett sådant fall bör ni ha en reservLrnr.
Vard. avelsfrågart ;1119'it, torde ,c[et ltöra betoria,s, atL

eLt litet hushåll 'ej b,ör hålla något sLör're antel djur, såvicta
rnan el karr -,ägna sin tid åt dem i rnychet stor ,omfattning.
I,ltt p,ar isitycken honor av g'od ras år tillräckligt, och då en
hanne åir tillråcklig Iör 'ett tiotal honor är det ju lärnpligl
att rett par, tre hushåll slö sig ihop om en sådan.

Flannen år avelsduglig vid 10 nånaders ålcl,er, h,onan
vid 8 manaders.

Dräktlghetstid,en varax en rnånad.
Rengör alltid buren grundligt en vecka innan h,onan

skall yngla, lägg in riktigt, rrred strö lv havrehalm oclr
mjukt ängshö ,samt tillse att friskt vatlen stäntligt finnes.
F rrsrt vatf.en brör finnas ävcu några tlar efter ynglandet.
Resfcn sörjcr honan själv för.
. {ai honan ynglat, s,e då t,ilt att inga döda ungar finnas
i r,eiclet .- intråffar srällan. Om. ungaina äro spiidda ,över
golvet, så plocka upp dem i ledet. -

Kullarna av ungar äro mychef olika. Onr man .sam-
tidigt h,ar fått tvänne kullar, en större och ,en mindre, kan
rnan flyttå ö v e r en del av den stöue kullen till clen mindre.
Mal nråste då avskilja honal från dcnna kull diår ungarna
lägges minsl ,en halvtimm,as iid- så att dcn ditförda kan
hinna ianfaga samma lukt ,etc. . . .

Orl honan inte vi]l ge ungaxra di, Iår ma,n låta hennc
bii en,sam ren timmes ticl eller, så ,omkring, så blir hon van.
ligen villig se'i[an.

." . Yil utiordringen av ungarna rnåsbe man iakttaga för-
siktighet, när det ,giiJler grönt. Biir moilern brunstig- uncier
digivuings.tiden, så låt bli iatL ge ungarna grönfoder. Ge
tlem dä i stållet litet mjöIk oah ,ett- par törra bröclbitar.

Efber fem, ,sex veckor flytias honan tillsammans med
de svagasfo ungarna ,över [ " en annan bur. Efter hancl
flyttas så c),e svagare över till rle andra ungarna.

Efber omkr. 3 ,nrån. skil jer nan ungaina åt r olika
kön -. i annat fall ,kan inträfla för tidig- avel.

Ilonan kan betåc,kas ,omkr. 2 mån- ,ef,ter vnglandet.
Ila kanincrn;r" för att producera kött behijva mai rnåst,c

Iärnplig sådan i riklig mängd ianskalfas, och, för vint:rfrd-
ring, torkas. I)enna kan, som lörul nämnts b,estå av en het tle.t
annars ,e1 iillvara,taget foder, såsom ljung, torkat 1ö,v, kvisiar
av löv- och harrträil och växtavfall frän köket. D,essut,om
bör man _tilJvar.ataga gräset vid dikesrenar ,o. rlyl.'iör
torkning -till hö. Rotfrukt'er är'o kaniner särdelcs förtjusrla i
l{alrn och hö bör det alltid finnas något av iill Jjuren.

-' 11? *

S,om morg,onfoaler bör man i allmånhet ge cljuren etf s' k'

Ilötfod,er,"h'es'låcncle av ex. r-a{,{.e, r, kokta potatissklal, r'ester

av rotsaker och {örskurna trrännässl'or. Blötfordrel ar'
'bctas 

,så pass fast,ait det cj klibbar'när'm,ar). ter det i handen'
På vinlorn bijr detfa blötfodcl givas något ljumigt'

Så eott sorn hcle vår vilda fl'ora, metl få unclantag, tluger
l.:ili ?ar,införl'1. Och på sommaren år det lätt att samla il.r

vail man behö,ver tiil vintern. Fodret rnåste hållas lritt
frin mögol. Tro gårrgor d;rglignn hör ul fodring ske.

Innärr vi ör oigå - lill slililningnn rnås[c 6.16n'5 ;riirl-
vä,ntligheLen av ati kaninetlta ej - gö'rls till ieksaker: ftir:

barneä. Att tylta cller cllrgrr djnicn i iironen iir skadligt.
Illan l.vfter deln i stätrIct med cit gtepp över rvggen bakrrri
framb,enen.

Viil slakL be,clövas karinerna lörst med ctt slag i bali'
lmr-udet. Seclan al'skära.s ha'spulsårlrorna varpä man med
ena handcn lt'fler kanincn i örr..rnen och med dcn andra
i bakbenen så att blotlct rinncr av. Lyft sedan kroppert
i öronem.och stryk på huken, så att urilren rinner av.
Så skäres skinnct försiiitigt upp på buksiiian ocir -ttpp'
sprältas för:sihtigt från svarisspoticn till åi,n'dtarmsöpprrirgen
s-ant lösgirr sr-ansvirvr:ln. lltt snitt görcs runt b'cucns
sista Le,cl- oclr likaså srLit,t på innersidan av benell rnot
buken. Hiing sen upp kroppcn vid bakbenen i -elt, 

par
spikar och, drag av skinnet. Setlan skäres huvuilet från
kiotrpen. När -man flått av skinnet skii.res bukcn . -rtpp
fr;åi.^navelsträ.ngen framåt, men rse n'oga till--att urjnblåsan
ci skedas. tv .1å tblir köttct förclärvat. Urinblåsan avlågsnas
så fullstlirrr.ligi, likasir magc roch tarmar, gallblåsan lö-sgör'es

{örsiktist. frå"n levern, vilken s,enare få vara kvar, liksom
hiärta loch lungor. Tiil sltt hängcr mat efter noggrann
lLvtorkning av blodrester såväl in s,oni utvä,ncligt,, upp kropp'en
pil ett svilt stiille'med- frisk luIt. Dagen clter lcan ni stoppa
kroppen i qryLan.- 

,strinncl spänner rri ut på en vägig eller brä'de på 
-'-'tt

skuggig$ ställe-och låter det torka - ej i ugnsr'ärrnc e. d1'1.

Spi[ä"mcd. små spik i yttcrsta kanten så att skinnet ej
förd ärvas.

Ja, rletta år i korth'et ,cn clel råd och anvismingar'-
ur bäsla klilla - om hur en viktrg matfråga möjligen kau
lösas utan alltför mycket bråk

Lägg kaninavel t.ill koionitriidgårds:t'tirelsen'och s{or-
prorluc,en-telna 'sk'ola bli J,rclärllisaninra med höjningen av
rnatr. aruprisen.
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Mått och vikter.

l-ängdmått.
nril == 10 kiiometcr (krn.).
kilrrmetlr 1,000 meter (rtr.),
tlte!er l0 decirncl.er (tlm.).

Ytm
kradratilil :, I00 kvadratkilom,
kvkm. - 100 helilar (har),
hehtar - 100 ar"
ar : 100 kvadratmeter (kvrn.).

vikt.

Kubikfot
(kbf).

1:

' 1 dc(inreler i0 centimeter (em.)-
' iaenlilileler lUfirillilneler(mm.).
L

ått.
7 ku ad r alnteter - 100 kvadratdecim.
I kvdrn. :-:: 100 kvadratcentim.
1 kvcnr. - 100 kvadratrnm.(kvmm.),

Rymdrnått.
hubiknretcr.. 1,000 kubilidecim. i 1 hektoliter (hl.) -- 169 Iiter (1.).
khdm. ..- 1,000 hubikce nri[r. T tiitr t ktrdn. - t0 deciliter (il)).
hbcrn. -- 1,000 l,.rrbiknritlirleter- , 1 dcciliter -.. 10 centiliter (cl.). '

ton .:: 10 dec it. 1,000 ktlogr. (kg. ).
deciton (rit.). 100 hilograrn.
Itilogr- l0 lr(,1(logr. L{}00 gr'.
lrektoi{r. (lrg.) 1lr0 gr.nrn {qr.).

Slättgcr liol 'frrrrr l,ir.ie1.
(st.) (f.l (t.) (lirr.)

]: 10 .- 100 -1,000-10,0001: 10:: 100:1 1,0c0
1. 10.- 100

1 gront ., 10 decigrarn
1r-lg. 10 ccrltigrarn.
I cg. ,.- 19 rnilligram.

F'önut hrukliga nrått 0ch vii{.tor.
Längd mått.

fief
(r.)

I

1 rnil . 30,000 lbt.
lfarnn- 3alnar.
1 ahl .- 2 lbt ..- 4 hvarter::24

verktum.

Ytmått.
Kvatlratref li\':rdratsliinger liya.lmtfot Iivrttlrattunr Iivadrailinier(hvr.) (kvst.) (kvf ) (kvt.) (kvlin..1'

1 : 100 r t0,000 li 1,000,000:- 100,000,0d0
1 =: 100 10,{)00 1,000,000

1 [un'land - 82 kapprruJ -.i'io.ooo r,t]åo""ur,. 10'000

1 ) :1,750 ))

Rymdrnått.
I{rlnor I{ubiklurn Kubiklinjer

(ltn.) (kbt.) (kblin.I
1,000 : 1,000,0t)0
100 1: 100,0001 : 1,000

I tunna fast nrll 30 liappar 63 karrnor.
I I löstmål- 32 D 50 >,

1 r :tlh D

10
1-

IIg *

vikr.
Nyläst (nyl.) Centner (ctn.)

1-100

: I meter - 3'368 fot.
I dccirneter -. 3'3681 lrrni.

. 1 centirneter : 3'368i lin.
I millimeter - 0':t3681 lin.
I mil : 0'93558 gamrnal mil.

,' I kilometer :0 93558 tiontlels tnil.

Beduktionstabell mellan Sannla och nya mått,
mål och viktor,

l-ängdmått.

Skålpund (B) Ort Korn
10.000 1"000,000 . 100,000,000'100 

10,000 ,. 1,000,000
1 : 100: 10'000

\: 100

1 fot = 0 2969 meter,
1 tu!n : 0'2969 decimeter.

, 0 29ti9 certirneter,I !rn. - t 2.9(;$ millirneter.
I grrrnrn*l rnil - t'068C nymil.
I t.irrnricl rnil 1'0689 kilometer.

1 Iispund ,- 20 shålpund,
1 skålpund = 32 lod.

.l h\'.-meter - 11'344 kv.-fol'i ii".-äi""r'i'"t"' - 
-ilj.i.i 

ii". - t"'".
1 kv.'centimeter : 11 344 kY.-lin-
I kv.-millirneter : 0.11341 kv.-lin.

Ytmått.

f 11'344 kv.-ref.
hektar 1l 1.0252 tunnland.

, 11'344 kv.-stänger.ar:i0'648happlaDd.

Rymdm
kub.-meter : 38'21 kuh.-fot,
kub.-decirneter::38.21 kub--iun.
kub.-ccnti lneter ::18 21 kub -lin.
kub.-millirntr. :- 0 03821 hub.lin.
herril. : (Båähui,l;t?l * o".r.
liter:0'3821 kannor.
deciliter : 3 821 liub -tum.
centiliter : 03821 krrb.-tum.

vikt,
ton : 23 5252 centner.
deciton - 2:15252 cenher.
kilogram =: 2 35252 shålspund.
hekto gram 1 0'235272 skålpund
gram - A2:15252 ort.
decigrarn : 235252 korn.
ceniigram - 0'235.252 korn"
rgilligrarn 3 0'0235252 korn.

1 kr'.-fot - 0 08815 kv.rneter,
1 liv.-trim ::0 08815 kv.-decimeter.

/0 08815 kv.-cerrtirnel.!k\'.-lrrr.lP I8.815 l<v.-milinreter.
liv.-ref : 0'088j5 irehtar.
tunlland : 049365 hehtar.
kv.-stirng - 0'08815 ar.
kapplantl :1'5427 ar,

ått.
hutr.-fot -- 0 02617 kub.-meter.
hrrb..lrrrn - 0 02617 krrb.-dccirn.

f 0'026 t7 k u b.-ccn I i.
I meter.l(ulr.'linJc '1 ZO tZ krrh.-milli-
I meter.

hub.-fot - 0'24i17 hehtoliter.
tuuna (ä 63 kn,) : l'619 hektl.
hantt:t :': 2'617 ti ter.

f0 2017 deciliter.kuh.-trrm \ ZCIZ cciltiljter.

/ 0 042.-)076 ron.
centrrer '\ 0 425070 deciton.t 42'5076 kilogram.

f 0125076 kilogram.skrlP. \ 4.25076 hcklogrrm.
eaf ; 4.25076 gram.

,0'.125076 deeigram.
korn - i4'25075 cenligram.

t 42 5076 milli3reln.



Vara vild a matväxter.

Stina örtenblad-Lundström.

IIur dr1'ga ul iviir föcla ? Denna fråga är nu aktuell
dr-cr stora delar: ar. iordklrotet. Främst gåller fLägan b r ci-

d c l, s.orn ej 'r'ilJ riicka. Att sritr undc,r forna nöi{år nblandl
bark i brödet> har man nu iivergivit som väl lir, tv
barkåt.andet lir cnligt flera läkares u[sago i hög grarl
skaitligt, för,org:rnisllen. Dessutom är barken - företrä-
dosvis anr.iincles fordom det inre rv on r'ärcn sköriiad
tlllbark - synnerligcn bcsvärlig att preparera innan r.len
irlir användbar vid bröclbakn.ing. Den skall både rensas,
vattenläggas, kokas, >bnlLas>, torkas 'och rostas, innan den
eins kan malas till mjöi. Och mjö1crt, i sin ror'dning skall
1*tteriigare urlakas i flera vatlen, innlan det blir tjänligt
tili bakning.

I gamln l,ider anr'änile rnain naturligtvis även andra
nödbrödsmeclel än bark. I folkllivsshililringar av våra
stora botanister 1 Linn6, Retzius, Nynan m. fl. - berättas
orn hur man baka.clo bröd m,cd tillsats av torkacle ,och

till m jöl malcla röttcr av allehanda mcr eiler mindre
vanliga r,äxter sås,orl t.'ex. näckrrosor, Inissne, örn-
bråkcn, orchi,cleer, vass. Försök hava även uncler
innevarand.e krlstid gj'orts att anr'ända rötterna av örn-

!.il ::ft 'si.irin$Sg4tst! [if;i*1ff 3ry#ffi
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Vägmålia (t' v ')' Ilenriksmålla (t' h')'

L räk" n. d cnn r vå r," il' f "f;,i:lll'# ",\;;;'f;i"[i"J;lt:å llil
hvickrot vid bekninP
vi,h. rtt cl'et visal t'g'' tii';t; mvcket väl k a n tlrvga

,rr sitl hrö 1 rirf cn t1ä'ålini 
"lu'- in'tu till en lreCird''l

n,cd sådrnl nrjö1, t't"fi'äii' 
'ltåätt Iår. någon obchaglrg

bjsrnrk. Dct skulio ''t'ntt''!on 
fq.*;'i.t-"tll::letskraft i an'

snrrk lör onskilda l,ust'ilt åtr graia upp rless:r riil [or' tv;iltit

o'ch iracka söndcr 0.ln.-iåtä" Oå* 
'ot13'. 

f;ira dcm till kvarn

f ör' m:rlning otc' - mc*" node'' hc r ju ingcn Iag' Skcr

anskrltrnrlcl i srort stiilet tig tuft""-urinorl.ttncla' 'fvskarna

1." ex. ha nu irttder t"g*i'i"'"ttorte skala börjat tillvarrtrga



r-- 122 -
vassröttexna. De qrävas upB rned maskinkraft och propa.reras i fabriker tit"l ett *y.?.i--"är*_änäääe putver, s. k.Brancao,. vilket närmast ai: avseti ;d-';;ä", med vattenoch tirickas i stä.ilct ,for l;;; 

-*if.;"*i.t"_jötsträIins.
F. ö. är iletta vassrotsp,,lucl lni" 

-o,f 
f r""'ägot >sumogat> utanett heit nytt födoämne, so'sä,kert fia'framtirlen Iörsrg, ä.rcn nrir krirc:t iir slu.t och varjclcn- åter agci Over.flöd av välsmalrridc livsmnrlel.

- . l\,[en ]åt ,oss nu l_ämna cle brötlväxber, sorn _ ännusrl länsn o h ,tll . 
grund _av r"ltrräå' flr"i,ågrrrrlf,ot _ eil.r ,r,ison . 

pr;rktisk b, t,dolsr .för oss .";;;i;;. 
-'Iåt 

uJlr sljiile.t öv,,r;i till dc rrttlri gni^ar;uj;i som vorklig,,nvrr oclr nn siärv kln rlsk',rlia :o.ii'-nå..0,,. Fö;;i "ä;då .att nåmnr'nLrskr'oi.rålu,i."'.irrä o.1, hrrr enmaskr'o:l ser ut. Dernna- vixt för.ekåmmo"'lno"t sagt ovcr_ailI i Svcrse. så al olgru 
. 
*uårigi;;l;;';;å avsoendn pi

:i1.1^y ."pptnrancler k^unnä ,j k"d;;l f;ås". vad somdäremot ken vlre svårt" nog.- det är atl unäL. brra aoga,
ll:.t*^-jl- u"g.1 

.{essa .nerr 
'sitianao'räiin.*'ä jorden. rVlanr)o1' o;r'Iur lörcfroir skör.,lc_n n;ir jord,cn är liij 6.J[r.1 11.g11.Allr;r. briql. gir .clci alt slti;rär -r.f,,*i.ät .r o',n h,isl"n ollrr

:1._on,_-li: Il pJöj11;r. eilcr nr1,rf ,,,l" 
- 
1"f.ärl tå hnhiivor.rnan,.KnapIl g0rir, sig b,,svJr me.l att grävr .n...;ti.,nr.ue lrqgr upprycktr i. rnassor; m1n här blot[ att, p[;t:;:

_ . FIur skrll nu naskrotsröll.cr"u 
-tionnå 

i.inn,ao, i br,öC?I)e äro. ju Iör ci,elj lörsta.s.å b:sk,", "tt ni"ni e.i",rr illa baraman biter i dem. Beskhc-tcn ,ri,f.r: Å*rL 
oånart 

bot på.BloiI man ]åter rötteina eltcr fJrågå.rråä' .t 
""pnlng .kokaungefär en kvarf i rikligt 

",e,i uaiii,,, 
-rri-b 

iieramnet bcr aoch. de hava ,en miki_Äanclelsmak.'-- i:lltirå.".r är 6liftnstarkt olika å,rsticler. I{östuppt{Ä;;^r,;tö." fr.rt" vara läbtast

irr*":"*" 
ur samtiriigr med a[t'tle'irl.!m.rt ,"ö'mest närings.

När nu röt[crna genorn kokning bclriats lrån besk_hefen och vattnet borfsl.agits, j.iLo cIä färdiga att tagas- r

ll"k, It! mg!13SninS Häi skrrltc k,rnna räl<'nas upp "minst
ct t,. dussln goda rätLer, som kurrnr Liltagls mn.l rnaskros_rolter, men nu är dr+[ b,röd.e-t det iir frirga"om. Mrn pressarsönder rötterna meddels köttkvarn ellä. en trästöt såclansom brukas vid beredning av rotin,os. Till maskrosmassan
sä.tte.s nu mj.öt så myckei som gir a[l' brka in srmt i lium
A{:15 9,,9i l.|umt ,vatlen ltrörrt. jäst. Lognn fgi" jisr bchKryddas som vr.nligl mcd de krycldor kr-lsti,i,en lät"r ossanvända. Särskild förd,el har m.an av atL baka sitt veJÄ_br6d m'ecl tillsats av maskrosrnassa. Defta 

-är 
enl. flerasåsikt, ett_ bäf tre_.uldrygningsmedcl an potatis,'-emerlan den€l tater deqen btötna närnnvärt. Därtili håller sig maskros.

bröcl läng,e-färskt.
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man måsöe naturligtvis skala ollonen' Shalen lroesne lätt'

ää"tllffi; 
-iårs[ "not.t*-' Efter shelningen Eokas ollonem

en timma i rikiigt .ta "uiiåit, 
vilkei " borthälles' Ollo-

il" ";;;'d".-o"*'aattlitt i liirhct med masklosr(itterna'

och massan kuo -utt' it' l"ua"ao son fyllnad i såväl

råg- s,om vetcclegar'
Av d,e t'orra 'oilonen, bcfriad e f rårr skalcn' kan åven

-utuu *iot. Bor man-i'närheteu av--en".kvarn b'iir man

ää"?ti"i.""tu iå *inu ålräii -utao' iikollonrnjöl är 1' n'

ää' iitä"Jå.ilåttr"g,tinilustrien mJckct anlilad vara'

Bokollon ku,nna användas på.saLlma siibl som ek'

ovlooloäf, ;;g*; i iitr.älätif åcssi ett sedan århutirladetr

kånt bröclämn'e.
Biörkhängen eller rättare de srnlå'gröna' k'ottär

-"* äå"rro""iå" i "*ilion"t beirlåila våra b;iirkar och kasta

ääJå 
"ii;0"- rol viuclen"-å.o äo.n ett anv-iiniibart utdryg-

;i*.-;å;l Björkhängenas liltledning .?-t ldgt enklast nröi'

i];;:"'"ö; to#**, r,.?'*t- ti:iu miti:liåstet t:lter smttlas

"8.a.t 
ärf"ti'fti^a.t"a."-Dt l:itt'',flingor' s'rm tli erhiillls

i;#; tlll.äil"t--;ortt ä"ao rilr irlilfttrri av iless r-ikt l]r'itl

*äi'iliä' Lr,a^s.n jä..,.'uäi rri lorös[ samt är lill smrk' n

"'" "lir,i äiäiiåi"trjioi - Ävetr arLLlra lringe r a\ ll
;l-;i';"f-;;ppär t. II' - hava 'föreslagits tiil mjöIsurrogat'

ViIdäpplen 'och f allf r"k! .k.a-n man i syn'

n,,.1',.i 
^oriaäri 

äoau tt,,f.tat anv;incla i l''röclcleg - Äppelbröd

iä';';.t;ää #ä'ar ia som k,kt fruirt.. E.lJasr är v:Ll

;ff:' kJ;-ärnå"- i iitet vat'ten, rn'or;a sönrler dcm sanl

iiiitaii"' te-i"'vc[et rlgmjol äppeimassitn ka. uppL'aga'

Lingon, blåbä', o*tlbår'oclr rönnbJr lt;rvri

aucn" på "likn"nd. seli' anlanrs sorn brö iiimtrptt Bröd

iliii ä.a"'ä.i''*ilr"i*,,ua pJn,inncr orrr skirrsli surlirnpa

ääii-iiltää"- 
'av 

råa- soitdcimul lu -run''brir, samt -rågm'jöl
irest."'i^iit;; pr 1 kg.).- Som sötme'ilcl i detta brijd' vilkct
).,i"t at l"-nritou aitäu, har hoktir moiö[ter töresl-agibs'

ä"01r"fiå, i"r""rt;rJ.**sä sent sorn möjligt. cmei*i' rlc clå

åi"'ätå--ta syrliga *o"t-i litlig"re stadier'. Hosi böra tle
,"igJt"'rtäiilriioll r."ttut 'ocli förvaras ftjr vintern

' Und." det att si goll son allr hir upprä-klraclc. ut

a.unnii,qr,,'t"acl lro uppi"gna i . 
flr''lrla ,tid' rs nödurslil[t'rr

l,litiät3.^"tnrt,';ng äi' ilsslor och rnålla i bröcl'l

"är"'"1*"t 
.o. t.rä'nit upp Jörsl 

"tn'lpr. 
ittnnvrrilntlc kns-

iii- ni;; kan egentliren'attvJnda. ved f"t. griinsrker..som

iiäirL i'".it;;roi'ltotf mrn först kukar .och sirndel p r5sår

äå*" til"ä" 
" 
eltl'tlit""^å; 

-^uuto' 
Särskili - är nåsselbröd

äii'""J"f"ilt ft '.ouut, 
-*t- vill fJ sina brö'dl<ort atl räcka'

Man 1är kunna spara iqi"tJ A lg pr kg mjöl gcnom inbak-

ninc a v nässrelrnassa"'^'" ila..rät^r- fi,-ut' ju flerstä'lcs i nästan obtgränsrde

orangäär."^"ilä' m"nu ttöttlu' heLa somnurgp' ei biott på

ts

1'

E k o I l,o n är också ett för _många lättåtkomligt
drygningsämne. Beredningen tar dock"en såula tiä,

ut-
ty
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Miiiil<ört, rniöllie.

vårcn som mången tror. Ile itro de nlest lättorkade or,lr
tilliira låra dc r.ara. om lran Iår ir.o kcmiilta anal\.ser. (lc
nrcst näraudc. av._alla grönsa.ker - kanske merl. iinrlantag
;rri iirler. >Nåsselbröd> 

- 
bak;:s nu sour r-anligl grovli kak.rr:

i åtskilliga sycnska hem.
Sist blancl brödutdrygningsrrrcdlcr) må niimnas d,et må-

hånda viktiga.ste a)v dem alja: islandslaven. Nu sc-
dan F.oIkhushållningskommissjonens I{vinnoråd börjat tili-
vatrataga isla4,ilslav i stort ogh scd.an i skilda dälar av

Kers.

landet fabrikation påbörjai" fö-r'att till Jöda prsparela den'

"lÄlu.- lOti"r ,leri vcrkiigcrr L'liia klirrtl av nulid{rns svcrr'

;ffi.'''E;;å;;iiäi ar-^ii ?iu så utrntitkL näringsme'lel un'Jer

ä;li;rd.; i milli'oner sinom millioner hilogram ostört fåLt

;;;ä;-;i 1ig I iLog*', på ledar och bergplatåcr' utan

äiiä""-."*-uåtut hil"'ctdt sett ut' lslanilslavcn är gröLn-

;;d*;..t't; uu 
'lL*aLil."- ilikar' lörckommer ,fliicl<vis olht

.åäÅ"-- ÅäA 
'clen 

grlvila, allm:int kända renlrven' .(tlul'
i',r'ä"".t".tså titl i,ri;djmne, Irtcn är varltcn si vilsmakrnde
;iiJ"3å' ;ääi;- so,n-'i"t"ri'istave"'; ^i4r 

någon vitlrådig
islandslavcns utseerlde, går det atl å narrnåste aP{rtcÅ
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erlåJla ufL pluv pri drrr, ty rli'n år n:imiigen äv,en metli.
crnalvaxt.,

Islanclslavcn har undcr seklernas lopp varit för,emåIför vet,enskapliga undersökningar. Flera av vår {orsknings
främste, såsom Urban fljärne,-Berzelius och W,estring haria
satt islandslavens närings,värde mycket hö,gt samt lanvänt
d,en som föda ,och tåkem,edei åt sj:uka - iiirskiLt åt iung-
sigtiga har clen oldinerats på gmntl av sin tåttsmälthei.
Vitl flera tillfälien hava Iörsök gjorls att genorn ströskrilter
och flygblad. sprrda krinneclom öm islands-laven ut till ,all-
mogen.,, Man har t. o. m. lrålit prästerna i kyrk,orna unrler-
visa.sjna församlingar ,cm de-nna travs tillredning.

Då som nu var kanske det största hrnrlret för"islands.
lavens användnirg att människor drogo sig för biesväret att
I u t a ilen. Den innehåller nämligen ett- beskämne, s. k.
oetrarsyra, som måste lutas ur, inna,n den är zr,nvåndbar.,
NIen har rnan bara kommib sig för m,eaL deinna urlutning
en gång,. g.ör m,an gärna om d,e-t ooh 'tycker ej ailsr att deTär besvårligt.

Man behöver bl,ott av. en skopa lpisaska samt någrali[er vatten hoka en lut, vilken, sredän clön klarnat och käLt-nat, häIles ,ör'er i slanilslaven, så att denn a h,elt täckes.
Laven får^nu ligga i iutcn cirka [ne ilvgn, varrcftcr den viii
sköljes, så att iutsmaKen komnaer boit. Detta är allt.
Itrar man_ ingen spisaska, anvånrl,es potta,ska, som fås år.pofek. Till .r'ar;e kg. lrv. vilgd torr, tagcs B0 gra^m p,ott-
astia 

.(.r 
esp. 200 grrrn spisrskar). poItäskan fpplösds ilibet ljumt- vatten in,nan rlctia blandas meil så' mycket

vatten, att laven får rum dåri., .

Av den urlutad,e och tvåttaile laven kan sbalan bröal
och rnaträtter beredas på fler4 sätt. Laven bokas mluk i
vatrten., Därefter ynal ers tlen äller hackas till en niu..u,
vilhen kan ätas rsom grö,t iill mjölk eller ,också blarrdas
me'd. mjölk till välling. Behövei el' tillsäftas annat äniitet- salt och 'socker., 

- Lavrnassan ar i sig sjatv nästan
srnakfri., Därför kan den mccl lika st,or fti"rdei ingå s,onr
närancl,o substalls i kåJrotsräiter, grönsakssoppor,- frukt_
lrr,ämrer ,och våffelsmet för att nu rii.mm.a någri exernp,el"

Lavmassan ersälicr till viss gra,cl både m16t och mjåttr.
-\-ikl.igast. 

ju_st nu lordc don däiIör vara som brOdiirrrc.
!{un iblander rnjöl så mycket som går in i massan.
Degen flr jäsa, kryddas och brkes son^i rnan lr van alt
göl a' Unclertecknail har dock funni,t det f örtteiaktig"r,si
3t! _av lar.d,eg baka tunna mjuka rågkakor samt ej iata
b ö,ile[ torl<a, enr,edan det dä blir vål hårt.

Islandslaven" år lä,tt alt Iörvara. Dcn angriped ej av in-sckter. Bådc olutad och lutad krn tlen föirväras å torrt
ställ'e. ; ; L L i r r i, r i,,

*r S;'iiknat för björkasha; av barrvedsasha tages 1 hg,

Miöl-(svin)m ålla'

L)å tnu masstnsamling av 'dronria lav torde vara at[

-otsu åt d*t *O,lua*aigt ätt opp*u*o aila, som tänka del'
ia"u 

-i 
A*itn insamiing"sarhcte,- ätt å r';rrjc Itrrdort ]rimnu

kv"ar en clel Iav, så äLt ilntYix[en beIorJres'

f

()t.'rli,sa äro d.e v ilda våxter, vilka kunna ijä'na rnåin'

niskanlt fiil narinq. Uct 5r ej i,Iolt so.m ersiltnirrg för

-iOI tu"n f. n. b'eoöver tlctn. 
- \von Lill annat, sorrl {ör

-å.n,o.n hör in under begreppct >ilagligt brircl>, är'o de

uouäiul,b"t". Nu clå de otilade gri)nsakerna äro så dyra,
i.*r\ *un mycket vål i viss gra'd. utbyta dessa mot vilcla:
Hur ufinårhl att om vllr.-n gå mrLll ur huse och siälv
shörtLa ile första nässiolna, den första spricla mållan
och ,tle ljusgrö1qa btaden av den lalrikt för'ekommand'e
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s,ialörIen (licåria vönra), vilpliste.rrr, svrr]fn'å
och mjölktist,eln. Här skulle kunna r'äknas ttpilmä39å
fi'er alinrriirr,t kånila spenatviixt'er. Som ersättnine. [iir sl(iir-
bönor ka'n man arnvä]ril,a kokta, sörxlelltackade 'ocli stuvatlc
karc[bro,rrblads tjä1kar, shö,rclaclo he'lst fiirsom'nta'
tirle,n. Och i ,stiill,et iör mroröttcr, palstcrn.rckor 'o. d tlugrL

rötterna av nIaskros (urkokta) srtnt bavIcrot (lrago'
Ili'gorr prrLcnsis). lle Jpldr j'l;trl''tr av.rlrtt sultr osris
ätitn:int- förekdnimanrlie k er serL (Ägop'oiliurn poclagrårta)
ger er d'en krattrgastc gt önsroplr:t ,, euliqL - 

ruångas iyc)ie
6äbtre åu någol, iillr'c,ld av tr ädcrtrd.grönsrtkcr,

Och så ha vi svlrrrp&rna. llur relltivl få mån-
niskor kärura dessa I Ocb- rindi, sl<nJlc tlen s&ken vax.t

avhjälpb'genorn att ikaffa cn svarnpkarta ocb en Bvamp'
b,ok. 

-Vår; 
sv,eLnslia svarnpf.l,or,a bju,lnr |rL glatisf öda i 'oer'

hörrda märtgcler, då hö.sticir komnrcl uch hela vintern ocksii,
bl,ott man 

- i likhlet m,e'd varl sotrt she,r i FinJarncl 'och
Rysslainitl göt sig besr,är med att slrllil sviwprell

Om vår,a vanliga vilda b'iir.slag behöver inUet skrivas

-,cle iirLo käntla. Men del lirilrs rrdlnga tlu Iör tirr-lcn för'
bisealda bärsl,ag, vilka b,orde ltotrnn:r till herlels igen: -e n'
bår, s1ånbär, nypon, oxelbär, f 1åtlerl-riir,'odon
m. fl.

D,en vilda floran gcr oss äve:r rika mröjlighefer artL rill-
go,tlrosro vårt b'eho'v av kafle och tc. \'Iaskrosr öther skurna
i fina btitar, torkack: och ugnsr,ostacte torclc järnte rostad e
e,koltron vara vå"!t mesli liiinala, i handeln förekomma,ncl,e
kristiralskaff e. För att göra m,askr',oshafie mildare och tör
rnanga tr,oligen häls,osarnm,a,r,e kan ntan låta maskrosröt'
t,erna före tor'kningen ligga några tirnmar i liunll vaLten.
Rlötthe'r av örm,br'iåken och rnjölktistol, lrön av
Sålrdskräppa och vickerartcr saut Iindfruk-
t'er, nypronkårnor, torkad svaml m. m. har efter:
rostning använts tili kaff,e.

jir,o kaff cvåLxtelna många äro teviixtcrnla, iinnu fler
och alltijämt up,ptäckas nya. IIittills avprovadc telinrnen
åro bl. a.: blirhärsblad, biarlorr av dostn (Ori
ganurn vulgår'e), hagtornsblarl, b jörnbärs-, ha,i-
lorr-, smulfr'on och li,ngonblad, lindblomlnor,
entr,ri.r, ,enris, bladen. av örnbräken, mj jölkatrt
(Epil'obium angiistifoliunr) s v ar t:r v inb iirsb u sken,
tlepr,isa (l''orönica chamad,r'ys) och älggrris (SJrirna lr"rl.

lriri;r ).
lJessa växler skola (uborn lindl,l,tmruor:, soLn enclitst br:-

höva torkas, samt lingonblacl oclL onbär, vilka blott skola
torkas och r'ostas) gerromgå en s \" c tt,nirr g spr.o cecl,ur.
[,Ian låUer ile nyplockade bladerL ligga i on T.o]r, våt tilt-
sluben blockburk, vi,lken får sitii cirka 1/2 timmc i cn
kastrull med rikrli,gt, sakta kokancle va[tcn. l]ladem svettas
nu ul sin egen saft. Hii.r'etter utbrcclas dc aöt ttorha. å varmt
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lr:fl.irrt ställe. Månqe anse, att- dc sedan är'o fårtiiga atl

""rälr,i.-- 
iifi t". "Andra åter Iute dem efter t'olkrringen

tål.r**-l:itt'-i,igncn, pl ,tlet atrt teeit ntå 'erhir'lla sl'arkare

iirg oclt srl']ilh.'"'-"'li't.'rinJcti.cmuas nr('nin{ är Ie :r v tus[;tdu )ingon-

l,lad mccl n;ilon Litlslrts lt't- ottL'it' cllrr "rIlig b isl oclr

i;iii""i 
'riL 

i,n", ,t.. l.rr god drt ck g"r är'"" li:ia delar
;;i',,,',;. ot:lr ctr,loniulrlrl,J srtrrL l,all"rrblll' 'r (rro sonarc

uiil,t,t',,tct. l'alinrärrlret' är' tlct ii'r'rl"l;tkLiSl alI Llattda

il.,:,, "iif,,1 viirtt'rs blrd. \'iLl sjilra lioktt'ttsorr Lröra 'le
it-;^;" m'erl ett par minuter i'st'iliet för att cntri'rrI få

stä och draga i rtekannan. 
å

\rail s'o.nl här ovan ,rr..*oo,uru om 
'le 

uttlrygn-ings'

ncrlei den fri:l n;rturr:n sirilv b.lurler vår rnat uch vår dr\'ck
är irägJ""ftuständigt. r:irt uiik I-unds tröms dyrt"itls-

fråf.- ,ittfig" ,,,ilda. rYäxter,>, satnt till .i d a'. 'l e g n tl r'-II ö g-

s l,o d t: ">M:rtnytliga vilia våxtei> hlinvisas cllvar' sonr

örrskar utförligäre'b'eskrivningar och recept'

De elektPigkå enlloterna'
Dcn elektriska spänningen (elektromctorisha kraften' potentialskillnaden)

*at.r"i"ioii.""i1i- b"i.i"itr ät"^""i t'ui .+nC. l'98 rolts ele i<ttomotorisk ktaft.
"'^'""i.i'Å"xaia, 

"" 
f .a"i"g gär- mot clen--el"Jcttiska srrömmcn måtes i ohm'

u" "f'-'ai'iit"'^.la-^"tiianai"fnos 
en kvicksilverptlare av en kvmm' gen-om-

;k;;';; ;.il'-t;-"*' ian;,I "ii"f * "" ko1'partråd av en livmm' genomskär-

nin;q oii ung. 67 m. )dngd.
flen elektriska sttömmens sl-!'ld mätes i,atnpire' Är den elektromoto-

";rf.^ 
i*it*-""' ,.ii ".t motsränåe: en ohm. irlir strömstyrkan cn ampäre. 

-"""' l'lirn,l"n elcktricitet r,itzs i coulonS' Är slrömstyrkcn qn 2n'päre' går

oå varie siku:td en coulomb gcnom ledningen.t'" '"ij"'""l"lii;.i^-orLå"t ni,i", i .o!t'o"1u'rl" En lika stor mängd nekaniskt

".f"t"-'f.^fi"t-lr"'le' 
eller uattiehtrld och utgör ung' så mycket arbete som

fordras för åli lyfta too gr' en meler högt'"'*'bä'"i"i.'tiriu 
"fÅtu, ?.ib"ith"rigtttl"n) mäles i oollanpå:e' En lika

stor nekanisk effekr (eilas aa,'l och är delsamma sonr en ioule pcr seKuno'

tui"" *"tt kalias en filowatt: r'.36 hästkraft"

I{astlghetor: !

(meter på en sekund)

Snigel
Gående häst ''Fotgängate. . .

Fluga .

Mätrlis vind .
Travande tidhäst
Häst fran.f. vagn
Frisk vind.
Galoppet. hlst
Medelstor ångate
Travande kamel .
Skridskolopate
Stot oceanångare

0'0015
1'0
1'14
1'6
2.0
21
30
.!'0
45
5'0
6.2
g'5
9'8

Svala. . .69 Jotdensväng-
Velocjpcd vid , ning vid

k"prilop";"g '15 l-ektatorn 450

Srotm. '. . 16 Jorden i sin
Btcvduva 18 bana kting
Pcrsontås 10 20 solen 29'1ulj
Snälllås ". . 25 3) Illeliltjcilelcn
Enc"t.k" !."pplijp- ienlelegraf--'"l-""'iriit' .' .' . z; : ; tråd avJarn 36'000'000
Bruuiuva nax im. 'lo I l-jusct 305,0 lE'ol0
Ör^ . .31"25 Eleklriciteten
Orkan. .39-45 I ien koP-
5å,'.. . ::6i -l parträd."463'500'000

IFolkkalendern 7319.
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L. TTTOTZI{I.
[*1877.J Kornmissarie
för ryska krigskorn

mlssariatet.

Socialdemokra-
(Folkkalenderns

GE(}RG LEDL],]]()UR.
[* 7 murs 1859.]

Tysli socialdcrro-
kratish opposi-

lionstnarr,

FRÄNZ MEI{ItII{G.
[81846.] ]'ysli soci-

:rIdernohratish
skriftställare.'l'il1-
hör oppositionen.

I-ENIN.
(W. Ul.ianoffl).

[*10 april 1870.1
President i ryska
so\je lrepu blikens

rfrdsregerr ng.

ANGEI,ICA BAI,A.
BÄ\Or.'F.

I. S. K.:s sekrete-
rare. llvsh social-

demokrat.

\vII,HEI,M
LIEI]KNCDH I"
[*26 rnars 18 6

f'7 augusti 1900.1
Tysk socialdemo-
kratisk föregångs-

man.

M. URITSKY.
[i1875.1 Den nyligen
mördade ryshe fblh-

kornmissarien.

FENDINAND
LÄSSA I,LO.

['11 april 1825
f 3l augusti 1864.1
Banbrvtande soci-
alistisli agitator i

Tyskland.

t

-13r-

NI.\RTIN TIIAN\LIEL' GERSONTRIER'
Norsl< perlisekre- Darrsk sociuldem.o-
i"i".ä ists. so"i.- kratisk skriftstål'
iitiiii un,iit".nt""' lare' 'l'illhtir oppo-

tiska ledare III.
porträttgalleri.)

YRJÖ SIROI,T\.
I*8 novcnrber 1876.1

Utril<eskommis-
sarie i finsha revo-
lutionsregeriDgen'

ITOSA LUXE\IBURG.
Polsk socialdemo-
kratish skrrftslälla-

rinna. Tilthör
oppositionen.

FRIEDI\ICH ADLER.
iisterrikish social-
åcmolirat. Ijtförde
1916 det bekanta at'
tentatet tnot urinis-

terPresidenleu
Sttrrgkh.

CHttlSTI'\N
BACO\ATSKI.

Ledande rumiinisk
socialist.

EUGåNE DERS'
{* 1855..lArnerikausk'.ociaiist. S- P.
nresidcntkrn didat.
i'i.l flera tillfåIlen'

KAIlI- l{ooR.
Schweizisk social'

ilernokrat.
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pr dag och vecka?
48-60 tinrmars arbetsvecha mecl 30--60 öre i timlön, lihsom ocir

ti*rtnan t. ex. tj:inar matr på en 55 timn:ars arbctsvecka kr'
timlönen 45 örc, o. s, v. Övcrsta siff'crraden betechnar timlÖ-

4,ts

4

2l,oo

22,u

22,ao

22,s61 23,ai

23,+ol 23,tt

23,s1 24,ai

24,801 24,e

21,tsl 25,2a

25,zol 25,16 33,o

34,n

3.tr.p

25d71 26,22

26,101 26,68

1",,
I 36'm

26,stl 2'l;e

tir,*l :"mi

r,-l :,*l
nr,l n,*l

a..l +.*l

,r,-l*,.1
28.,1 28,n,i

,0,.1 ,n,*l

,n.*l ,0,'l

:0,,.1 :0,*l

3o.rol 3l,ru

ar.*l',*
3l,eol 32.c

32,c1 33,u

33,m1 33,m

3l,rl :rl,:,

34,,21 34,81

:.r,*l es,*

29,ot

29,at

30,rt

30,ra

3l,oo

31,er

27,u

28,00

28,r0

29,r2

29,0s

3A,za

30,e0

31,00

31,e2

,.*l ,r,",1 ,r,,,1 ,n,-l ,0.,-l ,n,*lrr.*l ,r,*l ,u,-l

z:.*l z:,*, ,.",1 ,0,,,1 ,,,.1 ,0,'ltr,"i tt,*l *,*j
23.onl 2l,onJ 24,n1 25.ool 2i,sl 26,@1 26,so 27,w 27,to

,r*,1 *",, z+",1 zi,-l zo,",l zo,..l rz,*l ,2,'l ,s,*'

zq.ql zq.sal 25.re 26.ool 26,tt, 27,atJ 27,s0 28,osl 28,ool

za,"l zs,*l ,rr,l ,u,.1 zz,*lzz,^l:s,*l ,s.u,l ,,).,u|

zr.'l zs,*, ze,*l :r,*j z;,*l rs.*] ru.*l ,n,,.j ,n,,"1

2i,",1 26,e1 26,* 27,m] 28,oul 2s,oo 29,,,, 29,rcr 30,s1

2ö..,1 26,*i zz,*l ze,*i ,u,*l ,n,,,i rn,*l 30,,1 30,,1

zo,.] zt,*]rr,*l ,r,.1 zs,"'l zq,*l:0,,'r so,,,l :r,uul

",-l 
r."l *,"1 *.-i ,n,*l .0,,1.0,.1 ,',*l ,,,*l

27,;r 28,tzl 28.e'l 29,Eol 30,@' 10.4q it ?-l 3l,ml 32,.Fi

2-r,. ,. .r8,"u, ,n,'i ,0,*, :0,a.] 3r,r,31,m, :2.*[ :l*l

33,@i

33...

l'+.1

,.'l ,,-i ,,*l ,n.l n,*l

no,l n,*l n,*l o,*l o*l

n.*l n,*l ,,*l u,*l ,,*l
u..l u.'l ,..1 u.^l u.*l

u*luuluolrrlasloo16 46: "l *', luoi;t lorl oe

Z7,wl27,ot

24,$l 24,

24,o1

-. Litg _-

Vad tjänar tae
Nedanstående tabell visar, hur myckct man tjånar under.hur stor timlönen blir vid viss veckoinlrornst. Mett 47 ör.e i

25: 85. Är veclcan 58 timrnar lång och inkomsten kr. 26: 10 blir
nen från 30-60 öre.

z

I
o

10

11 
i--t
I

3,ti
I

3,tzi

s,*l
l

,,'i ,,.1 ,,' I

,,*l ,,*l g,,l

,.'l ,,*l ,,,1

1.,"1 o..l l,*l

{8

49

ö0

6l

ö9

6E

6t

65

60

69

60

27,0t

ll)17

21,se

2t

20,erl 2l

2

2120,+t

90,a

l9,erl 20,rel Zl,el 2t,rt

Z\,oo) 21,ae

27,.r1 22,@

20, 2lsal 2t,otl 22,n

27,os 21,oo1 22,zal 22,at

21,ej 2l

21,1sll 22.

22,rt

23,811 23,sal 24,6t

23,tBI 242 23,2ö

23,otl 23,eo
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ecka ?

med 61-90 öre i timlön, liksom
n 90 öre i timmen, t. ex. 1:2ti kr.,
trppgifterna i tabellerna om dessa

dag och v
nde sida )
limmars arbetsvecl<a
nog att lörtjåna mer ä

ljO sarnt sammanlägga

-* 134 *

Vad tjänan jae
(fortsättning frrin

Nedanståenclc tabell visar, hur mycliet man tjånar. undcr.
hui" stor inhomsten blir vid viss vechoinkomst. Är mair
inliomsten lätt beriihnas genom att dela upp 1: 26 i exempelvis
Översta raden betecknar timlönen från 61-90 öre.

ti'nar i 
or

ock
kan
tal.

74
l

5rLt

5, er

6,oo

7

'ol"]* u, | ,,*

6,

7,

7.

,,-l
U,t-f

u'*l

7,in

6,tr

7

7

I
0

10

4,eo

5,oo

6,

7

6,F4

7

I

s+,"J :s,*l

3s,*] 35,'l

*,'lr,-l
36,r:] 37,*

SZ,u eZ,oo]

36,rol 38,ml

38,0s 39,r:

:0,*l +0,,,1

40,r: 40,esl

+1,u] +r,or

41,;a\, 42,t+)

.,r,*lnr,",i

+:,. +3,*l

;:,,]

u'*l

7. rol

34,@]

34,rui

35,s0

36,r1

36,P]

37,G1

38.il]

3e,61

39,r0

40,4i

4l,r x

41.s1

42,t0

1,,

].,
1.,

]"

lii
l"

t::

]*'
142

ll
n,*l *,'] n,,"]

-l5,!S 5,16 5,41,

S,* O,* 0.,.1t1
6.co 6,rul 6.q,,,

I

i::l
5,1.1

U,,"1 rllll
36,*1 36.s1 36.,61 37,41 37,s1 :

36.ft1 3?.ul ez.nl 38,:rJ 38,r'l

.r,,.1 ,u,*l ,u,*l ,n,.1 ,n.*l

gs.,ul ss,,ol .n,.1 un,*l ,0,*J

,n.*1 ,n,*l +0,^l qo.*l +r,*l

,,,.1 no.*l no,.,l ,*,,.1 nt,'l

40,bol 41,oal 41,5s1 42,r: 42,61

n,,*J nr,*l +2,,,1 +2,*l +r,*l

nr.*l *r,*l 43,,'1 43,*l 44,*]

+2.-] +:.,,1 ,r,*l nn,*1 or,*l

nr.*l *,,1 nn,*ln,.l ur..-l

44,zrl 44,at 45 $l 46,u!l 46,6,]

| *,*l nr,*l ou,*l ,u,*l nr,.l
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Stråjk, bojkott, socialism,
pro letariat.

Varifrån härstamma dessa orcl?

. T)pI svenske sl,rikel är rikf pi lrjirnm;rrdt, or.l ni
mtnsl. nä.r det cJllpr ord rv polilisk oller soeial innebörd.'Hur ofla förckonrrna_,ej exempejvis ovanstående uttrvcki...del dagliga talet eller r tirlningsprassc"" 

",..e,a"i.."a,,n.För ,en var tiorde deras aIImä.n".: !r;;il;ä r,ara bokant,men.ej )alla känna klessa orrls historia, ,som dock fro, etrftiligtav intlresse att hcrätta. Lil ,,ss höra:någoi drirorn.
..,,,.^l 

tl", j k ko.'nme.r av 
. tlet nnrolsltr >tå srrilro u crk>,,vriEer pa 

- 
syerska närmasL Iian örrersiittas mcrl : atL k:lsi;rarbetiet ifrån sig. Oärav bilda,rl"s s"du,, .i,frri""Uo"l *f"ii1Llvilkef , s,edan - onrkring 1S30_ hörjarle 

"rrrända* i llnglårisom 'bletcckning för en arbet,sn'ccll;,i.geelse. -'-I mitt.rn avförra århrndradef vann,ordef insteg"å".lr' pe kontincntenoch kom så fill Skandirr:vien.

*13?*

ont och viilr: - ätnrinstone till en' viss gratl - -gen'omföra
oellrelrsilrrlholsfqPlrfiom. rr. a* ])lalo) mcn rlcss;t rn;itl
sr: ;;;i'i: '"t. 'i,i-' 

'to"itrili''',' -å.,rt rlc':.'i åsk'r'lr"trt'rr: skilia
cio i viisntrllis:L sl,vcken 

"frun vår ticls socrrlisters llcn

l"J,lit.iL-i",ii,iti',n.i' rrirlr[1111 mcil LapiL;rlisrnotr" (cn'rtn-

ffiil"i- bö'j;','-';" r sdöli;i..i, "th sjäir a ,,orriel' 
socialisl

liir iörs1e gångcn ha, tjgrrrerat i en criqulsk-tidninq 1827'

;l;;,,'";;i tiiJ"i* anvåit "ii*r ''sociirlisn> rtcr tillskrives

Ir'rnsrltltttnon Pi,:r.e L'cr"r'x vitl tt'lrgt'{'i'L slmma tirlpunkt'
"-.'ii;.;;-' 

deuta orr hi.,lt.,,tcs' se,1a,1 -,ociald'in'okrati' 
De-

mokr:atr kcimm.er rti," 
"' 

itoriitrtn oclt blty']et tolhväldc'

I d.eI lan;la (ircklrttrf. r Atirerr, finna vi dc'r för'"t:r 'tll'

i,'lil'; 'i""'äi rlitj', r;".' l,'itgåir' För all ango. atr tolk'

\Y-:iii"i",,i-:i:',"ii l';'l, ', bluri. en rrlre 1'olirislt 1iir"liklr.l llrtr
få ett diirtill nrotsv*',*4" innehå11'kallar sig arhct'rrc'

narl icI sucialde:,rokr;' I isi'tt"'' ;;.;"";ä;;"'r-ltlft l' r i a t hlrstarnmar.. från latine't'

nq,ro^'i-1""'t.;iJin;rig tirr" oictet socialism anvä'ndes det fc'
dan av lomarna. 'p t o i 

" 
iu 

" 
i tt *' :- >>proletår> a'r'ledes

;;" ";;.i"'ö;[t", "iit"t- i överllvttail bernärkelse betv-

der enendomslös, egerrt'ligen en sum oll lå tattig' att

;;; ;;-k; in Li"r,'tu'- n'isl'a sl;;rttcr o' h hiort tjiirra'le sla-

i.,,' i;i 
' 
l'i"t"'". iLl h'.'r'' satle hrrn' r[' v s nt';r slals-

bor:are, till vrjrld' n.""'.ä.i.. f.i,;,,ul,i lräf "ti. f ör .tin rn,odrjrne iabriksirrbeta,rcn

.,1,p#;';-;;.',].i- i" ii-r'c soci ali sfen (u toli"stcn) S : t'S'im nn

ocli hans lårirmgar pä ta3O-tottt och sprerl sig sedan

till anclra ka,p:talist;slia liind"r'
N{en 'rleb rnotlä,rna fuiitit*ptnrtttori;rtcts 1ä€e- 'och be

t.,1,,is.. {iir s:rrrrirjillt t iir niigot hirlL la;rrnal ä'n varl cien tornot-

ske >nrolctarirrsu bctvdrlc'"* i,ä;';;;;;.,lrru'- r'lr'Luthål1rni'qc' vilrdc pir :-'laveri: de

fria arbefarna ater nertsiätI iiii ctt, t'gqar1'rolct'arir.t' De

*irltåä".f*'1trr''utl"saklise;r i LR{)nr trcl, lev'Lc :cirir nå statens

allnl,osor" De voro nä*lig,,n riistberättigade vid val a.r'

stla.tens tjänstemärr "tL'"ti'åtiä 
åi'tiotlttott't' en viss politisk

b,e1:vrlelsc' rilht'i' illurti; 'tI" 
iL" t'tl;ttrtanclc gär'na rillc siå

r,ä1' rnecl C i:r'tt oc'ir 'tlllrii;':'i"n'itrr olika forrne-r t'illfiirsiikrade

ilem unpchiiilet. De romer'tk* fr(rlcfi'rerrta lcvde så'lunda'

t"l"'.#,iirii'i n,n,1.n tii':l''*'llartl"l .;ir lot 
. 
ntrrts:tlL'r t v'rt;t

äj*;.,"]åa".,",nj'ili"i' I";;'* ;; pnoletariatet 
- 

Det m'clärna

;;;l"åti;;.i är rlen uiitlqätt"' klasscn i -siaten' Prole-

l;l;;i,l.;';;;tu'-uuu iL"'i"ä*"' re cleras rrrhete vilar hela

vår krrltr:r'
Sr:i1an I'Iarx och Engels tirl ' .sed:rT r'tssa birda socia'

lisuiens iä{t;rr skrevo f t'nt*"niuti*l'a Maui f e'tet {1848) rnnd

il;'."";;däii*; paroll' 
^'F'äiltiii''- i aIIa linil' lö*nen'ILr'>

r6:Lr nz m1,st proictli r trtiv;t ett [1r:fl.grsnanlr" som varje r<lass-

#ä0""t*,i "tictare 
bär merl stolthet'

*q I o it ,, I t t.,nlcl,.irr: llovcolt. I.rr ,rtrspr,Lnglicon nrrrnnl,pa en ongolsk {odslörvaliaro. snm [öresfod en irl,i ndskqrnves 
_961ls fl U?3) ^clr sjardo sis utt^rsl h,,tr,l g,,nl,msin hårdl nl. oeh- qrlmlret 

'nnl a11na.:1"1n,1"rnå Ilnt 6o.,0,or{antsprtrtes rli ry nn irlJrrdsk s. k. lanllrga.n su*ln_nrafisk. avspiirrning. sri att inlra. f"rtrr,lr"t 
"ä eller tjiinaretoqo plats Iios honorn, incr åkarr vittc t<Ora ftir hänom,ingpn slrklarp nclr inonn Jj1-"1",, sil;a hono,n f;u.,nnA"i.in,:.a ,l,,lollde;rrn r illn hvln lrolcrr ;;,rn. io, ,t. o. m. dn

ll:.5lCslr 
r j;rrnr iuarnr \.ägm,ln rll ho[np,r1.x hr,,s- Lr]n"lu,l.rli)Irqnllorr] tyarlqs hirn_ att ,li,i,mna lrnd,sl 6ch farr tiII Ämc-rrKa. Sortilq 1ip1.1y1o tid irplkorn rrllr.rckcl b,,iko,L. h. jknii,r,såsour bclec kna.nrle' e n s.xtematisk ir"ior;"q 'för yiliren renperson eller vara tf'sättes g..enom att man iinti ,.lk,.r Lnnom,resp.^atI kiiiia de varor. han försålicr.

. Ord.et s,ociatrism härstamhra_r frå.n d,et latinsra >-so_eius>, vilkef b,efrder kamrat. Dära,v har så l.,ildot, orde"soeralisf, socia,lism. Ir{elr,dessa 
"r,f f*n", ännu info ni,de.qalila x:rnrrllr;rc tiil. så ail m:rn fir ei 

".,. 
ll"m' ,i"^ aå"'strutsats'en, att vi {}vertrqit sociaiisnrels' l,i,,iulrl,t frin icjeganila ror,'.arna. lräl föreknrrmo både l,ian,i grek,rr lochtomarre fä,rrkar,e. s,om an.sågo privatAganaerlltten _"o,r, 

"tt



Kooperativa förbundets verk-
sarnhet under år '!917"

. . Till hooperafiva förbundets under senare hälften avjuni nånad 1918 avhrillna k.rugress t o. 
-iiir"t.a,, 

au trv".
I:l .:]-:,i:'l,r:1, strdgc,.rrJ;g;r i:,.r;irr.,tson årår. 

"i,'Äg5"r,;liu
al's verKsiimheL. Av derura frarngår, att clcn alliseclai" kris-trrlens. 1U"run.. iakilagna krall,,ga u v,,.kl.nicn JycrL rll)tl..rlr l9l7 i olika rvsccndor fuiL;;;,r.r .

..I fråga om arrlrlat ansluttLa [ör.r,nrnqar oclr ri,.sr;5rnedlemsantal 'har ökninqen untler l."i vilii lr.tuorig 
-_ri"

.rck ick: av sail]ma oåfattning .om- n;Ärost tOregåenoeår, under vilkei den största öknini i"Li.aeitr, seclan för-
ry:{"t börjat sin v,erksarnhcr. .ttt 

- 
äl",,iie"n under år191.7 varit mintlre kraltig än titiigare lårUe cmcllertiCrcke b'ero på ninsl.:ad törsfelse fOr clZn koo-ferativa idoenutrn i första lrrn,l rrd.. rl.t furbundel pJ 'grunO av desvnnerligen svirr förl,rllrrndnria'."; "rr'r,,#ärrlra,lcn 

an<rtIsig böra. tillrårla nvhilLladc 
"f,;..r;ugi. ''uii'^oppna 

affii.rs.verksamhet, enr'last rlfr de start:rts--mlä- uilrtiit g'nn"ammaförutsåttninga.r. Även om förbrrndct icf.e äfir:o vägrar nvaförtninsilr anslulninr. ha.r. duck o" f."ly,flg''slrär.p,ring avin.lrrirlcsfor'driuerr iriittil;i1..- 
" 

f il"f.t;r;o,1 "ui n. 1,J17 vrrru792 konsurltlions- och prorlulrtiunslörå"ingl. anslulna. .dvtlcssa avförrles undor. 
-årot 

- 
il3 t,lirav j2 pa g.ii"A .osarnma.nslaqning merl an,lra. förcrrir,gu.), uura,;ot 66 v.unnitintrride. Ilela 'antrriet 

rrppgi.k a'ts,i- viit hi.ir" r,ot tilt 82å.l{erllemsarrtalr.t i cle'_inst:rrna torir,l_t]å.röreningarna
v:ir.to {riirr 1.19,19b till 1g0,662. .to aen"u'".;t ninq k,ommo
!!,Zt-i Ui. riirlrc.föreningar. I Ce u"a".-ä""tärstutna före.nrnqarn& uppgick nedlemsantalct. till 12 ggZ. - viaare vorotrnrlor iircr iLnslutna B försl.klingsfOreninga. meO 97,gblm,ecllemmar.

Från tl,e nybildade föreningarna hava u.nder å-rel i in_
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satser betalts 460,339 kronor, e]|e^r 8,525 klonor per före.

;i;ä ^ Å "J ; p. :r eu's c 2* :" l'* :, t, I t l'å,l1 lii :i. 
u 

i.,'"1,1 li :
vilkcI tordu .uo'* _"_1_3], aorl ekonomisk gr,,n,rr:al. srml. elt

?,iill"iio,nt,iåt*lT-i'*""'''^iio*" *Ä-'ri Ä.'u rriiriar

lli," å,'n'" = i 
^ 

ä,. 
" "r.oo 

p"., 
li ",; *ilit:',Ji';i|;;:? ;;,1 I ill;i

;li^;äiilt'1.å? ""lniui,r" 
. 
r;r"ninr-a'nu upplli krpiiarct

ner nredlt'm till c:u nZ L'"'n"t' nn sif Ira'. sotn' n;ir tlcl sr'm

i,iir i l,uvudsak siillnr;'l;;;; n"Ä"al'a' pnrs"n r lorrle

få nnscs vrra cn o; "o' 
til'ii:"'"rto^ttl=-L '"ppi'lt'ing' 

cärskilI

,,odc,' n,,u*r"nrte rtvrtirl- !'':in i"';'ii,'io:-l:{"Å il löre:åcn'lrt

l"l"'il't"i.".'a'rdö siti'a rrtgiordo nm.krirrq 30 kr"nor pec

li;*riå:';i="r'Jur qanså li*t' "Lt 
fö.r'lrocndct för KJnsrr-

n)olrlkot'ncratiotrolt alllFf;ät 
-u"it' i slieando' Lfn'ler li'li'

rrre år 
" 
hava m.erllon,'Å"rrr"" 

-inn,'iitoinqut 
" 
variI högst vi-

lent.ligt liigrc, ofia h#ä "il 
'"n,f ,,rt "ppgelt 

till en ellcr

annan krona.

Förbunrlets partiaf {år har lnder,rlet qå'ngna året

naf t att kämpa merl 
'fitttä'" rt tJrighetel till tölid 'av

den strtlig;r r""ntn"n''n'n" L'"il if'tn'ft flnra rv ile tör lör'

lrtrn(lols tcrksrnrlt"t .';t;;t" 
"nl-j"ii""'rt- 

-tarttsla'Ipn 
sås"m

mii;1. c.rVn, ;;1111. Sncrclich f isll' vrr Fonnln d€{sr \ irr''r

i 'sl.ör'rn ellol mitrdrc tn't'l 
"i'"t 

kommil - 
rtl 'lislribrrer'r'q

efrer anc.lra princinet ii""''iiiilgt'"tl rilt totn^t:itav sarnt på

qru,'4" av äe alldelt*'"'i"Iitt ngi',nnsamrna *]ilillt'i''tll;;
i:i;ä l"p'-66sfrlrnin"ens t'r'rlh''lnnn nr

virl srmma höitt tn-"1'nått It rgin -M"'l hin*vn iill

c,le s16r:r svårichntor.'' "t 't"'l 
lörl'rrndnl' lrrf t rtl kii mla'

måst,o rl ärför rninsknl"lln'"r"tt':*rtia'" s111 iä'mförelsevis

obelvdlig. l'ln sammJnstiilining av-- omslltnings- samt

öknincs' resp mrn"rninqssif[rolna fiilior..h,;ir:

Av cle otita ouået"'inqarn'1 hava. Gåvle- och Sunds-

va.llsaYrlclninoa,rna i i;;;ö ;" trt Stoekho-lmsavrlelningcn

Irr{t all rtpnvi";t Oknini i tÅsäl'nin'ren v'trrmn'i[o övriga'

franrfiir altt Critnhorgtuår'f"ii'n"n' r'arit k;irrn' tockna'le av

minskaii omsäftninq'
Förbunr{cfs tilleånqar och skllil cr balanserade

"i,r å;i" 
';i;i-.på g r]ä'rgc krorot - Bh'd sltulrlerna voro

rnntilIniL 1ns115k1pif:rioi"lno'i 6l I 3fi4 'krnn'r 
ncII re'orv-

lon,lrn lnecl qCC ZO''";r^; 'r' Av nvrisir- q\rtldor rnirkrs

särskiltå 6parkas*e'åkninf-'innostiot'r'lo'5 
246 437 kronor'

Rianrl til'lqångut"u uti;'o* 
'ät tltt':s" -p'rsterna 

6v 1' '1'rll'rer

2.063.F85 ktnnor' f"*t'tfttitr" 51?'131- titl"^I' varlf' rdrirt"ar

finbnqrinnI innnl;n"tn'tt:" ot"nptntl .2'136 025 kronnr (mct

2.012.84f, lironor EJ"'ittr'iri"'[n']'l'ing"' rru't lrvp"tek nch

anttrn säkorhot 2lS 0iri krnnor sanrl-i ömc^qidi';r hrarid-

försäkrinssf ör"ningorr'Sån,".i*l. ritti S-v.erg9s'raktiska Iiv-

rörsäkrin qsan.tott l'oltll "tlti'i'ät ä^"-"tir'uiitur' 380'000 kro'
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ln,i l Lanker innesfcdc 1,g61,g84r Kassan 
-lunnos L54,BLZ kronor.' Iceracle [,356,852 kronor-

kronor, och kontant
obtrigafioner volo pla-

Ncltuöverskoilef rropgigl< Iill Bg7.BB0 kronor cllcr l.s2 0bav omsiif lningnn nloi. 'L.ua .;, ,"ä., "ar'äLA,
I Jikhet rn'ed filrpgående år hava fore b,ot slutet före-tagits betydliga avskrivningar. Seclan insaÅkapifalet ochl'ondnrna fön.ärrras rne r 5. .li ti;z,izä i.rnäri.lu.a.,rdos rdsgdisponibta boloppcI sa. ,rrL IuÅ rå;;;.;;;it",i o/o ätnrbär.rrrglor vr ror, som könls [: ån _.iörbrrntl..i, E;" lager (utrrn åmjöt och sockcr). Åo,t ll +.zl i 

-r,,:rr", 
,å'i;fi reservIonc]enöverfördes 16J,051 krorror.

.. Förbundefs s p a r k l:.1u "hrl ut-I.. uppvisa en synner_treen kraIfig ulvccklinr unr]cr. året. öknin,ee; av inlånin ls-rörr,lserr iir större an" undnr 
^es;i ,i,,,1;å;ä''i,orkrr*h"t.år.

Sparkasser,ör,elsens ut_vt,tHinf sed"rr' dess bOrja,n visasav följande samma.ust,:irrrrrng:

I

l

)
)

1q08

1909

l 910

191 I
1912
I 913

19t4
19 r5

1916

1917

1

2

159

164

170

168

162
l8l
t88

6

, 1,44

3,7t4
6,683

8,228

9,V72

10,978

12,347

14,462

16,84S

466

123

147

169

186

197

215

3lI

2,793
49,366

457,584
982,280

I,387,755
1,816,92t
2,161,345

2,656,396

s,nrn,oi. 
i

5,246,437 
)

35

979
13,2.18

36,749

53,078

71,890

92,386

109,040

147,680

2 I 8.873

,..- {Jivelvis spela spa.rkassem,edjcn en viktig r.oll för för.DunuoI genom dess frigörlrndc från uior.ieån,f^ fnrJrings-äq;rro orL senom öknins, av det dlrp;;i;i;i';pitalet. MetIavs,e,enile hårå är följande ,"_,""nTJtäii*-*;å,.a för skuftl_postornfl i rle sona*lÅ nio b.kslrilen.'"'"u 6ru

-ort ifttl.:ila 
(cl'ert 31/12 resp. år) förclelade sig p'å fc)rjan,rle
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Den sLegring, som posLen >diverse 
- 
kr'erlitorer> under-

eå.Lt de Ivörc"senaste åren; har huvudsalt]igon sirr orsalt

i at't,,r'äri dess.r'år'inriiknats de belopp', som av den finsha
lloop'erativa partihand,eln deponerats hos - ko'operatiy* f"tt
bunä,el för varuköp i Sverge. Detta belopp uppgick- lvid
1916 års srlut till cla 280,000 oclr vicl ,191? års slut till c:a
:2?0,000 kronor. Förbund'ets skulil'er till vanrleverantörer
havl stigil, fuän 45I,61.2 till 6?8,991 kronror, vilken öknrng
är förklärlig mred häns,vn till tten synncr'igen starkt öka'de

omsätrtningdn m,ed åtfOljande stegring--av kapitalbehove't'
Dessa shilclers storlok i lörlålla,nde till omsåttningen från
egna lag,er har dock stigit avsevärt jämfört mccl töregående

ö

o
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år ,och motsvaranile vid årets stut tlenr genomsnitiliga, försälj.
ningssurnm;rn under 11 dagar.

f]e å giroräkrring-irrneståcnde metllcn, vilka för
Icrerrnrgirinir. mu!iggiila bckvämrre oclr billigar,, betalrrings.
rnie[oder m. nt., hava unr]er år 1g1? ökats incd" o:a 12,0ö0
luonor-.

_lJelysand,e f ör utyggklilg.n av Iörbunrlets aff årsverlr-
;ar1hi l. är err, jäm{örclsc mctlan omsäl.tning. vlrrilrgor oclr
lorol lngar unuer dc, scnasto år,,n. Sillrorna åro sailrtrnitrr_
stiillda i e{terföljand.e tallr:ll, av vilken framgår, att värrletav varulagr,ef i förhåilande till onrsättningen "under ar 19l?sl-igit nr.ed ylterligure 0.6 crrhcLer. Tillgången av livsförnöelenheter

å olika or"ter iriket.
I anslut.ning till en {rirn slatens livsrnedclslrommission

tiJI sucialstvrelien gjt ril tlamst;iilning ltlr . -qtvrelsen gl:

nom sina rimburl i lörtr:lna frå'n och mr:d slutrt av april

iöii.i"io.tr."Ifat uppgiitcr röranclc t ili g ån g en å sådana

oo^.f ug, not". n,.d'i,iinsyn till rcsf ektivc,.omludsorters be'

f.." ti.ii att betecknir sisorl sJrrsl;ilt vikliut Dylika ttpp'

å;' h;" .,.t1"trnotu för -rar1e vecl'a 
- 
insänts titrl stvrclscn'

;ä 
.o[.ä 

h';t ou .1.n."^io" har rlcn genornsnitt'rg-a. trll-

;;;;o;,; lttt.t.tl ,r',:,n"aen beriiknafs' Titrlgången har därvirl

ät..n- kunn,r botccknas som go'l I O T' lT d" m;ingrlcr

f;t-;; nclt såsom lillr';ic\tii I "rD I nm liili'ånr "ch efler-

ä#t"""tl'"g.i ;;; tu"''lts å ''rtön,'mer årL m'otsva'raf efter-

frå.oan nåtrorlrtnrla. nrnt-qvarat varandra' Orn shitliqen de

å";;i;""tilr,'i"nri'. krl:rrr'iln"''nr i nll r';rr"uslr',"i.ItI!
i:itfra.f,finu atI tä,cIia behovet, har tillgårigex DotL-rl(nats sl-
rää"'"i;rltll..Ltig Ig l' ]Jcssa nppgift'er höra unrler nuva-

.ärä"- ii;.iirtir"njä.i,"ol iJet lsiillel' 
- ittt så inog{rannt som möl-

iöi*;öii;;; rå'a"aii"go' 'r . 
1rågr orn..tillgången på 

.Ytk.
tiorro trrttslit . som vpt'a siq intm olikl d'lnr;iv rikot

ääf,"."i.;.jii":l; ,l;i niili.. "rt knnsl;rtorr' om hriqr li
;il" ;;.1"q ufpstirtt, 'vara av synn'erligen st'ort iniresse'

;;t i;;ä;"ä"-lori*ttta 
'ic're 

knnnr'a 
"unrlvilås' 

-att ;iimförbar
i;..å"'';; olika 'oT tema emellan' h ivor i 'nåqon miLn rnb-

ilua 
'nt 

r'esn'entive onrburls suhiektiva unpfattninq om var

;;;1.;; i iråeo om ljllsincen hör sill'r;rq å pn.r s:dan mnllrn

itif'rrr.f,f ir" ."f,- "e"rf ' '*h l ;,ntlra slr'lan rmn|an rtillräekll:'>
ål'.rt"löiiirtii;kli;;" l)ock'torrle krrnna -förul;sättas, 

att de

",iÅ-nt "t.t vtrl rapportcrirrgen, som-- på grund av de ss'a

"i""iit"åreir.t". "ppliett. 
ej ä'ro a'v alltlör stor hetyrlelse'

, Är slirit na
' \'urulagcr | . \'rr9- l" r:""'i-"'"
I ror{lrrllg fr,rdrinqar I

I lr 
u/,au rnnav r,o*,

lo'- o,"- I lo'-'

, rrr. l":"';!; n,. ,i;li,;1 n.. "iijl,;ii lj;x: .];i:I IJ;;l'
. lcoc|in"1| Iraserl

221,8r2 lr.s l r'r,ro, t6.B 42,4j71 2.,1' 369,4q2 l0R I 430,7+5i l).6 a2,O22l t.2 l

43lj,1),b 12'b 381,{43 1l'r ]t5,S84 O r I;lt.s07 10.1 i 5b\,22\ 12.n lt8,0t(J (J.4 l()ts.z23 10's 571,254 9a 10.477 o.: I

679.77! 10't , 70tJ,374 lO,r ] S,q tS' ö.r ]

99u,S9l ll'a t.004,t00 ll.s'20,aJö 0.e Il.'J88.042 q.r 1.599, l7t I j0.; 26,u?8 0 rz Ir,93i.802 IG 2.012,849 l0o I7,55.1 6.0,
2,rjöJ,885 l0', 2,1.J6,025 l0'o .J8,3r4 0.rs I

I

]_ 
olnsiirrni'ls 

i]-i-
Å' j rrr' l. I

I ':t'il, l' 'q!?1'-l 'u"u"",i '1".' i kr. I u.. 
I,l

1908 1.906.E422.489,807 4,396.650
I909, 3,.132.goq 1,3b2.UOb 4,?q5,0J5r
19,0 3,449,53+ 1,06 j.49tr q,Sr:,oze
l9ll) 4,415.909 b7l,8u7 5.0S/.7i{)t9i2 5,q4l,t4ut Bo3.zus 6.744,3r'8l9l3 6,59u,9r)7 r,0,0,J98 7,62t..J{t;lsi4 8,85t,36u1 t,037,887r u.ss.r.2i l
1915 t5.282.922 t,2L4,1ts l6,4e7Jri7 |
l9lo 20, i64,419 t,8 t8,622 22,uI3.t,JI I
tvtz zu,zsz.ssz] r,ssu,orz].rr,8oz,r;ol z

I'örlusl av varnfordringar uppgick uncler året tiU gg,Bg4
krorrur, ,vilk.l. utgör 0. lC" l,z är" omsårtningcn fr.ån ognalag.r. Uenrra sijl'ra är. i ,leL rrlirrnasL,, f"m" ginler stö'rre
ä.n u rLdor år 1916.

1.'örbuntlets ko^ngress hade förutom dc regel-burrdct återkornmandc frå[oln* om granskning av styiei-
s€rjs .fötral_lirirrq. arrslalsf ,ii,nl* i,,.ril.|iu,ic oclt ö\ er-;kolc[,{lur(lolnrng huvusrlien enrlda*k..t cn fråga av b[ölro inlr,,sstför toopera,tioneLn. att handiiigga, nimiigeii konfiLmcrandet
l_"_.-d"j" ].i,l fjolar.cts kong ress 

"Ir.eliminär.T ur,ågn, törstagettral st)'relsen till omorganisation av för,bunriets Icdniäg.
Kgngressen b,eslö,t enhälli"gt att tillsåfta eti iO.vattningsråä,vilket i egenskap ao meäl"mma,rnas förtroenaemAn ikulleutse styrels,e, d. v. s. rlo lcdande funktionärerna, sarnt övatills-vn övcr dessas fiirvalLning. Styi.elsen äe;r itada.rrefter
i:,1:,- 

r1t rijrn. .rå,rJplårnirrg '-n"a fä'vattn;nglrn;er uuguru
rr Kt lqä I',' prr nc r pr eJ ia J r.end,,rr cllor frå gor a.r. större rk_ononriskbe[.vdelse. (Suciala l\lctldelrntlcn.)'



-- 144 -

oppgifter rörande tilgångerl, av v1-ssa.viktigare riysförnöd.enh€ter å olikeorter i riket uncer juli räanaa iorÄ.---
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l-ivsmedelskostnadern as föränd-
ringar å vissa orter iriket'
l,efter{öIjandr: tabeller meddelas'cn sammansliillnrng

av prislör'ändtingutnu unrl,er krisåren bcbräflande vllitrg:rrc
slag'av livsmecl*el, lyse ocil bränslc för cn normalfaruilj
frllan. Lustnr 'neIr ? L;lrtr) nntl 'on rrlqillsslrl ar'"it'k;r'
i,0UU k, onot å srttrr[]ie:t socillstS rclsetrs (rnrl]rldsorler' I

cle,n fOrsta av dessa, tabcllcr flimn,as för dc olika orterna

.o 
- 
rn:,1ogo.,rlte f ör str:grtnggn a-v. ovannåim,n ila u,lgif isposter

från juli 191'1 ti11 olika ticipun.ht-er untler kristiden, rnedan

it"lhrc" å sic1. L4? en iimfii'.plsc en't;i111's års- oclr

kvrLrtalsvis mellan storlelien av ticssa utgif tcl fr de olika
onbu.rlsortierna 'och det för hela riket i rl'ess helhet llcråk'
nacle nrer.leltalet, s'om hiirvid rsatts : 1,000'

1f.i tillhi:ilp av Ce inom ,stvrelsen för närlaranile på-

oa."ilu l.i:oiriislio s tneLlsun r-lersölinl'nqalna hirr man f ör oll ka

ä.i.rt uo riirell ( sörlra liverge, nellersta Svcrgc. och norra
a;tg"l kunnat' faststlilla. g'enom*s'r.rittJig-* kvantitctsial Iör
,i. diif,o varusliigen t ,ett nor'm,altrrushåIls buitget Genom

[iifattrpun,f. på äessa tat av de från sttrrelsens omhtds'

å.t"i: 
""gnff,.,nrlet 

in}ämtade prisirppgifterna Jrar tlct blivit
måi,st utt pe A.t noggralna-ste sriti, som för nlilvarande
ståi "statisfikcn till I'utls, ku'rrt'.a måta livsmec'lolskosfna-
ään"".'io"e."aringar såsom d'e sesfalta.. lig...föt rlet -:nskrlda

ii"rfreif.t r ett stort nntal a' viira :såviil större som tnindre
stadss arnhii llcn.- ---flefi 

>viigcla> iritl'extalet för ombllclsorferna tillsamm:rn-
ta.una 

-u[visar, 
om iuli 1914 tages till utgångspunfrt' -en ötr-

;ild;161 ot, till inni och 168 o'.t,tt,rjlJl 
ir1]01.,

^l^

Follc,kalendern 1919-
l0
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Utglftcr tör llrrnreilel, llsc och hriiusle åron !91,[--lrlg f$r cn normelfeml[ ued eo
otgiftsstot år tgl4 trv r:s 9m0 trotror,.

Ort
r,sh I 3,diej 4.,rc
h.Lrv I

årel

StockLolrn
SöderlälJe.
Uppsa I 1

Nyköpiig 
"

Eshilstuna
Linköprng.
Norrkopixg
Motrlå
Jöd0ping.
Vexjö.
Kslner
VästoNik
Visbv .
KarlÄkrono
Nristiasstad.
ilalmö
Lond
Lardskroua
Eälsingborg
Yståd
Eal0strd
Götehorg
Lysekll
Ye[crsborg
Borås .

?idaholD
Karlstud
Orobro

266
270

100
r00

Se&tljgo ortet !00 I l0; t9; s]l r;rr :rl rto:l r8l.5l !:0r

I to..u I

107 r,

i rol rl
| 10; rl
I to,-, oll

l1062l
i roi; all
I ros oi
I rul gl
lrorrl
I r04 ril

] ro;; r]i
I 10il;l
I r06 xl
I ror';l
I 10.-,.ill

i tu; si
I 108o
Iror c
rc.t.sl
106 rll
101}'rl
ros.zl
10ltå|:
106 8

103 8i1 l

107;l
106bii
1050 r

10;4II
10{ sl j
10frr I I
to;lci I
lori Til l
tot.ol r

105 2| l
103 ztl I
loi sil l

10d

100
i00
100
100
1(,O
100
100
r00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
r00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

21i4.
277

26S
2:-r6

25\)
215
2i;6'

275
2b8
2ii4
216
2i6
255

265

216

250.
234
2,t7.
26a
273.
2'.i t.

?30.:

229.1

229.4

2:J6.(

211.i

221 e

2I0.2

233';
244 8

24i)
.243

2cB'€
2;3.4
259'h
259 i
266 6
263.3
26J l
241.5

2244
2.15

2:16
215

llll.
128.(
l2;.s

131.s

t?l !

'i:dru l:sta I 2:drr
hålv- i balv-l halv

-- 1.17 -_

Utgiftor för liasmedel, lysc ocb briitrslc åtetr l9t4-lgl8 för otr trormelfaullj lled en

utgiftsstct frr 1914 rv Ge 9000 hronol

De! genomeDittiiga DtgiftssumrirDn för samuiSr ort$ ("riksltrd0ltrlct') 
= 

I 000

1918
T;;-l ,,r."
talct I trlet

l9l{il9tö

Stockholm. . ' -

Södcrtiilje . "
Uppsala.
ryyhöpiilg.
iskilsluno .
l,inköpind.
Norrkijpirg
Motala .
Jönköping.
\räxj ö .

Eålmar
Västervik
I'i!l)y.
Karlslilonå
Kristianstfld.
trlalnö
Lund
Latrdskronå
llälsingborg.
Yståd.
llrlnståd
Götcborg
Lysckil .

VånersLorg
Ilorås .
'lidåholm
Itaristttl .
Örebro

r19? I

1041 |

1017 I

1 otir I

9?3 |

r02r I

960 I

::l I

öfi1
9rj4 I
92(; I

l':'ii I

971 I

r07l I

10:4 l

1 012
1 02C

995
985

r 120
1 004

990

1 009
9?6
961
998

r 001
962

1 000
1 028
I 039
1 10E
1 06,

9!3
1 031

990
r 06,
1 068
1 0ti6

.! 0q!
l(}}l

lli I

051 |

010
eSl I

. 9:1i I

r;;d I

9ti1 I

980 I
902 |

9i,0 I
961 I

s32 |

968 I

970
I 0s0
I 04!
\44
1 039
1 019

958
I 117
1 015

$99
993
906

1 005
973
96ir
98?
998
976

r 00s
1 015
1 0il8
1 12{i
1 039

996
I 111
1 001
1 072
1 064
1 051
I 057

006
$84

019
016
097
oiis
0.Jli
0s0
044
07lJ
0G5
048
049

093
OD
018
931

001
016

981
3r9
965
966
950

948
I 04i
t 003
r 008

986
9ti9
561

r 071
L il14

987
993
927
997

I 001
1 006

$84

1 019
1 016
1 09?
1oiis
1 o.Jll
1 0s(
.t 044
I 07t
1 ocl
I 04i
r 04{

1
1
1

1

I

1r{ I

u36 |

009 I

967 I

$s5 I

cc1 |

t01{ I

9?0 |

97r J

958
952
971
968
991
950

ro52
972
!E6
$64
961
!tii,

1 0i)()
I 005

L 001.
9?0

1 {r0?
997
964

1 004
1 003

966
es0

I 017
1 010
1 01r
1 050
1 041
1 085
1 019
1 036
1 034
1 026
I 0J6

I

,,"^tiili Irori I

!?r, I

l00l I
r9'J I

r iJsi I

s62 |

970
!51
966
c46
969

r 01,
976

1 033
991
9r3
r73
1J?8

9ti6
r 0i2
1 001

977
1 00:l

95lJ
r il00
1 00iJ

952
937
995
956
964

r 00i
1 005
1 059

991

I 05i)
963

I 019
1 016
r 030
1 013

r10 i
049 I

0u7 I

905 I
006 i
96ii I
020 I

ezi I

!6c 
J

93i
953
962
990
9ES
933

1 000
974
917
919 .

$lt)
1 001
1 00ii

9?.1
973
941

1 00s
99?
951
97S

1 001
941
005

101it
1 008
1 079
t021
1 053
I 033
1 0il:i
1 013
10?l
1 107
1 099

109 I

o:12 I

u01 I

crt, I

!166 I

000 I

e18 |

Y6B I
9J8 |

969 |

9C? I

91lr I

93? i
:)ll:' I

e69 |

9?0 I

ei8 |

96i; I
9Sg I

10:1 I

rur8 I

!:i I

5:18 I

I 0r-13 I

9r; I
ll:rll I

ss4 I

r 0l)7 I

s4jl i
9S0 I

iols I
I {r)2 I

1 0r:' I

I 0il6 I

1061 |

IOST I

I 050
I 0,14
I 02r
1 099
1 r2i

I(opprrberg
Vjisterås .
l'fllutr.
lf onDftrYet orh llolllrge
l,udYikå

ååSrcrksdisiriktct,
Nyland
Oste*urd .
UrLc&.
Lulci, .
IJodcu
ilelnrLcrget ocL 0lllirirr
Kitnrr , :

Srrrtligr ofltrr I UXI rNo I .looo l(00 I



Sverges offentliga arbets-
förrnedling.

Lnder hänr-rsning l,ill--de,eIlerlöljanrle tabcller, som när.marc rtrrlogiirr t'ctr den offcntliga ord"t.i;r*.ttingon r,rlrkrd'elar av lanrtet, länuras Iar ån ,-";;;;f"r;;;de Jramstii[-nrng åv ciess vilitrgast,e resu,ttat under iuir rnånarr 1g1g.

Manlioa axdeht

, ,. I rai"
il::'i ;tl

Itrr

AEsök.
tritrgar

73ll

wunjro
26 864 17

22 8381 z6
t{l t2sl :4

7

6
9

6l
ol
4l
4:
4C

7

öyerslkt ar yorks&ilheten uader j?{zi mår&d ir l9lg,

rrool rorrl .rrri ,,,,
?361 3l4l t2rl 19{22Il rncl tszl 6!l3sf 2141 2171 9lJrol 39ol 29tl t8l
2D4l 7401 zsTl t3rrsol 164l tb3l ;€221 z3l 4ol 16391 431 451 r:l861 5tl 5ol 2r611 3Ii czl 2(l
25a)l 2n0l z:lol l7o
:901 1811 24hl 136
4S0l r tusl ztsl hzszol col qd Bo4sl 781 Bsl 27r0{l ri40l zogl t56

44'r7l'd4l

39

671 :;fiel i6

I
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MAnliga

Yrte.srotpct Tilt-Le-
diqs

Jordbr[k n!. trL. '
ddBr orbeissöka.de lersoner

SltocBirushdlln ibg
- 

dMsv arbeh'ökeode P.i8ctrer

GlrDrdrift och msl!ilföriidIitr8
ddr,e arbshsökstrdc Pe$ooe.

Industri och h{ntrerk m. m.
dusv srbehsök3odc penon€r

IIåndel och såmfiirdsel
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l!0

3 01r; ti
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Pti 100 lediga plalscr kommo:
Ansök'ingdr on atbelt

Joli J0DI Juli

Joxilbrrh och skopshttshåIttLmg n.m. l9l'l l9l8 t918

Uån . jlj l0l l&i

Örtrga nrirtngsgrenot
Mä! .

Kvinror

Tillsrrrraarslill li:)

Kvlnnor -40 -lI
TillsåmDårs $ 60 88 3n ?i lt

'|'xlLsallo plal*r
Julr .Ionr Jolt
l9r7 1913 1918

x4 80 7,1

,15 67 65

ia165 16:i
l3l 1/^l

$anthga yrkesgtena''
iliiD. 30 149 14:] 52 ?8 17

;;;,"'....,. .--t0s 16:' l;r- * g
Tillsanmads $S rir0 147 6A ?? 70

t.l tanf ij r de orter, tl är anstalte rna äro be'
1ågna, tillstLttes undel rnånailen 1,899 platser' vara't'
1,251 manliga och 668 kvinnfiga; motsvarnncle tal unrlei
samma månärl föregå'eLnd,e år v'oro resp. 7'794, 1,422 

-och
37? sarnt under sistlirlna månad resp' 1,541, 959 cch 582.

Örrrsltt nr rerkssDheten för hoYtrdgaupp€r trt trrbcle.
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Livsm edelsprise r
1914-1918.

De ri'oteringar av minuthandelspriser
mecldelas i,efterföl;antle tabeller hava
räklats r k. socialstyrelscn.

under

å, hvsrnedel, scnr
inhämlats och uL-

Mjölk: oskrnmåd -
hlndsktrnsed.
eeporerad. '

Snör: boids' (D0jeri")

mot- (lsDds-)

dåwlih, vätt-
Ägg, råFkd .' .

Pototis: g*Ebål .

Ärlor. gulo .

BEDS bönol '
Njöl: vele'' Evenskt, btutå 6ort

rgB., sYerskt, btuh 6ort '
r&gåikt', 6veD3kt, bAto sod

orytr: hs{ro' (ångPre!återade) '
riE-, bösb sort svenskÅ (tn T ')

Rågbrödl
hå4 (spisr, srcvt (ejÄslikabss,

bjskt: linPs, 3öt

IDPs, sur (rSrNbröd"

'ankeBtock').

ö16 I

zrl
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't I

utr I
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ro2 
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4B
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6d2
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I soa

lsat-
I ?6eo

I olzo
9?6il-il_il_

ll

38 
ll

;il
636 
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48o ll
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,'n ll

"qs 
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*ll
r43 I

,) 42 
ll

3?ll
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tn ll

zzl
I
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6'1c

4m
710

s18

414

499

139

313

9C
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?860

G660

1056

I
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Tilt berysand,e av de förskjutningar r d'en rallmänna
prrsnivån, som ägl rum r Lcletaljhand,eln från tiden liirr
världskr:igefs utbr'ott tili och m,ed juh 1918, fneddelas nedan-
slåenrle ind,e>:s,erier, vrlka utalbetats på sått lörut finnes
angiv,et.

1:a 2:a 3:e 4:e l.a 2:a 3:e 4:e l:a 2:a
Jtli hv. kv. hv. hv. hv kv. kv. kv. kr'. hv.JuniJuli
1914 1St6 1Sl6 1916 19161917 1917 l9t7 1917 19l8 1918 1918 1gl8

Aritmeliskå (Dov!ig-- - .u;i me.ierlai- 100 143 148 162 l?5 r90 192 208
)Vågda) medeltal 100 130 134 142 152 166 175 181

Entrigt vail den vägcla ind,exseriern utvrsar, har tlen afl-
rnänna prrsnir'ån r fråga om trivsrn,eti,el, Iyse toch
b r ä n s,l e urid'er juh stigit fned ytterhgare 7 ienheter, jiim.
fört Ln,ecl för,egirendc månad, 'och utgjorde pris,stegr:ingen från
juli 1914 lill iuli 1918 16E 0,r0. För sarntliga lev-
nadskosfnader, om hänsyn tag'es även tilt dc pris-
förändringar, som drabbat övriga r brrrlgeten rngåen,ile pos'
ter, så,srom hyra, ska,tber, kläder h. D., vrlka utgiftsposter
för,ete delvis våsentligt andra prisrör,elser, har stegnngen
tilt slutet av juli bcrålinats uppgå till ",r f1,3".'(todu,,)

235 268 305 312 319
20r 228 255 261 268
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Kreaturs-
(Por tr' lo"

fiir dtookholn, urthö ooh
ted€tprls per trr (fr0?_l0f?) och por EÄrad

0r. I ö16Kor:
trrtrs prlus')
Xl. l. Yngro, ftrlrt foh, kötfigs .

' 2. Ätaro, fdtr fot6, köffiiF .
, 3. Uitrdrofotsr),. ..,.
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prlBor
vhdr rtlt)
oiitolors lgo?-iuu 1918'

oof t ffl?-jun 1fl8) för EUo tro ortom&
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Kreaturs-

för stockhorm, #ilJ';:;
Medelpris per år (1902*191?) och per månad

K.r e s t ! r s s I a I
gtaok!ole

Mai i runi
19t8 I 1918

'o l':':;l'u:;l"t:,; Juli
1916

i ,..[;.i 3;0 I :m!.l 33t I RD.l BlB I Bo,
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n.r"d av cte t,il föUd av fcragre vrkt än tidtgare. 'derbrist alltmera förFvårade utfodrtng6förhåilandena,

-15?-
priser
vando vikt)

Göteborg 1907- juli 1918'
(juli 191?-juli 1918) fÖr båda orterna

F'ör konee*ering (öm Pe! k8):
Kor: kl, 3. Misdre fetå' . '

' 4, Mesm. siEPla . '
Medelptis Pt rrY.L (kr.):

Kor: hl. 3, !Åildre fote,

' 4. Mrsta, stmpl& ' -'
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torde för tiden efter den 1 november 1O1? noteringarna i regel avse svinkroppar av
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f,renturspr.iser
(p9r tg. lo@do ribi)

föt vis8a ort6t I ri&*. (I,orts.)
lledslprls uder nd-jult ISlb,

"n:"'å.TX'."'J;få ltir"Ji*i"","11X"T*"å,"j1.,f'f",Tii:hxl"J,fiålJfif;HrfffiL*". ", 
,,u""
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Årerturaslrg
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rgrA

Juui
1918

t6- 'N/ri'l,-l Jol
"rl"'iltsta
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Pltr pfina
!1. l. Yu#. fullt fd. tröftis
' 2. Åldrc, Idlt feia. kötiiä _r 3. Mindre feta (d dld ;ä,il.
' 4. Masrs. stmpla G. /.o &ddi)

Ruigor (och stutar):
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' t. Mind.6 fc[a. _, 3. MsF, siDpts {,. du6 n.ddn)
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I Xl. l. f'ullt köttias (btn€t ?m L"i
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.Får:
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FiskPt{ser'

Medolpriser i Götoborg fu4 lglT-Jutt' 1gl8.
(Ellisri uobriryu ffir (iltoborgs AskhMdauliioDor')
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Dy$idsbrroheier fdr Stocktolm 1go4_auglsti 1918,
(rtrsb.d!hrts!A6r,)

,1'

r
I

i

I

I

I

l

Anm
sid 162.

Jfr förklaringarna uncler "Krigstidbarometer,,, sid. 161, samt texten,

l\'ll. l:r.!ttriiertt 1:) l',i"

il

&rigstidsbarodeter ftjr $tocldhola. Juli 1014--augusii 1918



hl! ed delanden"
Dyrtidsbarometer för Stockhoim.

.-_ Do på sirt. 1G0 och 161 medrlciirde diagrammen gå frant
till augusii 191B. Inclexsiflran för el.l visJt nr,rrralliushåijs
.lirsmedelsutgifter (juii 1914: 100) uppgår för augusti 1$i8
Ii!l 3t)j,:t (2U+3 för jrrti ]ClU). J;t ricr mau ilc[ LU0-t
,--= 100 blir ind,.xsiffran 368.2. Krigsför,lyringeu i dessr
gtgtJlgt är sålunda rtrnt 205 olo. I,'ördirrngen såtan år 190,{
år 268 olo.

Tilt undvikande av Vissa rmissuppfaltninqar med arseen,leå sifirrrnas inr.eböro t rre lilljlrirclc höil fr-anl,rirl)us 
"'trndextalen r dessa håda baroår,etrar represc,nte::n sålunila

s p,e c i eI i a IevnadsEostnarlsinahces vad 
-livsrnedei. 

l,rii.nsle
och lys'e b,elråf lar. Ilessa inclioes kallas hiir fi:r kcri-
hetens skrll >Iivsrneclelsindices> till skillnail från de fL:ll-
otåndiga levnadshostnadsindic'es. ll,ct torde såluncj a bö::a,
iliåEkollma; åil li,\1a,. siiat.L|r, kliirteI rr. u). ,\ev vrlJt;,1 re
hägge förstnämnda ej ökats så hastigt) ej i,itt iniluera,
vad an en f uil s4ä nr) i g l,e vnaclsko-q [n arlsil d cx, inrnef a t tande samt-Iiga r )rushfiiisbudgeten ingående utgifter, stå,ller sig någ,ot
lågro,

el! t lt': ttoti(ntlP lltl qrt'pi(ls t';:r'J( t),'rltnrt l,!lliqt tiris. l'id !;;)uou trf;ns/. ,i .etrrttl'lor liiut:rts tl, n tilt itontrtti*siönlr"i,,a iir' t,F.1:'i5 - frul;Lfrttt, nftt nlinst 't0 cr. t{(!lcs
rrra för l;r

,- .. tl ku,ttprtr l;ir I l.t rt [ör,i- t'. I.- i,r l:iinqa, ril,idt] ct lonl;rns
r1({1.-Slt lllfl1,,l O(it x!;uilrtt,t,ltt aD r,t,li.t,ttct-t,c r,.,,.!.,.,,.t^ -t;,,^^-ädlr.sle,llaliil or:å s,/,.irrr rc rrlc ca. or.r/l;r,1sfeii.s loc,tlttsle slilq;rl
ett batt lrurtgonde suiird, sottt triorcle h{}tu)m hotod ,rii tr.,,it.i'ti.t,r.l" I;::t'utt! l:tturt at.!t /r.ttl,lodr{l ocl, so,/, Ir{d sOttt ftL.toch föt.l,attrtad, rnen oL/i.sci riJsr'lriii oclt salirrnd soni fri,>

/ien gt -L 1d.l'orss.

Två iubrleer,
Av Jalma," Vlri&'slcn'

Iletlan i tlenna kalenclers lörsta årgång -gai's en redi"
oilrelsJ itr Social,lemokratislia ungdomsförbundets uppkomst'
l;;i;i;; -nclr 

verksamiret. livI under 1918 iniråif atic

';;iili;;l;;" 
ulgclom:röreisen -' {örb-undct fylld'e r mars

i;-å"- ",,ft a.iJ veckrt:rlning Stormklockan i decembrer

itl -- n,i uttl.,ttt;ng tili cn övaisikt i kotthet 'av dess verk'

sarnhet liven i årets Folhkalemder'

Socialclemokratiska u ngdomsforbu ndet

irittlaclesden24rnarslg0ileftercnuLbrvl'ningurrltiva
raryJe socialisti-ska ungalomsf örb unrl el''"""'-M."1..**rntalet 

lia"r under do I5 åren varil'

1903........... .......... 12,905

1903
190,tr
1 905
1906
1907

1909.. 8.194
7,1.67
6,556



1918 har varit ett s1'nnerligen frarnrglngsrikt tir iörförbundcl. Någon cxakl sitlra. kän ej up"pgivao för rnetl-
lemsantaleI vitl irrsskiftct 1g1B-19 men" ärdo ciet varac:a 22,000 r ,etit 500-ta,l klubbar.

Elter att ha startats pi Sociuldcnokratislia arbctar-
partiets .prog{ånl._ och eflef ett 10-tatr å.rs agitationsr,erk_
samhet i :unsluflning- till d,etsamn-ra kom förbunäet til tölj{iirv d^rl. eamla socialdom,,kratins h,Lilning alllmcr i ,,r,po_'r
tiorL till rletsamma ocli rrar därför merlv"erkat tili birLiilndetav Socialdenrokrafiska r.änsterparfipt.

ii. (i. ()sstÄ \ n-',i LSs( )N 05Hr\li s.tI{ L'ELSst)\,

- I.ansJutning.tilt de rihilin.,er som uppd.iagils på Une.rl,'rnsirternationa,lens kongresser har roidunJll 
"iÅil"ril,rhävdat I4t självstänrlig[et till bårle det sam]a ,och tlctnya .parfiet men arbetar dock i samförstii,n"tl mccl 

.Soci^,rl-

Lrmokraliska vänsIerpaLlie[. .l ör tj.n väldiga agiraiirn s,rrr\of ,llLleulokr,.l-ltsl(il, rrngdomslörhun.lct rrtr ecklr l- ul,Jol. s.Jilralr'lattnar s'ek'el .långa tillvaro finns icks här pl.ets aLLlrilugör'a. i).-l rnå. valil..ll()g a|_ eljrtra. uL, ,1",, ',.rpy,t,r,ir.t_
sarnmade röCa. bil-agitation - som först anvilncles 'i' val_lgitalionen. lglL och s;dal f or Lsatl.e 1g12, 1li, 1:i och 1ti_Iten muntliga. propegandan med turnöer och enstaka före-
tlra.g har givit goda lesultat inte b]ott fOr ungaomsorgani.
sati,onerna utan äveri för hela arbetarrörelsen.

Rörancle den skrift,liga p,ropaganclau iian det yera nogatt hänvisa till en måingd soda a,Js,ter sorrr förhnnrlei

F
- . i{r]-r *-

rrtgivit gcturrr Frams törlag. l'öruiorn smitskrif[er: i olika iinr'
ueä ha'utliommit arbeten'*v landets b;ista pcnnor inom och
uhrrn arhctalriirelsen. I förlagets kataloger {inna vr narn-
nen August Silindb,erg, Etlcn liey, C. N. Carleson, Z' IIög'
iund, B"engt Lidtorssl Cart Lindhagen, Ivar Vcnnerström,
Flmii Sominarin, Ture Ncrrnan, Atrgot Ruhe, lI' F' Spak'
I(arl-Erik Irorsluntl. K. G. Ossian-Nllsson, Frida Stdenhofl,
f'abian l\{ånsson, E. Wiglorss och niånga, fler.

Sanlrnanläqgr, vi rlo olilia år'ens försålcla förlagsalslcr
bli siffrornir föl jancl'e:

s li lii'i.,
)

))

))

)
t)

D

7iX):;liliflcr c]i'.

1i)0:i
l{r0,;
I 1){il
;11 1 {l

1 l, i:i

5 Lrruma

ti;ilti,ll konrnra ticinirt;1ar, ilvgbta"d m. m llrrgdcms'
filrbunclets lidningar ha varit ["ram (1903-12) och Storm'
klockan (scdan 1910).

llildninlgsverksarnheten irar alltjänit varit-eu av de vik-
lirgaste rrppg:iILerna rnotr ungdomsrörctrserrr. Samticligt kanl-

r,ånj forls "mol smulsliticraiur, kortspel o. s. v. ha kral-
iorna inrikfats pti stuLliearbete. Arbet'et i stucliecirklar s'rrrt

e'i tos fart förrän 'efter 190? nar nu komrni{; rått långt'
.\'i hr'tr,rlas bildninlsf örbnncl, som biltlades 1912, hade årel'
t:f ler' 5? sfurliecrr[lal atrslutrra' av vilka' 26 kolnmo pii'

rrnsdomsförbun,det. DeLta naclo L914 45 cirklar anslutna
lill' A. F. lr. 1 9r ,-r \' 1r srf tran ?5, 1916 var clen 88 och

191? * allljåmt främst -- 120.
Till stui!isarbetot i crkla.i: korrrma {öre1ä,sningskursr:r'

sarnt errste.ka. för'eliisningar och föreilrag.
Socialclemohraliska urrg,lonrstörlr'rnrletI iör'sla rrdfijra'tr-

r]e var K. G. Ossianlrilsson. Efter hon'm ha" Emil Vallin,
Sieftrid lla.ussorr, Gustav 1\{öl1er, P. AIbin Hansson och
Z. Höglund np1'r5lihå11it ordförand-ep,oste-l. ^Från 

1912 år
denna" deiad !å två personer. 1912 till 13 Z. Hög1und
och Ilialmar 'Gusiafsoh, 1913-1 7 Ernsl Åströrn ach Z'
Horlund. Scdm 19L? års kongress frrngera Oskar Samuel'
*.ri octr Edvin l{aims jö som f ijlbundefs bi da ordf örande'
Vi,l C.ntt,t kongress invaldes i V. U. - 5 i -qfockhrlm
b,åsatta ledamöier av centralstyrels'en, som melllan hon-

cresserna är förbundets högsta nrynLlighhot - 'rrlmar Wik'
. !bn, TIildrrr Strtim, Auqus} Ändoros"n. oskar Sam't"lsol
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ooh i\ils Flygl. llfler de tre förstnåninda, som senare avgåti
ha i utskoltet inLråtl. Claes Linclkvist, Hugo Silldn ocir
Ivan Larsson.

Samma kongress omvalcle tili redakiör Z. Ilöglturd, till
sekr'eferare Ii. Kilb,om ocir nyvalde till kass,ör J. Nord.
Sekreteraren ha,r senare avgått och ersatts med Sven
Lind,crot.

Stornr[<lockan
stalta.Jes på lr-rotcn l9tlll .rv Fio-
ciald,emoLratiska un;domsLrlubl;;ir
na r Stockholm som då togr in,-
tiativ tilt andelsför'e,nrngca I,'ack-
lan. Dennas stl,r'else baslod ay
li. J. Ilngsl,rönr, Carl ;itåhlbalg,
rlxet R. Sveirsson, Irr. Bcrglun,r
oe h liutl C uslaissr,rrr. Tii'ln rn3 :n
kom mt; d tviL provn urnnicr i rie.
cornbcr (ilct först:r drter:rl dcrr l;
Iör.atL fr. o. rn. 1909 utgivas,rn
gång r veckan. liedaktionen bc.
stod vid stlrlen. av Z. I'[ögIurd
och IJj. Gustafson. Forrnatet var
{rån början 4-siciigt vi,lket r;Lih
äntlracies tiJl B-sidigt" Pii ungdrm:r-
förhundets kongress 1909 lattndrs
besii-ri att ör.crtaga Sblrrrrklockan

som rofJiciellf organ från tden i januarr ;11110. Scclan iless
är Z. Höglund errsam rcd:Lklirr:. Kassör ha'. Stormllockan
gemensamt ned förbundet i JoiLan lford. Ilxpeditör är Aug.
Andersson.

Ansvarig utgivare var f örsl Axel R. Sr.enss,on, kassör
i ficlningen innan den ör'eltogs av förbucrdet. Han efter-
fräddcs 1914 av nuvalancie rnedar:betaren Jalmar Wiksterr,
vilken i sin tur 1916 avlöstes av Aug. Andersson. Se-
dan 1917 är Eclv. Malmsjö a,nsvaring.

Frän 1909 1ilI 1917 fick Stormklockarn ,ett 10-tar åtal,
av vilka ilock end.ast ett par resulterade i fållande dom.
l\{yndighetierna ha således i slort sett rnisslyckats med
sina kvarstacls" o,ch åtalsåtgärcler mot den fariiga ticlningen.

Stormklockans uppiaga har varierat b'etydligt. Vid-10-
1r's,skift'et var d,en nåqr:t över 25,000 exemplar.

Z. HÖGI,I]ND.

$verg
Jor

es ffiermiokratiska
dbrukerförhund"

Yirl för;giencte årsskilto tr.rnnos i Svergo tva stvcr'esr

It)rrilr.rrrku, ur:i;l:irlt,ulrci, r lt"l-rr r'ä!l cl g 1' liirrJil lia' nl)Yn'

ö;;-" 
-i:-.;;l'uoi-,1oi'l 

rrrlir rtr''s 
^ rrlis'örhur'l nci' i :ond"'

io.i,ä.i."f." 
- ftnts oe kalia sig l_rori1e. cller iLrrtlirrLik;rr[iir-

;-d,i 
-ii;"' 

tle-' varlien ett fairkiigt r:ller ekoromiskt i-'rt;gratrt

;i; ;A slirskitl rraci 'bctr';iifai det' egcnliiga nanrnei böri-

il;;.. ;;g;;ii.oliot't gu'naef i'rlr u'n i[el -- Jordbru]iarnas Riks-

i;tfr"ta"-X'se. 
-1" 

"tt frrirrrsl srtrnla stov:oc{säilarrrr -- blllt
;*h'-il;tt et1 f olitiskt irrr'gr ft'rr'! -och tlettr 

- 
stircndr: irtrll r

ä"ä*rrrin*Åel'se me,I 'hirg.'tt* irrt'es ie ... "[ . 
ril,a I'ikiiqare

""i;firt" ir.*or. i tull- io.dl. milil,ir- ceh !.irirl.rrrrgsIr. q ,r',ra

ira tlessa färbuilU hrli och hållct sanrrl a proqr'ålr rrff.t

i å".tt . 
- 

Starlen sär-ä,l sorn derr totala brisi:rr på elt mecl

;;iil";.r-.'"1;;;;"; - iclie blott sii'qo.,r n-\iss påvisats

' äir.l;.'i-".ft ekonomiskt utau år"cu i poiitiskt hli'u;ceircie -
å*r.t':ir,',Å.^;i* pi"u,rt:r' g' r irl hnn;lcrL .6 1' g"e3'r fJr-

ir""-a:i"l.iitl"g uonäi i;Lo ;;i' l'öjelns bnt''l"lurerLdreicri{ör-
;;;ä. 

^"b;-";å soin törriiltats örla:r ccssa, {iirhrLnds f ill"

ilättit fr"- dårom gell LIara ocLr, t.r'rtriiga besked' D':t ]rar

äätiår ""tit e'tt behov ati fir Iil stiin'J elt v rkli:t jo-rd"

ilrritä.fcr frt*,i,-l,a,v,tanr1o jor lloilioLs .' c'r i'liqr iittressctr' l ör

i;L;;;;t 
-a'u-,'"1i. 

L,cLurr I:;llrti"'i till konglcss i S ot <'

i";i;;;""':-C i"lt. rgrs' Å lrongressen' -i vi]ken '1ei-

i*og;'t;p;"t,.ntriirttr lrår olika clel'r'r av Ianrlot" konstitue-

.*Cat- to,ttg.s llcrlrokr;rljsllt Jrriilrr'-iiilirltirb''lnd samt aii'

i;ö; ;;Jgär" iante ncdari åt':rgivla f'ckligri' eko'omiska'
.,"h n,,litiska t,01,,',,'. S'n' sv'"' rl r[ct lulitiska prg-

;;;til;;;";i;i,g'i-,1't.on'nra 'Lil'r 'l' liiin lr. rv ilnn svnnskir

;;;,.i;;l;t:åi ,1d",, gu"rl""1f' rrrerl hiinf örelse franrf ijrda de"

ili;;;ii;[; kraven. '] ftirfatiningsfrågan linnr vi: o i t'

-'t.-attt f ollitigi siälv-r11:re' e[t \rav värdigt och

*"i*rO. ett foltr Å'om {or'lonrlima itrom sitt lands gränscr

ätt'lä.t"tnigad världens fulliidiqa-qte ilemokrati r'len qamrs



- liiij -
bon'Jetl,orrtlkrr:lieri på clva- och tolvhunrlratalerl, tiå tleL i
,1,"^- 

g"""ri" 
, 

lari lskapslagarna h,ette : Allrnogr:n äge konung
iag3 s+ ock yräka d. y. rr. rcna. rnotsatsor iill vait m,.rrf. nlkalla;r' konurrgadöm,c,. \t åferfinna värrä"L""-åt'pa ;,ä ;i ;rj
T *. . {.1.t^,. n, vilket d,et s-;cuska b,ondestij.nclör vid rikr_uagcn lh{ii-} [ Intrirfiir'ic .or:h crrhä.llig1 röstiLrlc [ör; a v_
f p^!r n in g, som från bcndehiLll Jramf8rdes-lniO ,ik.Oug.o156!r, sanrt vrrtare-på rI,eL sociatrr,L ;;t-;il;;iska områdetiranntit r-r Rrr\..et, lå slr Ien s övcrtrgande av bank-r' å s,e n d c f, vilket i Svercls riksclag fa i8ZO"tol.t frur*iörr]cs a,r- tierL 

,can.,Jc. l.in l,, borr,iol,uuåiffin-iiarl lvrrsson.L'('ilL.ntot r!r ovrrr.t. Iu,.j:uldcn vill deita.törbulcl, Svcr_:,"s L,'r)rrl;r r t isl,a .l,,r.."t,i rrk.rrurnul,,i o, iä*aGarAer Iri,l,,rfackliga och ekonorriska- rm.åder- r,"rå-rår'lriti?a sina merr.lernnrr's eko'ornislta ,stiillning. i *iiiigr,,,f 
'äårteo 

har tir.burdet ,startat err rnaskin- ;cb 1;ä:.1:r,r,rt,;rä.Aii"g u,ri_t 
"

.\fil)illlli ] AltSSorr*,iilLI,\r- \,II{,t'L}Ii FtE}l{)r_r
;rcir : 5. l-)- J:s Slashin- och rec{skapsförnrerlling, DaJag;rt.rtr
1.-_C, Stcckholn. Genorir. rlcn:rr krinna ro.,,il,iu,,,rir.rå- *,,-iirli:i naskiner,ochlcdsliap i ri.,sa lall änG upp tijl:j0 6ibl;igr,' p: is ärr vairlige r,iirkr,adsorisr L.

liör'Lurrlc[s .styrclsc uigöres :Lv jor,llrrrrk;rre,r Vrkt.,; i r.fou, OsucrTrArncbo, ordf... goclsägaren Er,k Segerlolni, Vibv
\rlrogi-r,.se-kr., -aglonoln F;lke Falm hurr. seki. oclr kar.,.,i.llcssa ufgörzi fölbundcLs erbetsutskolt. 0y.iiga medlemrrra;:i st-vroLsen äro. lantbrukrren C. Åndrrsson, To?ta, r,etlaktörurLocb snåbrukaren Andei:s l-arsson-Krlia.n, DvärsåLt, jorcloru.

karen tr!4rl Levin, Nora girril, ,Fären+"un* "ch 1oråfr'ru1u*nJonas -\\'igner, \{'ann,eb,oda. Sverges Demokrätiska Jorcl_
bmkarlörbunds- orgarl är Od.laren, 

* 
vars huvudr,ed"aktör iir

snr.åbruka,r,en Ånders Larsson-Itilia,n.
F$rhundei; har från början fjrtt stark farl. Reda-n vidgfartcn ansiöt sig ,också till delsarnm;r Svtrgts OcllarfOrbund..I)ci är att }oppas a-ti det,ra förLuntt, som 

-verkligon ;";;i;
i'å ati tillv:rrata.ga jordbrukarnas intressen, ockåir uk;ja-ii

\'II{'t'L}Ii H E}l{)r_r

*- 16',..' --

iten iillslul,ning frå,n allt Sverges demrokratiskt
jorclfolk, sorn dct f ört jån;rr. Endast därig'en,onr
hli storl och starkf ,och i ännu högre gracl
f örrnå främ ja jorrl.{oike,ts råttmätiga iniressen.

l'Iedlemsavgiften tör direkt tili förbundct
m,erilernmar är 3 kr. pr tir.

I''örbuntlsexpctlil,ionens aalress är Dalagatan 1
liolrn.

tånkan,le
kan r:le l,

än hittiils

an sl ut,u n

t,. ilr)( K

liRI Ii sl.l(i l.l nIl(i l,-r1{

$venges Denrokratiska Jordbrukarför-
bunds program.

Allnränna grundsatoer.
Till {iiljd av den ekonorniska utvecklingen har. Sverges

lordbrukande befolkning bragts i 'en allt syårare st,ällning
ocb Iiksorn lönearbetarna alltmera k'ornmit atl ti]lhöra dc
irtsugna fo,lkklasserna,. Sv'erges DemrokraLiska Jordbrukar-
lörbund, vilkel striivar att inom sig sammanslut,a Sverges
hönder, småbrukare, torpare, jorclbruksarbetare, åbor oclr
arrcndatorer, har iill uppgift atl gent ernrot,en,lirlik fort.
gåendo_ Ianilsförtlårvlig utveckling stäl]a S,irg sorn väin genrorn
cle fackliga, kooperativa och politiska kampm,edlen. -I er;,
lighet med satsen:. >arbetets frukfer åt cl,em sorn arbeta>,
vili förbundei franr.skapa förhållanden, siom ger jord.ens
avkastning åt jordbrukar,en i hans egenskap av brukäre.

Utan att upptråda sonr ett politiskt parti vill under
enigt sarnarbete förbundet framföra Fina krav inom d,e ollka
po,iitiska väns,terpartierna och såmeclelst genom aht ilrve,ria
på dessa söka tillvarataga d,e å jorden arb,etand.es in-
tbessren, som böra inrauras i de allmånt samhälleliga. Vi
vilja ej ha Jördelar - framför aniira Iika samhäTlsnyttiga
klasser, men fordra vfu lika, goda rät.t.

tiRI Ii sl.l(i t.t nIl(i t,-r1{
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F örbundets o i'an angivna sylte 'octr uppgif ter angivas
närmare i förbundets fäckliga, 'ekonomiska och pciitiska
program.

Fackligt Program.
!'örbunclets f örnämsta uppgif t år att vidtaga hraf Ligrt

ål.gärtler r och f ör förbättrlng av mecllemrnanra's ckon r'
miska ställning. Detta syftemåI söker f örbun'Jet uppnå
genon:. att mrlkta sina sirävanden på f öllande uppgif te r-:" 1) !-ör att fråmja kunskapen-om- lanf hushå11-
nrng söher lörbundet utgiva och sprida populärzr skrif'
ler rörande jord.ens skötsel och närstående ämnen samt an'
ordna företlrag, jordhrukskurser'och stutlicresor.

I samma 
.-syfie 

lagger lörbundel vikt r-id 'att ute i byg-
derna bilda lokalorganisalioner, sorn verha för förbundets
syf ten. Lokalorganis.ationernas bildnings-'ocli upplysningsverk-
särnhet understötljes ay förbunrlet, som blanit annat i
förbuud,ets organ 

"låmnar litteraiuranvisningar samt anvis'
ningu för föreilrag och föreJåsningar.-Z) För att främja kunskap,en om växtodiingen sö'
ker lörbundet anlä[ga förevisnings- ,och försökslält och
l,rädgårclar samt anbrdna växtotllingsutställnin'gar så vitt
nfjligt varje år i de olika iokal' 'eltrer kretsavdelninganra
samt 

- vitlare f olkf ester 'och mötcn med f aclil ga och upp-
lysande föreclrag å föreningarnas försöksfält och lrädgårdar
sarlt å ;växlorll ingsutstäIlningarna.

För erhållande ar' ,eft gott utsäcle utlärrLnas till f ör-
bundsnaedlemmarna tiII f örökning såtlana säd.essorter oclr
stammar, s,om vid försök visal sig vara de båsia, för
att s,edan tiil billigt pris tillharrclahållas förbundets med'
reimllar.

Itesultalen av state,r-s, hushåIlningssällskapens och ut-
sädresför,eningarnas försök offentliggöras. l\{ed ledning av
maskin- och redskapspr,ovninqarra lilmnas anvisningar i ali
synnerhet för stmåbrukare i och för inköp av iårnpliga
redskap och maskrn,er.

3) För att främja huscl jursskötseln vill förbun-
det tillhandahålla goda avelsdiur åt sina medlemmar samt
dels sLarta och ilels unclersiöclja befintliga avels- och kon-
trolllallcn ingar.

1) Där förbålland,ena så. påhalla, tas initiativ för upp
rål.tande av förslag till actords- och daglön i tle fail
r1är jordbrukarna utföra sitt arb,ete åt a,nclra siväl viil ;orr1-
bruke:f som vid timmer-, hol- 'och annan körning cch sårne-
delst binalra konkurrens medförande oskäligt låga pris.

Ekonomiskt program.

För alt framgångsrikt kutna höja jordbrukar:b:folk-
ningens ekonomiska sflä,lining kräves en fortsatt utveckling
av 

-jorriliirikiinlag 
kocDeråt.iva verksamhet för att såmerl'lsl;

r?l -
tillföra jordbrukarna en rättmiitig vinst som annars tillfaller
denr som ickr: ut'löra produlttivt arbeti:.

För a'"t framskapa störrc planmåssighet oc'h sladga
å.1 och förståelse för rL'en ekonomiska {öreriingsrörelsen söker
liörbundel å varje ort ,sammanf öra de olika ekonomiska'
iiöreningarna samt de av förbun.lel nyskapade till- en" gemcn-
so* sämorgonrsatiolr, r vilke[ varje ehonomisk förening
uflgör en särshilcl sektion mcd cgeLr förvaltning. Dessa
saärorganisationer sammanföras lill- en hela landet omfat"
tande ekonomisk landsorgp;risr,ti,,n.

Politiskt Program.
I.

.l ordf rågan. Inonl tlel, nuvatande privatkaplta-list'tska
sainhållel, har jörden aIIt mer 'och rner rblivit ei[ spr:kulalio-ns-
objekt, ,och privatä.ganderätten till densatnma har r rstället
toi ait skäniia ioräcns brukare större tr1-ggheL i utöi'anile
a,r. sitt yrke blii'it ett nredel i bankers, 

'Liolags 
och -jcbba'

res hänåer aft utsuga jorclbrukantc. Jor'lcls skulclbelast'
rring 'blir. r r..flt st,irre rclr s[Jrr,'. vi]ke l" har Lill följd cn

steglad fl)'kL Irän IarrrlsLr gden.- I'or ätt f örebygga denn:r {i)r .fordbrukalnas existcns
skadlisa och i öi'riit landslör11åfvliga utveckling knivas
Iölianäe åtqärcler i ii'fte att frriuria- jordbrukct och till'
foLserra ioi'tlens brukare frukteu av dctas arbete:

a) Bölagens jord och övriga stora. domäner, sorn eJ

brukas av ägaren, ,ombildas, dår så finnes lämpligf' t'11

koooerativa iördbruk eller till srnåbruk mecl ärfblig bruk'
ninåsrätl nrotsvarande'en rnoderniseracl stadgad åbcrätt'
Såd"an rätt till jorden föredrages i d,etLa fall framtör nu
vantris äsanderäti, enär den senare tar i anspråk i oclt
Iör iiköi auv jorrl allt jör stora tlisp'onibla me'lel och

tvinsar åen s,o- saknar mö'tligt kapital atl använcla sila
inko"msler till arnor'tcrirLgar' varig,'nom möjligheten till in-

tensrv drift minskas sarnl försåttei IäLt j'ortlbruliaren mcdelst
sliuklsättriing l starkt beroende av enskilda långivare. Ge'

nom d.einna, ie'dukfion verkst'iilles i främsta rumtnet t'orpares,
boJagsarrendatorers och vederlika-rs frigö.relse.

[; Ägare men på samma gäng brultare av jord f ör
vilkeri skuldb,elastningen btivit en tyngande börda äge rätt
att efter escn frt vilja utbvta clen 's. ll. fulla äganderätten
ru,of n vssnämnda ärfiliga hru.kningsrätt, tliiryirl jordcn ge'

nom statcns försorg {rigöres från inteckrLacl skukl'
c) Jord,en fär" ej vara ett spe-kulations'objckt, \'arföre

m'ecleist ,effektiva lagstif tningsåtgärder, t ex. genon åter-
införande av slähtiens börtlsrått, den spekulativa hanileln
rncd iordetr {örhindr;rs.

,l i \ra uirivdslagen u.tstr:ickes att 'omf atta alt la.ncle! s
ior,l.
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. 
. e) :-lartandet av hooperatii,a jorclbrLrk befxiirrrjas eenonrall stalen till sarubruhare lämnar lån i pr,t/ortionsuis

safirffrå tr,tsträ,ckning, som statsli"n rru länrnas- smthrukar,e.
Statens or h- kyrk_ans jord bör, där sä lämpligen ske kair,
uppl,itrrs till srrn"brukare.

f) Vidtagand,e av alla ,statcl.s till buds sLåcntlc rnedel
a,[[.sl.cgra avkasl.nirrgcn av jorden. linop,,1,,1:o,, melhn jor,l-
lrrukrre och arrdrc rrr,ede[, 

-genorrL 
vilka'smrLr.rukpl. kan till-

Jöras tslordrilten,s fördrclar, iefor,lras lira,ftigt. Ln'rlsbvgclcnolektrifiei:as. Jordbruksutbildningcn fräärjas. Raliänelt
vårda a,v joril och skog.

g) Kredit fiir jordbruks-,och bosta,dsändanråJ, särshilt
åt mjndre [:,emedla,r1e, regleras rlirekt genom samhhäll,et (stal;
ocb kommun). Koopera.tiva krcclitki,ssor uppmuntras.

I I.

F'örf al.trringsfrigan. (linskr.rirrkr Iotkliqi. 51611.s,l.)'rg: h'örutsältningarna härlör iiro: Allmärr, l'ikr "o,.h
drrehl rösträtt för mrin och kv.nnor f.ål ,och m,ed ?I år.
enkammarsystern, foikornrrö.stning linitiativ ";; r;.i;;;,,, ;ij
:ll^..1--oq"ö.tn ing 

., 
i riksda.g.en, 

. återkallningsrät t sarnr r,,.nomlo.rard.c av,nil y"IrrblikanskI stvroJsesätt.
Det prop,ortio,rc,tl,r. rlaiiystc;;; .;;ljli;;äär .rr. svst,rin

s'otu ger' 'etl fullt riittvisl slag av foik.vilja.

. flilitärfrågarr.
ordnrng.

III.
Åvr,äp,ning. Jnternati,._rlelL råt's,

!'räm jande av dcn in Lcrnrt.onellu kanrlren {ör militår-
väsendets _ f u.l.lständiga avskalfande, cnjr rniljl.zi.r väscntlet
hammaJ' trarnätskridand.eL och sunda r,eforrners gencmfö-
rande; historiren ,och crfarenheteu visa att rnitiaråirren-,e;
är ,ett värn för h,emnr,en och nationema utan i stäJlet Gty;i
nationernas och d,e mån,gtusencle hemmens ruin; statens råiIalt kräva liv rstricler inot vår fids humanitira begrcpl.

IY.
TuII- och skattcfrågor. Upphävande av tull.

systemeI och alJa indirekta ski'lter
- Starkt gradvis srigancle inkomst- och lörmögenhels-

skatt.
...-Utjärnnimg_ av de hommunaia skatterna så. att iuil lik-

ställigh,et 
. mrellan landsbygden och stad.eina- åstadkommes.Råttvis fd,rdelning av- vägunilerhållet.

. . S,!gsvär,{et. upptages enciäst för b,eräkning av förm.ö.
n,etssKatt och rnkomsten 'beskatta.s först då -in&omst 

er"hailits.

I a;) -'*

v.

Änrbetsverk och råttsskipning' Byråkratistn
bekät"p;;.- Ämb-ets- åch t;instemän. i- samhällLga rnst lrt'
tion'er shola vara folkets tiinate roch el {tess hclrill"

Statsförvaltning'en ,cb i synnerhets rä tssk pnlngor-t
göres enkltrre, billigare och snabbäre." Folk"fl* inllylaricte påi dorustolsvåsendet utvicl'1as ]:'olli-

valcla cl'omare. " Kosfnadsfri rilttshjilp. Strafiråi.te'Lr tciot"
meras. F;ingarna berer]as rjm mojfigt t ll,äl]c till ;or:l'
Jiruksarbete.

VI.

S ocia,[isering. Iiapitalisti"ka lörctag., solt verlie
sarnhällsskaclli$a genoin att -onö11igt IörJyrzr eller {örsärnra
err vara, t,ekimpäs antingen gcnöm soc alisering av liire-
lagen i fråga, ,ö,ller när - detta är låi^n-rp1'gare, genorn atl
sÅhället s-kupat mol dem konkurrcrande företag.

S anr,hällelig hantlclsfl otta.
lJankviisendel övertigcs av sht' n
Slatsligt initiativ för att iuorrr land'els gränser till-

codoc.öra äch f öräclla lanclels 'egna Inalmliilgångar samt
i 'iruiigt. utvirlgande av den samhåiieliga lrro.luktil,ncrl ')uhdistributionen iii-, I

!lnskilda monopol på speciella naturrikeiiumar s:'rsorn

störrc skogar, grur-tr, vattenlalt oclr större Lctvmossltr ör'er'
föres till sarnhåil'et.

V II.
UncLervirsnitrg. lolkslioian bottensliole fill rrlia

br rrr. Frr undct v jsning och skolmlt:errel.
Landsbygctens folliskoleväse1 - - 

g9r9s lik'r''ärdigt rmrd

stäclernas ocl intattas nred sårskilcl hahsyn till landsbi'g-
rlens behov. F'olkskoleundervisningen lågges på eltl så,(l.ant

plan afl kärlek ingjutes tiII jorden 
- 
och jordbrukel' Skolan

åkilies lrån kvrkän. Rättss.vnpunkterna framhävas vicl

rrrr,iärr isrrinfen. \'illJssprak. 
' Vår höqrc sr;olundcrvisnrng

ordnas Lså ått alta ha lika tillgång till den ubbilclning sotu

anlag och håg möjliggöra.
Yrkesskolor samt särskilt den lågre och högre lanf'

bruksundervisningen utvidgas.
Den fria folkh'ilclningsverlisamheten understi)d;es kraf'

iigt.



Några ord om bankväsendet.
Av Ä-oerl.

Bankväsend,ets utvidgning titrl sitt nuvarantle omfång
rned sma nrånga oliIia grenar har gåtlha.rrd r hand m,ed värlrls"
hamiclns- utstråcknrng. Ilandeln r srn början yar llr en-
dast en byiesaffär - den ena, varan byttes'mrot den-andra
- Iiksom den för övrigt nu under kristiden åtei'finnes
hos guJaschen som hyter smör, mjöI, sprit, kaffe etc. m+rt
andra svåråtkom,liga varor. Ur byleshandeln utveckla.
rle sig så småningom handeln.mred. )pengaxna), vilka i hörj,a,n
utgjordes av hudar, pålsa.r, musslr-rr reller ären små meiall,
stänger, och från ilessa senare är det ju rendast ett kort
st,eg tilt 'hand'eln mcd bestämda pråglade mynt av gukl,
silver'eiler koppar:, sonr sedan tog sin hörjan. Genorn
upptächten av nya läniler, t. ex. Am,erika, som medförd,e
stora export-,och importmöjligheter, utl"idgadcs hanrieLn
allt mera ,och va;rornas rnångfaldighet, ,omsåttning och värrJe
ö.kades så befyd,ligt, att de klingande rnynten 

'.icke 
räcktc

tilt för att täcka det slarka penningbehovet, som så små-
ningom gjortle sig giillancle. Det var då som den första
bankverksarnhetlen 55nrud", Bankernas dåvarand'e oc]r äyen
rLuvarande uppgift var och år att avhjii,lpa d,en rådande
brtsten på m-vnt genom betalningsmcioiler, som iiro gmn-
dade på kredit och detta sker Senorn utgivanclet ar'bank-
secllar, checber, våxlar och ål:en genoå b'eviljanclet av
lån.

Banksedlarna ufgivas i allmänh,et endast av de orlik;r
nksbankerna och gålla såsom laghga bethlnrngsmeclel r st.
f .klingantle rnynt. Här i Sverige lia vi fern valiirer:
1,000-, 100", 50-, 10- och 5-kronorssecltrarna. för att e.i
räkna m'ed l-kronorssedlarna (>I{agalundstian>) vilka viri
anfortlran av riksbankern skcila, inlijias i gulrl enligt lagen
av den 30 maj 18?3.

Fråmmande makters secllar köpas ocir säl jas i ban-
kerna und'er no,rmala lider till r.rngefär samma knrscr sorrr
do klingande mynten. itrigstirlern.a hava cmcllertiii slrapal
betyrland'e Iöränclringar genom de stora rutgifter, scm knglt
ålåcger de kngförande liindcrna. l)essa vtlro ttungna, rl_'ts
att indraga-en stor del rv guld- och Eilvermynten, som
användas till dtt l:ctala ournbärliqa för:nörlerrlieter köpta

=": 1?å ,-

i utlantlet, tl,els a,tt ersäbLa myntt'n med bbnkserllar' dels

;.k-;tt';ptt"g" stora"*låi i"ioÅ etter- utom landet' och

tritig.".* 'ilu"" 
"rr. 

korrn.o*Tu u: uul,'ioll1 intriffat'
----- "fofl*tO" tab'ell ger en" litön översikt t'rvc;r: huru kur'

serna und,er krigsårren f örä,ntlraös:

\iqå*l'*,,, l';ii3l'HI,i?l'rr,ill'il'asl'r?iii
lin el1irt]:;";, u;:1 ;l'*l !t::;i il;ill iB,äi

\isx [',il,']'l;';i I ,li,l' ,?3;il 1 ,?3; * I i3;11 | '1:'u

D'e r tahellen upptagnl kurserna .ntgöra den un-ge-

fjtlica r.t.r,* l;tL vilhen' :i'erges riksi'ank iiir'iLldc clt''ck;'t'

i,lrr'äai"r 
""nä1. olei att kuis' n Iör dc Iilingarrd' my!rtr'n

i-ir'iÄä" å, fo'tr putt i {(irhållande h;il licres v' rliril;
guld- eller silverr-årde"- 

F011unt1" tab'ell visar 'den ungelålhga krrnen på guld'

mynten:

1 Puntl Kr.
l0Francs .. )
10 (l ulden ))

10 Dollar ))

l0Rihsmark' ... D

10 Öster. hronor ))

10 Finsl.^a mark )
1 Rubei )

Av övriga b'etalningsmecLel finlas slqm {Qr"li nämnt Yäx'

f r, li.f, 
- 

"f*i"t".. 
\'aietn är' en skuldllörbindelse ut"st'älltl

"? u,""p..utn den s. k' r'äxr:lttställaren eller trassenten

till en annan petsron våxeib'ctalaren iellcr trassaten mecl

ä'"":å;" 
'ltå; ää 

- 
forre t'ill rleu scnatc att betala ett

li""i -t'.I""n lill anlinscn en lrod;e ler"on eller tiII ul-

Jiåi,"^rä"'"öäro"qua".ilr?u,.en clter rn*11161.fen) eller ock.å

;.;;'-;;;.i; ouå '.r, f?jrbinilelse a-v utstjillaren , själv att'

n'äiälu 
**"*"tu" 

titt ,.niitt"t tuu' Våxe1n utställes antin'

I!" 'ätt rräi"i". pa viss 'lag' r-iil -tippvrsandct 
clier viss

fä".iät irppti."ti,r-t eiler uistllitan'tlet'- \'äxern *rä-qte he-

iE:16
i:20

15: -i(toL
8: 89
(: Db
7:20
1: 92
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lalas senas't på an'dra dagen efter förfallodagear i annatIaIl går växeln till s. k. protest. En växel kan över'.
låtas av xemitl,cnten tilt annan-person (endosseras). Vaxelns
variliga uLse'ende framgår av netlanst'åeude avbiictning.

Ett särskilt slag av växlar finnes i Sverge, de s. k.
ripostväxlarna>. De iniördes r lr"crge försl av Sl.erges nks-
bank år 1855. PostvåxeJn slialt betalas vid uplrvisa:rdet
och iir i reget dragen av r:n bank anlinlgcn på sig sj;r,lt-
eller på en annan bank. i'ostvå>llanra köplLs i Ianl<olnl
och utgöra en rnycket bekl'ånr och för: ör,rigt även p.trto-
besparande rr:r,etod för alt siinda porg:rr'iliin ctL sl.lillo
till 'eli annat. En postväxel kan ulan f:rra sändas i ro-
hommend,erat brev, därcmot fnåste man ju viil iiver:sån-
dandet av kontant,er antingen sända en poiianl'isning ellcr
också 'en ,assurerad försåndelsc. I'örkomrnci D,ostväxel kan
man utan svårighet från barrhen där rlen i., int opt 

"r-hålla en dublett eller ctt helt rrytt cxornplar.

Ch,ecker skilja sig från po tväxiar h-uvuilsakiigen däri

art cle ovilkorligän b'ötalas li{i uppvisanclct' llessui'om är

chechen va'nligen utstiillcl åv ]lcrson. att bctalas rv bauk

ell,er bankrtrima av u.lställlircns insaLta rnc'fel, cllcr
a.v en kr'salit s,om stäI]ts till uf sl.ri tlarels lörf og:rnclc av
ifrågavarancle trankhus.. Cirecken a.nvlinrlcs hiir i Sve'rge

Åoti av allmånhctcn vitl övclslitrdandet av pclglr'tilt
utlandet. Om man t. ex. önska,r hctaia en räknirrg i Tysh'
land köper rnan hos en bank en chcck I','dairdc. pi ck:t
Lr,elopp ma,n. har att beta.Ia. Bankcn omrlihnar boloppci
r kronor ,efter den 'f ör clagcll gällande }cutscn iich u1'

ställer ch,ecken på något banl:hus i TyshianrJ där: räk-
ningsavsändar,en erhåller lihtid för tlcnsanlrnl. Liksom
posiväxeln är här ch.:cken av ett bctvrlelsefulli värde'
i'orlob'esparanil'e och även ktrrsbcsparandc. Inorn hank-
väsentl'et förekomma vitx,lar och cltetiii:r mvcliot vmnigt'
Bankerna köpa växlar, den s. k. dirrk'onfering':tr, sonr till-
går så att dcn sisfe intlchrvn.rcn av vii.xoln 'övorlåier
växeln på banken, sorn bet:rlar r-ii.rcin cftor r.lct viirlle
cl'en har på diskon{:er:inqsrlagen l;cliillnat -silitrrtila. alt
rä,nta på växelb,cloppcf från disliontelinesrlagen tiit fÖr-
fallodagen avtlrages. Ile uttänrlslia checkerna liöpas efler'
några proccntis 1ägre krrrs iin rlcn blnlicrna ber:ikna vitl
försäl jningen av likn:r.n11c ch,eckcr. Ilessu lorn fiilckornma
checker inour bankväsendel sclr vi förrIt nämnde då,en
pcrson av sitt tillgodohavarnde hr;s en bank eller av han'
hen titl hans förfogande ställda belopp iinskar utfå någrt
belopp'. Härmetl äro vi inne på andra dcla,r av t'ank-
verksamb'et:en. Intråningen,ocir utlåninqen.

lnlåningen sker huvuclsaklie'en genom mcdlens pla.ce-
rande på sparkasse-, giro- eIIer dt:fositions- ocir ka,pital-
räkning. Sparkasseräkning Iärnpar sig bäsi. som framitår
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av nanrnet, för att gör,a smärre b,esparingar räntebärancle,
I våra sparb.anker 'ernottages å sådan råkning i rog'e,l
huru slola b:lopp som helst, men där håller main octrså
på att uttrg av l<apilalet,ej får ske utan uppsåtgning.
hlos a,ncira ba,nker är d,el där,enol ej tillåfet 'ati lia rnera
ärr Kr. 3,1100 :- inn esfåeurde, nr,en i stället får man 'tir.gaul åtnrilston,e intill Kr. 1,000:- p,cr mån,ad utan upp"
sagn rng.

På giroråikriing emLoitaga tranllern.a
grånsade belopp. Utfagning lår också
sågning.

penningar till obe-
äga rurn utan 'upp-

I}e n; Oon'tal- och d,eposition,sråkning insatta medlen,
äro i regel återbetalbar.a fyra rnånader efter uppsägnrLrg.
-qkillnaclen rnellan d,ess,a, råkningar är: att rii;ntan på kapr-
ta,lråkninrgen lägg,es till kapitalet och såleders gelast blir
räntebär.ande nl,edan .råntan på dep,ositionsräkn.ingen utbe-
talas rnot kvitto och ;uvskrives på d,ep,6sili6nskviLlct.

Ilånt.an på delositions" oth kapitalräkning,cn är alltid
Iika oclr relativt hög (5 olo e. b't12 olo). Spar)rasrseräntaa
vanligen en halv procent lägre, medan dåremot giroräniarr
s,onl r'egel ,endast brukar uppgå 'till en ä två nögs,t tre
i'rt'ccrrt.

Till utlåningsråkningarna hör d'en först nänrnd,a växrl.
diskonterin.gen samt lån mot x,everser med hyp,otek och
krediliv och löpanrle rålkningarna. Hit kan också räknae
birnkernas beviljand'e av r'emb,our.s'er.

Bankerna bevilja Iån i allmänhet på högsf sex mä-
nåd,er ,eller högst lre månarlers uppsägning. Tiden beror
på den rsäkerhet som presteras. Man brukar skilja mel-
lan två slag av säkerh,eter, nåmligen r.e,als,åkerhet och tramn-
siikerhe,t. Med reaisäke,rhe't nle,nas obliga ion,er, banklott-
brev, a.kfi'er, intgckningar, bankdep,o'sition,sbevis, m. m.
Namnsäke het betytler att ,ern annan person, s. k. bcrgens-
c,ller löf besman, åtager sig 1äntagarens f örb'indelse f ör ri en
häntl,els,e d,enne icke kan uppfylla d,ensa,mma.

Kreditivråkning (kassakretlitiv) öppnas av bankerna fijr
p'ers'on eller firma vilken ,ej år betjånt av iett sLående lån
rrLan t.,ex. den ena dagen b,ehöver använda sig a.v rredit,
metlan han på d,en anclra dagen kan ha tillråckliga medcl
atI b.eta]a e'n d,el av ellerr hela siin ,sku]d. Råkningen
får användas infill ,en viss skulclsumma och insättniugar
samt uttag 1å ske enligt samma grunder s,orn å giroriik-
nilg,en. llrlkningen !,eviljas i ,allmänhet på ebt år i taqol.

L,öpande räkningar: är h'elt ,e,nkeli ,en homb'ination av
giro- och kr,eilitivräkning.en. ['Iedan å kreditllråkningeh
endast skuld kan föroko'mma flrar löpanideräkningsf,ravaren rät.
tighet ait lta rsårä1 tillgodoha;r-ande som skulcl å sitt lcont-r.

Remh,ours,er är en kredit ufeslutande mot varor och
affrlren av.reckias på ungc{år föllande sätrt. En firma har
köpt varor hos 'e,n firma på annan plats. B,etalningen skall
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sko onredolbail {1å valaD avlårstats diir siiljaren bor'
nrerldelar banlien mot gilka doirurncnt säIjaren åger at-t

tr( ,;pr.an öpirnar tlå gcnorfi siti bank en tetnbours '{}ch
uttå, iitvi,l]' I rcgcl 'irandlar det om konnossemcnt eller
i:irrrvåssfrakts,,del övcl vara,n, -[akt,r-rrn elier al'slirifb'al'
i[.rs"tr]u,l s",r,t tarligen ävcn försrikr:irLgspolis' Eanken
u.pr)når t sitr trtr sutnätu LentboLtt.r -på såljarcrls plats och
iliii eriiå1tcr clenne nrot avl:imrranr.'iåt av de cr{orilorliga
llafpel'cn cl,cn övelensliorit,na. köpesliiliitrgen.. Som säker'
l,,i "for rlviika Lransaktioncl betinga sig bankt:rrla arLlingen

l'iss rr:alsäkerlLet eller också att in viss sumnia inbetalas
i lörskoll och tiå utgör den avslin'da' valan, s'om i a'11'

Ir;irLet, cht:igotas till ör'r av b:rliron gotllcinrl s;terlil-iir clier
rlilahl till banlien, den yttcrlig;rrr: siikerheien'

Förutorn tle niinrutla rör'elscgrcnartra finna's i bankl:rna
oir cleJ a;rdra rörelst:r siisoru. utf Llr'ialdet av resckrlclitir"
fonrirnliklarrörclscn, utlL\ r'n itrg av kassaia"k, f ön'a'ring av

r.:irrlcpapper, m, rn. i\.rbet.sti,lun, 'som 'd-ert utomståcn'lr-'
i rllöairhet tror errclasb råcltcl dcn i'tirl bankerna åro pppnl
liir oi.rhlikcrr, ät irtlnirlstono i huvtLdst:rtlens stora hankcr
urr;ira, lirs. I)et stilLsi.a a,r:bctel börjas kanskc oftast iör:st

itirr sr;ir,giringsJags, ,iii ljSnstcrr,alriien 6 l^r t n b''JrrnLlla

alla undei ria!ens"lopp inlionrna ärendon, då jrr i allmiirt'
hi-.| rles"*a ä.ro a,v bråiislrandc naiur. Dct har rtnder krigs-

iirlcrr 11int att tjii,nstgö1inq::liden i16rle.r 1ånga perioder räckt
i rcnornsrrili. riri,la lrli I2--15 iimm:rr orh ljii rrslqörirrgen
,ir"s.ikell icke clcrr sinoiiur s'lnl utonisLå'enr]e oilt:rsf (än-

ker s iiJ.

\fEd behov aY afila slags

$venska fackfÖrbundens
ad resser.

Landsorganisationen'
Lanilssekrctal'i atct : La ndsrr rganisa tiort ens h tis, t) a rn-

husgat. 16, I."""'äip.,iitionen öppen var<lag:rr ki' !0"' 4' I-tirdagar
10-2.

tiikst. J 78" St -t. 4:10!'
i;åittAi.tt: Lantlsseklclaliatet, Stoclilrolnr C'
t.i"Ät-ti - 

"O 
tci s, L,and ssehretar" i:r tct il' j' 

: :si 9 :l: hol lll'
t,"n,itot gaorisnlioncn ä{tlr'" d('l; tt'r. ICIS,ll{{i'14{i-ntctl

r."r,rr"i'"1'i;.ä.i:rrle å iiiir'iretla' irngivnir Iachfiirl.nd"
(1i1'191?, I 40,802 nedlctumirt'.)

Svens[<a Bageri- och Konditoriirrdurst!'iirrbetare-
förb,-rndet.

Iiör'b unclsex;)editio n : U pplant{sgatan
trolm C. P,ilist.'40 49. St.-t' 61 11.'-"--Lxpeditiotrstic{: lorsdagar 10'2 och
söcliendagar l0 -'1"

Svenska Bleck' ock Plåtslagareförbunclet'
Iixpedition: l'-ramniis, Älvsiö' Rihst' Älvsjii 3{' 511-"'t'

Örby 2 08.

$venska Bokbindareförbu ndet'
Flxuetlition: Folkets I{ris ii norr' 1 tr', Stotliholm C',

ct.-1. 1J0 31. lirpeditionstid: 7'30-iJ'30 c' tn'

Svenska Bryggeriarbetarförbu ndet'

Flxnedition; Iolliets IIr:s å norr, 'tr tr' Stockholm C'

RikJ'äi sitSI-t. zrt oo. Expetlitionstid: vardagar 7-*8 e' nt'

2, Itr, Siocli-

i]- :. ( lYl'lliil

fi(mmtnrhffiffi$tmm$ [mr
kan Ni alitid förtroendefullt väncJa

Fder till

Stiiirrov oclr prieuppgi{t 8än rles

Itr, $tuthilnlrn.
gratio på begärån



De Förenade Förbunden.
lixpeditiorr: (iritgatan 81, 1 tr, Stockholm Sö. Rilist.

96 6E. Sl.-r. 3t 7 83.

Folkets Ombudsman naförenin g.

Kontor': Yåsterlånggatan 47, 2 tr. Slockholn. Riksl".
F ollict 24. st.-t. 259 82.

Svenska Gjr"rtareförbundet.
Iixpcdition: trndustripalatsct, 2 tr. Stockholnr. In-

gring från Norra Bantorget. Rihst. 91 77. St.-t. 105 48.

Sv. Grov- och Fabriksarbetarförbundet.
lixpedition: Ilarnhusgatan 16, 3 tr., Stockholm C.

Ilikst. 8690. St.-t. 9162. (Såklast lil. 12-2 och 6-7.)
Telegramadrcss: Grovarbetaren, Stockholm.

Svenska Gruvi nd ustriarbetareförbu ndet,
Expedition: Barnhusgatan 16, 2 tr. Rihst. 13385

st.-t 54 65.

tven ska Handelsarbetareförbu ndet.
I:)xpedition: Folhct IIus, [,Ialnrö. Rihst. 25 91.

Svenska Handskarbetareförbu ndet.
J. Ä. Ehstrand, Nlöllegatan 7, Lund.

Sven ska Hattarbetar förbu ndet.
f)scar Magnusson, Fridhemsgatan 10 A, 4 tr. Stock-

holm. St.-t. I(. 2059.

TILLVERKAR i
DE B;ASTA i

5TÄMPI-ÄPhNA :
a

!E{.r*.trEr!
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Svenska Kakelu gnsmakareförbu ndet'
Expedition: Irollicts IIus å siider, Bangår'dsgatan 4'

3 1r. S[ochholm. St -t. :]16 03.

Svenska Kommu nalarbetarförbu ndet'
Expetlition: Barnhrisgatan 1ti, 4 tr', Stockholm C'

Rikst. i23 37. St.-t.223 92. 'bxpetlitionstid: r'ardagar 12-3,
1ördagar 12-2.

lnt. Litografiska Förbundet.
r\. \Vijh. Ilornsgatan 106 Stockholrn. St'-t' Sö' 75 69'

Svenska Metalli nd ustriarbetareförbu ndet'
F)xpedition: Barnhusgatan 16, 3 tr., Stockholm C'

Rikst. 21 08. St.-t. 9'141
Ilxpeditionstid: Söckendagar 1-2 samt torsdagar

ävcn 6-7 e. m.

Svenska M urareförbu ndet'
Nils Perss<ln, Södra Långgatan 13, Malmö. Rikst 12 21'

Svenska Måleriarbetareförbu ndet'
Expedition: Barnhusgatatt Jq,4 tr' Stochholm (i'

Riksl- '59 13. St.-t. 55 83' Expeditionstid: 13-3, Lörda-
gar 12-2.

Skand, Sadelmakare- och Tapetserareförbu ndet.

J. P. Jönsson, Gråbrödretorl' 13, I{öpenhamn K'
Telef'. tsven 206,

FI,ÄTTTBLOMMOR
RIKT URVAL BILLIGA PRISER,

LA FLEUR,
A5 PE€]TryLry-GgATAjy A5

STOCKHOLM.
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Sv. Sko- och Läderindustriarbetareförbundet.
Expedition: Upplandsgatan 2, 1 tr. Stockholm, Rikst"

56 9,1 St.-t. Ilr. 39 49.
Expeditionstid: hclgiria tlagar' 12--2 och 5--7 e. m"

uiorn å lördaglr'.

Svenska 8krädderiarbetareförbundet.
Expeclition: Folhcls Hus å norr, 2 tr., Stockholm

C" Rihst. 37 41. St.-t. 211 03. Iirpeditionstid: allrr helg-
fria clagar 12-i).

Sv. Slakter.- och Charkuteriarbetareförbunclet.
Expedition: Upplandrgatan 2,2tr Stocliholm. St.-t.

Br. 18 tr1. liilist. {17 -15. Expediiionst.irl: 12-4. I'orsda-
gar 10-2 och 5- 7.

Svenska Stenindustriarbetareförbundet.
S Ienindu striarbetarcförbundets expedition, Halmstad,

Rikst. 5 70

Sv. Sågverl<sincj ustriarbetareförbu ndet.
Sågverksindustriarbetareförbuirdets expe,lltion, Fol-

kets IIus Gär'le. Rik:;t. 1077.

lnt. Tobaksardetareförbundet.
. A. I{instrand, I}rånntr1'r'hagatan 60, 1 tr. Stoclthohn.

llikst. 548E. St.-1. Sö. 71i1.

Försäkra Hr
medan Ni är ung, då premierna äro lägst

FOLKHT

TELEFONER:

Riks: Namnanrop Folket.
€thlme: 6226.

Kooperation ens livl'örsäk'
rirrgsan stait.

Fonderna användas i de
försäkrades intresse.

Försäkringsbestånd :

43 milj.
Fonder; över 3 milj.
Delägare: 45,ooo.
Omtrud över hela landei.

- 18å '-

$venska Transportarbetareförb u ndet.
Bxueditiou: llarnhusgatan 16, 4 tr', Stochholm C'

Rit(st. i137. St.-t 105 55. 
-Telegramadress: Transportar-

bete, Stocliirolrn.

Svenska Träarbetareförbu ndet'
Expctiition: Barnhusgatan 16 Stockholnt C, 2 tr' fl-ihst'

39 -17. St.-1. 207 67. Teicgl'amatllcss: 'I'räar betareförbtln-
dei ttt Stockholnr.

Svenska Tu n n bi nderiarbetareförbu ndet.
J... Ilasselquist, Grevmagnigatan 9' 3 tr' Stockholm'

sr. 1 0. 6718,

Sv. Väg- oc h Vatten byg g ri adsarb etaref örb u nd et.
llipctiition: X(rylbo. Rikst. 31' Krylbo.

Utanför landorganisationen stående
fackförbund.

Armöns Civilla Personalsförbund'
Kassör Olov Johansson,-Grevgatan 54, ö. g' li tr' St'-t'

r) u; sl.

Svenska Elektriska Arbetareförbundet.
Expedition: Tunnelgatan 19 B, 3 tr, medl. l/r 1918

5.ir00. 
'Expeditionstid: 11--2 samt måndagar och freda-

gar 7--9 c. r-r'r. Iiilist. 113 96. St.-t. 89 27.

$venska Eldare-Unionen,
ALrcXra Långgatan 46, Göteborg. Rikst. 127 76.

VAR FCIR sKA.LL NI FUNDEFRA,
ijver. vaf Ni kan höpa Iidra varor billigåst, när
Ni har vrlr firma att tillgå. Vår katalog förhjål-
per Irtlcr ailtid att göra törmåoliga inköp. Den

irrnclrirllcr en i dessa tider förbluffande stor soi-
tering varor, och Ni kan med låtthet utr'älja och

rrlan j)csvnr hemköpa snart sagt allt vad Ni be-

htiver för hemmet och det dagliga livet' Priserna
iiro biUiga; kvalitEerna goda. Rehvirera därför
gerrast vår l(atalog, sorn erhfilles gralis rnot endast
portolösen,

Ånrcn a r/olm, stockholm'
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Sve nska Frisörbiträdesförb u n det.

I{orrsp. Einar llåliansson Bergsgatan 36, Stockho]rr
K. Rihst. Kungsh. 4 05. St.-t. 16341, ingåtl i Landsorga'
nisationen febr. 1918.

Svenska Hospitalspersonalsförbundet.
P. A. Söderrnan, Ilospitalct, Utrlpsala.

Sv. Hospitalens Ekonomiförbund.
Ordf. rnålaremästare C. E. N[obert, Stockholms

Hospital.

Sverges Hotel- och Restau rangpersonalsförbu nd.
Ordf. Eric Wintzell, Östra Järnviigsgatan 8, Stockholrn'

Svenska Järnvägsman naförbu n d et.
Nledlemsantal 1/r 1918, 27 850.
Expedition: Barnhusgatan 16, 2 tr., Stockholm C.
Expeditionstid: vardagar 10-11 och 6-7, samt un-

der tiden sept.-april även sön- och helgdagar 10-12
Rikst. 76 66. St.-t. 76 58.

ffiil*'*l*f*tl
Livc-ns Kolruponr A.-8. ffi-ii$
l,.rn'*s1!"t"iii'ili l8l*rort' srocKHoLH 

" $F.

Sverges Lokornotivman naförbu nd'

\iedlcrnsanla-l 1, r 19llJ, 4'489.
filn.Aiiio., S:t Erilisplan 2, Stocl<ltolrrr C' Itikst'

r'-16 21. ' St.-t. 2:11 05.

Mari nens Varvsarbetarförb u n d.

Örtlf. Oscar Jönsson, Ploggatan 7, I tr", Stockholnr'

Svenska Postman naförbu ndet.

Exped,ition: Kungsg:rtan 54, 5 tr., Stochholor C'

Riksr. ö6 0 t. st.-1. 26i sfi.

Svenska Sjömans-Unionen.
Äntlra Långgatan '16, Göteborg. Rihst' 126 8ii'

Svenska Stuckatörförbu ndet'
Iiorresp. O. V' Särström, Bar.rgårtlsgatan 4, 2 tr' St'-t'

309 32.

Sv. Textilarbetareförbu ndet.

Adress l"olirets Hus Norrköping. Rihst' 9 29'

Sverges Tullman naförening.

Gentralstyrelsens expedition : Österlånggat 49, Stock'
holtn. St.-t' S. 98 94.

Svenska TYPog rafförbu ndet.

l(edlemsantal 1/r 1918, 5'846'
Einedition: Jakobsgatan 22 Ä, I tr. Rikst' ?.1 06. St.-t.

62 47. 'F.xpcditionstid: helgfria dagar 11-3'

Sverges Demokratiska Jordbrukarförbund.
Kassör och liorr. sehrctcrare Iiolke Palm, Dalag' 1

C, Stochholm

Skogs- och Lantarbetareförbundet'
Korr, riksdagsman C, O. Johansson, Sollefteå'
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$TOO([|Ollll$ BOffil{NlJ$TRI AI(TIEEOLA$
BOKTRYCKERI OCH BOKBINDERI

Rikstel.2521
Sthlms. 93 8?

STOCKHOLM
Pipersgatan 3l

Januari.

I 1887 Doe Blanqui,
+ fSrt. l)oi dcn norska socialdc-

Åoktaten Dr Nissen.
10. 1q00. Bildades den fÖrsta social-

demokratiska ungcloms-
klubben i Norge'

1j- 10i3. Valdes Poincar€ till prcsi-
dent i Franktike'

J5. 1809' Dog J. Proudhon, fransk
socialekonom'

ls. 1900. Dog John Ruskin'
,1f. 1g05. Btoäiea qatudemonstrationer

i Fctrosrad.
28. l9l8 Utropadcs"den finska arbc-

tarreoubliken'
28 -r/:. lQlS. Val.{iga strcjkrorclscr i

Bctlin.

Februari.
4. 1740. Föddes Bellman'
5. 1804. Föddee Runeberg.
5. 1839. Föddcs August Palm'
6- 1Q14. Bondetåset'

1t. 1sI8, Förklaraäes i Brest freds-
tillstånd mellan RYssland
och Tvskland.

22. 1810. Föddes Äuqust Bebel' den
tvske socialistledarcn.

23- 1845. [ltbiörfebruarirevolutioncn.

Mars,
1'-8. 1q17. Valdiga streiket i Ryss-

land' inlcdningen till rc-
volutionen.

a l9l?. Böriade rcvolutionen i RYss-
lånds städcr och industri-
samhällen.

10. 1q17. Duman uPPlöses av rcg€-
tinsen ni obcstemd tid'

Il- 1917" Du-ai ftitklqrar sig ej lyda
den kciserliga uPPlös-
ningsukasen ulan lillsätl€r
en txekutiv kommitti som
g€nast linner Pctrograds
iatnison På sin sida, häk-
t-ar ministrarna och föt-
klarar sig skola skaPa cn
nY regcring.

- 189 -

Ford omtima"
11. 1843. Föddes Harakl Höffding,

dansk filosof'
11. 18gq. Stor visselkonsert för kron-

otins Gustaf i Kristiania
13. 1881. Doiades Alcxander lll av

RYssiand genom ctt bomb-
attentat.

14. 1883. Dos Karl Marx'
15. lql?. Den nya ryska rcgcringen är

ferdic. Furst Lvoff åt
miniitcrPresident. Tsar
Nikolai abdikcrar.

18. 1913. Mördades konung Georg
av Grckland'

18, 1848. Revolution i V'ien o. Betlin'
zi. tOr;. Rvska regeringen låter hakta

'exisarin oih hans gemäl
'och för dem som fångar
till Tsatkoic Selo. - I'e-
qcringen Påbjuder ri den

'iistoriskå 
rättvisansnamnD

allmän Politisk amncsti.
25, 1872. Domdcs Bcbcl och l.ieb-

knccht till z års straff-
arbete'

30. 1890. Bildades arbelarnas fackliga
Iandsorqanilation i Norgc'

31. 1917. Forklaradä Östetrike sig
villigt till fredsunder-
handl ingar.

APril'
2. 1805. Föddcs den danske äventyrs-

författaren H. C. .An-
dersen,

4. 1917. Amerika förklarar Tyskland
kri g.

8. 1917, Bildai den Svenska Fack-
oooositionen.

11. 1S25. Fod'däs Ferdinand Lassalle
13. lqi7. Passerar Lcnin Stockholm

Då väg hem lill RYssland
efter nrångårig landsflYkt

14. 1865. Mördades dln amerikanska
oresidcnten Lincoln'

17. 19i7. Veåterviks arbelare göra di-
rckt auktion mot hunger-
stvr€ l.

20- 1371. Dos'Pierre Leroux, fransk
alitator, som skaPadc or'
d.t !ocirlism.
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lllilllslm
ADVOKAT

DROTTNINGGATAN 35, STHLM.

llullfioru

R|KS. TEL. 7534. ALLM. TEL. 75 34.

nAccrqÅNqqR ocH

ANDRA JURI DISRA UPPDRAQ,

nÅprnÅqNtNeAR

/<0NCORSetD KL, /0^-4 E. M.

1(l1

23. 1906. Hemliq rysk arbciarckon-
src$ i Stockholm'

21 1017. Sto"ckholms arbctarc kYåva i
dcmonstration utanför
riksdagshuset bröd och
frihet'

24. 1898. Utbrot lttig mcllan Amerika
och Soanien.

2i. 17q2. Komponårade Rougct de'
Lisle marseljåsen.

2-1-30. r.rro. Kongrcssen i Kienlal- 
{Schweiz). Zinrmctwald-
internationalcns andra
kongress

M"j.
6. 1758. Föddes RobcsPierrc' den

storc franske (cvolutio-
nälen'

6. 1877. DoqJohan LudvigRunebcrg,
cn av dc YPPcrsta diktarna
nä svenskt sPråk.

10. 1620. Foid"t Rousei dc L'isle,
marseliäscns författare

10. 1904. Dog Flenrv Sranlcy, uPP-
åcktsresande i ,Alrika, cn
av Kongostatcns grurrd-
läggarc

16. 1703. Grundlrde Tsar Peler milt
under krjset mcd Karl
Xll S:t Petersburg På
svcnskt ontåde'

11. 1330. lnvigdes Konstant-inopel'
rometska rikets huvud-
stad.

11. l81S- Krönles Beriladotlska ältcns
stamfadct. K,rl XIV Jo-
han i Stockholm'

11. 1S38. Dos i Paris Tallcyrand, en

å-v världshistoriens störstä
diDlomafcr. Han var en

måstatc i Iörslällnings-
konst€ll' som han hän-
sYnslöst anvåndc' Siälv
h;r han vtlrrt,'alt umän-
niskan lårr sPråket lör
åil kunna dölja sina
tankar.)

15. 1470 Dog l(arl Vlll Knulson'
i1a^ var 1re gånger
konuns i Svcrige'

I 5 1 738. Sr lndcrna iammantådde Un-
der denna riksdag - en

rv frihetstidtns vikti-
Siste - uPPkomna Parl!'
ir^t"^ 

- rh^ttat, och
D nössof )).

14 1912. Dos August Strindberg

l(o n su mtio nsfö ren i ngen
STOCKHOLM

med ornneid
är konsumenter-
nas eget företag.

Egen Pröduktion av!

Charkuteriyator ' Btöd Ftulttlton$elYer,

F ö rsä I j n i n g s s u l.t-tlrld:
1916 Kr.2.776.174
1917 ,, 4,311.624
1918 till 3o/u ,, 3'33().497
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till duglig elehtrisk monlör", inaskiuist,
verknrnstai'e, ritare, eleirtroteknilier, ång-
pan neskötarc, ångm ashini st, etc' genområr
irntlelvisning på korrespondens, Varkcn
uraktil< cllcr lörl<ulrskrp cl'[ol'drrs. t)bs.!
Våra kurser rekonrtnendcras av flera av
vårt lands mest framstående ingeniörer,
såsonr orofessorer, industri- och kraft-
verkschöfer. elektricitetsverl<sföresiåndare,
montageingeniörer etc. En mängd. iq{vg
bekrålta dctta. Vi undervisa iiven i flera
er-rskilda iimnen, såsom lVtrltematili, [Ieli:r-
ni k, I\lashinskt'ivtr i n g, llllck t t'icitctsl a ra. l,i li-
slrörnsrnasl<incr, \';ixclstl'ömstnrsl<iner,
A ngpn n no r,'in gntrtsl< i rrc r, Årrgt u rLii ncr', \'lr l-
teriåotorer, deras sliötsel och clriIt Yiixcl-
strö m steot'i, Elchtri slia lampor clch v ii rrn c-
:rpparater, Elehtriska leclningar oc;h deras
monteringar, Fåltmätning och arrviigning,
Ilättshrivrringsliira nr fl. - Ilegiir prospelit!

Ni ethirlier det gratis'

Sveriges Tekniska Korrespondensinstitut,
Dir,: Civilingenirjr C, Ir. I-uudbetg

Kungsgatan 1i0, Malmö.
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iö. l'ri;- kyska regerirtgtn rtl'rrritru-
etas. Ttc socialister in'
ftäda i densamma-

li-lB. lut i. Sverges sociaidcntoLra-
tiska v;trslerpariis kolisli-
lueralde kongress.

20. 1tJ17. Irriedrich Ädler dömd till
döden för mordcf av ttats-
minis!er Stitrgh!..

23. lql5. )lJl;en iörklarar Osterrik<
krig.

Jurti.

5. 19i7. Blodbacler på Custav Ädo!fs
Torg i Stockholm, då
lrbela!massorna sarllats
Iör rtt höra 5tatsnri[is-
reYns svir på Biantings o.
Wennerströras intetpella-
tioneT om po)itilk ny-
orienteting.

11. 1q0:1. Statskupp i Scrbien. I(onun-
gen .reh drottnirgen
skötos.

11, 19i?. Statskupp i Gtehland. Kung
Konslanlia oclr kronPrin-
ien tvingå! abdikera.
Prins Alexander utroPas
till kung.

l6 190,1. Sköts Finlands förtryckare
Bobrikoff av Schauman.

17. 1S08. Föddes cn av Norgesstörsta
diktare, llenrich \Uergc-
larr d,

23. lrll3. I1öriade borgarktiget i Päti s

26 1836. Dog Rorrgct d. L'isle, mar-
seliäsens diktarc.

zfr. 1310. Dos lasef Michel Monlgoi-
lrer, Iranslt iYsiker, till-
santmans med brodern
uppfjnnare av luftbal-
I onscn,

i,. l,/r, Dos dlortio Vasrri, beriirnr!
iiaiiens"k arkitekt och må-
larc. Inom atkitekturen
var han sln tids störåts
nästat" Hans fö{nämstr
verk är Uffiziertra i

Florens.
1993- Ändra Balkankriget tog sin

börian.
i53.l, I-öJde; i Hamirurg EdwarJ

Nonnen, agrolront, 3t und'
lieerre åv d€l lör5ta
lniätbrukiinslitutet i Sv<'
ti ge'

,Ittli'

1904. Bildgctcs Ilulgaricns facltliga
landsorganisalion,

1307. Dog Edvard I, konung av
En'1tard. lJ nder hans i id
lrdcs qrundca till fn8,-
tarr.ls Lonsrilutionellr fri-
he1, därigcnom ntt under-
huset blev en laglig kor-
porati on.

28

30

Rådgivare f ör basaranordmare,
Nlr I heter en bok eom l9lB utgivits av oss.

Den innehåller €n stor mängcl nyå id6er och ut-
fiirliga beskriv ningar å basarspel m. tn. Ta lrika
illr.lstralioner förlydliga texten. 0en erhålles fritt"
Vi tillhrndehålla tlärjåimto allehanda varor, a.ppåra-
ter och tillbetrör för basarer. tolnbolor 0ch lotterier.
Vår' firnna är äldst pä området ocb anlilas av dB

fleota basarer landet run[. TilI d.en, som fiirst
beyisar, att nåUon annån !everorar förmånligare oeh
me rtr rikhaltigt 0ch reelt, betsla oi kontsnt

2,ooo kronar, Begär fritt vår ('Rådgivaro(r00h Prigkurant
flir baearer.

Wesslings Kortvaru A"-8", Stockhotrm"
49 Kornhamnstor&',

FolkkalenLler':r ?919 ta



Eder ålder, boningsort eller nuvarantle syssels.iittning.ut'
[öra ei nisot hinder"vid rår utrclervisttitlg. Ar'{illerna rilo
Iäga. i+ctntiri"gslillkorerr s1'ttnerligctt förmånIiga l'iiroli'Ierr
o5egränsad. Inga antlra lörliunskaper erlbrdras iin atL liunna
liisa och skriva-

-,194 -

Tusentals perso-

ner kunna peka på

vår undervisning
pr korrespondens

såsam detmedel. varioenom de
kommit i besitlning ai fö'mån-
liga, vä!avlönade platser. De
lri anrånl sitt:r Ictligu slltn.ler
till studier. Qör som dessa!
Genomgir någon av virra /OO-fals
kurser aclr uibilda Er dårige-
norn till speciåIist inorn en
viss brlnsctr.

FrospeXrt-I(upong
. 

I{erprnods tr(orrespon denslnstitut
Slottsgat. 68 B Dtlt. Id" S. IIEITtr,IOD lÄalrrrö

Sånd rnig gratis och utan 1örbindclse å rnin sida Ert iiln-
streratle prospekt för den bransch eller clen kurs fratrtför
Iiiircu jag skri\.it ett X.
Aftiirsrnan lÄogpanneskötare lFolkhiigsl<olektrt's

Irrstitut(,t orrrfallal fillianrle avtL'lrtingar: Merkantila in'
stitutet, Språhinstitute t, Tekniska institulet, Realskolan, Slu-
clentavdet h! nae n " 1 u rid i; ka avdel n i n qen, La nt bru ksavde I n i nge n
sanl. Cecknfnas'-"och I'lålninassko!än. Clreferna lör' tlt' olika
avrlelningarni äro universiiels- eller fackbildade cttrar på
sitt omrficle.

OES,! Våra kurser ära utarbetade med största omsorg
och med särskild hänsyn till det praktiska Iivets fordrirgar
samt ha av såt'ä! fackmiän som elever erhålliit de högsta er'
kännanden, Flera tusen kronor användas årligen på omar'
betnino, förbättrinq och rnodernisering av kuiserna'

tf.yii nedanståände kupong och sänd den,till ost i öppet
huvert frirnärkt med 4 öre.

Alliirsrnrlt l^{rcDrulrcskötrre I l"olkhi,gsl(oltskll|s
Boklörere. Konlorist I l.r ;i br--l'dli lrål 1., re I Laulrna-rr uasholeli.
Xassör, Slcnosruf I t,a(lrrc.-fii|csl51y4. I snråbrul(rr|lrurs
l(orreslrorrclent I Lantlir.-irrsneklor I lterlskrrteliurs
Rlggrnrisl.a|e lFörraltrr,. lsludenll(urse.
l-leklrisk rnaskirristl I(ronol;instnrrr I lnlråcleskurser
Elektrisli r)ronlör | 'fecknar<' I Språk: lysl(a er!g' l-
Arrgrttuskinist I Korrstrnålurc I shu. frrrrrka, rlskit

.N'a nr n

Rostod Posfa.Ires.s
F'olkl;aI.

8. 1497. Vasco da Gama seglar med
4 enkom för ändamälet
byggda fartyg utföt Tai-o
foi'itt omkring soCra Af*
rika söka en siöväg till
I ndien.

8. 1855. Dog William Edwatd Patry,
engelsk sjöofficcr, ishavs-
fararc. Han deltog i en
och ledde 1r€ expeditio-
net i syftc att söka nord-
västpassagen.

8. 1859. Konung Osltar I rlog och
Karl"XV bl*v konung.

8, 1864. Dog i Ängcrmanland Peile
Ä'1.olin, skriftstållare Han
var 1887-1890 clcv vid
Äkedcmien för de fria
konsterna i Stockholm,
nterr åtetvände till hem-
bygden och levde som
enstöring På ctt torP
djupt inne i ödemärken,
l.-ämoandc rned de hår-
drstL beLvmnrer tör ut-
komsten, 

-Molins 
efter-

lämnade skigset utgåvos
av G. af qeiietslam un-
dcr t i teln o.Adalcns pocsi u.

13. 1645. Dog Michacl Feodorovitsch
Romanov, tsar av llYss-
iand. Under hans tegc-
ri'rq blev (1Ö3J1 tobaks-
rökning förb.iuden i RYss-
land vid straff av nåsans
avskärande,

I3. 17q3- Mördas Mårat av Chatlotte
Cordav. Eftcr flera för-
sok ati traffa honom fick
hon tör€träde då han 1åg

i badet. tlon stack snabbt
en mcdhavd bordskniv i
vånstta sidan av Marats
bröst, vatvid han genast
uppqav andan.

I l. 1870. Förtaiskade Bismark Esmer-' 
dcpeschcn.

14. 1784. Stormadcs Bastiljetr i Paris-
15. 1845. Föddes dennorskesocialde-

rnokratiske ledaren Cht.
Holterman Knudsen.

23. lgl4, Österrikc sånder ultimatum
till Scrbien.

25.
27.

28.
28.

,a
29.

1830 Julirevolutionen i Paris.
1914. Tvsklands arbetarc dcmo'r-

strcra mot kriget.
1781. Avtätlades RobcsPierle.
1911. Världskriqet böriar, Olter'

rikc förklarar Scrbicn
krig'

1904. Mördades Plehwe'
1914. Ryssland mobiliserar vid

Yä5lra gränsen' I nl?rna-
tionella soc, byrän sam-
mantråd€r i Bryssel.

-- i9ö -
3tJ. 1U14, AvLrvtcs de diplonlatiska

lörbindels?r meilan RYsr'
land urh Österrike

Attgusli.
1. l0L-1. Tysklanci lörklrrar Ryss

iand kris.
3. 1914. Tyskland förkletat Frank

tikc kris.
4. 1o14. England f<;iklotot lysklrrrd

kris.
6. 1914. Ösrerilkc förklarar RYss-

land kris.
20. )S80. Hemlig tyik sociaiistkonfe-

rens i Schrveiz.
30. iq0q. {i:te intetnationclia fackföre-

-. ningskongrerscn i Paris'
31. 1')05. Oppnadcs fö'handli'rBsrna i

Kadstad.

Seplemlscr.
2. 1839. l--öddes Hen:y Geotge.
2. 1367. Intc,rnationalens and.ra kon-

gress i Lrussane-
3. Iql4. Föll dan tyskcsocialistleda-

ten, dr. I.udvig Ftank i
i.riget.

4. 19i0. Irattar Högsta dornstolen be-
slut i förtäderimålet. Hög*
lund dömes ti1l- års och
Oljelund lill B månaders
fängelse för )fölsök att
fdrleda 1il! ohörsamhet

' mot lag och laga myndig-
hetD. Hedön frikännes.

5--8. 1915, Konfetcnsen i Zimmer-
wald, där den tredje I nter-
nationalen grundlades.

5 -12. 191'1. Zimmervaldtörel scng
tredje kongress avhålles
i Stockholm.

14. 1321. Föddes Dante.
1?. 1911. Skiits Stolypin.
20. 187q. Bcfriadcs Dreyfus.

Oktober.
3. 1896.

4. 1897.
7. t877.

Dog Williaam Morris, eng-
elsk socialkoastnår.

tltbröt boerkriget.
Började processen mot Chi-

k agornar ki stt rna
Fitddcs Karl Kautskv.
Utbröt första Balka;krignt.
Antages tyska socialistiagen.
Mördade Friedrich Acllet

den österrikiske minister-
presidenten gteve Karl
Stlirgkh.

Undertecknades Karlstads-
överenskomnel sen"

Ryssland fairklarar Turkiet
krig.

16. 1854.
17. L912.
19.1878.
21;1916.

26. 1905"

31.191,1,
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Sverlges utan jårnförelse

m€st vålrenommerade
korrespondensskola

\./
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KTINSKAP AR MAKT

X'POO kn. i preernien En l$ormulänbok
utdelas åriiqen under I med 300 0lika folmsläI tilldelas

Jauuari ilånad, I gratis vIrl6 nyin$lriven el8v.

Ni l(an studera i Edert hern på lediga strnder. Det har ingen
.{elce vllka förkrrnskaner Ni äser, var Ni är bosatt eller hur gan-betvdelse vllka förkunskaper Ni äg6r, var Ni är bosatt eller hur ganr-

-äi Ni at. Vi undervisi i en mä"ned olika läroämrren, blend vilka vi
särskilt vilja tramhålla följandc synnlrligen praktiska kurser:

$
Kunshap är även rlkedom, och en rikedom, som alttid bibehåller

sitt värde. Materiella rikedomar kunna genom misslyckande samman-
smälta och förintas; l{unsksper, den lnre rlkedomen, dä-remot rö-
ner aldrig något intlytande därav. Kunskaper är den bäst-a iöljeslaga-
ren uå liicts iiig, ae;t säk' aste borgeilsmannen filr lycka och framgåttg.
Dct'iir därför 

*ett 
llvsvllkor för;ila unga män och kvinnor att för'

skaffa sig gedigna kunskaper, i synnerlret som detta -kan ske. på ett
så belviiärt"och-billigt sätt sonr getiom vår undervlsning pr korre-
sponde- s.

Institutets goda ekonomi, som 8ätter det i stånd at-t ha eget tryc-
Herll bärt:ar ociså för att a!lt undervisnlngslnaterlal är av yppersta
Uåskaitefinet oclt att elever hos oss åtniut-a förmåner, som intct an'
nat liknande institilt karl erbjuda."-' -6Liii- 

uaiioi t aag tttl'oss på ett brefkort eller klipp blenkettenl

; s - Korrespondensinstltutetr Ousby.
g ; E Sänd mig omgående kostnadslritt utau någon iörbin-

"9 
E 3 detse från min sida Eder prospekt n:r - .-.-. . lör -..---. -'....

E g '? skolan merl innehållsförtecknhg
g .l ' Leckoing titl den Formulärbok som erhllles gralls.

Nann

1. Handelskolan.
Boklörlng, Skönskrlvnlng"
Rätt skrivni ng. Svenska sPråke f,

2, Tehnlsha shalan.
Frihandsteckning'
Konstruktionsrltnlngt

ii;;;;i;;i;;i;;1"s,"5iää.q."ti'' Bvggnads-. Maskins. och Mö'
Räkning, Handelarltmetik, I belritnlng' " ..
Uppsatsskr
Räknif,o. H
ö"äiiiäiit. Äii"ri"' I nvggnadskönstruktlonslära'
Tyska, Engelika och Franska. ' Elektrcteknisf,a kurser'

Adress: Folkkal. 1919.

1(): _

Nouernber"

L i915. Fjcl Finland slalvstYrc.
i. tS55. Föddcs dcn a*erikanske so-

cialisten l3ugen V. Dcbs
6 och 7- 1917. Gatustrjdei i Peltograd

mellan Kerenskis anhän g-
are och bolsjcvrkernr. De
senare segradc^

9. 1917. Biöddennya pyoletäraryska
rcgetinlen en allmän de-
'rokratisk fred.

14. 1917. Storstrcjk i Finland.
21. 1917. Slutade storstrelken i Fin-

land till atbetatnas farör.

21,-25, 19\2. Den stora socialistiska
fredskongrcsscn i Basel

q.
15.

December.
1851. Napoleon ill's sratskuPP
1861, Fod' es Äxcl L)anrel55 n

svensk socialist.
l9l?. UndertecknaJ vapcnslillcst" r-' "'-"- i"t i Brest Litorsk me!-

Iån t y'skarna och rYssarrra
30. )59]. liiölde'Filip ll av Spanien

a tim,hq.< aYtr.lsda2 loY

lån tyskarna och rYssarna'

a il*t.ult arbetsdag for
fästningsarbetare'

27. 1o05, Revoluli,lnen iMoskva
i0, t899. Dog Äxel Drniclsson

J I"J 5T NI
FÅR. GRÄ.TIS

försoKsleKtioner
per korrespondens i ett av liiiiancle rlYttiga iitrrnen:

Bokföring
Skö ns kri v ninq
Snabbräkning
Sl.enonrafi
Svens-ka Språket
BätlskrivninU
Sv6nsk handelskorres-

po 6dens
Tysk d;o
Engelsk tl;o
Lagkun kap

lordbrukslära frlaskinritnrng
lltisoiursläca I Geomstr' ritninq
tlt"iciita.a ] BYggnadsritnin-g
Trådqårdsskötsel Kunstruktl0nslala l0r
mAritetik murare
Eioefra D:o fiir ilmmermän-triJä;;l 

Lantbruksbokföring
va.*iri.u småbruksbokförino -.

I Å;;i;;;;; och ånima- Lantmäteri och avväs-

I maskiner nlng
Geo m otri

FIO REnf S K or n e s p o 4 d-9I si nstitre-t'
friil-O i, t.".re i reklanrsl:fte uta-n atL jag förbirtrlcr ruig till uågot

siirrdr tnig 5 grrlislel(lior.r('r i' (if1lt ctt lli årrrne )

Närn n :

Ätlrcss:

tlur tiltgåt enderuisning pr korrespo.ndeas? Irör att ge dcn

"to' 
ftii"iliiifi"ren err töreslriiffi j orrr atl 

"ti/tliSt 
tl-o'1o-tu'rtskopcr k'uttrin

inhrirnlas i,llclll/rlel g*no,t 
- 
unii"ttisrlirlg pi horresl:rtttrlctts' sittdt'r,i,ä;?iiii-ii"iriröo"å"Åiii,tiini i-ii"r*o 5 ir. /orsti/siektioner cltldelcs

å'"äri"'"tiii"ä""ä; i;* iry'tter"sltt näion i kuporigen som fittns i ovart"

.,ltående arrnons,
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Hgna fondor f,$" 17O, OO@E-_

Fullständi g b anl*röre fi s e"

Eetalar höEsta ränta å rnedel.

AKTiHTOLAGET
GU$T. CARLSSOhJ & C:o.

- VASAGATAN 5, STOCKHOLM. -
Tryckeri-agentur och Maskinaffär.

-::::--r--::-:: S PE CIAL.IT ET: -.- .:.::::jir ''- '

Maskiner och Utensilier för: Bok-

och Stentryclxerier, Eokbinderier,

Kartonage och Fåsfabriker sarnt

Fappersbruk. Tarssataxr trO, STOCKFIOLM C'

- 199 ,--

STORIWIKLOCKAN
- Socialdernokratiska Ungdomsförbundets Organ' -

Utkommer varje vecka. Lösnummerpris l5 öre'

Prentrmeration: helt år Kr. 6: --, halvt är 3t25'

Redaktör Z. Haglund'

Storrnhlockan räLnar bland sina medarbetare många av

soens.ft polilifts och atbetartörelses gppenta pännor' såsom

C. N, Carleson, Fredrik Ström, Ture Nerrnan' Ragnar

Jänciel, I{. F' Spak, Alfted Kåmpe, rn' fl" varjämte åt'

skilliga av våra yngre författare och konstnårer låmna

bidrag till <iensamma'

FÅn utlandet får StornklocLan regelbundet orienterande

artikiar av framstående, inom Internationalen vålkända

socialistiska skrifrställare' Tidningen åt ilftt illuslwad'

Särslirild omsorg nedlågges på inf örandet av fina ftonst'

rc.produfttionet förutom teckningar och illuetraiioner till

dagsLrönihan.

StorrnklocLan rePresenterar den vänstra flygeln inom

svensk socialdemokrati. Envar, vän eller fiende, som

vill lära kånna ej blott den socialdemokratiska ungdomo-

rörelsens omfattande verksamhet utan även föija med den

allmänt socialdernokratiska politiken och förstå de olika

strömningarna inom modårn arbet':rrörelse' måste Iäsa

StormkiocLan. Kommissionårer antagas överallt' För-

månliga vilikor. Tillskriv

STCRNÄKLOCKAI\'
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Egna fonder

å4{},{}0ffi,&sffi:-
kranor.

Ornl<ring äCI$ hontor i Stockholm och

landsorten med fullständi,g banhrör'else.

Högsta gällande räntesalser å

Depositionsräkning,

Kapitairäkning,

F{A]qDE{"StsAF{

Sparkasseräkning.

Syenska vrhesinspcktörerna

t:
F

t
$

I
I
!'

-- 30 I -
llli\llrrÅi,t,:

sid.
Ältn:rnacka och ntintreslista mecl rn:inatliga altteck-

ningsblarl 2

Antecliningsblad för adresset' och lclefonntrmmer ". :Xj

l)e elel<h'isl<a cniretcrua .... 12\l

Irollikalcnderns iuridiska hantlbok 70
redigcratl 

"t 1,, iit. r)slptt I n,litr.
Irot'r-lonr iirrre
Iirirn liolorritriidgården och täppan
I.-ör"hlarinp,;ar till kalcuclarict ......

('l'i d crii hu i l g, Ir'rrnr örhr J scr, [c( linerls fiirli l ari n g).

Geologiens grundlag 81

I{astigl-retcr .......... 129

IIonor6 Daumier .,....... 101
av Il'i/åelirr I Iudse]tsteit1.

I{ur Ling och tur-rg sh:rll nrännishau lara?....
Innchållslörteck ning
Kaninen, någoi om tlcss betvtl<:lse och shötscl .....
Iiassaboh ..

Iioo pcra{iva
Lin ncs:inge lt

ar- I/ronra.s

Livsmellelsk
i riliet .. 14lt

Livsnreilelspriser untier 19l-t--1918.... .. 150

Ileddeianden, dvr{idsllaronreter fclr Stockholnr..... ... 1ti2

lT:itt och vi]rter ........ . ........ I lE
Nnruustlagsförtecliningen iitellinnes å titelarkct
l.{aruns- och liidelsed:rgar
1fll8 irls rnarknatler ......
Någla cfi'tl orn banhviisentlet........... .,.... 17-L

av Noetu,

Råd r,itl brevshrivninC.... ......
Itåd r.id sjuhdoma-r och ol.l'cli5fali .....................

av tued. dr. 1i. C. {Jftl}rorI.

Sociåiilclirohratislia ledare IV
Statens för'likningsmän i ariretstvister ......... 30

Statistislia upl)gil'tcr om Svet'gc 28

Strriik, bojhott, socialism, proletal'iat ... ................. ISti
V:rrilr':lu hiirstanrmar dessa ord?

Svenslia fackförbuntlens adrcsser

firrbundets r,erksanrhct under fir 1917.-.

u,i;;i' "
ostnadernas frjriinrlringar :i vissa ol'tcr

189

112
1

69
20r
l llJ
20.1

29
rJ5

130

181

3t)

Ltö
78

27

i]1
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Sverges dernokratiska jordbrukarförbund ......... ...., 167

Sverges offentliga arbetsförmedling ............. ...... ... 1'18

Tillgången av Iivsförnödenheter å olika orter i riltct 14lJ

Två iubilöer ...................... lb;J
av.Iqltrtar Wikstetl.

Yad tjånar jag pr dag och recka ? ........ l:-12

\tihtigaste besluten vitt 1918 års ril<sdag 55
nv rihsdagslun D. llage.

Våra rikshushållare .. .,..... 33
av red. llinar Ärtr;lci sson.

Våra vilda matvzixter.... ............ 120
av Slinc Örlenblqd- Lu ndslrönt.

C)nskeblad ......., 22:l

A.nnonsregieter :
Sid-

.............å titeiarhet

-)) *

.lenn1' Lundberg ..........
Bergs Bolag, Eskilstuna

Svenska Telegrambvrån.
Nordisha Presscentralen
Allmännn Sparhankcn... --) --

*)) --

- 
D-.

Frams Förhg
lvar Dahlberg. Uppsalågatan 11, Stochholm
John Fröberg ................
I-a Fleur
Livfrirsåkringsanstalten Fol ket
Ånten a Hohn..........
Lav6ns l(olimport A.-8. .......
Stockholms Bohindustri A.-8.
Wilhelm Hcllberg, advokat
Konsurntionsföreningen Slockholm med omne.id ......
Sverges Teliniska I{orrespondensinstitut ..... ."..........

t62
180

182

183
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185

r86
188

I90
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192

194Wesslings Kortvaru A.-B.
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CIilms r0TTER,
,dlta, son lida av plattfot och

lr'ötLht't i lötlerna lrör'a e.i ttt'-
aktllita att använda Adamssons
hålfotsintågg, villca I'ehommerr-
deras :lr' läliare, massörer och
förbrukare. Passa till alla
sliorlon. Uppgiv vid rehvisi-
tion skodonens nurnmer och
kroppsvikt. Pr-is pr par 3:
5:25. beroende på storlel<"

O B S ! \ri äro ensamlörsåljare för Sl<andinavien'

Edra. fötter:
hållas i ut-
mårks kondi-
tition, r,ilket
bidrager till
hålsa och vål-

befin nande
orn Ni använ-

der

NILS ADAMSSON
Centralpalatset, Stockholm.

TI Z F,'OTKIIR.
Effeklivt'virl alla slags fotåkontmor, såsorn lih-

tornar. valhar, ledknölar, kylskador, nageltrång'
Iolsveit, önrhet, svullna fötter, håikramp o. d.

Elt l)aket Tiz med Tizlösning santt en broschvr
om l'otvårtl lir. 2.50. Tvfr paket fraktfritt. Tiz lik-
tornsdöd kr. 1:25. Bliv återförsiiljare.

O BS! Livmodersprutor, 1[i, 18 och 20 kr. pr.
st. 1'ör smalt t"ör tillhornmer kr.4 extra. Adalussons
.sl<ölinulver 3 50 pr paket, skölikannor och hy-
cien"iiska gumnrivärof nt. nl. till dagspriser. Titl
innrlsorten diskret nroI postlorskott.

Inrcg. vrnrnriirke 18377.

7ir, 4: 50, 4:'i'.t or:tt
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Till Red., s.v Folhka.lendern,

Frams forlag,

Stochhohn C.

U ntiertecknad fö reshir hdrmed faljande
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Rättelser. e

Genom något slarv vid korrehturlåslingen
har tyvärr avtielningen I"ordomlima blivit van-
stålld. av åtshilliga grova fel, för vilket vi anhzilla
om läsarens benågna överseende.

Sålunda står:
Sid. 1'89, 23 februari 1845 utbröt febrtrarirevolu-

' tionen; läs 1848.
)) )) l7 ,.april: Våsterviks arbetare gör:a r'li-

rekt auktionl Iäs aklion'
r tSl, 10 maj. 1670 föddes Rouget de L'isle;

läs 1760.
r> 195, 8 juli 1864 dog Pellle Molin läs 7894..

)) > 14 juli 1784 slormades Bastiljen; Lis
17 89.

)) ) 29 juli 1?8,1 avråttades Robespierre;
läs 179r*.

) )) 4 september 1910 föll Högsta domstolens
beslut i förräderiprocessen; läs 1916.

)) )) 20 september 1879 befriades Dreyfus;
läs 7899.
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