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ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 1 JANUARI 1915. N:r 1.

rösträtt för kvinnor
utkommer den 1 och 15 i var månad.

Redaktion och Expedition: 6 Lästmakaregatani
Redaktionstid: onsdag och lördag kl. Va 3—V» 4.
Fvoeditionen öppen vardagar kl. 1—4.
Rikstel. Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress i Rösträtt, Stockliolni.

Prenumeration genom posten:
prjg för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.

för utlandet sker prenumeration antingen ge-
uora posten eller genom insändande av 1 kr.
75 öre i postanvisning till tidningens ex-
peaiuuii.

Annonspris: 10 öre efter texten, 12 öre före
texten per millimeterhöjd, större annonser
och årsannonser rabatt.

Annonsavdeln.: Rikstel. 456. Allm. tel. 456.
9 f. m.—7 e. m.

Nfinllockinas Iii
"Det kvinnligt veka i människosinn
skall frälsa världen och r-inga in
förbrödringens framtidsrike."

ingår med fasa och skräck över
. Nuets svarta spöke kastar sin
över oss alla och isar till och

med dem, som ha den individuella lyc-
hn och trevnaden att sätta som skydd
mellan sig själva och den yttre, alltför
påträngande verkligheten. Verop och
förtvivlan, håglöshet och sorg utlöstes
av sylvesterklockornas dån. För dem
som känna och dem som tänka åter¬
står endast ett förtvivlans rop, som
förklingar i rymden.
Ma är den modärna mänsklighe¬

tens ödestimma, beseglad i blod och tå-
Km Nu rasa alla civilisationens oom-

teullkastliga byggnader, nn svikas alla
te säkraste förhoppningar, nn sköv¬
landet centralaste i allt, som varit den
civiliserade mänsklighetens gemensam-

® nn, systrar, är vår tid kommen!
d är detta sylvesterklockor haft att

w unna oss, och det är detta hud vi
a att under det kommande året

- audigt kunna föra vidare och upp-

J för ec'er' På det att ingen av oss
^ ortvivla, och vi alla gemensamt
j 0m c^n 1 aldrig så ringa mån bi-

^la ^ram ^ Tjuvliga hnd-
f' S0IÜ anim är vår hemlighet,
an en manliga världen icke för-

^natt dela den med oss.
vår J ^ar utomstående
ka 0flfnts mera skrinlagd, meramera undanträngd än nu,al(lrig ha keller vi själva haft

andra håiw ^ intensivt riktade åt
de uya v fl°r kjälpa och lindra i
*•*' »yskäpa1;-.SOm Varje dag med"
Wl«kks5kert°aTtndre^ ^

Den sak för vilken vi kämpa, kvinnornas frigörelse
från urgammal fördom och orättvisa, är långt större
än någon av de tvistefrågor, som ligga till grund för
det nu pågående kriget. Vår sak kommer att gripa
in i själva grundvalarna för mänsklighetens utveckling
under århundraden framåt. Den får icke lämnas ur sikte

under det närvarande ögonblickets allt uppslukande
omsorger. Carrie Chapman Catt

som strålen av det eviga ljuset genom
öknen, bakom kanonrök och blod, bort¬
om förtvivlan och nöd. Ännu veta vi

jn intet om när den kan nå fram och
bryta sig igenom, vi veta endast att
den är där, och att den i sinom tid, om
icke alltför länge, med sin värmande
klarhet skall hela och lisa en sargad
värld.
Det är icke förmätet av oss att tro,

att vi kunna giva räddning åt värl¬
den, åt dess mångtusenåriga civilisa¬
tion, vid vilkens tillblivelse vi själva
spelat en så undanskymd och kanske
även så obetydlig roll.
Det år, som nu gått, har häst visat

hur vacklande den manliga civilisatio¬
nens lysande byggnad varit, hur svag

dess gamla förnämliga glans. Ha icke
männen i årtusenden givit sitt bästa
för mänsklighetens frälsning, och ha
de, trots detta, icke nn fört oss alla in
i en återvändsgränd, där huvudparten
av deras verk står i fara att förgås?
Nn är det vår tur!
Nn äro vi de unga, vi, kvinnorna!

Det enda hotemedlet, den enda kraften,
som icke blivit tagen i anspråk helt ut,
om än ofta hårt prövad. Vi tro att det
nu blir vår tur att få säga det förlö¬
sande ordet, att göra vår stora insats,
att skänka samhället vad året 1914 bäst
visat att det ännu saknar, den makt
som endast vi besitta, och i kraft av

vilken vi äro männens likvärda och
kamrater.

Vi, rösträttssystrar i alla länder, ha
icke rättighet att förtvivla, icke lov att
låta oss förkväva i den våg av smärta
som nu sköljer Över världen. I detta
namnlösa elände, som överallt och åt
alla håll förmörkar framtiden, äro vi
de enda som ha rättighet att hoppas
och skyldighet att aldrig ett ögonblick
svika vårt hopp. Vi veta, att vad som
nu sker omkring oss är det slutgiltiga
och definitiva beviset för sanningen av

vår trossats om kvinnan som en nöd¬
vändig medlem av statskroppen, och
att i vårt framtidshopp om ett dräg¬
ligt liv för våra döttrar ligger också
framtiden för den värld som nn under
kanondunder och karteschdån hotar
att falla sönder. >

Därför skall 1915 mera än något fö¬
regående år bliva ett arbetets och hop¬
pets år för rösträttskvinnorna, och där¬
för skola våra leder komma att svälla
ut som aldrig förut. Vi äro nu de
enda som med full tillförsikt kunna
peka på framtiden och påvisa ett me¬

del, det enda, som icke blivit försökt:
kvinnornas fulla medborgarrätt.

Nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige.
I Arvika: kontorschefen fröken Alida

Indebetou (de moderata) och bankbok¬
hållaren fröken Elsa Nordström (de
frisinnade).
I Eskilstuna: frn Albertina Nyström

(de frisinnade).
I Filipstad: bankkamreraren fröken

Carin Schröder (högern).
I Gävle I:a krets: folkskollärarinnan

fröken Elsa Bengtsson (de frisinnade)
och folkskollärarinnan fröken Anna
Sundbom (högern).
I Mariestad: fru Andriette Florén (de

frisinnade).
I Strängnäs: fröken Ninni Huldt (de

frisinnade) och fröken Eva Sack (de
moderata).
I Söderhamn: fröken Augusta öster¬

lund (högern).

Kvinnor i kommunalförvaltningen.
I Köping ha stadsfullmäktige vid förrät¬

tat val antagit följande kvinnor till leda¬
möter:
I fattigvårdsstyrelsen: fröken Amelie Sa¬

lén.
I folkskolestyrelsen: fru Emelie Johans¬

son.

I nykterhetsnämnden: fru Alma Enström
och fröken Anna Olsson.
I Mariestad ha stadsfullmäktige omvalt:
7 folkskolestyrelsen: fru Andriette Florén.

Då Svenska akademiens
portar öppnades.

Den 20 december blev, åtminstone för
de kvinnor som då voro närvarande
vid Svenska akademiens årsfest, en
minneshögtid av oförgätligt värde. Det
var nämligen den dag, då en kvinna
för första gången hälsades som med¬
lem av de adertons vittra areopag.
Under en stämning, som gränsade till

andakt, väntade man på det ögonblick,
som inte bara skulle innebära en gärd
åt snillet, utan även vittna om att man
frångått den gamla uppfattningen att
vissa områden inom vetenskap och
konst äro mannen ensam förbehållna.
En lämpligare plats för en minnenas

högtid än Börssalen kan knappast tän¬
kas. Redan när man passerade Stor¬
kyrkan, från vars götiska fönster knip¬
pen av ljus strömmade ut över det
mörka Trångsund, greps man av den
medeltidsstämning, som gör sig så
starkt förnimbar i staden mellan bro¬
arna, och från decemhermörkret och
det sttilande regnet, steg man så di¬
rekt in i Börssalens gustavianska
prakt.
Gärna hade man dock velat stämma

detta hav av ljus i en mildare tonart.
De gula vaxljusen i sina silverstakar
skulle skänkt ökad stämning åt denna
hög-tidsstund, och de skulle brunnit
dämpat och stilla, medan Selma La¬
gerlöf berättade sin saga, så som en¬
dast hon förmår berätta.
En andaktsfull tystnad rådde, när

den frejdade författarinnan trädde in
vid Karlfeldts arm* Två av de ypper¬
sta inom svensk diktning.
Och alla de kvinnor som närvoro,

nog måste de känt något särskilt i det¬
ta ögonblick, glädje över att hon var
deras — detta nn alldeles särskilt vad
rösträttskvinnor beträffar — och att
återskenet av hennes diktning faller
som en mild guldglans över hela kvin¬
nosläktet. Så började hon tala, först
lågmält, men starkare allteftersom sa¬
gan tog hennes själ fången. Ty det
måste ju bli saga av det Selma Lager¬
löf berättar, och vi lyssna såsom barn.
Har man personligen haft en mini¬

mal kännedom om den blomsterskald,
vars minne hon gjorde sig till tolk för,
så kommer han dock från denna stund
att för var och en som hörde Selma
Lagerlöf stå som en helgjuten person¬
lighet, vars karaktär och diktning i
förening gjorde honom till den han
var. Ty hon förmår att med några
enkla bilder trolla fram just det in¬
nersta och mest väsentliga i männi¬
skonaturen, kanske just därför att hon,
som K. A. Melin också betonade i sitt
hälsningstal, i så hög grad äger skå¬
dandets gåva och även förmågan att
meddela den åt andra.
Minnesteckningen över Gellerstedt

blev en pärla bland de många sagor
Selma Lagerlöf skänkt oss, sena tiders
barn. Vi se honom som pojke i den
röda timmergården på näset, vi följa
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In memoriam.

Den 14 december bortrycktes i sin
fulla mannakraft en av den svenska
kyrkans främsta märkesmän, kyrko¬
herden i Oscars församling i Stock¬
holm, teol. d:r Samuel Fries. Eedan
vid unga år ägnade sig d:r Fries med
mycken iver åt den modärna bibel¬
forskningen och utförde på detta om¬
råde ett betydande arbete, som på
grund av hans gedigna kunskaper och
teologiska bildning kan betraktas som
epokgörande. D:r Fries krävde också
kyrkans ombildning på starkare demo¬
kratisk basis, och såväl hans teologiska
ståndpunkt som hans vetenskapliga
produktion har givit anledning till häf¬
tiga strider.
Den andliga vidsynthet och det soci¬

ala intresse som var så utmärkande för
d:r Fries gjorde honom även till en
varm anhängare av kvinnorösträtts-
idén. Som de flesta torde erinra sig
var han en av talarna på det Saltsjö-
badsmöte, som under rösträttskongres¬
sen 1911 anordnades, och höll då en
längre betraktelse över kvinnorörel¬
sens utveckling från matriarkatet fram
till våra dagars rösträttskamp. "Stri¬
den för politisk rösträtt", yttrade han
bland annat, "är kvinnans sista strid
ur matriarkatets förbannelse, motstån¬
det mot den är den sista reminiscensen
av den ursprungliga, barbariska sam¬
hällsformen. Kunde icke kvinnan råda
och* hjälpa mannen i det allmänna,
borde hon icke ha rösträtt, men lika¬
visst som ett hem icke är fullständigt
utan en god och bildad kvinna, lika
litet är samhället hjälpt utan henne."
D:r Fries jordfästes i Oscarskyrkan

söndagen den 20 dec. under en stor¬
artad tillslutning av vänner, lärjungar
och församlingsbor samt representan¬
ter för alla de kommunala korporatio¬
ner, som han i livstiden ägnat så myc¬
ket arbete och intresse. Ärkebiskopen
höll ett gripande minnestal över den
döde, och gravsättningen ägde rum på
Nya kyrkogården.

honom i den värld, där musicerande
och fladdrande småfåglar omgåvo ho¬
nom, och vi förnimma den skärhet, den
fina doft som vilade över hans ung¬
domskärlek. Och när han i sin man¬

naålder återvänder till Sommartorpet
från en utländsk resa, nedstämd över,
att i en världsstad ha gått miste om
vårens underbara uppvaknande i täp¬
pan, då blir man inte ens förvånad
över att våren just det året kommit
senare än vanligt till norden. Moll¬
ackordet måste lösas upp i dur. Det
kan inte vara annorlunda, när det är
Selma Lagerlöf som berättar.
Fint och känsligt, med öm och var¬

sam hand återgav hon det originella i
skaldens personlighet, och vi se honom
slutligen som åldring, där han sitter
under den stora, vita rosenbusken, om¬
given av alla skogens och täppans be¬
vingade sångare och fladdrande fjä¬
rilar.
Men sagan är kort som allt vackert

och stämningsfullt i livet. Nu äro lju¬
sen släckta, Stortorget vilar tomt och
mörkt, och människorna, som under ett
par korta timmar sammanförts, äro
åter skingrade till sina tusen omsor¬

ger och bestyr. Men i vart sinne är
tänt en låga, som har kraft att lysa
och värma under långa och mörka vin¬
terkvällar. Och måtte hon, som tänt
dessa lågor med sitt snilles och sitt
hjärtas eld, förnimma något av den
tacksamhet som i denna stund frambä-
res till henne från så många av hennes
svenska systrar.

Gurli Hertzman-Ericson.

Äktamakar!
Försumma icke inbördes testamente! Uppsattes för

Kr. 5: —. Rftd och upplysningar Kr. 2: — å,
JOH. J:SON CARLOS ADVOKATBYRÅ

ü> Ad. Fredr. Kyrkogata 15. Telefoner, Exam. jurister.

Ur bokmarknaden.
LYDIA WAHLSTRÖM: Gustavianska

studier. Historiska utkast från ti¬
devarvet 1772—1809. Norstedt & Sö¬
ners förlag. 320 sid. Pris kr. 4: 50.

En synnerligt tilltalande volym,
prydd av flera helsidesporträtt, sam¬
manfattar en serie historiska uppsat¬
ser, som röra sig inom det i underti¬
teln angivna tidsskedet. Till huvud¬
sakliga delar vilande på otryckt käll¬
material ha de förstahandsforsknin-
gens värde och intresse.
Till behandlingssätt så väl som till'

placering står uppsatsen: "Kvinnorna
i Gustaf III:s politik" emellan den i
spetsen ställda: "Om och av hertigin¬
nan Charlotte", som är mera resone¬
rande hållen, med bredare utrymme
för personkaraktäristik och framför
allt citat, och de följande rent histo¬
riska uppsatserna.
Författarinnan ger en sympatisk ka-

raktäristik av Hedvig Elisabeth Char¬
lottas personlighet. Vad man genom
citat direkt får se är "den lilla prin¬
sessan" som helt ung, sådan hon ter
sig i sitt vänskapssvärmeri för Sophie
Piper, född von Fersen. Det i boken
återgivna, tidiga porträttet av Roslin
visar, enligt förf:s träffande karak-
täristik, hos hertiginnan "en omiss¬
kännlig tjuvpojksaktighet, som tar sig
dråpligen putslustig ut mot den stela
hårklädseln och den granna brokad¬
klänningen". I breven till Sophie får
man se én annan sida hos henne, de
ömma känslornas. Både roande och
intresseväckande är inblicken i detta
vänskapsförhållande, varav man dock
här endast lär känna dess tidigaste
skede. Den, vars "största nöje" efter
samtidas vittnesbörd var "att skämta
och hitta på galenskaper", lät sig i sin
egenskap av upptågslysten backfisch
inte bekomma av att hon också var

hertiginna, och samma ungdomlighet,
märkvärdigt oberörd av det föga lyck¬
liga, tidiga giftermålet, framträder i
vänskapskorrespondensen från den
känslosamma sidan.
I vänskapen för Sophie Piper fann

hertiginnan Charlotte utrymme för sin
känsla, i dagboken för sin aktivitet.
Utan Sophie, utan dagboken skulle hon
andats för trångt i ett disharmoniskt
familjeliv och rolöst hovliv. Vänska¬
pen och dagboken hålla samman hen¬
nes liv, ge det vikt för henne själv —

och, kan det tilläggas, intresse för ef¬
tervärlden.
"Kärleken är kvinnans hela liv", har

den ännu inte detroniserade psykolo¬
giska visdomen förkunnat, och vad se
vi däremot gång på gång i memoarer
och brev från tiden före "kvinnofrå¬
gans" tillvaro1? Att kärleken till man¬
nen haft en mycket oansenlig plats i
de icke mycket begåvade, icke un-
dantagsmässigt personlighetsutveckla-
de kvinnornas liv, deras, som hållit sig
inom den uppdragna marginalen. De
tidiga konvenansäktenskapen kunde ut¬
falla mer eller mindre lyckligt, men
någon starkare passion ingav sällan
den äkta mannen, möjligen den gifta
kvinnans älskare. Plikttrogna kvin¬
nor levde sitt liv och stretade igenom
sitt äktenskap utan att någonsin ha er¬
farit mer än ett minimum av den kän¬
sla, som "utgör kvinnans hela liv". De
inrättade sin tillvaro den förutan.
Prinsessan Charlotte var en av dessa,
i avseende på personlig lycka så an¬
språkslösa kvinnor, visar den egendom¬
liga blandning av vardagsstoicism och
lättlynthet, som man brukar finna hos
denna typ.

Författarinnan av boken i fråga har
låtit det psykologiskt intressanta i
vänskapsförhållandet komma väl till
sin rätt, utan särdeles mycken kom¬
menterande "utläggning" just av detta.
Man skulle dock i denna uppsats velat
få mera av materialet omedelbart, utan
referatets förkortning. På det sättet,
och som en bok för sig själv, hade den
"gjort sig" ännu bättre än nu, då hän¬
syn till omfånget och proportionen till
de följande uppsatserna inverkat. Som
det är, verka dessa mera vetenskapli¬
ga uppsatser nästan mera fängslande
än den första och mest "populära".
Författarinnan berättar både raskt och
redigt, drar fram tillräckligt många
konkreta smådrag för att ej bli torr,
och hennes eget intresse meddelar sig
till läsaren: historikerns solida intres-

för fakta som sådana, utan sensa-se

tionell bengalisk belysning. Fakta äro
för övrigt här på mer än en punkt sen¬
sationella nog. Hur nära politik och
intriger stå varandra, därav får man i
dessa uppsatser, med ämnen ur det
slut-ande 1700-talets och det börjande
1800-talets historia, ett starkt intryck,
men förevisaren av intrigspelet är en
politiskt intresserad historiker, ej en
skvallerintresserad dilettantkrönikör.

Hilma Borelius.

ELIN WÄGNER: Mannen och körs¬
bären. Albert Bonniers förlag. Pris
kr. 3: 75. 229 sid.

Elin Wägner har till julen samlat
ihop jämt ett dussin större och min¬
dre småsaker till en bok i raffinerat
och lockande omslag av Einar Nerman.
Flera av de tolv utkasten spegla på ett
intagande sätt sin författarinnas tem¬
perament, känsligt ömt och darrande,
glittrande i silvergrått, sorgbundet
mitt i den mest spydigt iakttagande
lustighet! Som vanligt är det kvinnor¬
nas öden, som främst intressera Elin
Wägner — många både skarpt och
mjukt fångade kvinnliga ansikten blic¬
ka mot läsaren här, såväl som i förfat¬
tarinnans föregående böcker.
Mannen syns inte så mycket till: han

förekommer mest mellan raderna så¬
som det oundvikliga öde, vilket låter
ljus eller skugga fara över det kvinn¬
liga själslandskapet. Ett litet äremin¬
ne har han som species i alla fall fått
i "Glöggen" — Han dimper minsann
från sin istindrande piedestal av hög
och oåtkomlig livsfilosofi för mindre
ting än utspilld glögg och ödelagda an¬
tikviteter! Den blanka självbelåten¬
het, med vilken han spritsar fram sin
svada i sköna snirklar inför den lilla
häpna kvinnan — hon, som i ödmjuk
enkelhet blöder i hjärtat av sorgens
stadigt intryckta tagg — är så oemot¬
ståndligt komiskt kopierad, att en
manlig läsare av det åsyftade slaget
borde bliva riktigt snarstucken och så¬
rad. I den episod, som givit volymen
namn — "Mannen med körsbären" —

har en man fått på sin lott att prisa
den trogna kärleken som den "lust som
aldrig dör". Han talar med mycken
bravur det främmande tungomålet,
men han verkar inte övertygande, utan
förefaller att vara ute med. en för till¬
fället apterad limsticka.
"Påsken på Sjöboda" — 'fyra pur¬

unga ungdomars samvaro under några
gråkalla och bidande förårsdagar —

har en egen rörande ton. En vit ljus-
ring dallrar över den dödsdömda flic¬
kan med vårnamnet Verna, som i stilla
extas söker gripa ännu något av det
flyende livet genom att ordna och in-
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gripa i de dagar andra skola leva eft
hennes egen död. Klenoden i samiy
är dock den lilla "Ålderdomens fa-
trots sina realistiska detaljer »
värvd med en betagande clair-ok
av dröm och saga. De fyra J
gummorna från asylen, "så näraü
gåtors förklaring", bjuda som %
eller snälla féer sin levn '
galla eller honung åt en

ungdom, som vill komma i
av "all denna erfarenhet, som ar
skulle vila mellan ett par knäppta th
der i en kista". Outsägligt grip
som en apoteos över otaliga kvL,
öden är den milda, vithåriga lilla fe
som mumlar de kära namnen
dem som glömt henne och prisar fe
för vad det gav: många att älska."Ja
såg på de slitna ringarna på
slitna fingrar, hon hade arbetat ocn[
skat, och nu satt hon på
"Kära lilla barn, sade hon,
roligt, så roligt, så länge de är sni
och behöver en."
Minst lyckade förefalla de

feministiska nummer som avslutat/
ken. Den dramatiska
frestelse" (att strunta i kvinnosak:
lämnar läsaren en smula vi
Problemet om kvinnan på
sörjarplatser — i och för sig
— är här måhända ytterligare kompt
cerat genom att den kvinnliga
ranten har ett farligt och för ett k
ligt ämbetsverk högst olämpligt
tycke. Man blir inte rätt klar på u
sig karltyckets eller stadsnotarie
eller hans svärföräldrars roll
befordringshistoria och spar ocksåfe tets va
för sin indignation. "De eniga ffliif
nerna" slutligen är ett tvärsnitt i &
avdelningar genom 2—3 internatiofc
rösträttskongresser, hopkopplade nä
världskrigsutbrottet. Pen
piska växlingen av interiörer,
tioner, personer och anföranc
återgiven med mycken klippsk sam¬
het, men är det ändå Elin "Wägnerin¬
skrivit detta? Hon som ägnat
sen så mycket ömt brinnande
har här sett kallt och oberört -
rent av med "skärvan i ö<*>t
man kan se i stunder av
leda. Ännu har ingen skådat, a ^
ansen gjort haveri i krigsväg
tvärtom torde från dess
brygga (i ett krigförande land)
fället givas lugna, myndigam
gande order. Mrs Catt kannei
igen i den f. d. bara husliga» ni^

änkefrun. Då har klahn
Wägner tycks, ha forl^.
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Den 22 nov. avslutades ^
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pensionsförsäkringslagen i tillämpning.
Av Anna Åbergsson.

\um ^ng liör man den frågan
- stillas om kvinnorna nu aro nöjda
A pensionsförsäkring-slagen, efter-
!! Jp alldeles slutat att agitera emot
I Men svaret på den frågan är helt
It det, att pensionsförsäkringsla-
Inu är antagen av riksdagen. Vis-
JLn blevo kvinnornas intressen
Lid icke på bästa sätt tillvaratagna,
in sedan beslutet nu en gång är fat¬
tat finnes intet skäl längre att försöka
Éa sin röst börd. Dessa rader avse
att belysa huruvida praktiken visar att
kvinnorna kade ratt.

huvudargument tor fordran pa
lita pension för lika inbetalda avgifter,

pensionstagaren är man eller
tvinna, var, att i en obligatorisk stats-
fmåkring borde solidaritet de försäk¬
rade emellan vara grundprincipen,
enär anslutningen for att fa ett fördel¬
aktigt urval icke behövde regleras så¬
som i ett enskilt bolag. Kommitténs
försäkringsexpert förklarade som alla

i, att det var försäkringstekniskt
att ge kvinnor samma pen-

som män, eftersom de enligt sta-
leva längre och bli tidigare in-

ir. Samme man har i ett före-
vid försäkringsföreningens sam-

den 29 april pläderat för att
med de enskilda bolagen skulle

göra större solidaritet gällande mellan
de livförsäkrade, som komma att gå ut

dem som stanna hemma, dock
solidaritet. Hittills ha försäk¬

ringsbolagen uttagit särskild premie
för dem som äro underkastade krigs¬
risk. "Huvudsumman av det hela", slu-
iar direktör Palme, "är att forna tiders
ängsliga iakttagande av en till sin
grand oriktigt tolkad rättvisa mellan
försäkringstagarna måste efterträdas
ar en klart fattad och brett tillämpad
solidaritet." Och i motiveringen säger
Jan att "solidaritetskänslan mellan fol¬kets vapenföra och dess icke vapenföra

förstärkas; om de icke

vapenföra utöver sin erkänsla jämväl
ekonomiskt få i någon mån visa sin
solidaritet med försvararna, synes
detta icke vara mer än naturligt. Sär¬
skilt i en tid, då en kraftig försvars¬
stämning- går genom folket, bör detta
förefalla varje sunt och fosterländskt
tänkande person fullkomligt rättvist."
Således är detta ej alls försäkringstek-
niskt omöjligt längre — ett glädjande
framsteg. Med samma rätt talade vi
för full solidaritet mellan svenska män
och svenska kvinnor inom pensions¬
försäkringen. Avsikten med försäk¬
ringen är att giva en lättare ålderdom
åt dem, som ärligen strävat och arbe¬
tat ett helt liv, och som då arbetskraf¬
ten sviker, höra kunna ha något annat
än samhällets fattigvård att falla till¬
haka på. Med samma ord kan man
motivera, att de som få dö hastigt vid
full arbetskraft, höra vara solidariska
med dem som leva länge invalida, så
att den årliga ransonen icke blir min¬
dre därför att åren bli fler.
En annan av kvinnornas fordringar

var, att gift hustru icke alltid skulle
tillhöra lägsta avgiftsklassen och där¬
med komma i åtnjutande av lägsta
pension, oberoende av mannens ekono¬
miska ställning. I Stockholms-Tidnin¬
gen den 9 nov. frågar en prenumerant,
om han verkligen skall behöva betala
8 kr. i pensionsavgift, då han i sin de¬
klaration hade specificerat sin och sin
hustrus inkomster och visat att ingen
av dem förtjänade 499 kr. av de gemen¬
samma inkomsterna — 820 kr. Hust¬
run, som var barnmorska, förtjänade
kanske den större delen av dessa 820
kr., men det rätta svaret på frågan är
dock, att genom hennes inkomster kom¬
mer han in i en högre avgiftsklass och
får på ålderdomen tillgodoräkna sig en
högre pension, men hade hennes in¬
komst varit stor eller liten, liade hon
dock genom sitt äktenskap varit hän¬
visad till lägsta klass, ty det gemen¬

samma boets hela taxerade belopp räk¬
nas såsom grund för mannens avgift.
Mången ser klarare genom detta exem¬
pel hur oriktigt det är, att icke viss
del av det gemensamma boet lägges
till grund för mannens, viss del till
grund för hustruns avgift — men sa¬
ken borde vara lika klar, även om hon
använder hela sin arbetskraft till arbe¬
te för det gemensamma boet inom
hemmet. Praktiken har visat, att kvin¬
norna hade rätt, när de sade, att de be¬
räkningar som lagts till grund för la¬
gen voro missvisande, då de såsom
verkliga invalider upptogo s. k. ekono¬
miskt invalida kvinnor, d. v. s. fattiga
kvinnor. Kvinnornas säregna ekono¬
miska förhållanden äro orsaken till att
de kunna förklaras för invalider och
beviljas pension, utan att deras arbete
därför behöver inskränkas, man endast
förklarar deras arbete för värdelöst
eller mycket litet värt.
Pensioner hava ju ännu ej utbetalts,

men däremot understöd till dem, som
eljes skulle varit berättigade till pen¬
sionstillägg, om pensionslagen varit i
verksamhet.
Av dessa understödssökande äro de

allra flesta kvinnor. Detta betyder ätt
bland Sveriges invalider finns det flera
fattiga bland kvinnorna än bland män¬
nen, det vill säga flera, vilkas arbets¬
förtjänst icke uppgår till 280 kr. än det
finns män, vilkas arbetsförtjänst icke
uppgår till 300 kr. Här spelar då den
ekonomiska uppskattningen av det
kvinnliga arbetet största rollen.
En man har genom sjukdom urstånd-

satts att förtjäna mer än av det nor¬
mala, han kan dock icke få understöd
om lians normala arbetsförtjänst var
950 kr., ty 1/s av 950 är kr. 316: 66. En
kvinna har urståndsatts att utföra mer

än x/3 av sitt normala arbete, hon får
dock understöd, ty man uppskattar
hennes arbete ekonomiskt till intet, om
det utföres för man, oförsörjda inva¬
lider, föräldrar eller minderåriga eller
©försörjda harn, och V3 av intet kom¬
mer alltid att understiga 280 kr. Från
flera pensionsnämnder har det för¬

sports att hushållsarbete, utfört av en
kvinna för andra än nyssnämnda an¬
höriga, uppskattas till ett värde av 50
kr. om året eller kr. 4:15 i månaden.
Blir sådan kvinnas arbetskraft genom
sjukdom nedsatt, blir hon ögonblickli¬
gen understödsberättigad, ty det är ej
nödvändigt enligt lagen att vara full¬
ständigt invalid, utan endast att ar¬
betskraften är så nedsatt, att den ej
kan vara tillräcklig för att bereda vad
som oundgängligen erfordras för hans
eller hennes uppehälle. Då en kvinna
redan vid full arbetskraft ej kan anses

genom arbete förtjäna sitt uppehälle,
om hennes arbetskraft användes till
hushållsarbete inom ett hem, är det
klart att nedsättiå ingen i hennes arbets¬
förmåga behöver vara obetydlig för att
berättiga henne till understöd.
Allt beror av den ekonomiska upp¬

skattningen av kvinnoarbetet.
Kungl. pensionsstyrelsen anser sig

visserligen kunna förhindra att fatti¬
ga, som icke äro verkliga invalider,
bliva delaktiga av pensionen. Pen¬
sionsstyrelsen fordrar, att det först
och främst konstateras att den pen¬
sionssökande är verklig invalid. Men
den som försökt att vid utredning av
ett särskilt fall göra klart för sig, hu¬
ruvida en pensionssökande är invalid
eller icke, måste erkänna att detta är
långt ifrån lätt. En benägenhet hos
nämndledamöterna att finna det "synd
om gumman, hon ser verkligen så då¬
lig ut", är säkert rätt allmän. Huru
mycket lättare är det icke att konsta¬
tera, när en man eller kvinna, som haft
sitt arbete inom ett industriellt yrke,
blivit genom sjukdom urståndsatt att
fortsätta detta arbete, än att bedöma
när en inom hemmet arbetande kvinna
skall börja anses arbetsoförmögen.
En 55-årig änka har skött hushållet

åt två barn, en dotter och en son, och
dessutom tagit emot tvätt. Båda bar¬
nen gifta sig samtidigt, dottern upphör
med sitt arbete för att sköta sin mans

hem, modern behöves ej i någondera
hemmet, men skall ho hos dottern. Hon
skaffar sig läkarebetyg på att hon li-

Tre stämmor.
Av Kerstin Hård af Segerstad.

Det var på en av dessa rekreations-
er som ha något av sanatorium
»sig och vid den årets tid, då häst-

flta tm i^lS^ bredde ut sina magni-
swl T^1VOr vid källsprånget i gran-
ei J Daf\var behaglig: ej solig,iL f nagra lugnt seg-

nadenffra från lo^ian På bygg-
Hifik m- ms §'avs en härlig vid
derna 61 ^011 med de blånande höj-

fSC reniS8t0* lag därute en me-
sferocii fsu , m, yäl insvept i nl-
över sjön ^8' frän sin bok ut
dåtläne-p ^ Emda bade hon legat
sades och' C a ren till loggian öpp-i£ot^°Hadde at- Den ljusa
Jaså, del v aüi på huvudet. —
och den fövfi }01i' För het ansiktet
?®«äe käS\ ynthet det repre"
gudomligt att n symPati-
e? så många år R ne här ef"ätligtiiv,.Hon v?r Sl8- i alla

... , sa som hon skymtat,»«nöjd, lita+ .7. . X1UX1 s^ymiaT,
5r°Wrsfam;rg ^ kanske, bland.familjerna i den idylliska

en for ett tiotal år se-

- Och in 18fa bär, sade den ny-
and, T7- 8 ?°k last att språka
För ail r]pii Se Jjag stör?

■ Var gån^ i' 1Sst inte*
X kommit attL^i^ er härnere, har
^ tycktp nka På kvinnosak,
att få sij l1' het kunde vara

t7°eh ja/tvJ1 61\mil1 menin*.
iLr°ligt att få T ®kall bli myc-lrösträttsfL Ea den- ~ Ni är
H det ör itnmgen naturligtvis?
Par 5teeafÜnte' ~ Hone »arnåt och ställde sig

mitt emot den andra. — Nu skall ni
få höra... För mig är det viktiga det
att kvinnan blir aktad som personlig¬
het, att hon betraktas som människa,
som en individ. Det finns ingenting
som upprör mig mer än då hon av¬
färdas som släkte. Och det sker ofta
nu för tiden och i den modärnaste lit¬
teraturen. Min ungdom inföll under
åttiotalet. Då läste man, resonerade,
bildade sig en mening. Man kände sig
som individ. Och jag vill betraktas
som människa.

— Vad ni där säger är fundamentalt.
Och den kvinnotyp ni syftar på är för¬
hatlig. Men männen göra allt för att
utbreda tron på att detta är genom¬
snittskvinnan. Det ligger i mannens
intresse att reducera kvinnan till, i
bästa fall, en god husmoder. Det in¬
går, efter min mening, i hans taktik
att trumfa in detta i folks hjärnor.
Det verkar som ett slags trollsång på
mindre vakna och beprövade individer.

— Det kan jag inte döma om. Men
de som sprida de åsikterna göra myc¬
ket ont.

— Det är reaktionen. Jag fick första
förnimmelsen av den en afton på vår¬
vintern nittiosex, då jag hörde före¬
draget: "Missbrukad kvinnokraft". Syf¬
tet skulle jn vara ideellt. Men det var
i alla fall begynnelsen till detta. — Det
var så egendomligt att reaktionen skul¬
le komma redan då, innan kvinnorna
ens fått börja, fått gripa fatt, fått an¬
das ...

— Det föredraget tog mig aldrig så
hårt.

— Men det var ju, som sagt, början
till allt vad sedan har kommit. Och
jag hade något slags dunkel förkänsla
av det. Jag var ung på den tiden. Jag
trodde fullt och fast, att då kvinnor¬
na hade gjort sig kompetenta, skulle

som ett korollarium av deras studier,
deras arbete, följa, att alla banor öpp¬
nades föl* dem lika väl som för män¬
nen. Det var för mig en helt enkel
och naturlig sak, så klar som solen.

— Jag för min del har aldrig efter¬
strävat makt.

— Här är inte fråga 0111 makt, utan
0111 den enklaste rättvisa. Om just in¬
dividens rätt till utveckling. Aldrig
under min barndom, aldrig under min
ungdom föll det mig in att någon in¬
tellektuell skillnad fanns mellan man
och kvinna; och den finns inte heller
mellan genomsnittsmänniskorna. Det
har erfarenheten lärt mig. Den finns
helt enkelt inte. Men man låtsas som
om den funnes och söker framtvinga
den med konstlade medel. Vad genier¬
na beträffar, så blir det en annan sak.
Men geni behövs inte för de arbeten
jag åsyftar. Ingenting annat är nöd¬
vändigt än de allmäntmänskliga intel¬
lektuella egenskaper jag funnit mycket
jämnt fördelade mellan man och
kvinna.

— Ni hyser således den åsikten att
alla banor skola öppnas för kvinnan
och att lönen hör vara densamma för
man och kvinna?

— Naturligtvis. Åtminstone densam¬
ma för ogift man och ogift kvinna.
Ingenting förvånar mig mer än att nå¬
gon kvinna kan ha en annan åsikt.
Men det synes vara långt hädan och
dit. Och vad männen beträffar börja
"maktfaktorer" och "statsintressen" att
spela in. D. v. s. männen visa sina
egoistiska intressen fullständigt av¬
klädda.

— Men ser ni inte bra mörkt på all¬
ting. Medge dock, att vi gått rätt be¬
tydligt framåt. Nu kan man ju resa
på järnväg ensam till exempel, och som
privatperson är man fri.

— För mig som inte var med förrän
på nittiotalet har det framsteget ingen
betydelse. Jag har under min ung¬
dom aldrig anat att man inte skulle
kunna fara ensam på järnväg. Det
gjoTde jag redan vid nitton års ål¬
der. Vid ett par och tjugo reste jag-
ensam i främmande land. Att vara fri
och ohunden som privatperson är för
mig också en självklar sak, fastän jag
på de senaste åren fått blicka rätt
djupt in i mänsklig lumpenhet, så att
den fria, vida horisonten från min ung¬
doms dagar känner jag icke längre om¬
kring mig.

— Men det finns så många surrogat,
så mycket som kan ersätta...

— Ingenting kan för mig ersätta
rättvisan. Ingenting, ingen fördel kan
försona mig med orättvisan. — Reak¬
tionen har kommit. Vi måste ha röst¬
rätt ...
Dörren till loggian hade åter öpp¬

nats, och en spenslig, omkring trettio¬
årig dam glidit in genom den och ord¬
nade nu med en nervös, af tvänne rin¬
gar prydd hand en vilstol åt sig med
kuddar och filtar.

— Ni talar, avbröt hon plötsligt och
ivrigt, om rösträtt. Låt oss aldrig krä¬
va något sådant! Ni har måhända ta¬
lat om ämbeten. Låt oss aldrig begära
det! — Låt oss aldrig sätta oss själva
så lågt, att vi gå i vägen för männen!

— Den gamla, gamla visan, fru X.,
svarade den blonda i vilstolen. Skada
att ni inte kom hit några minuter för¬
ut och fick höra hela vårt samtal.

— Skulle det vara gammalt! Ett
nästan extatiskt uttryck spred sig över
den unga fruns drag. Skulle det vara
gammalt! Då följer ni bra litet med
er tid. — Nej, detta är något alldeles
nytt...
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der av kronisk astma, det kar hon
gjort i många år, men ej behövt kon¬
statera det, ty alltid orkade hon med
barnens hem ändå. I verkligheten är
hon icke arbetsoförmögen utan arbets¬
lös genom barnens gifte. Säkert kom¬
mer hon att göra en hel del nytta i det
nya hemmet, men just genom att detta
arbete uppskattas så lågt förhindrar
icke arbetsförtjänstens storlek henne
från att kunna räknas såsom berätti¬
gad till understöd.
Det är naturligtvis välvilja och

barmhärtighet, som dikterat Kungl.
pensionsstyrelsens cirkulär angående
uppskattning av kvinnornas hemarbe¬
te, men om det i längden skall komma
att gagna kvinnorna får framtiden ut¬
visa.
Ur cirkulären anföras följande ut¬

drag: Cirkulär 5 mom. 7. "Vid beräk¬
ning av inkomst skall såsom sådan ic¬
ke upptagas värdet av det arbete med
hushållsbestyr, som en familjemedlem
utför i sitt eget hem för sin make och
sina oförsörjda barn eller för sina in¬
valida och medellösa föräldrar.
Utför däremot någon dylikt arbete

för annan än nyssnämnda personer,
bör värdet av sådant arbete uppskat¬
tas och beräknas såsom inkomst".
Cirkulär 6 mom. 1. "Ett mycket van¬

ligt förekommande fall är, att en äldre
person innebor hos någon anhörig,
exempelvis en äldre kvinna hos en gift
son och där uträttar en del hushålls-
göromål, vilkas värde kan uppskattas
till 1/e av värdet av full försörjning för
kvinnan ifråga. Hon skulle då enligt
ovanstående regel vara berättigad till
understöd, därest övriga förutsättnin¬
gar härför föreligga. Undersöker man
fallet närmare, finner man måhända,
att kvinnan i fråga själv är i behov
av ganska mycken omvårdnad, och att
besväret härmed är minst lika mycket
värt som det arbete kvinnan utför.
Hon kan under sådana förhållanden
icke sägas hava nämnvärt bidragit till
sin försörjning ."
Cirkulär 6 mom. 6. "Exempel. För

en äldre kvinna, som bor hos sin gifte
son och biträder i dennes hushåll samt
där erhåller husrum och mat,- torde vär¬
det av dessa naturaförmåner, i den mån
desamma kunna anses intjänta genom
hennes arbete, upptagas som inkomst,
exempelvis till 60 kr., varemot återstå¬
ende naturaförmåner anses utgå på
grund av försörjningsplikt och betrak¬
tas icke såsom inkomst. Bostadsför¬
mån upptages icke i sådana fall."
Av alla tre citaten framgår en benä¬

genhet att sätta det ekonomiska värdet
av "hushållsbestyr" mycket lågt. Här¬
igenom kan understödet få utbetalas
med högre belopp. Men må man icke
glömma, att i samma mån man genom
låg uppskattning av kvinnans arbete
gör henne understödsberättigad, kom¬
mer hon i den blivande officiella sta¬
tistiken att figurera som invalid utan
att vara det, ty den som utför sitt ar¬
bete inom hemmet är icke arbetsoför¬
mögen. Hon är fattig, enär hennes ar¬
bete icke ger någon inkomst, eller hon
är arbetslös, därför att hennes arbete
icke är behövligt; man måste instäm¬
ma med pensionsnämnden, "det är
synd om gumman". Genom att ge
henne pension har man visserligen va¬
rit barmhärtig i ett speciellt fall, men
man har icke gagnat kvinnorna, och
hela systemet att undervärdera kvin¬
noarbetet är till skada.
Kungl. pensionsstyrelsen har icke till

nämnderna utsänt någon, vägledning
för hur mycket arbete en kvinna skall
utföra för att anses hava intjänat de
naturaförmåner hon åtnjuter. Har en
person intjänat full försörjning genom
sitt arbete, kan denna person icke kom¬
ma i åtnjutande av pensionstillägg el¬
ler understöd, arbetsförmåga kan icke
anses föreligga, men vilken arbetspre¬
station inom ett hem som berättigar
till full försörjning, den frågan är än¬
nu obesvarad.

En hälsning från norske kvin-
ders fredsförbund.

Til Kvinderne verden over.

Norske Kvinders fredsförbund önsker fra
mötet idag' — 19: de november i Nobelhuset
— at sende kvinderne verden over sin hil-

Som borgere av et neutralt land, fjernt
fra krigens herjinger, har vi likefuldt fö¬
leisen av den rsedsel som fölger i krigens
spor.
I vor vanmagt til at yde hjselp kan vi

kun uttale vor inderlige deltagelse i den
sorg og lidelse som nu hjemsöker de krig-
förende staters folk.
Vi er forvisset om at de kvinder verden

rundt, som staar i stadig samvirke, fil
fremme av store menneskeinteresser, i dis-
se tider besjaeles av önsket om at faa rok-
ket ved den politik staterne imellem som
föi-er til voldsavjörelse, og som vi nu ser

saa sörgelige fölger av.

Bogmet om krigens nödvendighet maa.

omstyrtes.
Den "legaliserte krig" som staar i den

sterkeste motsaetning til den etiske og in¬
tellektuelle höide, kulturlandene slaegtled ef¬
ter slsegtled har kjaempet sig op til, maa

nu vaere moden til a,t vike for humane

lovregler til fredelig avgjörelse av mellem-
folkelige tvistemaal.
Ingensinde har fredsarbeidet vmret av

den betydning og av den nödvendighet som
i tiderne som kommer.
Drömmen om "en ny jord livor retfaerd

hor" maa saerlig vi kvinder söke virkelig-
gjort for de kommende slaegter.
Vi sender eder da vor sösterlige hilsen

med önske om at denne for menneskeheten
saa beskjaemmende krigstilstand snart maa

avlöses av fred og forlik i god forstaaelse
nationerne imellem.

Kristiania i december 1914.

Randi Blehr
formand.

Cläre Mjöen
sekretaer.

L. K. P. B:s lZ:e centrafstyrelsemöte
äger rum i Stockholm fredag-en den 8
och lördagen den 9 januari i Whit-
lockska samskolan, Eriksbergsgatan 8
B. De enskilda mötena till vilka en¬

dast centralstyrelsemedlemmar och
suppleanter äga tillträde, börja båda
dagarna kl. 10 f. m.
Fredagen den 8 januari kl. 1/a 8 e. m.

anordnas i samma lokal s. k. halven-
skilt möte, till vilket medlemmar av F.
K. P. K, äga tillträde. Som diskussions¬
ämnen på detta möte ha uppsatts:
1) Önskvärdheten av att anställa en

resetalare, som, med början redan hö¬
sten 1915, genom föredrag, hnsagita-
tion och skriftspridning bedriver agi¬
tation, särskilt i de län, vilkas 1916
valda laiidstingsmäii skola under 1916
och 1917 välja ledamöter av Första
kammaren. Förslagsställare: Stock¬
holms F. K. P. R:s styrelse. Inledare:
fru Elisabeth Wsern-Bugge.
2) Kvinnornas erfarenheter från nöd¬

hjälpsarbetet. Förslagsställare: V. U.
Kortare anföranden av: fru Karin
Fjällbäck-Holmgren, fröken Kerstin
Hesselgren, fröken Hildur Öijer, frö¬
ken Naémi Uddenberg, fröken Elin
Wahlquist, fru Elsa Perselli in. fl.
Centralstyrelsemötet avslutas lörda¬

gen den 9 januari kl. 1U 8 e. m. med ett
enkelt samkväm å Strand Hotell, Nor¬
ra Blasieholmshamnen 9. Vid detta
tillfälle kommer d:r Gulli Petrini
att tala över ämnet "Kvinnorna och
kriget" och fru Emilia Broomé över
"Kvinnorna och freden". Efter före¬
dragen tesupé. Biljetter till ett pris av
kr. 1:75 lösas vid ingången. Anteck¬
ning till deltagande kan ske å Röst¬
rättsbyrån, Lästmakareg. 6. Alla med¬
lemmar av F. K. P. R. äro välkomna.
Kommitterade för de Bergman-Öster-

bergska samhällskurserna sammanträ¬
da söndagen den 11 januari i Whitlock-
ska samskolan.

Intryck trän en föredragsresa.
Så förhärskande sona människors tankar

och intressen upptagits av krig och politik
kunde det ju varit att befara, att jordmå¬
nen i höst inte skulle visa sig gynnsam för
något rösträttsarbete, ja, att man skulle
velat skjuta alla kvinnosaksfrågor ifrån
sig såsom något alltför "smått", kanske i
dessa bistra tider rent av förargelseväc¬
kande.
Men tvärtom, årets stora händelser i inre

och yttre avseenden synas blott ytterligare
hava befäst rösträttskraven och fördjupat
det stora flertalets hela syn på rösträttsfrå¬
gan. Och mången, som förut varit sorglös
eller likgiltig eller hållit sig utanför rörel¬
sen, har av omständigheterna tvungits att
stanna, eftersinna och taga ställning i frå¬
gan. Men om än under dessa splitets, såll-
ningens och självprövningens tider en och
annan avfallit eller utträtt ur rösträttsle¬

den, kan nog i det stora hela vinsterna
täcka förlusterna. Och det torde inte vara

uteslutet att kunna hoppas, att när det
kommer till bokslutet på detta händelse¬
rika år, rösträttsleden kanske skola visa sig
ha vunnit i numerär, liksom de med all sä¬
kerhet ha vunnit i kvalitativt avseende.
I följd av sensommarens osäkra politiska

förhållanden uppstodo vissa svårigheter att
på landsbygden träffa förberedelser till
några samhällskurser under hösten, varför
man i stället beslöt omlägga verksamheten
till enstaka föredrag och företrädesvis i
rösträttsföreningarna.
Början gjordes med Kronobergs län, där

fem olika rösträttsföreningar besöktes. Se¬
dan ställdes färden till Örebro län, där före¬
drag höllos på tolv ställen, och slutligen
till Älvsborgs län, där ävenledes tolv olika
platser besöktes. Överallt ha föredragen
omfattats med välvilja och så gott som

överallt också med intresse och stor an¬

slutning. Sammanlagt ha 2,491 personer be¬
vistat föreläsningarna i de tre länen. På
sådana platser, där rösträttsföreningar icke
funnits, var publiken övervägande manlig
— på ett ställe i Dalsland utgjordes den

t. ex. af femtiofem män och sju kvinnor.
En publik, som i trånga, små skolbänkar
stilla och tåligt lyssnade till två timslånga
föredrag i rad, och som verkligen var äg¬
nad ingiva en föreläsare den ivrigaste ön¬
skan att kunna lämna en så god behållning
som åhörarna förtjänade.
Rösträttsföreningarna i allmänhet tyck¬

tes föra en ganska livaktig tillvaro. På
åtskilliga platser såsom Växjö, Örebro,
Askersund, Färgelanda och Trollhättan höl¬
los efter föredragen angenäma samkväm
med omväxlande underhållning. Den 12
dec. höll jag i Alingsås mitt sista föredrag
under arbetsåret. Alingsås rösträttsföre¬
ning hade anordnat en Luciafest, som gav
en försmak av jul, jultrevnad och även —

julfrid. Utpräglad höger och utpräglad
vänster sammanträffade där i livliga reso¬

nemang och meningsutbyten, och utmärkte
sig för en hänsyn och aktning för varan¬
dras åsikter, som inte allenast var tillta¬
lande och angenäm, utan också anmärk¬
ningsvärd nog i dessa tider.
I ett som allt har höstens arbete varit

tillfredsställande och, som jag tror, funnit
väl så fördelaktig jordmån som kurserna
under vårterminen. Walborg Bergström.

Kvinnorna och rusdrycksförbudet.
På initiativ av F. K. P. R, i Sundsvall

hölls den 2 nov. ett stort kvinnomöte
representerande, utom rösträttsförenin¬
gen, Vita bandet, K. F. U. K. och So¬
cialdemokratiska kvinnoklubben, för
att dryfta frågan om rusdrycksförbud
under kristiden. Beslut fattades att
söka få till stånd petitionslistor om
rusdrycksförbud. Under tiden 6—20
nov. insamlades i Sundsvall med om¬

nejd 5,815 namn. En deputation av

samtliga ordförandena överlämnade
petitionen till borgmästaren, som ställ¬
de sig välvillig till densamma. Ma¬
gistraten har också beslutat tillstyrka
önskemålet och överlämnat ärendet
till kungl. befallningskavande, där det
f. n. ligger under behandling.

Arbetet ute i
Alingsås F. K. P. R

årsmöte. Den förutvarande
des, förutom fru Sandin, som;
i vars ställe fröken Glassin
ken Walborg Bergström höll"t,n^ " , ,n

föredrag över ämnet "KniS."'K
inom yrkena". (Föreläsningen i i? "m
gick som led i Bergman-Osterbejfihallskurserna.) Under höstens K 1»föreningen anordnat tvä„M fc|jW ' „
om Kvinnohygien . D:r Gärd.mg j.DGeuorstam, som med skäl kan J
som en af Sveriges ypperligaste
hållare, hade välvilligt ställt sin fömi&iuna.till disposition; foreläsningarna VorT iniaUi«trängsel besökta och bifallet livligt i B omlemmar av härvarande F.K P j \ !;ra ander året deltagit i det arbete,'SOm i 5t stynsamhället utförts till förmån lör )J fcuari
men och Röda korset.
Bollnäs I'. K. P. R. hade den 13 j» jt ordii

ber sitt årsmöte, som hölls i ordförani aldes ti
fru W. Hallenbergs bostad. Till lefej [ultqvist
av styrelsen återvaldes fru W. Halled ander o(
ordf., fru S. Schultz v. ordf., fru N. Hs ivriga si
stedt kassaförvaltare, samt nyvaldea te aina
E. Stenbom sekr., och fröken A. Ena i»
vice sekr. Till centralstyrelsemedlem i; fe frö
valdes fru W. Hallenberg och till S1»supi
ant fru A. Helin samt till revisorer ten Elle!
J. Wahlund och fröken M. Hallgren, (rist me<
Filipstads F. K. P. R, hade den i: itetrön

sammanträde, varvid de avgående cent &iinorI
styrelsemedlemmarna omvaldes. Eli! e
vidtog ett angenämt samkväm. FöreÉ- *
har sedan sept. månads början anors!iä?at
arbetsaftnar till förmån för landston la|eB
varvid förfärdigats diverse underkläde taerat
bomulls- och ylletyg, strumpor, kalsdti ®elsti
muddar m. m. Medel till hittills ni :':'ä,Tac];arbeten ha erhållits genom insamling I .

allmänheten. Arbetet kommer att åt| f:sau
tagas på nyåret efter något förä[i"} or:
grunder.

medlem

För det

Hörs F. K. P. R. firade den
årsfest å teatersalongen. Författai
fröken Ellen Wester från Lund
tressant föredrag över ämnet:
är lätt och vad som är svårt, då kvin: ™ ^
na taga del i samhällsarbetet", vilket n
togs med stort bifall. Talarinnan
härvid särskilt det arbete som i (
der kommer på kvinnornas lott. 8:
för tillfället prydd med svenska
rösträttsflaggor m. m. Efter föra
hölls ordinarie möte, varvid bl. a. fö» a me
val av styrelse. Till ordf. valdes fru k ,.. ^
Lindström, vice ordf. fru Ester Ni!»
sekr. fröken Johanna Andersson, vice fe "
fröken Ellen Hovander, kassaföry. f»...
Maria Månsson. Revisorer blevo fm #
Jakobsson och fröken Hanna —, nas _ r>
suppleanter fru Ingrid Nilsson och to
Emma Jönsson. Till centralstyrelse®
utsågs fru Anna Lindström mc
Augusta Hovander som suppleant
eningen ökades med nya medlemmar
det angenäma mötet avslutades »c

Luleå F. K. P. R. hade ordinarie^ pjn
sammanträde den 23 nov. Därvid om _

till ordförande och centralstyre.
fröken Märta Bucht. Övriga s y^- ^ g-
lemmar omvaldes likaledes,
höll 'ett intressant anförande over
"Kvinnorna och världskriget , °ca A

för vår rosträtts®raren redogjorde
läge just nu. Fru Julia Fernhmd^

■i fn

ant. Fö

rättelse om hur föreningens s
haft det under sommaren,
beretts tillfälle att vistas _pa
veckor. Till sist höll f™ HW ™f|
av utomordentlig entusiasm
största uppmärksamhet ahor
en dansk kvinnas livsgami
Kvindelig Laeseforening i
fröken Sophie Alberti. Mote
sökt, och till den genomgående^
tiska stämning, som prag ^
bidrog i hög grad, utom det ®
draget, den vackra musik, å
samt sång, som utfördes
ningsmedlemmar. R höll
Söderköpings F. K. P- •

vember ordinarie möte- v
Isii hts i .

förrättades. Till niec^elB,miLn'
i st^5

[UJUJ.C"«—" jr]J
valdes fru Malla Göhihu®h o ^
Hellström, fru Agnes K . .a
Bea Valgren och fröken ^ gjgrid
Styrelsesuppleanter hl w,
king och fröken Agnes
sorer utsågos fröken us
ken Ebba Möllerberg
borg och fru Edit Am1 ' vah-i
ter. Till centralstyrelsen! ^ ,a
Malla Grönlund med f
berg som suppleant. det •
redogjorde fröken Qvi

Sil

T ... 8' föreni
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

talade om Kvinnornas insats ijäg«»® t' Nya medleinmar ingingo i

F K. P- K- hade onsdagen den
IV ganska väl besökt möte i god-

F lokalen under fru Maria Dehns ord-
, Ign Över ämnet "Kvinnorna och
f talade fru Gurli Hertzman-Ericson

, mhiärtat och klarseende sätt, och

"CJJ?"' w8Mde9 metl,,livliK'bifa11; Va:
•• 'I Lntralstvrelsemedlem uttoll sa, att'jffS i fröken M. Hallströms'S« '"'„„„lan fröken Hallström, som i fyra

an uppdraget, nu avsagt sig det-
Till suppleant utsågs ombudet i
n, fru S. Le Moine. Sedan frå-

om resekostnadsfördelningen samt
ta andra viktiga frågor behandlats, be-

jj) styrelsen att i januari eller början av
jruari anordna ett möte.
Sölvesborgs F. K. P. K- hade den 26 nov.

1 Lidfo:

te för
sin fö
aa voro
ivligt
P. B.

som
för

m 11 d-Alt ordinarie novembermöte. Därvid om-rdföraife till ordf. ^skollärarmnan Ebba
ill led;
• Hal

evisorer

nde ce:

in anori

lerklädti

les fraH
äter Nils

i me
oleant,

linarie
?id oinu

Ordföra»
över
och se

Vleugd
ret och

ock till v. ordf. fru Agnes Möl-
oeh till sekr. fröken Anna Jönsson.

IN Htea styrelseledamöter blevo fröken Kri¬
aides 3 En Skarp ock fröken Anna Malmberg.

Erik bi centralstyrelsemedlem omvaldes lika-
lemk leöes fröken Hultqvist med fröken Skarp

till sii som suppleant. Till revisorer utsågos frö-
(a Ellen Fleteher och fröken Maria Lund-
vist med fröknarna Maria Bildt och Mary

Limström till suppleanter. Till förmån för
Kvinnornas uppbåd hade föreningen an-

J ordnat ett festligt samkväm. Efter supén
'jn» nppiördes Frigga Carlbergs dramatiska

ißgatell "När begreppen klarna" och se-0*
ta en serie biografbilder förevisats, de-
f tiamerade fröken Jönsson ett par dikter av

Heidenstam. Fröken Heidt sjöng känsligt
j[]s ut(- i vackert en del sånger, ackompanjerad
Ii u k fru Almström- Föreningen beslöt att på

JU ^ illf sätt stödja och hjälpa det nybildade
föränd! ^™ornas uppbåd samt överlämnade till

kr.

n 6
örfattarii
i

F. K. P. R:s ordinarie höst¬
rum den 26 nov. Till

medlem i centralstyrelsen omvaldes ordfö-
in, fru Frida Grönberg med fröken

då kvin! N ^ared som suppleant, varefter cen-
vüketJ kalstyrelsens förfrågan angående resekost-

man te ^ersättning .för nästkommande årsmöte
i i dessa ^andlades. Man beslöt tillstyrka förut
t. Salen Wksvis tillämpade resekostnadsfördel-

a flajg Härefter upplästes Elisabeth Wcern-
r föredm artikel "Kvinnornas skuld", som

rann medlemmarnas gillande. Mötet präg-
av kamratlig endräkt och trevnad.

Ijj Hr det samhälleliga hjälparbete, som un-

m, vices^en nuvarande kristiden bedrivits av
förv. fiä över hela landet, har avdelningen

or fiiida korsets kvinnoförening i Tors-
"""""i 3 ' sPetsen. De båda föreningar-

i och $ as T Röda. korset och F. K. P. R, — av-p nmgar härstädes räkna emellertid en del
msamma medlemmar.
anåsF.K. P. R. höll den 18 nov. års-

ta» o 0eb revisionsberättelserna före¬
ta n, 11 ansvarsfrihet beviljats, val-1 styrelse fil. mag. Ebba Wichman

ui kila Mebius v. ordf., fru Josefina
1 ad sekr., fröken Berta Beckman v.

*a Andersson kassör, och till
Elin VV* rrU ~ora Sandstedt och fröken

n!r nevisorer blevo fru Emy Sand-
iXtakvroi R<rn Ella Scheutz. Till cen-
• Wichman me^ ~m Valdes fröken Ebba

ant, fru Gnndblad till supple-
Vi äf thätia?m^U besllltade att på grund
W!i°I; i % fin S bispringa nödlidande fa-

föreniuD-o^1 aa°n(inande av arbetsaftnar.
hldemor? -i! £adde 4 nya medlemmar.

.fe 13 december K'-,P' R' hade söndagen|fc, ^eember årsmöte. Till styrelse val-
id Eriw! Kxnnander ordf., fröken

r

de ent
r»1 i5!:

'

styrel^
i styr®'
fru $

ev Snro* M „ iictö-

I. HaPs m. E> Pettersson och
j4:eai- o®va](h- f°»i eentralstyrelsemed-
fs Hilda pin Helfrid. Beckman ined
■ii; Ier mötet tin suppleant. Un-

hinnornas nn väj s för ai'betet inom
Syflne%eu wfw', Då samhället varit
"^tillgång haöp TT iat 1 fraga om god
9„ ' ansPråk tv lppbadet ed mycket ta¬
rn för arméns nniei'fS arbete hade varitätorka'och landstormens räkning

Si?r"

o sa

W,

W

%ist sekr"0n 0rcFk' ineben Maria Eo-
sör. lr°ken Sigrid Lundberg kas-

? viaC 2?jnggöra fotvårdsartiklarfelens beklädnad f ,arbeta för laad"
%2mmaraa d6r mÖt6t fÖU
!S>a bur. de engelska

feellt

'marna ett i fe iUotet 11011 en
nr "Hpy-n ,, foredrag samt

1U0rila organil ' hur de engelska
sammanhålla t Sltt hjalParbete. För
na ^"slöt möte! m mtressera medlem-

väm uip i „.,a 1 På nyåret anordnamed f°redrag över något ak-ämne.
,axboltns F fr1 vårsmöte, varvJ' ?' bade den 26 nov-ld styrelse för 1915 ut-

Rösträtt för Kvinnor 1915.
Rösträtt för Kvinnor inbjuder här¬

med till prenumeration för ett nytt år,
under förhoppning om att den fram¬
gång tidningen hittills fått röna och
det intresse varmed den omfattats allt¬
jämt och från allt vidare kretsar måtte
komma den till del.
Det år, som nyss förrunnit, kommer

oM beteckna ett mörkt blad i historiens

bok, och det våldets triumftåg, som

satt folken i harnesk mot varandra och
som för en tid undertryckt intresset
för alla sociala reformer, har ävén fört
det med sig, att kvinnornas rösträtts¬
fråga skjutits i bakgrunden. Så myc¬

ket större krav ställes på oss att under
denna övergångsperiod enigt hålla
samman i avvaktan på ljusare tider.
Rösträtt för Kvinnor är det samman¬

hållande elementet, medlet som kan
bringa de över hela landet spridda för¬
eningarna i kontakt med varandra och
uppehålla det intresse hos den enskilda,
som under tider av mörker och mot¬

gång, så lätt kan brista. Den som i
avlägsna landsändar pinsamt förnim¬
mer sin egen isolering och ensamhet,
kommer genom vår tidning att känna
samhörigheten med alla dem som ar¬

beta runt om i världen och mottaga
ständigt nya impulser från de rösträt¬
tens förkämpar, vilka i tidningens
spalter genom en mängd beaktans-
värda artiklar och inlägg, dels blotta
missförhållandena i samhället och lag¬
stiftningen, dels mana till oavbruten
kamp för det rättfärdighetsmål kvin¬
norna satt sig före.
För var och en måste det stå klart

att ett organ för vår rörelse är nöd¬
vändigt och att varje enskild medlem
bör göra sitt till för att stödja tidnin¬
gen och betrygga dess framtid. Priset
är satt så lågt att det knappast för nå¬
gon behöver betyda en alltför stor eko¬
nomisk uppoffring, och den som blivit
medveten om den solidaritetens lag,
som nu råder bland kvinnorna, måste
känna det som en bjudande plikt att
bidraga till denna samverkan för ett
medel, som i första hand är ägnat att
sprida upplysning.
Förutom artiklar och inlägg som spe¬

ciellt beröra rösträttsfrågan och kvin¬

nofrågor i allmänhet, ha i Rösträtt för
Kvinnors spalter under det gångna
året även förekommit värdefulla skön¬
litterära bidrag från våra förnämsta
författare, bland vilka vi särskilt näm¬
na: Jane Gernandt~Claine, Anna
LenahElgström, ElseKleenfGwen),
K. G. Ossian=Nilsson, Anna Maria
Roos, Marika Stjernstedt och Elin
Wägner.
Erida Landsort inledde årets första

nummer med en stämningsfull dikt,
professor O. E. Lindbergs artikelserie
Kvinnan i 1001 natt har vunnit livligt
intresse och kåserande och novellisti-
ska bidrag jämte recensioner ha läm¬
nats av bland andra: Elsa Alkman,
Elin Brandeli (Regan), Erigga
Carlberg, Amalia Eahlstedt, Gur=
li Hertzman=Ericson, Elisabeth
Krey, Gustava Svanström, A. Sy=
monds Ohlin och Ellen Wester.
Att tidningen även inom dagspressen

vunnit beaktande, därom vittna de tal¬
rika utdrag, stundom hela artiklar,
från Rösträtt för Kvinnor, som de dag¬
liga tidningarna i stor utsträckning in¬
fört i sina spalter.
I förlitan på det värdefulla bistån¬

det av alla dem som hittills lämnat
sin medverkan skall det allt framgent
bli redaktionens strävan att i vid¬
sträcktaste mån söka fylla de krav
som dess läsekrets har rättighet att
ställa på den svenska kvinnorösträtts¬
rörelsens organ.

Rösträtt för Kvinnor utkommer med
24 nummer om året, den 1 och 15:de
i varje månad. Prenumerationspriset,
postarvodet inberäknat, är endast 1
krona. Prenumeration äger rum an¬

tingen direkt genom posten ellerge=
nom rösträttsföreningarna, i vilket
senare fall prenumeranten äger att
ifylla den blankett som för detta ända¬
mål finnes införd i de båda sista års-
numren av Rösträtt för Kvinnor för
1914. I utlandet bosatta prenumeranter
kunna även erhålla tidningen mot in¬
sändande av kr. 1:75 i postanvisning
till expeditionen, Lästmakaregatan 6,
Stockholm. Lösnummer 5 öre.

Redaktionen.

sågs. Härtill omvaldes fru Alma Lén-
ström, ordf., friherrinnan Wrangel, v. ordf.,
fröken Edith Karlsson sekr., fröken Maria
Andersson v. sekr. och fru Ebba Skoglund
kassaförvaltare. Revisorer blevo fröken
Berta Fredriksson och fröken Signe Lin¬
dahl med fröken Linda Andersson och fru
E. Regnell som suppleanter. Till central¬
styrelsemedlem utsågs fru Alma Lénström
med fröken Edith Karlsson som suppleant.
För att sprida Rösträtt för Kvinnor be¬

slöt föreningen att för år 1915 prenumerera
på några exemplar. Desutom tillsattes en
särskild kommitté, som fick i uppdrag att
samla prenumeranter för nästkommande
år. Även i år beslöt föreningen att vid
jultiden ha en fest för de gamla i Vax¬
holm. Mötet avslutades med tesupé.
Vetlanda F. K. P. R. hade den 19 nov.

sitt årsmöte, då val för nästa år förrätta¬
des. Den gamla styrelsen omvaldes en¬
hälligt. Till centralstyrelsemedlem utsågs
fru Anna Nylén och till suppleant fröken
Agnes Pettersson. Vidare beslöts att bilda
en arbetsförening som skulle börja sin
verksamhet i januari månad. Medlemmar¬
na bade infunnit sig talrikt och en ange¬
näm stämning rådde.
Visby F. K. P. R. hade den 5 november

sitt årsmöte i Högre flickskolans lokal.
Därvid omvaldes den avgående styrelsen
samt centralstyrelsemedlem jämte supp¬
leant. Till revisorer valdes fru Gerda Ti-

gerhielm och fröken Louise Westherg. Ord¬
föranden redogjorde för rösträttsfrågans
ställning under år 1914, särskilt dess be¬
handling i riksdagen samt opinionsyttrin¬
gens överlämnande till statsministern. Det
innehållsrika föredraget, som alltigenom
präglades av värme, klarhet och övertygel¬
se, belönades med livliga applåder. Sång
utfördes på ett särdeles anslående sätt av
fröken Ingeborg Möller med ackompanje¬
mang av fröken Maja Klintberg, och det
hela avslutades med ett enkelt samkväm,
präglat av den angenämaste stämning.
Västerås' F. K. P. R. hade den 14 dec.

anordnat Luciaafton för sina medlemmar.
Lucia, i sin vackra ljuskrans och vita
dräkt, läste upp verser och bjöd omkring
julkakor och bröd till kaffet. Sedan om¬
växlade kvällen med sång samt föredrag av
skolföreståndarinnan fröken Löfgren om
Hedvig Ch. Nordenflycht, som fröken Löf¬
gren med rätta benämnde "vår första kvin¬
nosakskvinna". Hela aftonen präglades av
den hemtrevligaste stämning, och medlem¬
marna, som under föredraget arbetade med
sina handarbeten, kommo överens om att
under nästa år anordna flera dylika arbets¬
aftnar med högläsning eller föredrag. Mån¬
ga antecknade sig även till prenumeration
å vår präktiga tidning.
Växjö F. K. P. R. hade sitt höstsamman¬

träde fredagen den 27 nov. Den avgående
styrelsen omvaldes. Fröken M. von Friesen

redogjorde för sommarens uppvaktning för
statsministern, och ordf. höll föredrag om
"F. K. P. R:s plikt i allvarstider". Genom
frivilliga bidrag vid sammanträdet gjordes
insamling för prenumeration å ett antal ex¬
emplar av Rösträtt för Kvinnor, avsedda
att gratis utdelas bland icke prenumereran¬
de föreningsmedlemmar. 200 exemplar av
"Kortfattad ledning för kvinnornas delta¬
gande i de kommunala valen" ha inköpts i
och för gratisutdelning. — Den 9 nov. hölls
å stadshussalongen inför en talrik publik
föredrag om "Samhällets barnavård" av

fröken Bergström (Bergman-Österbergska
kurserna). Anmälan har gjorts att under
vårterminen få samma kurser hit förlagda.
Ystads F. K. P. R. valde vid november¬

sammanträdet till ordf. och centralstyrelse-
medlem fru Maja Strandberg med fru Ju¬
dith Winther som suppleant. Även den öv¬
riga styrelsen omvaldes. Frn M. Strand¬
berg inledde därefter en diskussion om

stadsfullmäktigvalet i dec., och föreningen
beslöt utsända cirkulär till alla röstberätti¬
gade kvinnor i staden med uppmaning att
vid stadsfullmäktigvalet använda sin röst¬
rätt. I januari kommer en kurs i sam-
hällslära att anordnas, såvida tillräckligt
antal intresserade anmäla sig. Kursen
kommer att omfatta ett 10-tal föreläsningar
och hållas med en föreläsning i veckan.
Föreningen beslöt även att prenumerera på
ett 30-tal exemplar av Rösträtt för Kvinnor
för att tillställas intresserade personer. Ef¬
ter mötet samlades medlemmarna till sam¬

kväm, varunder sång och musik utfördes
av föreningsmedlemmar.
Åtvidabergs F. K. P. R. har under hösten

liaft tvänne möten. Det första den 12 okt.
på inbjudan av fru Zelma Skogh, till villa
Solliden, vilket lockade ett stort antal med¬
lemmar. Den avgående styrelsen omvaldes
med acklamation, och i fru Hilma Alm¬
grens ställe invaldes fru Anna Häggström.
Efter uppläsning av olika referat rörande
riksdagens behandling av kvinnornas röst¬
rättsfråga, upptogs prenumeration å sista
kvartalet av Rösträtt för Kvinnor. — Den
25 nov. samlades F. K. P. R. till samman¬

träde i skollärare och fru Olgers våning,
Gamla skolan. Föredrag hölls av fröken
Ester Röhl, vari hon redogjorde för kvin¬
nornas rösträttsfrågas öden under de olika
riksdagarna. Det intressanta och fängslan¬
de föredraget åhördes med livligt intresse.
Efter föredragets slut öppnades en mycket
livlig diskussion. Nya medlemmar ingin-
go i föreningen, och flera prenumeranter å
Rösträtt för Kvinnor anmälde sig. Stäm¬
ningen var den allra bästa, och samkvämet
upplöstes med önskan om ett extra möte i
januari, och fick man löfte om att även då
samlas i ett privat hem.

Brevkort från Vetlanda.

Alltsedan vi första gången hörde talas
om den Bergman-Österbergska donationen,
har vår lilla förening funderat på, om icke
också Vetlanda skulle kunna få åtnjuta
förmånen av dessa samhällskurser, vartill
donationen är avsedd. Vid länsförbundets
årsmöte i februari framställde även ombu¬
det en sådan förfrågan och fick då till svar,
att både V. U. och länsförbundets ordfö¬
rande redan tänkt på att låta oss komma i
åtanke till hösten. Kom sedan detta för¬
skräckliga krig, som åtminstone i början
förlamade alla och allt arbete för vår för¬

ening. Man frågade sig, om det var lönt
att arbeta för något ideellt. Huru under¬
ligt det än låter, har man sedan något vant
sig vid tanken, att kriget rasar ej långt
ifrån oss, och man har återfått något av

sin handlingskraft.
I hörjan av november månad hade vi den

stora tillfredsställelsen att få välkomna och

mottaga den för Jönköpings län utsedda
föreläsarinnan fröken Emma Aulin, som
den 8, 9, 10 och 11 nov. här höll en serie
föreläsningar över ämnena 'Statens organi¬
sation och förvaltning, Äktenskapslagstift¬
ningen, Fattigvårds- och barnavårdslag¬
stiftningen samt Folkpensioneringen'. Fö¬
reläsningarna voro anordnade i godtemp-
larlokalen och talrikt besökta. Tillsammans
minst 400 personer åhörde desamma och vi¬
sade sitt intresse genom en andäktig tyst¬
nad under föredragen och till slut genom

Advokatfirman ÅKERBERG ach SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.
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kunna nu genast några driftiga damer erhålla inom
Stockholms stad med omnejd, och äga de företräde,
som hava vana att hesöka privatpersoner. Svar till
'Provisionsförskott pr vecka», Svenska Telegrambyråns
Annonsavdelning, Stockholm, f. v. b.

intensiva applåder. Båda platstidningarna
uttalade sig mycket sympatiskt, och en av

dem intog föredragen in extenso. Föreläs¬
ningarna förtjänade också allt erkännande
så på samma gång populära, lättfattliga
ocli grundligt genomtänkta som de voro.
"Vi tro också, att de ha varit till stor nytta.
I vår förening ingingo nya medlemmar,
och hela föreningen har känt sig stärkt
och uppmuntrad på samma gång det varit
ett stort nöje att närmare få lära känna
en så älskvärd och sympatisk personlighet
som fröken Aulin. Vi be till sist att få till
V. U. framföra vårt allra varmaste tack för
dessa samhällskurser. Anna Nylén.

Mot arbetslösheten bland kvinnorna.
Fru Emilia Broomé hade i Stockholms

stadsfullmäktige motionerat om ett anslag
av 5,000 kr. för månaderna december 1914
—februari 1915 till Stockholms arbetslös¬
hetskommitté för understödjande av såda¬
na filantropiska institutioner, vilkas strä¬
van är att bereda arbetstillfällen särskilt
för' kvinnor. Motionen bifölls utan debatt.

Anna Shaw
liar i den amerikanska tidskriften Metro¬
politan påbörjat sin självbiografi, vilken
helt säkert blir av stort intresse. D:r Shaw
har levat ett händelserikt liv, och hon kan
konsten att berätta.

Flykten från Antwerpen
är namnet på ett häfte, som utkommit på
Albert Bonniers förlag efter samma idé
som Selma Lagerlöfs julbrev. En belgisk
journalist, Magda Peeters, skildrar häri sin
flykt från det ödelagda landet, och i
målande, men ändå försynta ord, skildrar
hon de fasor och lidanden som övergått
hennes olyckliga folk. Det lilla häftet,
som kostar 1 kr., är smakfullt utstyrt och
försett med illustrationer, och då det säl-
jes till förmån för de nödlidande belgierna,
får man hoppas att åtgången blir livlig.
Brevet tillhandahålles i alla boklådor samt
å insamlingens expedition, Tunnelgatan 19
B., Stockholm.

Rösträtt för Kvinnors
första nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Nyårsklockornas bud.
Då Svenska akademiens portar öppnades. Av Gurli

Hertzman-Ericson.

S. A. Fries. In memoriam.

Lydia Wahlström: Gustavianska studier, llec.
av Hilma Borelius.

Elin >Wägner: Mannen och körsbären. Ree. av
Gerda Hellberg.

Pensionsförsäkringslagen i tillämpning. Av Anna
Abergsson.

Tre stämmor. Av Kerstin Hård af Segerstad.

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

RikS.Tel. 11015
.Tel. 11718.
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Juridiska uppdrag.
Soliditetsupplysningar.
Placering av prima inteckningar.
Försäkringar alla slag.

INKASSO-TAXA: 1 procent (minimum Kr. 1:—) jämte
porton ocb direkta utgifter, när laga åtgärder

icke behöva vidtagas.

Jjttsqmiriiai
wmtzi

Stfmaskiner
äro helt och hållet tillver¬
kade inom landet, kunna i
afseende på konstruktion,
hållbarhet samt lätt och tyst
gång icke blottmäta sigmed
utan öfverträffa äfven de
bästa utländska samt äro

oomtvistligen billiga i för¬
hållande till sin kvalitet.

ad-Caféet

OBS./

Förmånliga,
aföeialningsvillkor■

KARL ERIKSSON
KLARABERGSGATAN 40, 1 tr., (Hiss)

l:a klass Herr* & Damskrädderi

Gentlemans taylor.
Taileur pour dames.
Dräkter och kappor
senaste pariserstil fr.
kr. 60: — utföres
under full garanti.

Allm. Tel. 236 05 Riks Tel. Norr 507

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra bandarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

ningar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: DROTTNINGGATAN 30.

Filialer: Hamlegårilsggian 11, S:t Paulsgatan 1, Upplandsgaian 34.

Stockholms Blusbasar
81 A DROTTNINGGATAN

Ständigt lager av: Damblusar i alla prislägen. Största
sortiment av strandkoftor. (Beställningar även efter

mått.) Klädningar och dräkter på beställning.
Tyger på lager. Allm. Tel. 148 73.

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

Hyg. Ansiktsbehasidliiig
med elektr. vibration och ljusbad, borttagande av
finnar, pormask, fräknar. Missprydande hår med
elektrolyse. Fotbehandling. Röda händer behand¬
las. Manicure. .... ,Adélo Elméen,

48 Upplandsgatan, 1 tr.
R. V. 824, Allm. 23091.

(Innehavare: C. A. Rydberg)

StoraV11
Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som till o. från landsorten. Transpor¬

terar pianon, res- o. fraktgods. (Befordrar brev.jo. paket m. m. Ombesörjer förtullningar.
OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!

Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik.
Van och pålitlig personal.

TelefonerJill byrån: Riks 6667, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden: Riks Huddinge 57, Allm. Huddinge 95.

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

ocb supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Obs* Syster Frideborgs
Sjukskötevskeisyrå

Ä Fes Sjukkem
R.t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 236 72.

Damhattar
såväl eleganta som enklare, Barn- och Konfirmations¬
hattar (fina och billiga), sorghattar och sorgartiklar all¬
tid på lager. Vinterbattar realiseras. Götgatan 20,1 tr.,
Stockholm, f. d. Stortorget 3, 1 tr.

/\ ra inst Lindgren®
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

Östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

Emma Hagelins Syatelier
för finare såväl som enklare klädningar och blusar.

Hornsgatan 45, 2 tr.
Allm. Tel. 1774. Hiss.

JSdm H. Kapissons
BEGRAFNINGSBYRÅ

29 Klara N. Kyrkogata (2:dra huset fr. Kungsg.)
ombesörjer begrafningar. Order från landsorten
expedieras skyndsamt. A. T. 8409. Riks N. 7 09.

Vaxholms Hotell
rekommenderas, inackordering mottages.

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.

bouppteckningar, arvstvister, boskillnad, äktenskaps¬
förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp-
fostringsmål, inkasseringar m. m. utföras fort o. billigt.av

VÄRMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYRÅ
R. T. 3712. Götgatan 33, III tr A. T. Br. 2900

Skriftliga förfrågningar besvaras omgående.

skånskstA r
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Hulda Johansson
Rydsbo, Landsvägen 18, I tr., Sundbyberg

mitt för Apoteket
emottager såväl finare som enklare sömnad såsom klän¬
ningar, blusar, promenaddräkter, ulstrar o. barnkläder.

Allm. Tel. Sundbyberg 398.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Fran 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material och reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar syst om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN

Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barrnmovskan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 29, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar, er-
hålle.s då Kr. 1.30 insändes i postanvisning till

SVENSKA BOKEXPEDITIONEN
STOCKHOLM C.

EDLA SEVERINS
för finare klädningar och

Hornsgatan N:o 26, 2 tr. t
Allm. Tel. Söder 53 43. c-rn„'.

Låt sy Eira Kläåninprociiin
hos fru "SVENNINGS" i

1 B Döbelnsgatan, Stockholm. Allm. tel b- ■

OBS.!!! Mångårig praktik hos Nordiska Romanist

ITrida JanssöjM
14 Kommendörsgatan 14

Beställningar å tårtor och
Allm. Telefon 2931?

., tdaktic
Expe

Damgarderob
43 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 28725 - STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

57 Karlbergsvägen 57 (hörnet
Allm. Telefon Vasa!

Beställningar å finare och enklare k
och blusar.

Förstklassigt arbete garanteras

Ring upp Ilexpressei
KARL MOBERG

26 Jakobsbergsgatan 26, Stockholm. Rikstelefc
Sthlms Telefon 65 03, 11686

vid behov av

llbud, Transportör, Emballsringar, Flyttningar

Fröken §iurholms
Fr ivata FörlossningsfieiL

Norrtullsg. 37, IH tr., b., Stockholm. God tal
vård. Tyst och ogenerat. Läkare, specialist.
Allm. Tel. Vasa 2715. Riks Tel. Vas

[ören
lessa
nisior

STOCKHOLM

Allm. Telefon3 cht'Klara östra Kyrkogata 3.
Tillverkar alla slags korgarbeten. Rottings®:- i

Billigt och starkt garanteras,

BLOMKRUK«
köpas bäst och billigast hos

I. j&dE. MALMGBEX
SödertäAllm. Telefon 558.

l:sta Klass Damskräief
Garanteras välgjordt och

till moderat

mm. PETTERSSONS
48 STUREGATAN 48. Allm. Tel. 193M

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad

4 Södermalmstorg 4
2 tr. (Hiss.)

Allm. ®

Vid. behov anlita
Nvkterhetsvännernas

Expressbyrå, Koeksga.
(Hörnet av Nytorgsg. Kockv

Allm. Tel. 3330.
W

VAK OCH Hl"
Grevturegatan24 0

RÅHFRÄGNIN ' i;; % B.

Anna M. Kettig -
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Fru östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. It **

ningsbyrå för allt vad till "barn- och damkläder hörer. För damer som v ] -•
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta.
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—4 e.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

Stockholm. Ivar Hffiggströms
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OSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.
STOCKHOLM, 15 JANUARI 1915. N:r 2.

obe:
vHOLM

m

osthltt för kvikvor
åtkommer den 1 och 15 i var månad.

ii och Expedition: 6 Lästmakaregatan i
liMiu/istid: onsdag och lördag kl. Vs3—Va4.
Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.'

' "orr 600. Allm. tel. 147 29.
dress: Rösträtt, Stockholm,
genom posten :

pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
fir utlandet sker prenumeration antingen ge-
' nom posten eller genom insändande av 1 kr.

?5 öre i postanvisning till tidningens ex-

Allm. tel. 456.

tikstelelo:

ims
:gshcm|i(

koi
bos

REN

lertä#1

10 öre efter texten, 12 öre före
texten per millimeterhöjd, större annonser
och årsannonser rabatt,

litonsavdeln.: Rikstel. 456.
m—7 e. m.

uledningeii till ett nytt
arbetsår.

ha väl föreningar och institu¬
ted ideella syften varit utsatta

God te jfr en så stark påfrestning som under
Jessa orostider, då så mycket av man¬

ande arbe

nbad,

i
Alla. ®

i

tas

verk utplånats som fotspår i
Men å andra sidan ha de ge-

bestå provet nu fått visa arten
ich styrkan av sin växtkraft. Hårdare

stillar än dem som blåst under detras. t
.

Eist förflutna året har väl den kvinn¬

liga rösträttsrörelsen aldrig varit ut-
t för, och fast man väl förnummit
darrning i trädets krona, har stam-
a dock stått obruten och rötterna

Sträckt sig så djupt ned i kvinnornas
att stormvinden inte för¬

rycka upp dem. En klar uppfatt-
av detta fick man vid L. K. P. R'-s

ei. 19314 ptralstyrelsemöte, som nyss ägt rum
i Stockholm och som sammanfört kvin-

från skilda landsändar, kvinnor av
åskådningar och skilda kynnen,

alla förenade i en gemensam strä-
vai> kvinnornas fulla medborgarrätt,
utan vilken det sociala arbetet och vil-

att rätta missförhållandena i sam¬
mlet sakna det fasta underlag, på vil-^ alla reformer måste vila. Här möt-
^kvinnor från nordligaste Lapplandk tåligaste Skåne, kvinnor, som un-

hårda kristiderna tyngts av än8"rre bördor än dem som så ofta falla
rösträttskvinnornas lott, men hos

jVl ^ man ingalunda fann någon av-gpllf a nrög eller minskad kamplust, utanIRarare en ännu mera brinnande entu-
aSn|oc^ en stark vilja att bära vår
,ram kiil seger. Av det missmod

tern ^ les*gna^on inför omständighe-
S, grymma lek, som man kunnat

Vari!6 liai'g tnnkta, märktes intet,
trakta Centrakstyrelsemöte är att he-
^ en milstolne på vägen, men
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Centralstyrelsen i Landsforen ingen för kvinnans politiska
rösträtt, samlad till årsmöte i Stockholmjanuari 1915, kän¬
ner ett behov att i närvarande skräckfyllda tidsända alla
vara systrar i såväl de krigförande som de neutrala län¬
derna en frän hjärtat gående hälsning och en varm önskan
om en snar och varaktig fred. Mldrig ha vi haft en starkare
känsla av de internationella bandens värde än i denna sönd¬
ringens tid. Våra erfarenheter såsom förmedlare äv förbin¬
delserna mellan de krigförande länderna ha visat oss att
till och med i dessa länder ha rösträttsrörelsens kvinnor
förmått höja sig över nationalhatet och mötas med kvin¬
norna från motsidan i kvinnligt medlidande och kvinnlig
hjälpsamhet.
Särskilt vilja vi uttala vår beundran och tacksamhet till

Internationella kvinnorösträttsalliansens arbetsutskott i
London och till redaktionen av alliansens tidning, Jus
Suffragii — vilkas medlemmar alla tillhöra ettkrigförande
land — för det i sanning storartade sätt pä vilket de fylla
sin ömtåliga uppgift att i dessa för alla internationella
sammanslutningar sä prövande tider upprätthälla sam¬
arbetet de olika nationerna emellan, åldrig har betydelsen
av ett verkligt internationellt organ för vår rörelse framstått
med sådan klarhet som nu. Vi känna oss övertygade att om
det efter detta ödesdigra krig skall lyckas oss kvinnor att
återknyta de internadionella banden, ha vi i höggrad att
härför tacka den opartiskhet och den i bästa mening in¬
ternationella anda i vilken arbetsutskottet och Jus Suffragii
redaktion under dessa månader skött sin uppgift att även
under kriget upprätthälla åtminstone bland kvinnorna en
god vilja.

Stockholm 8 januari 1915.
För centralstyrelsen i

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt:
Signe 'Bergman

ordförande.

Vår nyaste senator.
Redaktör G. H. v. Koch.

Med redaktör G. H. v. Koch inträder
i riksdagens Första kammare en av de
mest kända och mest uppskattade re¬
presentanterna för det sociala arbetet i
vårt land. Den initiativkraft och
grundliga kännedom om sociala för¬
hållanden och socialt arbete, som äro
utmärkande för honom, representerar
helt visst ett mycket värdefullt tillskott
vid behandlingen av de många stora
sociala frågor, som vänta på en alltför
länge undanskjuten lösning. Hur om¬
fattande och hanbrytande hans verk¬
samhet på det sociala arbetets område
länge varit och alltjämt är, framgår
häst av en kort överblick över de verk¬
samhetsområden, där han gjort sina
viktigaste insatser. Såväl den koope¬
rativa rörelsen i Sverige som folk¬
bildningsarbetet kunna räkna honom
bland sina pionjärer, och inom nykter¬
hetsrörelsen intager han sedan länge
ett framstående rum. Åt social upp¬
lysningsverksamhet ägnar han ett oför¬
trutet arbete, dels som skriftställare
och föreläsare, dels som utgivare sedan
1901 av Social tidskrift. Liksom han
var en av de ledande vid startandet av
Centralförbundet för socialt arbete, så
har han alltsedan bildandet av Svenska
fattigvårdsförbundet utgjort dess cen¬
trala kraft. I bostadsfrågan, egna¬

hemsfrågan, barnavårdsarbetet har
han tillfört reformsträvandena många
goda uppslag och värdefulla personliga
insatser. Genom omfattande studiere¬
sor i Amerika, England m. fl. länder,
har han haft tillfälle att förvärva
framstående insikter i en mångfald so¬

cialpolitiska spörsmål. Den ingående
kännedom han på sina talrika resor
som föreläsare och som konsulent i
fattigvårdsärenden förvärvat om de
förhållanden, under vilka det svenska
folket i olika trakter lever och arbetar,
torde också vara synnerligt värdefull
för hans nya verksamhet som riks¬
dagsman. Då kristiden med alla dess
svårigheter kom över oss genom
världskriget, hörde redaktör v. Koch

denna gång kan man med fullt fog på¬
stå, att blickarna inte så mycket rikta¬
des på den redan tillryggalagda väg¬
sträckan, utan fastmer på den väg,
vars perspektiv sträcker sig långt in i
framtiden. Under kampens hetta hän¬
der det mången gång att man glömmer
målet för medlet, men genom de om¬

välvningar som nu försiggå i Europa
och som kanske i grunden komma att
omskapa samhället, och genom de so¬
ciala frågor, vilkas lösning tränga allt
närmare inpå oss, stannar blicken in¬
för det väsentliga, inför det som gav
den första impulsen till den kvinnliga
rösträttsrörelsen. Först rösträtten, vil¬

ken är medlet, och sedan de sociala re¬

formerna, som äro målet, ha kvinnorna
alldeles följdenligt resonerat, men un¬

der kristider kan en omedelbar upp¬

slutning kring de frågor, bland andra
nykterhets- och fredsfrågan, vilka äro
av livsavgörande betydelse för vårt
folk, visa sig vara av nöden, och i detta
avseende känner rösträttsföreningen
sitt ansvar. Inför de sociala missför¬
hållandena som genom kristiden mer än
någonsin bringas i dagen, öppnas ögo¬
nen på många kvinnor, som förut varit
blinda för rösträttens betydelse. Och få
kvinnorna väl upp ögonen för den so¬
ciala nöden, komma de sedan inte att

lälva
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bundna i ett band, gult eller grönt. Pris 4: kr.
ek\Leias genom Expeditionen, 6 Lästmakaregatan, Stockholm.

Mei' än 1 -ÄtOOO lcvinnor
försäkrade i

SVENSKA LSF
Skandinaviens största ömsesidiga livbolag.

avfärda rösträtten med en axelryck¬
ning. Det är så ofta endast kunskap
och upplysning som fattas, och nu lik¬
som alltid är det rösträttsföreningar¬
nas uppgift att inrikta sin tid och sina
krafte-r på den sociala upplysningen.
Vi måste vinna den stora massan av

kvinnor, som ofta utgör ett hindrande
block, men som kan förvandlas till ett
värdefullt krafttillskott. Genom att nå
allt fler och genom att till slut bilda en

kompakt majoritet, bli vi oövervinner-
liga, och då kommer även avgörandet,
inte att vila på en Första kammar¬
majoritet av femton eller sexton röster,
utan på oss själva.
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RÖSTRÄTT FÖR KVIXKOR

L. K. P. R:s 12:te centralstyrelscmötc.
I fredens och det sociala arbetets tecken.

Första dagens förhandlingar.
L. K. P. R:s 12:te centralstyrelsemöte

hölls i Stockholm fredagen den 8 och
lördagen den 9 januari. Fröken Anna
Whitlock hade även detta år ställt sin
skollokal till mötets disposition, och
för alla närvarande var det säkert bå¬
de till glädje och trevnad att åter få
samlas i Whitlockska samskolans vack¬
ra hörsal.
Mötet öppnades av Landsföreningens

ordförande, fröken Signe Bergman,
som i ett kortare anförande gav en re¬
sumé av det gångna årets politiska
händelser, vilka även kastat sin skugga
över kvinnornas rösträttsfråga. Lands¬
föreningen hade också under de politi¬
ska stormarna känt en stark påfrest¬
ning, men dock stått orubbad, och frö¬
ken Bergman trodde att rösträttsför¬
eningen med lugn kunde motse de ti¬
der som stunda. Trots den röstför¬
skjutning, som ägt rum i riksdagen,
kan man dock säga, att rösträttsfrågan
gått framåt, detta på grund av de
världsomskapande makter som nu äro
i rörelse och som måste åvägabringa
ett nytt och bättre samhälle, där kvin¬
norna säkert komma att få en helt an¬
nan plats än den som tidigare tillde¬
lats dem. Kriget har visat sig vara
den kraftigaste propaganda för kvin¬
norösträtten. Det visar dagligen ohåll¬
barheten i påståendet att statens
styrelse icke skulle angå kvinnorna.
Talarinnan påvisade också hur kvin¬
norna överallt räckt varandra hjälpan¬
de händer och arbetat för upprätthål¬
landet av de internationella förbindel¬
serna. Det ligger dock en viss fara i
att låta nuets omsorger undanskymma
det stora målet som rösträttskvinnor¬
na gjort till sitt, och särskilt på de
neutrala ländernas kvinnor vilar ett
stort ansvar. Efter att ha citerat mrs
Chapman Catts ord, att kvinnans poli¬
tiska rösträtt kommer att gripa in i
själva grundvalarna för mänsklighe¬
tens utveckling under århundraden
framåt, uttryckte fröken Bergman den
förhoppningen, att känslan av vårt
måls höghet skulle bli vägledande för

till de sociala arbetare, som allra star¬
kast togs i anspråk för att möta den
hotande nöden, först såsom medlem i
statens arbetslöshetskommission, sedan
som verkställande ledamot i Stock¬
holms stads arbetslöshetskommitté, där
han f. n. nedlägger ett synnerligen om¬
fattande organisatoriskt arbete.
De humanitära och sociala strävan¬

den, åt vilka redaktör v. Koch under en
lång följd av år ägnat sin framstående
kraft och sitt oegennyttiga intresse, äro
av den art, att de i ovanligt hög grad
intressera kvinnorna. Men dessa ha
ytterligare en anledning att glädja sig
åt hans inval i Första kammaren där-
uti, att han alltid ägnat kvinnornas
egna strävanden den största sympati
och intresse. I Social tidskrift har den
kvinnliga rösträtten alltid funnit en
varm förespråkare. Redaktör v. Koch
har vid några tillfällen varit represen¬
tant för de sociala strävandena vid sto¬
ra internationella kvinnokongresser,
och han har alltsedan föreningens stif¬
tande varit styrelsemedlem i de sven¬
ska männens förening för kvinnans po¬
litiska rösträtt. Med hans inträde i
Första kammaren kunna kvinnorna
räkna på att ha vunnit, icke blott en

anhängare, utan också en övertygad
och talangfull försvarare av deras rätt
och inflytande i samhället.

AktamakaH
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Kr. 5: —. Råd och upplysningar Kr. 2:
JOH. J:SON CARLOS ADVOKATBYRÅ
Ad. Fredr. Kyrkogata 15. Telefoner, Exam. jurister.

arbetet under det nya året och för mö¬
tets förhandlingar, och förklarade det
tolvte centralstyrelsemötet öppnat.

Val.

Efter av L. K. P. R:s sekreterare för¬
rättat namnupprop valdes till sekrete¬
rare för mötet fruarna Ester Brisman
och Gertrud Rodhe samt fröknarna
Elin Odencrants och Elsa Moberg, och
till protokollsjusterare fruarna Alma
Lénström och Gulli Petrini. Till press-
kommitterade utsågos fruarna Gerda
Hellberg, Ellen Hagen, Gulli Petrini
och Jenny Veländer, med fruarna Else
Kleen och Elin Wägner som refe¬
renter.
Till L. K. P. R:s ordförande och vice

ordförande omvaldes med acklamation
fröken Signe Bergman och d:r Karoli¬
na Widerström.
Till representanter i C. S. A. omval¬

des fröknarna Anna Whitlock och Sig¬
ne Bergman samt fruarna Kristina
Borg, Leonore Odencrants och Mary
von Sydow.
I en för mötet särskilt tillsatt resolu¬

tionskommitté invaldes fru Anna
Wicksell och fröknarna Elin Wahl-
quist, Anna Grönfeldt och Jenny Wal-
lerstedt.
Till revisorer av resekostnadsför¬

delningen valdes fru Augusta Tönning
och fröken Ingrid Bergius.

Meddelanden från sekreteraren.
Sekreteraren, fru Ezaline Bokeman,

redogjorde härefter för arbetet under
det gångna året. Antalet föreningar
utgjordes den 31 dec. 1914 av 209, därav
24 filialer. Det gångna året har fått
ett tillskott av 4 nya föreningar, Ane-
by, Ljungbyhed, Nybro och Sävsjö,
men också minskats med 4. Sekretera¬
ren såg dock intet skäl att misströsta,
ty på platser, där man minst väntat
det, har intresset under dessa tider
ökats och en minskning har en gång
förr under L. K. P. K:s tillvaro ägt
rum, nämligen kongressåret 1911. Un¬
der tioårsperioden 1904—1914 visar för¬
eningsantalet en ökning av 174 förenin¬
gar. Förlagsverksamheten behandla¬
des därefter och meddelades att 27,558
ex. tryckalster utgivits, varibland mär¬
kas "Kvinnorösträttens riksdagskisto-

av d:r Gulli Petrini, "Landstin-ria

gens uppgifter och betydelse" av sam¬
ma författare, "Kristid,, nykterhet och
kvinnorösträtt" av Sigrid Kruse m. m.
Sedan årsberättelsen diskuterats, redo¬
gjordes för L. K. P. R:s deltagande i
Årstautställningen samt för den stora
opinionsyttringen, som samlade 351,454
namn, frukten av ett helt års möda och
arbete.

De Bergman-Österbergska samhälls-
kurserna.

Sedan skattmästarens berättelse upp¬

lästs, lämnade friherrinnan Ebba
Palmstierna en redogörelse för de
Bergman-Österbergska samhällskurser-
na under året. Vårterminen 1914 höllos
kurser i Kalmar län, dels på Öland,
dels på fastlandet, varunder 67 föreläs¬
ningar höllos på 20 olika platser, samt
i Gävleborgs län med 69 föreläsningar
på 29 olika platser. De till hösten pla¬
nerade kurserna måste på grund av
kriget inställas, men i deras ställe an¬
vände man sig av enstaka föreläsnin¬
gar inom rösträttsföreningarna. Tur¬
nén startades i Kronobergs län och

fortsattes i Örebro och Älvsborgs län.
En sammanhängande kurs med fröken
Emma Aulin som ledare har ägt rum i
östra delen av Jönköpings län, varun¬
der 39 föreläsningar hållits på 12 plat¬
ser. Tillsammans ha under året hållits
168 föreläsningar, besökta av samman¬
lagt 12,938 åhörare. Kurser planeras
till våren i Södermanlands och Jämt¬
lands län.
Till kommitterade för samhällskur-

serna för 1915 valdes för Götaland fru¬
arna Anna Wicksell och Frigga Carl¬
berg samt fröken Gerda Planting-Gyl-
lenbåga med fru Maja Strandberg som
suppleant. För Svealand valdes fruar¬
na Gerda Hellberg, Gulli Petrini och
Ellen Hagen med fru Ella Billing som
suppleant. För Norrland fru Maria
Widegren, fröknarna Anna Grönfeldt
och Märtlia Bucht med fru Gerda Mo-
dén som suppleant.

L. K. P. R. och pressen.

Nästa punkt på programmet om L.
K. P. R. och pressen inleddes med en
saklig och belysande redogörelse för
tidningen Rösträtt för Kvinnor av frö¬
ken Hanna Arpi. Tidningen har un¬
der 1914 utkommit i 24 nummer och
i en sammanlagd upplaga av 144,000 ex¬
emplar mot 121,000 under 1913. Under
den diskussion som utspann sig uttala¬
des önskvärdheten av att få tidningen,
vilken utgör det bästa agitationsmedel,
spridd till allt vidare kretsar, och cen¬
tralstyrelsemedlemmarna uttalade sin
beredvillighet att var på sin ort arbe¬
ta i denna riktning.
Ordföranden meddelade att fru Ester

Brisman, på grund av ökade familje¬
plikter, från och med innevarande år
frånträtt sin befattning såsom redak¬
tör för tidningen och efterträtts av fru
Gurli Hertzman-Ericson, som skött re-
daktörskapet även under det gångna
året. Fru Brisman kvarstår dock så¬
som ansvarig utgivare. Fröken Berg¬
man frambar L. K. P. R:s varma tack
till fru Brisman för hennes nitiska och
intresserade arbete och uttalade den
förhoppningen, att tidningen allt fram¬
gent skulle få påräkna fru Brismans
värdefulla hjälp i den mån hennes tid
medgåve det.
Innan redogörelse lämnades för L. K.

P. R:s artikelserie ägnade ordföranden,
under djup rörelse, några varma min¬
nesord åt Klara Lindh, artikelseriens
första redaktör, erinrande om vad hon
betytt för rösträttsrörelsen, och beslöt
mötet på ordförandens förslag att av¬
sända ett telegram till den avlidnas
make, redaktör Karl M. Lindh i Gävle.
Av redogörelsen för serien, som läm¬

nades av fru Gerda Modén, som efter
fru Lindhs död skött redaktörskapet,
framgick att artiklar under året in¬
flutit i 24 tidningar med en samman¬
lagd upplaga av 250,500 ex. Artiklar¬
nas antal hade varit 12. Till redaktör
för artikelserien valdes fru Modén.
Till Sveriges korrespondent till In¬

ternationella kvinnorösträttsalliansens
tidning Jus Suffragii återvaldes fru
Boheman. Härefter påkallade fru
Wicksell de närvarandes intresse för
Jus Suffragii, som hållit oss å jour
med det beundransvärda arbete, som
efter krigsutbrottet organiserats från
det internationella huvudkvarteret i
London och utomordentligt skött sin
uppgift att uppehålla sambandet mel¬
lan de olika ländernas kvinnor. På ord-
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ligt att tillställa Internationella^nn
norösträttsalliansen ett .sympatis] irnästelande med uttryck för L. K P
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särskilt till arbetsutskottet i Los re
och redaktionen av Jus Suffragii V,
talandet återfinnes på annat ställe! icentr
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Samarbetet mellan nordens kvin jy
Fru Ezaline Boheman, som vi

K. P. R:s representant vid det
ska kvinnomötet i Köpenhamn
ren 1914, skildrade sina intryck
ifrån och tolkade mötesdeitagan
förhoppning om de nordiska kvii
nas samarbete i sådana frågor,
ha gemensamma intressen att
Centralstyrelsemötet gjorde följal™

kvin *
V rlflr It

uttalande, som man beslöt att tili '!*r'
m sna

ei
Dansk Kvindesamfund i
"Centralstyrelsen i den sv

Landsföreningen för kvinnans poi fll,T!Sa^
ska rösträtt, samlad till årsmöte,:
lar sin anslutning till tanken
samarbete mellan nordens kvii
sådana frågor, där de ha gemen!
intressen att bevaka, men anser l._
dandet av en organisation i detta? ® a
kan uppskjutas till dess
inträtt."

Rösträttsmöte sommaren IS
Mötet uttalade önskvärdheten

under kommande sommar anori
allmänt svenskt rösträttsmöte, i
politiska läget så medger. Fröken6 ^
da Planting-Gyllenbåga framförd!
sin förenings vägnar en inbjudan
ett möte i Huskvarna, där man,
utom behaget av de vackra omgiu
garna, även skulle få tillfälle att rf
första och enda rösträttshus, som c
förts i Sverige. Mötet antog med»
samhet fröken Planting-GylM
inbjudan.
Sedan det vilande förslaget

dring av Landsföreningens
tagits utan diskussion och en (
.dre angelägenheter behandlats
förmiddagens förhandlingar.

Aftonens halvenskilda
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sta kammaren for att 8 hearbelai
sak, och nu gäller det att ,
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Var skall man få ett 9ott * .

Nykterhetskallet &

RING

S:t Eriksgatan 30- A"^téer
Obs.! Enskilda rum finnas .

idiska °-
ANTON BRODÉNS JURIDISKA BYRA
Allm. Telefon 201 68 68 VÄSTERLÅNGGATAN 68, STOCKHOLM. Rikstelefon 144 68.

t vai
i son:

haft,
lfatt si

äarnen

I högt]

sm f(
flat j
en m

syssh
test
? öve
'°rna



RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

»«UH
ta«

*1
Pri%

ötet

! Medlet härtill ansåg talarin-
1

a att anskaffa lämpliga rese-
ssB 1 agitatorer, vilka voro för-
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med landsbygdens förhållanden,
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( Ära människors fördo-'
Det var en systematisk husagi-

f. fru Wsern-Bugge förordade, och
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\ jor denna agitation, vilken nu i år
Iste bedrivas.
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Kvinnorna och nödhjälpsarbetet
Satan punkt på aftonens p:rogram
~ ~

inleddes av fru Karm Fjallback-
„Hjren som redogjorde för de er-
"„Jeter hon haft från en hjälphyrå
Stockholm. Efter att ha skildrat hur
centrala nnderstödskommittén bil-

hnr den fungerat samt den
arbetet genom det stora

'av frivillig arbetshjälp fått,
ic! fm Holmgren in pa det system,
arigenom en hjälpsökande erhåller

id. Det gäller att underrätta
hans person, hans hostad och

deftallmtlsförhållanden, en i många fall
•a J, iveket invecklad procedur, då det inte

är de oförskyllt arbetslösa, som
understöd, utan även yrkestig-

och de konstant arbetslösa. Fru
ansåg dock att man täm-

snart kom på det klara med de
!, enligt en metod som i prakti-
visat sig förträfflig, nämligen att
ffa vederbörande arbete, i vilka fall
lättjefulla snart nog dunstade av

fDai'Ila ^tt skedes från vetet. Av
emensas ®Wödstagarna har flertalet visat
nser "attTara raan' faktum som talarin-
i detta«l2n kraftigt underströk; en rapport

i; raii arbetsförmedlingen visar nämli-
© 1 • Oi* •• T o

i en kvinna på tio man. I manga
ill har det i de nödställdas familjer

den eller den kvinnliga med-
fflien hetat: "Hon är ju kvinna, hon
der sig nog."
Inder sitt arbete på hjälphyrån hade

Fröken ira Holmgren kommit till insikt omto av att arbetsförsäkringen snart
hes, ty kroppsarbetaren lever under
tt olidligt osäkerhetstillstånd. Tillfäl-
ieter eller en godtycklig arbetsgiva-
kunna driva honom från en god
Ilning i samhället direkt i nöd och

Aven för de usla bostadsför-
av vilka fru Holmgren un-

verksamhet fått en rik och sorg-
genhet, måste samhället snart

n sveiä

nans;
smöte,
iken på

en

reten av

löte, om

r man,
a omgii
lie att se
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råda hot. Och vad arbetarkvinnorna
beträffar måste man, genom att skaffa
dem bättre yrkesutbildning, möjliggö¬
ra att det tunga, och ofta otacksamma
arbete de utföra i hemmen kommer till
erkännande. Det av varm känsla bur¬
na, på goda uppslag rika föredraget
mottogs med starka applåder.
Nästa talare, yrkesinspektören frö¬

ken Kerstin Hesselgren, kompletterade
fru Fjällhäck-Holmgrens upplysningar
genom att skildra det arbete, som ut¬
förts förnämligast av Kvinnornas upp¬
båd, men även av andra kvinnosam¬
manslutningar. En viktig gren av
detta hjälparbete har varit Kvinnor¬
nas uppbåds livsmedelsdepöt, där hus¬
mödrarna fått inlösa goda varor och
där man med tålamod och intresse bi¬
stått dem i olika avseenden. Sömnads¬
kurserna ha för många varit till ovär¬
derlig nytta och över 100 husmödrar
ha på dessa varit sysselsatta med att
förfärdiga kläder åt sig själva och sina
barn. På Östermalm har en tvättin¬
rättning satts i gång och även den av
Södra K. F. U. K. startade påsfabri-
ken för arbetslösa tobaksarbeterskor
fordrar ett varmt erkännande. I sam¬

manhang härmed påpekade fröken
Hesselgren den oerhörda fara för vil¬
ken den arbetslösa ungdomen är utsatt,
och i likhet med fru Holmgren utta¬
lade hon som sitt önskemål den yr¬

kesutbildning, som av de unga flickor¬
na kunna skapa dugande och målmed¬
vetna samhällsmedlemmar.
Fröken Hildur Öijer, Göteborg, var

inte själv närvarande, men hennes an¬
förande om nödhjälpsarhetet, sådant
det organiserats i Göteborg, upplästes
av fru Hertzman-Ericson, och åhördes
med stort intresse. Även i Göteborg
bildades, liksom på så många andra
ställen i landet, ett Kvinnornas upp¬
båd, som senare inom sig bildade en
Barnhjälpskommitté med fru Frigga
Carlberg som ledare. En hel del av F.
K. P. P:s medlemmar ställde sina kraf¬
ter till kommitténs förfogande och för¬
eningen gav behållningen av ett före¬
drag till kommittén. Dess mission var
dubbel: att ge arbete åt mödrar och
dela ut kläder åt deras barn. Arbetet
ökades i samma mån som allmänhe¬
tens intresse, och vid jultiden fick det
ett förut icke anat omfång genom
Göteborgspostens medverkan till en
extra julklappsinsamling. Fröken öi¬
jer avslutade sin redogörelse med en
stilla undran varför inte kvinnorna,

nu när det visat sig att de så väl be¬
hövas, inte också erkännas, och hon
hoppades att de som så fråga vore
unga, så att de hade tid att vänta på
svaret.
Fröken Elin Wahlquist, Sundsvall,

och fröken Naemi Uddenberg, Malmö,
skildrade hur Kvinnornas uppbåd or¬

ganiserats och arbetat på deras respek¬
tive orter, och till slut lämnade fru
Elsa Perselli, Örebro, en livfull skil¬
dring av det tillfälle, då 4,000 kvinnor
i Örebro uppvaktade landshövding
Bergström med begäran om rusdrycks¬
förbud, men genom landshövdingens
svar hlevo så bittert kränkta i sin rätt
som hustrur och mödrar.
Åhörarna lyssnade med spänt in¬

tresse till fru Persellis framställning,
som avslutade aftonens möte, vilket
givit en klar och omfattande föreställ¬
ning om vad kvinnorna under kristi¬
derna uträttat i skilda delar av landet.
Samtliga talare avtackades med livliga
applåder.

Andra dagens förhandlingar
öppnades klockan 10 i Whitlockska sko¬
lans hörsal under fröken Signe Berg¬
mans ordförandeskap. Den första frå¬
gan på dagens program

Vad kan göras för kvinnornas röst¬
rättsfråga under nuvarande politiska
situation?
inleddes av d:r Karolina Wider-

ström, som började med att klargöra
den politiska situationen och samman¬
sättningen av Andra kammaren, där
partiernas inbördes styrkor visserli¬
gen äro betydligt förändrade, men där
i alla fall de båda partier som ha
kvinnornas rösträtt på sitt program
tillsammans ha majoritet. Beträffande
Första kammaren intar även den efter
nyvalen ungefär samma ställning till
vår fråga som förut, d. v. s. ogynnsam.
Spörsmålet är nu om vi höra arbeta
för att vår fråga redan under den stun¬
dande riksdagen tas upp till behand¬
ling. Att den skall tas upp under den¬
na riksdagsperiod är ju en självfallen
sak. Åtskilligt talar för en omedelbar
aktion, ty regering och riksdag få inte
tro att vi givit tappt, när efter tretti¬
onde stormningen fästningen ändå inte
är i våra händer. Inom regeringen ha
vi det så pass bra förspänt, att justi¬
tieministern är på vår sida och stats¬
ministern har förklarat sig vara viss
om att "kvinnornas strävan efter med¬

borgarrätt är förestavad av omtanke,
icke blott om egna krav, utan även om
landets väl". Och sedan försvarsfrå¬
gan är löst, måste regeringen även äg¬
na sig åt andra frågor. Och kunde det
inte tänkas att då även det löfte konun¬
gen gav i trontalet i jan. 1914 infriades
med en kunglig proposition"?
Sedan d:r Widerström klart visat att

utsikterna till frågans lösning på den¬
na väg icke voro stora, upptog hon
tanken på en partimotion till denna
riksdag. Men då detta blir den första
riksdagen under treårsperioden, ansåg
talarinnan det klokare att invänta ett
gynnsammare tillfälle än det närva¬
rande för vår frågas framförande i
riksdagen.
Efter en livlig diskussion gjorde mö¬

tet följande uttalande:
"Mer än någonsin övertygad om det

berättigade i kvinnornas rösträttskrav,
anser dock centralstyrelsen att ett för¬
nyat framförande av kvinnornas röst¬
rättsfråga i riksdagen icke behöver ske
vid innevarande riksdag — den första
i perioden — helst som de nu rådande
exceptionella förhållandena så starkt
bringat andra frågor i förgrunden.
Skulle en förändring i situationen in¬

träda, är centralstyrelsen beredd att
upptaga frågan till förnyad prövning."
Fröken Signe Fridholm upptog den

synpunkten till diskussion, om det inte
vore lämpligt att till att börja med ar-
heta för politisk rösträtt åt kommunalt
röstberättigade kvinnor. Talarinnan
ansåg att man fann det största antalet
intresserade kvinnor i de kommunalt
röstberättigades led, och man borde
vara glad åt en reform som kunde av¬
korta vägsträckan.
Diskussionen visade att den all-

ntänna opinionen gick i motsatt rikt¬
ning. Fröken Whitlock framhöll den
styrka som legat i kvinnornas enighet
och vilken inte borde utsättas för en

påfrestning, och även d:r Petrini an¬
såg att sådana riktlinjer skulle med¬
föra en splittring. Ävenledes ansåg
hon det vara ett misstag att de kom¬
munalt röstberättigade äro de mest in¬
tresserade, ty många förmögna män
ställa om att deras hustrur bli kommu¬
nalt röstberättigade för att sedan be¬
gagna sig av deras röster vid stads¬
fullmäktig- och landstingsval. Mötet
beslöt att fasthålla vid den ståndpunkt
som uttryckes i Landsföreningens
stadgar § 1.

Blodet ropar."
Av Frigga Carlberg.
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Sant. I detta ord låg vanmakt, låg
befrielse från ansvar, men icke befri¬
else från sorg och hon grät i stum för¬
tvivlan.
Åren gingo och allt starkare blev

moderns känsla av förnedrande makt¬
löshet inför barnens nöd och hon
sporde:

— Ser du icke faran som hotar dem,
huru lågorna vilja sluka dem"?

— Nej, det ser jag icke — svarade
han överlägset och lät blicken fara
över stadens tinnar och torn.

— Hör du ej deras klagan, deras rop
om hjälp? bad hon i ångest. — Kan
jag icke få skynda till deras räddning?

— Nej, jag hör intet av det du talar
om. Du drömmer.
När hon gråtit sina ögon nästan blin¬

da över de förkolnade liken av barnen
hon under smärta och ve fött till värl¬
den, närt med sitt hjärteblod och om
vilkas framtid hon drömt ljusa och
vackra drömmar, gick hon åter till fa¬
dern och frågade, hur hon skulle kunna
få makt att rädda de andra, de som
denna gång blivit skonade.

— Bed! sade han.
— Yem skall jag bedja? I tusende

år har jag bedit, men ingen har hört
min bön.
— Bed mig, Mannen! sade han stolt.
— Hur skall jag kunna bedja så, att

det blir dig till lags, herre?
— Samla all världens kvinnor och

vaka och bed tillsammans i ödmjukhet

och tålamod, i säck och aska. När ni
så bedit i hundrade och åter hundrade
år, så kanske jag lyssnar till eder bön
för att pröva om ni kan anses vara
mogna.

— Men under tiden, herre? Medan vi
bedja och vänta på bönhörelse, finnas
så många som lida och gå under och
som vi skulle kunna ha räddat.
Mannen hörde icke hennes tal, som

överröstades av krigsfanfarer och va¬
penslammer.
I hundrade och åter hundrade år

hade kvinnorna vakat och bedit, först
några få men småningom allt fler och
fler. Under de långa vänteåren hade
de börjat tänka nya tankar.
"Mogna" hade mannen sagt. Hade

icke tusentals års villigt och kärleks¬
fullt arbete inom hemmets värld mog¬
nat kvinnorna för rätt att skydda de
sina även i världen utom hemmet. Me¬
nade han att detta slags verksamhet
endast mognat deras känsloliv och att
det var deras tankeliv som behövde
mogna.
Så började de grubbla.
— Vem har givit mannen hans makt?

undrade de.
— Gud? gissade en.
— Är det så — sade en annan — så

gav Gud honom makten för att skydda
det svaga och hjälplösa, men icke för
att förtrycka det. — Hädelse! ropades
omkring henne. — Har du glömt att

det är endast i ödmjukhet och tålamod
vi bli bönhörda?
Häderskan böjde sitt huvud i stoftet

och bad om tillgift.
Kvinnorna fortforo alltjämt att bed¬

ja. Gamla hade lämnat plats för unga,
och dessa unga hade i sin tur med
böjda ryggar och vita hår fått lämna
sin knäböjande ställning utan bönhö¬
relse, följda av nya skaror.
Slutligen kunde kvinnorna icke knäp¬

pa samman händerna till bön, därför
att de måste hålla dem hårt tryckta
över sina öron för att icke höra all
gråt och klagan. Och de tvingade sig
att tillsluta sina ögon för att icke se
barnens lidanden.
— Det blir bättre — sade de med den

optimism, som naturen nedlagt hos
den, vars uppgift är släktets förnyelse.

— Mannen som är "mogen" styr nog
allt till det bästa.
Ur denna tro väcktes de av ett skri,

fasansfullare än alla de andra. Ångest¬
ropet från miljoner pinade själar och
stympade kroppar — en hel värld i
hrand, i nöd och skuld och brott.
Kvinnorna bedja alltjämt, med hän¬

derna tryckta mot öronen för att slip¬
pa höra, ehuru blodet — deras barns
blod — strömmar över deras händer.
Men blodet ropar och» de måste lyssna :

— Mor, mor, detta kunde du — och
endast du ha hindrat! Mor, varför
kommer du icke till vår hjälp?
Men mor har endast tårar till svar.
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L, K. P. R. och de sociala frågorna.
Diskussionen om L. K. P. K. såsom

sådan bör taga ställning till andra so¬
ciala frågor väckte livligt intresse och
inleddes av fru Anna Wicksell, som
klart och koncist redogjorde för frå¬
gans innebörd. Enligt fru Wicksells
tanke sönderföll den i tre delar:

1. De rena kvinnofrågorna, till vilka
talarinnan räknade sådana frågor som
pensionslagstiftningen, äktenskapsla¬
garna m. fl. Med avseende på dessa
ansåg fru Wicksell att L. K. P. R. inte
bara bar rätt, utan även skyldighet
att ta ställning till dem.

2. Partiskilj ande frågor, vari inbe-
gripes sådana rent politiska frågor,
som bilda konsekvensen av ett partis
grundåskådning. Med dem bör L. K.
P. R. inte befatta sig annat än rent
upplysningsvis och inte ta ställning till
dem.

3. De sociala frågorna, vilka inte äro
direkta kvinnofrågor, men dock intres¬
sera kvinnorna såsom kvinnor, t. ex.
freds-, nykterbets- och reglementerings-
frågan. De föreningar som upptagit
dessa frågor på sitt pogram behöva i
det dagliga arbetet ingen hjälp av röst¬
rättsföreningarna som sådana, men un¬
der kristider kan en bastig uppslut¬
ning fordras. Talarinnan pointerade
med avseende på dessa senare frågor,
att när det gäller undantagsförhållan¬
den, bör man ha rätt att vara med om
undantagsåtgärder.
Efter en stunds livlig diskussion ena¬

des mötet om följande uttalande:
"Centralstyrelsen anser att de egent¬

liga kvinnofrågorna så att säga äro in¬
nefattade i frågan om politisk rösträtt
för kvinnor och att följaktligen L. K.
P. R. såväl som lokalföreningarna äga
rätt och plikt att arbeta för dessa frå¬
gor på samma sätt och med stadgeen-
liga inskränkningar som för rösträtts¬
frågan.
Beträffande åter sådana sociala och

humanitära strävanden, som utan att
vara rena kvinnofrågor dock särskilt
intressera kvinnorna, såsom exempel¬
vis nykterhetsfrågan och fredsfrågan,
anser centralstyrelsen att L. K. P. R.
icke bör deltaga i den ordinarie propa¬
gandan för dessa frågor, men att i fall
under kristider någon undantagsåt¬
gärd behöver vidtagas och vår organi¬
sation anmodas att understödja åtgär¬
den, detta bör tillåtas, i fall kvalifice¬
rad majoritet inom centralstyrelsen ut¬
talar sig härför.
Vad åter lokalföreningarna beträffar,

må de själva avgöra lämpligheten av
ett medverkande i dessa frågor även
under normala förhållanden. Dock bör
vid beslut härom alltid fordras 2h ma¬

joritet."
I den diskussion som följde på den

av fröken Elisabeth Nilsson, Kristian¬
stad, föreslagna och inledda frågan:
Böra rösträttsföreningarna utvidga sin
verksamhet i mera social riktning? på¬
pekades vikten av atjt P. K. P. R:s
medlemmar upplysas i alla möjliga so¬
ciala frågor, som oundgängligen måste
komma under debatt när kvinnorna en

gång få inflytande på statens styrelse.
Uttalandena gingo i den riktningen, att
F. K. P. R. fortfarande såsom hittills
böra arbeta i social riktning, med hu¬
vudvikt fäst vid upplysningsarbetet.

L. K. P. R. och fredsarbetet.
Över detta ämne höll fröken Anna

Whitlock ett varmt och medryckande
föredrag, vari hon gav en skildring av
krigets fasor och de olyckor som drab¬
bat så många länders befolkning. Frö¬
ken Whitlock ansåg att kvinnorna ha
en mycket stor mission att fylla i ar¬
betet för freden och att det måste bli
de neutrala ländernas kvinnor som gri¬

pa sig detta verk an. Utan Sveriges
hållning 1905 hade trekungamötet i
Malmö aldrig kommit till stånd och det
har dock varit den stjärna, som upp¬
lyst Nordens mörka vinterhimmel med
sitt sken. Den diskussion som följde
visade att inledarinnans ord vunnit
livlig anklang hos de närvarande.

Åtgärder för L. K. P. R:s lokal¬
föreningar.

Fröken Elin Wahlquist talade om vad
som kan göras för att underlätta sam¬
arbetet mellan kvinnorna i rösträtts¬
föreningarna och gjorde en resumé av
sina erfarenheter på detta område. I
allmänhet uttalades i den diskussion
som följde vikten av att söka behålla
de medlemmar man hade inom förenin¬
garna och att genom möten, föredrag
och personlig agitation uppehålla de¬
ras intresse för rösträtten. Man utta¬
lade sig även för önskemålet att an¬
skaffa resetalare, vilka skulle ha till
sin uppgift att besöka de olika lokal¬
föreningarna, bistå dem med råd och
dåd och elda upp intresset där det vi¬
sar sig tynande.

Rusdrycksförbud under kristiden.
Till sist antog centralstyrelsen på

förslag av fru Augusta Widebeck,
Strängnäs, och fru Ellen Hagen, Upp¬
sala, enhälligt följande resolution:
"I vida kretsar ha de abnorma för¬

hållanden, som det nu pågående världs¬
kriget skapat i vårt land, dyrtid, ar¬
betslöshet och stor fattigdom, väckt
allvarliga bekymmer. Upprörande är
det dock att under en ekonomisk kris¬
tid som den nuvarande, då stat och
kommuner nödgas anslå ansenliga be¬
lopp till understöd åt fattiga och nöd
och armod råda i otaliga hem, det skall
få ske att de knappa tillgångarna för¬
ödas på rusdrycker.
Det torde icke kunna bestridas att

under sådana undantagsförhållanden
som de förhandenvarande ett tillfälligt
rusdrycksförbud skulle kraftigt bidra¬
ga till hindrande och avhjälpande av
mycken nöd i landet. På grund härav,
och med särskild tanke på mödrarna
och barnen, vill centralstyrelsen i L. K.
P. R., samlad till årsmöte, uttala sin an¬
slutning till de framställningar om rus¬
drycksförbud, gällande intill dess nor¬
mala förhållanden inträda, som i dessa
dagar av nykterhetsorganisationerna
med talrika instämmanden av andra
vänner till folknykterhet frambäras till
regering och riksdag."
På förslag av fröken Grönfeldt be¬

slöt mötet att på grund av den långt
framskridna tiden stryka det sista äm¬
net på programmet.
Sedan fröken Bergman avtackat frö¬

ken Whitlock, sekreterare och kommit¬
téer och fru Augusta Tönning fram¬
fört centralstyrelsens tack till V. U.
och särskilt till dess ordförande, avslu¬
tades centralstyrelsemötets enskilda
förhandlingar.
Telegram ingingo till centralstyrelse¬

mötet från redaktör Karl M. Lindh,
Gävle, fru Martina Bergman-Öster¬
berg, England, fru Frigga Carlberg,
Mösseberg, fröken Sigrid Kruse, Karls¬
krona, och fröken Hildur Öijer, Göte¬
borg.
Antalet närvarande medlemmar hade

uppgått till 93. Bland de föreningar,
som voro representerade, var även Ar¬
vidsjaur, vilket har sitt särskilda in¬
tresse, då man betänker att Arvidsjaur
ligger 8 mil från närmaste järnvägs¬
station.

Samkvämet på Strand Hotell.
Det möte, som i förening med ett fest¬

ligt samkväm ägde rum på Strand Ho¬
tell lördag afton klockan halv 8, blev en

högtidlig och stämningsfull avslutning
på ett par dagars arbetsfylld samvaro,
vilken i hög grad varit ägnad att stär¬
ka de band som sammanhålla rösträtts-
kvinnorna inbördes, och som säkert av
alla närvarande kommer att bevaras i
tacksam hågkomst. De inemot 300 del¬
tagarna i aftonens möte hälsades väl¬
komna av Landsföreningens ordföran¬
de, som i några korta ord motiverade
valet av ämne på programmet för af¬
tonen och överlämnade ordet till d:r
Gulli Petrini, som inledde sitt föredrag
om

Kvinnorna och kriget

med att framhålla de fasor som den
senaste tiden medfört. Vi hade hop¬
pats att kriget genom sina ohyggliga
mordverktyg och allt vad det kostat
skulle visat sig vara outförbart, men i
stället för att handla klokt visade sig
människorna gripna av vanvett. Och
om folken icke själva velat ha krig,
desto hårdare faller domen över dem,
som åvägabragt detta. Vad vi med sä¬
kerhet kunna påstå är, att det är män¬
nens krig och inte kvinnornas, och
dock är det kvinnorna som hårdast
drabbas av dess följder. Visserligen
strida de inte, men de mördas utan att
kunna försvara sig. I de krigförande
länderna ha kvinnorna fått sköta män¬
nens dagliga gärning och allt hjälpar¬
bete har fallit på deras lott. Efter att
ha påpekat den samhörighet som enat
kvinnorna i detta arbete för fosterlan¬
dets bästa, skildrade d:r Petrini det
sätt på vilket kvinnorna sökt förebyg¬
ga de olyckor, som måste bli en direkt
följd av kriget. Trots kriget ha kvin¬
norna varit i stånd att upprätthålla de
internationella förbindelserna och känt
det som en bjudande plikt att bevara
objektiviteten. Minst lika viktigt som
kvinnornas nödhjälpsarbete har deras
arbete mot förstörelsen av de andliga
värdena varit. De ha förstått att höja
sig över nationalhatet och fört humani¬
tetens och det ideellas talan. D:r Pe¬
trini hoppades att kvinnorna måtte föl¬
ja sin egen genius och inte låta locka
sig av de synpunkter, som i dessa upp¬
rörda tider behärska så många män,
och att de aldrig måtte glömma krigets
eviga vanära.
Sedan applåderna efter d:r Petrinis

väckande föredrag tystnat, bestegs ta¬
larstolen av fru Emilia Broomé, som
inledde sitt föredrag om

Kvinnorna och freden

med frågan om kvinnorna kunde
tänkas arbeta för ett varaktigt freds¬
tillstånd och härpå trodde sig tala¬
rinnan kunna svara ett hoppfullt ja.
Allt vittnar om att kvinnornas sam¬

hällsarbete är uppbyggande och deras
mål under det nuvarande kriget har
varit fredens återställande, ett mål,
som för dem blivit en oavvislig plikt.
Fru Broomé påpekade de initiativ som
redan tagits av kvinnor i den riktnin¬
gen och erinrade om de medlingsförsök
som i de olika länderna vidtagits för
att bringa kriget till en snar avslut¬
ning. Tanken på en kvinnornas freds¬
kongress föddes redan under fransk¬
tyska kriget och visade att samlingen
kring fredstanken länge varit karak¬
täristisk för kvinnorna. Deras inter¬
nationella förbindelser ha även upp¬
rätthållits på ett beundransvärt sätt.
Kvinnorna ha tillräckligt med spän¬
stighet, mod och hopp för att över det
nuvarande mörkret se framåt mot ett
ljusare tillstånd och de känna sin plikt
gentemot framtiden. Deras ansvar för
samhällsuppgifterna är starkare än
förr och de ha även större maktmedel
till sitt förfogande. Talarinnan hoppa¬
des, att det fredsslut, som en dag kom-
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sk
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mer till stånd, inte måtte fa
eller krossa någon nation, utanT
på sådana villkor, att ett •

folken emellan blir möjligt K?:
ha berört krigets ödesbringaildp '
ningar såväl i ekonomiskt som i
gieniskt hänseende samt dess
het med nu rådande rättsk
framhöll fru Broomé, att vi mås!
gabringa att rättens och inte 2 *1
principer bli gällande bland w sä ^
Fredsslutet måste bli ett uttryckt r*r
varaktig fred och för folkens '«lan
självbestämmanderätt. Kunde i i;Deäb
norna samlas till en stor, gen» v
ansträngning och förverkliga det! iEuri
la ordet om frid på jorden, skulle b i(lsom
utfört en världshistorisk bragd« Syst
re än dem som varit föremål'k Lär
manlig hjältedröm. ^ell)
Efter att ha tackat talarna för5 i^ias1

utomordentliga anföranden och 1 jdiilsn
toriet_ genom kraftiga applåder; ja iöi
sitt bifall tillkänna, uppläste ordf' raiiör s

animerad stämning. Tal köllos ai Pt b<
Karolina Widerström och fru Aa?
Widebeck, och telegram uppläste;,
angenäma festen avslutades vid
den med att en dubbelkvarteti
K. G. Ossian-Nilssons
"Håll ut din tid" med musik ät
Malla Grönlund och komposit
skötte själv pianoackompanjenm?

iör och

inte för,
b:

is lek,
was 1

den följande resolution, som av dei
varande med acklamation ani
"Kvinnor från hela Sverige,

i huvudstaden med anledning ...

P. R:s centralstyrelsemöte, vilja i å
lan av det pågående världskrigets
hörda tryck uttala sin solidaritet
varje strävande att uppnå en
och på varaktiga grunder b;.,
samt beklaga att vi icke kunna sk Ur vid
dessa strävanden jämväl med te por
av den fulla politiska medborg
ten."
Omedelbart efter resolutionen

togs kollekt för avlönandet av ei
talare, en fråga vars vikt dryfta!;
der dagens förhandlingar och
det vackra resultatet av kr. 176:is.
ken summa blev en grundplåt i
fond för resetalare.
Fröken Gerda Frisell utförde m

ter på ett vackert och känsligt si
skilliga sånger, bland vilka Steiå »an
mars Sverige väckte särskild ani sM gr
och av de närvarande åhördes stäffet sorg
Sedan slogos dörrarna till ni:

upp och tesupé intogs under
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Meddelanden från V. I'
1. Verkställande utskottet

sekreterare i L. K. P. R- åt
Ezaline Bokenian, till kassafom o,
fröken Thorborg Widebeck ocU «
trädande sekreterare d:r GuUi JJ Erfaren

2. I årsberättelsen för 1911 ko
införas tabeller över stads
valen 1914. För att ^renings
de i de städer, där stadd*
ägt rum, skola 1 tid kunn . g
sig nödiga uppgifter- med ^

dan vad tabellerna skola 1
1) Antal kommunalt röstberättiga
2) Antal kommunalt

nor;

3) Antal män, som begagnat
4) Antal kvinnor, som bei
rätt: . .i. of i

5) Antalet röster, som avg^t
6) Antalet röster, som avgivä^,,.

SID :

7) Antalet valda kvinnliga^ ^
ge och vilket parti
Se vidare L. K. P'!)"• fyllas

för 1912. Formular, att w ^
sändas till L. uäst3

enligt å (E;

Formulär,
till L. K. P-

kornma att medfölja
Med detta följer även, ,
•styrelsemötet fattat ^^erä
till lokalföreningarnas

0
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Läget för sjuk-

Förlossning8
Telefoner: Riks 9012. Allm. 12 50.

fre»*
vilo- och förlossningshemmet är tyst och ostört. Soliga rum. All nutida komfort. Operationsrum. Badrum, med füllst, elektr. ljusbad, med eller utan massage, även för an

De strängaste fordringar på hygien uppfyllda. Telefoner i varje våning. Gott dietiskt hord. Fritt val av läkare och ackuschörska. «kuruo
Ref.: D-.r E. O. HULTOREN, D-.r ARTHUR FÜRSTENBERG. -D.-r ARNOLD JOSEFSON. Föreståndarinna HILMA FREDLUND, f. d. föreståndarinna vid rfnkhem, ~
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RÖSTRÄTT FÖR KVINKOR

mannt-
a

en god vilja.
från engelska kvinnor till tyska
och österrikiska.

t brev med ovanstående motto
""»«ti01 trtecknat av hundra kända engel-
nte våij| uul mn däribland flera rösträtts-
,nd gaut till kvinuorua i
mkfijP1*' och Österrike. Det är ett vackert

«hörd om den högre livssyu' som
fasor behärskar många

MS kvinnor och böjer dem över
m söndrar deras nationer. Det lyder:
Systrar!
täa vi endast kunna na er genom
sell känna vi dock ett behov att till

la 18,1» «US» i»1 hSfsning- "}iulus! Det ordet låter ,» som ett
r (or o, värld invecklad i krig, men

S3U-* «?de^
nav ds & ock ännu ivra för fred,
ige,
Ing avi
vilja i 4 mar binder
skrigets

en snar,

dryftat
och des
r. 176:1
dplåt i Ehuru våra söner sändas ut att slakta

varandra och våra hjärtan sönderslitas i
i medvetandet häroin, vilja vi dock icke låta

smärtan fresta oss att svika vår gemen-

an kvinnliga känsla. Ingen bitterhet
grumla våra sinnen när vi bevittna

som kostat oss våra söners

fru Att
Dplästes.
les vid
vartett
rösträtts
msik »f
komp®

v.u.
itet ha

dsfull®
ingsorfe
fuWj
ma

•ättigade
•ättigade

sin i«"
rypat si"

rits av
its av w
stadsfu112
•alt»
årsha,s.
fyllas c®.;M
ista <n
igtå;
ut,
sberåti

eifl

iDrottwj

få sända
besjälas avhälsning till dem som

känslor som vi själva. Låt oss
att vår ångest inför det som

samman och att vi haft
sorger och lidanden att genomgå,

(lediga offer för tillfälligheternas grym¬
lek, utslungade på de mänskliga lidel¬

sernas upprörda hav, måste vi kasta an-
tunna sällar vid de kuster, där som orubbliga klip-
rued b [«r stå de eviga sanningarna Kärlek,
edborgsi hed, Broderskap. Vi besvära er att tro,

Ht vad som än må bända, hålla vi dock
itioueu: tast vid vår tro på fred och sämja mellan
t av Cli nationerna, och ehuru vara styresmän för¬

fiendskap emellan oss lyda vi den
som bjuder oss att älska våra

sligt sät
ka Stettin
kild a:

rdes si
till matsfHod, intet hat skall fördunkla deras hjälte-
ler livlig offer. Vi ha felat å ömse håll, misstag ha

blivit begångna som vi alla djupt beklaga,
M låt oss inte sätta tro till alla de fal¬
sa rykten som kommit i omlopp. Vi hop-

det skall minska er oro att få veta,
ätt vi göra allt vad som står i vår för-

att mildra krigsfångarnas öde, och
b äro förvissade om att ni, i er mån, göra
detsamma för våra landsmän i Tyskland
ocb Österrike. Behärskas inte ni av samma
«tor som vi inför detta oerhörda slak-
®de och betrakta det som en skamfläck
iöf vår kultur och religion1 Och ännu
större är den fasa vi känna vid tanken på
äüa oskyldiga offer, de oräkneliga kvin-

r JM* ^aru' åldringar och sjuka, som issaior le härjade landsdelarna i öster och väster

r ir P.' r! UtSa^a hunger, farsoter och död.
St* S** tar lärt oss, vi sågo det i

senas' i Balkankriget, att

JCS, lörl)ailnelse hårdast drabbar dem
i. iC e kämpa med i leden, och vi kunna

D, art*a den synen. Är det inte vår
AnkslÜ tar att ^evara bv? Bjuder oss intedt

, ornuft och människokärlek att förena
kvinnorna i de neutrala länderna
'arja våra styresmän att hindra vi-
o sutgjutelsel Med vårt hjälpar-
« ^omfattande det än är, kunna

«na och °Ua 6tt fatal* Kunna vi lugnt
"taaatt aSe hUr.människor dö 1 tusental,
ßi att auskhghetens namn göra något„7*4*1 Endast På ett sätt kun-

till r6 måste alla, genom att
T och kokhet, yrka på att

j , uu sluten.
Wer bli fl!anSea masfe ju dessa båda fak-
räkna med f]g°rande' borde man inte då
cööda Euron!m,.let'ai1 nu' da det gäller att

män, qS v*nnor oeh barn såväl somha skönja GU°m vaPeudånet och krutrö-
hfa hnr »v.,,1 redau skaldens vision och

bens mtalS nationer hälsa Fre-
jMte julen ur- °C ^armkärtighetens sera".

På imvinga deu tideu uärmare oss.
«t för;;aea.?r försvunnen, men ge-

efter

o&au illl Adr tro På dess förverk
både Er ock

'ss0sldli,tet 1 en kéiaensarn strä-jSs återkomst.

Kvinnan i Tusen och en natt.
Av professor O. E. Lindberg.

(Forts, från 1914 n:r 21.)
Vi sågo i nästföregående artikel, att

det nog finnes även intelligenta och för¬
slagna män i vår berömda sagosamling.
Men det blir dock så, att kvinnan här
för mannen är den hjälp, till vilken han
sig »hålla må», för att tala med 1 Moseb.
Det gives knappt en enda större be¬
rättelse i 1001 natt, där icke detta
kommer till synes. I många fall är den
manliga hälften här verkligen hjälplös
utan henne. Och hon utvecklar en lika
klok och fiffig som utomordentligt älsk¬
värd förmåga att hjälpa honom till rätta
i hans tusende bekymmer; och vidriga
öden — hon må vara moder, syster,
maka eller slavinna — hon må vara

sultaninna eller en fattig dagakarls hu¬
stru — hon må vara en vanlig människa
eller en trolsk djinn, tillhörande en över-
fysisk värld.
Vilken utomordentlig både vishet och

fyndighet förmår hon icke härvid lägga
i dagen! Jag behöver blott erinra om
Morgiana i historien om »Ali Baba och
de 40 rövarne» — en överdådigt in¬
telligent och förslagen slavinna, vilken
för sina stora förtjänster om sitt hus¬
bondefolk också belönas med friheten
samt med att bliva deras sons maka.
Eller låtom oss taga som exempel den
unga bruden Azize i ramberättelsen »Tadj
Elmuluk och prinsessan Dunja» — en
kvinna som älskar passionerat och in
i döden sin lagliga make, Aziz, vilken
behandlar henne trolöst och i hög grad
ovärdigt, men som hon det oaktat tjänar
och går tillhanda på det mest uppoff¬
rande sätt i hans strävan att bli förenad
med den listiga och dåliga Delilas dotter,
i vilken han dödligt förälskat sig. Här¬
vid ådagalägger hon en rent av häpnads¬
väckande fyndighet och skicklighet i att
för sin hjälplöse och förtvivlande make
tolka hans illpariga älskarinnas tysta
teckenspråk.

En annan synnerligen vaken och in¬
telligent kvinna är Zumurrud i berät¬
telsen »Ali Schar och Zumurrud».
Hon förtjänar sitt namn, som betyder
»smaragd». Vilken klok och på samma
gång uppoffrande »mannahjälperska» är
icke också en av »de 10 systrarna» i
sagan »Hassan från Bosra och djinn-
kungens dotter» 1 Vilket mått av vishet
och snarfyndighet besitter icke den unga
tärnan i den lilla romansen om »Nu-
schirvan och den kloka flickan» ! o. s. v.

Men vem skulle väl kunna tänka sig,
att många av 1001 natts kvinnor ej blott
äro intelligenta och visa, utan även lärda!
Så är emellertid fallet. Vi hava verk¬
ligen här kvinnoemancipationen, fast —
det må erkännas — en sådan för det
mesta i bojor. Kvinnoemancipation i
bojor? Det är ju en gåta! Därmed för¬
håller det sig på följande sätt.
Först vill jag erinra om, att den tidens

Islam i mångt och mycket hade en annan
uppfattning av kvinnan än den ortodoxa
mohammedanismen till och med i våra
dagar. Då jag för ett dussin år sedan
var i Algier, förklarade en både lärd och
ädelsinnad berbisk professor vid den is¬
lamska medresan eller högskolan därstä¬
des på min fråga, varför hans dotter
varken fick lära sig läsa eller skriva, att
»sådant endast fördärvade och demorali¬
serade kvinnan». 1001 natt har mån¬
ga århundraden före detta ögonblick en
helt annan och ljusare uppfattning om
betydelsen och värdet av kvinnans bild¬
ning och kunskapsförvärvande. Hade
man blott råd att giva sina döttrar en
fin och till och med lärd uppfostran —
så var detta långt ifrån av ondo.

Men nu till kvinnoemancipationen i
bojor! Den är ett motstycke till slav¬
emancipationen hos romarne i Cesarernas
dagar. Den romerske ädlingen av börd
eller av mammon var ofta för lat att
förskaffa sig bildning. Ägde han då en
eller flere slavar med god begåvning,
erhöllo dessa vanligen både elementär
och vetenskaplig undervisning för att
utgöra sin herres huvud och lexikon.
Det var så den store Epiktet blev en be¬
römd filosof.

På visst sätt likartad var slavinnans

behandling i Islam under den tid, till
vilken 1001 natts lärda kvinnor äro att
hänföra, ehuru motivet var i någon mån
annorlunda. Den furste eller förmögne
överklassare, som önskade sig och hade
råd att hålla ett större harem, var na¬

turligtvis angelägen att förvärva sköna
kvinnor för detta. Men om han var

aldrig så litet intresserad för personlig
kultur, ville hän lika ivrigt, att de skulle
vara, om möjligt, fulländat bildade både
i konster och vetenskaper, sådana som
tiden förmådde prestera dem. Slika kvin¬
nor betingade ofta fabulöst höga priser
på slavmarknaden, ja uppvägdes stun¬
dom med guld till hela sin volym. Och
det förstås av sig självt, att slavagen¬
terna uppbjödo all sin ekonomiska kraft
— och den var vanligen ganska stor —
på att förskaffa sköna och begåvade
kvinnor, som de lyckats uppbringa, all
möjlig intellektuell utbildning.
Vi förstå även, att en dylik fint bildad

och lärd slavinna kunde komma att göra
stor lycka i världen. Hon behärskade
snart både männen och tiden. Hade
hon en gång väl fått makt med en
furstes, en sultans hjärta, så lågo alla
på knä för henne. Hon ledde icke sällan
historien på ett sätt, varom hävdateck-
narne knappast hava mer än en aning.
Tusentals olycksaliga stats- och rege¬
ringshandlingar avvärjdes på hennes visa
råd eller av den bedjande tåren i hennes
bedårande öga, om hon var god. Var
hon återigen godtycklig och ränkfull, så
behövdes det icke mer än en oskyldig
försummelse hos en dignitär, en nyck
hos en av hennes gunstlingar, eller ett
tillfälligt vredesutbrott, som omständig¬
heterna framkallat hos henne, för att
förtjänte män skulle störtas eller undan -
rödjas. Liv och död berodde ofta av ett
enda ord från hennes sköna läppar. När
dessa tre ting förena sig hos kvinnan:
skönhet, intelligens och kunskaper, då
är hon en respektabel makt även — i
bojor.
Här kan nu icke komma i fråga att

utförligen teckna den lärda kvinnan i
1001 natt. Blott ett par exempel! Jag
erinrar då först om den förutnämnda
Enis Edjelis, om vilken slavhandlaren
vid hennes utropande till salu försäkrar,
att hon är förfaren i skönskrivning, gram¬
matik, lexikografi, utläggning af Koranen,
grunderna i juridik och teologi, medicin
och kalendarisk kunnighet samt i be¬
handling av flere musikinstrument. Även
den förut omnämnda slavinnan Zumur¬
rud prisas för att kunna »recitera den
härliga Koranen enligt de 7 läsesätten
och de höga traditionerna enligt den au¬
tentiska texten; och hon skriver 7 hand¬
stilar och är hemma i flere kunskaps¬
branscher än den lärdaste doktor. Än
vidare äro hennes händer bättre än guld
och silver. Ty hon förfärdigar siden¬
gardiner, som hon säljer för 50 dinarer
^tycket». »Lycklig den man»! utbrister
slavmäklaren, »som äger henne i sitt
hus 1»

Men det var, som nämnt, dock ej

Iduns kvinnliga akademi har tillde¬
lat fru Elisabeth Anrep-Nordin Idun-
priset för år 1915 och därmed belönat
en kvinnogärning, som är värd det var¬
maste erkännande. Det är åt dem, som
i ordets bokstavliga mening stå på li¬
vets skuggsida fru Anrep-Nordin äg¬
nat sin tid och sina krafter, och hen¬
nes mål har varit att av dem som lida
under lytets börda skapa nyttiga sam¬
hällsmedlemmar.
År 1886 grundade fru Anrep-Nordin

det första lilla skolhemmet för blinda
och dövstumma med 4 elever i Skara,
där hon på den tiden var bosatt. Tack
vare hennes energi och tålamod i ett
arbete, som säkert mer än något an¬
nat sätter krafterna på prov, har det
nu utvecklats till en fullständig läro-
och vårdanstalt för blinda som äro
dövstumma eller sinnesslöa. Skolan,
som numera kallas Drottning Sofias
stiftelse, är förlagd till Vänersborg,
men kommer inom den närmaste fram¬
tiden att flyttas {ill närheten av Lund,
där den nya byggnaden, till vilken
riksdagen beviljat över en halv miljon
kronor, redan står färdig. Fru Anrep-
Nordin är alltjämt skolans förestånda¬
rinna och hennes banbrytande arbete
har krönts med den framgång det i så
rikt mått förtjänat.

Nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige.
I Huskvarna: fröken Gerda Planting-

Gyllenbåga (de frisinnade).
I Trelleborg: frn Nordengren (social¬

demokraterna).

Kvinnor i kommunalförvaltningen.
I Borgsjö socken äro följande kvinnor in¬

valda:
I fattigvårdsstyrelsen: fru Maria Wide-

gren ined fru Alma Petterson som supple¬
ant.

I Östersund har kyrkostämman invalt:
I folkskolestyrelsen: fröken Elin Holm.

ensamt slavinnorna, som kommo i be¬
sittning av bildningens välsignelser. Även
furstinnor, de förnämes och rikes dött¬
rar, erhöllo ofta fin och även lärd upp-
fostran. Så betygar i den ovan an¬
förda berättelsen om »Omar Ennuman
och hans söner Scherkan och Dulme-
kan» prinsessan Nuzhet Ezzeman, som
blivit bortrövad, om sig själv: »Jag kän¬
ner Koranen; jag är också bevandrad i
filosofi och medicin samt i läkaren Ga-
leni Prolegomena och kommentarier över
Hippokrates' principer; och jag har kom¬
menterat så väl honom som Ihn Beitar;
jag har studerat (filosofen) Avicennas
verk»; »jag kan lösa gåtor» »och före¬
läsa över geometri, och jag är skicklig
i anatomi; jag har läst Schafi-sektens
böcker och profetens (muntliga) traditio¬
ner; jag är väl bevandrad i grammatik
och kan disputera med de lärde och re¬
sonera om alla slags vetenskaper; jag
är vidare förfaren i logik, retorik och
matematik» »och jag känner alla dessa
vetenskapsgrenar grundligt».
Detta är mer än någon professor i

våra dagar vågar åtaga sig att svara för.
Men fordringarna voro andra den tiden.
I alla händelser vill 1001 natt genom
dessa och andra skildringar av lärda
kvinnor tydligen inskärpa, att den anser
det kvinnliga släktet fullt så kapabelt
som någonsin det manliga av upplysning
och vetenskaplig bildning.

(Forts.)

advokatfirman ÉHERBEEG och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.
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HÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

P.A.Qpllijns
Extra Prima
o. Prima
Bomullslärft.
Marknadens
bästa
kvalitéer.
(A. F. 1448)„

Brevkort fra Norge.
iErede redaktör!

Som det vil erindres, vedtok det nor¬
ske storting i ;januar 1912 det lovfor-
slag som aapnet kvinder adgang til
statens embeder. En reservation blev
gjort for folgende: statsraads-, diplo¬
mat-, konsul-, officers- og presteembe-
derne.
Nu offentliggjöres i disse dage 14

kongelige propositioner, der skal fore-
Imgges stortinget, der samles i midten
av denne maaned. Samtlige tilsigter
grundlovsforandringer. Den förste av
disse lyder: "Forandringer forelages i
grundlovens paragraf 12 saaledes, at
der blir adgang til at utncevne kvinder
til medlemmar av kongens raad."
Hvorvidt forslaget vil ha utsigt til at
gaa igjennem, er det vanskelig at ut-
tale sig nsermere om. Vor nuvserende
venstre regjering har ikke absolut ma¬
joritet i stortinget, og selv om vi kun¬
de gaa ut fra at hele venstre og alle so-
cialdemokraterne stemte for forslaget,
saa er det nok tvilsoint om höiremsend
vil vaare med paa-dette. Og som grund-
lovsforslag krseves der 2/a majoritet for
dets antagelse.
Vi faar se! —

Godt nytt aar for alle svenske stem-
meretskvinder, og fred og lykke for
Sveriges land og folk önskes av

Deres
Fr. Mörck.

Kristiania lste januar 1915.

Lord Roberts' maning.
Om den nyligen avlidne fältmarskalken

lord Roberts berättar en engelsk rösträtts¬
kvinna, att han en gång besökte den skola
i Birmingham, där han fått sin uppfost¬
ran. Det var för omkring sju år sedan.
Han höll ett tal, som gjorde ett outplån¬
ligt intryck på flickorna. Han lade dem
på hjärtat att göra det till sitt livs mål att
leva så, att då de lämna denna världen, de
kunna lämna den bättre än den var, och
han uttryckte den förhoppningen, att så
många som möjligt skulle komma att ta
upp arbetet för kvinnans rösträtt.

Stockholms F. K. P. R:s stickaftnar

återupptogos på det nya året torsdagen
den 14 jan. kl. halv 7 å föreningens lokal
Lästmakaregatan 6, 1 tr., och komma att
fortsätta under vårterminen samma dagar
och på samma lokal.

"Arbetet ute i landet" måste på grund
av utrymmesskäl överstå till nästa n:r.

Rösträtt för Kvinnors
andra nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Inledningen till ett nytt arbetsår.
Vår nyaste senator. Redaktör G. H. von Koch.
L. K. P. R:s 12:te centralstyrelsemöte.
Blodet ropar. Av Frigga Carlberg.
Kvinnan i Tusen och en natt. Av prof. O. E. Lindberg.
En julhälsning från engelska kvinnor till tyska

och österrikiska.
Brevkort fra Norge. Av Fredrikke Mörck.

RjkSTel. 11015
Tel. 11718.

"q(Nr cåfoctfåofm-
(^pedltioD^tid 10-4)
Beddarehansgatan 17

Juridiska uppdrag.
Soliditetsupplysningar.
Placering av prima inteckningar.
Försäkringar alla slag.

INKASSO-TAXA: 1 procent (minimum. Kr. 1: —) jämte
porton och direkta utgifter, när laga åtgärder

icke behöva vidtagas.

eaf*

ifjttÉMflMirmxj
dcrttraf 23ob£>ttt

utmärka sig genom utom¬
ordentligt lätt gång, mycket
stor hastighet, korta nålar,
stor hållbarhet mot slitning
och stor spole. Arbeta där¬
för alltid till ägarens be¬
låtenhet

En svensk symaskin
bör finnas

KARL ERIKSSON
KLARABERGSGATAN 40, 1 tr., (Hiss)

l:a klass Herr-- & Damskrädderi

Gentlemans taylor.
Taileur ponr dames.
Dräkter och kappor
senaste pariserstil fr.
kr. 60: — utföres
under full garanti.

A!lm. Tel. 236 05 Riks Tel. Norr 50 7

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

ningar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: DROTTNINGGATAN 30.

Filialer: Humlegärdsgatan 11, S:t Paulsgatan 1, Upplandsgatan 34.

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORB
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

Hyg. Ansiktsbehandling
med elektr. vibration och ljusbad, borttagande av
finnar, pormask, fräknar. Missprydande hår med
elektrolyse. Fotbehandling. Röda händer behand¬
las. Manicure. .... ,

Adéle Elméen,
48 Upplandsgatan, 1 tr.
R. V. 824, Allm. 28091.

kunna nu genast några driftiga damer erhålla inom
Stockholms stad med omnejd, och äga de företräde,
som hava vana att besöka privatpersoner. Svar till
»Provisionsförskott pr vecka», Svenska Telegrambyråns
Annonsavdelning, Stockholm, f. v. b.

Maskinmärkningf
Hålsömnad.

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg

Riks Tel. Norr 811. Allm. Tel. 11905.

BAMBR! SEW
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 m tr., tillklippnings- och avprov-

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva eller som
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar med undantag
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

AFFARSREG ISTER
Malmtorgsgatan 3

Rekommenderar sina goda frukostar, middagar
och supéer till moderata priser.

A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Qäs. Syster Frideborgs
SJuksköterskebyrå
Iveis Sjukhem

R. t. Vasa 99 Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

O. F. Nordströms
A. T. 11806 DAMSKRÄDDERI A. T. 11806

47 Westerlånggatan 47, 2 tr.
Modernt snitt! Snabbt utförande! Billigaste priser

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

Östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

Emma Hagelins Syatelier
för finare såväl som enklare klädningar och blusar.

Hornsgatan 45, 2 tr.
Allm. Tel. 17 74. Hiss.

EES. H. Karlssons
BEGRAFNINGSBYRÅ

29 Klara N. Kyrkogata (2:dra huset fr. Kungsg.)
ombesörjer hegrafningar. Order från landsorten
expedieras skyndsamt. A. T. 8409. Riks N. 7 09.

Vaxholms Hotell
rekommenderas, inackordering mottages. g

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.

na®J

bouppteckningar, arvstvister, boskillnad, äktenskaps¬
förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp-
fostringsmål, inkasseringar m. m. utföras fort o. billigtav

VÄRMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYRÅ
R. T. 3712. Götgatan 33, ITI tr A. T. Br. 2900

Skriftliga förfrågningar besvaras omgående.

SKÅNSK MÄT
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Hulda Johansson
Rydsbo, Landsvägen 18, 1 tr., Sundbyberg

mitt för Apoteket
emottager såväl finare som enklare sömnad såsom klän¬
ningar, blusar, promenaddräkter, ulstrar o. barnkläder.

Allm. Tel. Sundbyberg 398.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete,' prima material och reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Bairnmoi'stean

KleurimL Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445

BÄMERNÄS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar, er-
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisning till

SVENSKA BOKEXPEDITIONEN
STOCKHOLM C.

meddelar undervisning i tillskärning och sömnad av
alla slags damkläder, muntligt såväl som pr korrespon¬
dens. Begär prospekt! Adr. Barnhusgatan 3, Stockholm.

EDLA SEVERINS
för finare klädningar och blm

Hornsgatan N:o 26, 2 tr
Allm. Tel. Söder 53 43.

Låt sy Edra Klädningar
hos fru "SVENNINGS" 6jMj

1 B Döbelnsgatan, Stockholm. Allm. tel Br «
0 B S.Ü! Mångårig praktik hos Nordiska" iv. i

ST i- i ti ti Jansson »ST:
ELEMKAQEri
14 Kommendörsgatan 14

Beställningar å tårtor och Namnsdag!
Allm, Telefon 29 31

»ca Redaktion

Damgarderobe
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 287 25 - STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

Biusbasaren "SVEA
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Vikingaeaa.

Allm. Telefon Vasa 8860,
Beställningar å finare och enklare ki

och blusar.
Förstklassigt arbete

Ring upp Ilexpressen
KARL MOBERG

26 Jakobsbergsgatan 26, Stockholm. Rikstelefon til
Sthlms Telefon 65 03, 11686

vid behov av

llbud, Transporter, Emballeringar, Flyttningar och IpsiÉ

Frören ßjurholms
Privata Förlossningshei

Norrtullsg. 37, in tr., h., Stockholm. God inad
vård. Tyst och ogenerat. Läkare, specialist
Allm. Tel. Vasa 2715. Riks Tel. Vass

STOCKHOLM

Klara östra Kyrkogata 3. Allm. Telefon
Tillverkar alla slags korgarbeten.

Billigt och starkt garanteras

211!

BLOMKRUKOI
köpas bäst och billigast hos

I. M. MALMGKEX
SödertäljoAllm. Telefon 558.

l:sta Klass Damskrädderi
Garanteras välgjordt och välsittande a«

till moderat pris.

MATH. PETTERSSONS DAMSKRADDE
48 STUREGATAN 48. Allm TeL 19314

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Huld"

4 Södermalmstorg i>
Allm. Tel 1»

2 tr. (Hiss.) ^

Vicl behov anlita
Nvkterhetsvännernas

Expressbyrå, Kocksga.
(Hörnet av Nytorgsg. och Kocfe^

Allm. Tel. 3330

VAR OCH HUB
Grevturegatan M *ByBi

R^Affärsförmed!ingar, ®
Juridiskt biträde lämnas.
AnnaM. Bettig ^R. T. 12680

Lotten .T»»!80fli
Hem- och Finbageri

20 B GREFTUREGATAN -
Allm. Tel. 18659- All>sls^

Obs.! Endast första klase<
kor och Tårtor pa o«"'—

ten
Miska Inkasso- 8
Mästersamuelsg. 37^°C^år, p%nInkassermgsbyrå. Raj.,JL^sorocbri191I 0,
ningar, boutredmngar, skils® u05 A.t,B ^
uppdrag. Billigt o. punktligt. * ^

ss..0 - ,

A. M. P ETTBR® R
s-t Paulssatan 2 B, A ®
iv». * * " Tei.„._
S:t Paulsgatan 2 ®VaR och^'

Försäljer och reparerar K- . Konstarhete0:
"PonnTTouirio- »v Galanterl-oo _j, ni.
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n ROSTRÄTT FÖR KVINNOR
åtkommer den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatani
pnunjtid: onsdag och lördag kl »/.S-1/«^
Fxoeditionen öppen vardagar kl. 1—4.Se' Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt., Stockholm,
ameration genom posten:
pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.

|5r utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-
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rostratt for kvinnor
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 1 FEBRUARI 1915. N:r 3.

10 öre efter texten, 12 öre före
per millimeterhöjd, större annonser

och årsannonser rabatt.
Msavdeln.: Rikstel. 456. Allm. tel. 456.
9 f, m.-7 e. m.

lir fråga och riksdagen.
"Mer än någonsin övertygad om det be-
itiigade i kvinnornas rösträttskrav, anser
dock centralstyrelsen att ett förnyat fram-

i av kvinnornas rösträttsfråga i riks-
icke behöver ske vid innevarande

den första i perioden — helst som
äe du rådande exceptionella förhållandena
ti starkt bringat andra frågor i förgrun-

en förändring i situationen inträ-
ils, är centralstyrelsen beredd att upptaga
:ågan till förnyad prövning."

I detta uttalande klargjorde L. K. P.
it vid sitt nyligen avhållna centralsty-

sin ställning till den politi¬
ska situationen. Av den oinitierade

detta uttalande möjligen kun¬
na tydas som en avmattning i "ihär-

i, ett avbrott i droppens fall på
en kapitulation i kravet på

snara lösning.
Att så icke är förhållandet visade
61 ovanligt talrika anslutningen till
s*ora tvådagarsmötet, där en enig-

samlad kraft, en målmedveten
gjorde sig gällande som kanske

"Mer än någonsin överty¬
ga. vem borde ieke bliva det inför

iga världstragedi, som blivit
® ensidigt maskulina statskonstens

a om oss hoppas det — slutresultat.

I en ^ 1111 var frågas läge beträf¬
en' V f1 ^ hörnas m8(j kunskapa 1 et här gäller en grundlagsän-
lg'j. m ^gan toges upp vid inne-

et oc^ ~ låtom oss tro
k a° f!«a Weve anta^en till lös-
loclj I afa ^amrarna, så skulle den
& ann61 agens na^ur behöva genom¬
gå rik,6n omr®stni3ig' och detta vid
låtrade^ 1 1918 Sam"
iösten 1917 v nya or(^narie valen
QÖjligo j 11r kvinnornas första
Personer nde 1 val9a*det av de
Hter, k oin atSöra den andra stats-

'— 6 a^tså av ingen betydel-

fttan beskyller alltid kvinnorna för att de, som allmdnt känt dr,
icke förstd sig pd politik, fften ingenting talar sd mycket till kvin»
nornas förmdn som det, att de icke förstd sig pd det man i dag
kallar politik. Oc{) dnnu mer: vad galler det i dag? €n gammal
vdrld sjunker ned i djupet, en ny uppstår. jDen gamla världens
princip dr det rda våldet. X)en stöder sig darpd, att den starkare
gör den svagare till sin trdl oel) ldter f)onom arbeta för sig. 3Den
nya världens princip dr ömsesidig h)jälp, Caritas, karleken. — D en
lyckligare framtid skall kanske nationerna endast galla i den mdn
de bidragit till att påskynda människosläktets framryckande mot
det f)öga målet: människokärleken. ft>en vem kunde val båttre
an kvinnorna giva parollen t)drtill?

Hermann Bahr.

Några lärdomar av höstens
stadsfullmäktigval.

Sistlidna december månad hade den
svenska landsorten att förnya sin re¬

presentation i städerna med halva an¬
talet ledamöter. Vad som gjorde dessa
val särskilt betydelsefulla för kvinnor¬
na var det faktum, att nn gällde det att
bevara och om möjligt stärka den po¬
sition, som vunnits för fyra år sedan,
då kvinnorna för första gången fingo
säte och stämma i stadsfullmäktige.
Det var nämligen dessa kvinnor, som
nu efter utgånget mandat stodo inför
frågan om omval eller fall.
Att tiderna nu voro bistrare för kvin¬

norna än för blott två år sedan, då
vid nyvalen till stadsfullmäktige ett
vackert tillskott skedde i den kvinnliga
representationen, blev snart tydligt.
Det visade sig, att partierna ej voro li¬
ka villiga att uppsätta nya kvinnliga
kandidater, med undantag av en och
annan nybildad sammanslutning, som i
känslan av sin egen svaghet fikade ef¬
ter kvinnornas röster. Helt naturligt
koncentrerade sig kvinnorna då på att

se om frågan tages npp vid denna riks¬
dag eller vid den andra eller tredje och
sista inom perioden.
Det blir alltså ej någon reell tidsför¬

lust för kvinnorna om frågan vilar
över detta riksdagssammanträde. Kan¬
ske få vi framdeles se vittnesbörd om

att under tiden världskrisens allvar
och det kloka, ihärdiga och välorgani¬
serade sätt varpå kvinnorna frivilligt
tagit del i de åtgärder, som stat och
kommun ansett nödvändiga, att detta
kommit omdömet att bli klarare och
livsuppfattningen djupare hos de män
i vår riksförsamling, som ha att taga
eller förkasta kvinnornas medarbete i
större utsträckning — ej tillfälligt un¬
der en kristid — utan kontinuerligt och
berättigat i så väl goda som onda da¬
gar.

x» Kvinnor

kbkvir

årg. 101S-191
bundna i ett hand, gult eller - grönt. Pris 4 kr.

eras genom Expeditionen, 6 Lästmakaregatan, Stockholm.

få sina avgående representanter upp¬
förda på fullt säkra platser å partier¬
nas listor, något som också i allmänhet
lyckades utan större svårighet.
Det utmärkande för hela det förbe¬

redande valarbetet var emellertid att
det gick i trötthetens tecken. Det gång¬
na året hade bjudit på val till över¬
nog med två gånger riksdagsmannaval
för männen, och kvinnorna voro just
nn upptagna av det olikartade hjälp¬
arbete, som världskriget gjort behöv¬
ligt. De proportionella valen förut¬
sätta åter en väldisciplinerad valmans-
kår under en säker och fast ledning,
om utgången skall bli den önskade, för¬
utsättningar, som i regel fattades den¬
na gång, då ledningen endast ofullstän¬
digt kunde få grepp i massorna. Följ¬
den blev också den, att rangordnin¬
gen i regel bröts efter de allra första
namnen. Med reduktionsregelns hjälp
insattes ej så sällan de allra sista nam¬
nen på listorna, som folk i allmän¬
het inte kommit sig för att stryka,
enär de — alldeles oriktigt — ansågos
ofarliga. Det hela urartade på flera
ställen till en fullkomlig anarki, där
varje liten yrkesgrupp, snart sagt, gick
fram med egen lista. I allmänhet följ¬
de dock inte kvinnorna exemplet utan
röstade lojalt med den officiella listan,
då den kvinnliga representanten fått
en god plats på denna. Icke desto
mindre föllo åtskilliga av våra under
omval stående kvinnliga stadsfullmäk¬
tige igenom. Till någon tröst kan det
jn lända, att även männen anmält
missnöje med valutgången. Så är t. ex.
i ett par norrländska städer valet över¬
klagat. Blir det upphävt, får det nog
även vad kvinnorna beträffar, en an¬
nan utgång.
Lyckligtvis motvägas dessa förluster

av vinster för kvinnorna på platser,
där de förut ej haft några representan¬
ter, oeb på andra orter ha de lyckats
behålla ställningen oförändrad.
En nyttig lärdom, som kan dragas

ur nederlagen är den, att kvinnorna ej
få göra sig för säkra och lita på att
få behålla en representant, hon må nu
vara aldrig så framstående, utan ett
energiskt arbete å deras egen sida för
henne.

Ivar HaiJtr&i Ufr. il
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Allt slags hoktryckm

Det som förenar är starkare
än det som skilier.

Kriget — detta ohyggliga, långsam¬
ma krig — rasar alltjämt, och det ser
mörkt ut för de fredliga förbindelser¬
na folken emellan. Dock är det som

en stråle i mörkret att kvinnorna trots
allt söka uppehålla det internationella
samarbetet, i den mån omständigheter¬
na kunna medgiva detta.
Visserligen har den Internationella

alliansens till i juni i år utsatta kon¬
gress i Berlin måst uppskjutas, men
tanken på en sammankomst mellan de
olika ländernas kvinnor redan i år vill
dock ej dö, och från tre olika håll har
förslag därom framkommit. Det för¬
sta har kommit från Holland, där röst¬
rättsföreningen bildat en kommitté för
internationella angelägenheter. Denna
föreslår att ordna ett möte för prak¬
tiska angelägenheter i något av de neu¬
trala länderna och inbjuder en dylik
konferens att samlas i Holland. Denna
konferens skulle endast arbeta, inga
festligheter skulle förekomma, men i
samhand med densamma skulle anord¬
nas en mängd offentliga möten, där
kvinnornas syn på den närvarande
världssituationen kunde framläggas.
Samtidigt söka de framstående tyska

rösträttskvinnorna, d:r Anita Augs-
purg och Lida Gustava Heymann, få
till stånd ett internationellt kvinnligt
fredsmöte i Bern.
Slutligen har verkställande utskottet

i den engelska L. K. P. R. (National
Union of Women's Suffrage Societies),
på förslag av miss Macmillan, en av
styrelsemedlemmarna både i N. U. W.
S. S. och den Internationella rösträtts¬
alliansen, beslutat anhålla hos mrs
Catt att hon ville sammankalla en in¬
ternationell rösträttskongress detta år.
Nödvändigheten att denna hålles i ett
neutralt land framhålles, likaså de svå¬
righeter, som den kommer att medföra,
men, tillägger tidningen Common
Cause, som redogör för förslaget, för
dem, som tro på kvinnornas solidari¬
tet över hela världen, kommer det att
bli av en oerhörd betydelse att råkas i
krig som i fred och att i krig som i
fred förklara "krig mot kriget".

Nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige.
I Kalmar: fru Hilma Runbäck och

seminarielärarinnan fröken Selma
Svensson.
I Lund: seminarieföreståndarinnan

fröken Maria Ljunggren (de borger¬
liga).

Kvinnor i kommunalförvaltningen.
I Gävle folkskolestyrelses pedagogiska

nämnd: folkskollärarinnan E. Bengtsson
som suppleant.
I barnavårdsnämnden: fröken E. Bengts¬

son med småskollärarinnan Alma Wall-
ström som suppleant.
I Kalmar folkskolestyrelse: fru Hilma

Runbäck.
I barnavårdsnämnden: fru Hilma Run¬

bäck.

LAGEKSONS

SKOmAGASIN
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RÖSTRÄTT FÖR KITIOTTOR

När få vi kvinnor gatnfrid?
En sak, som när man betänker den,

synes fullkomligt tröstlös, är frågan
om kvinnors ratt att få gå i fred på
gatan. Ämnet är så blott och stött som
gummans gamla skinnpäls: möten ha
hållits, deputationer ha skickats till
hog myndighet, polismästare ha inter¬
vjuats, artiklar ha skrivits; men när vi
pä nytt se det röras upp i pressen igen
i frågan, är det nästan med leda vi
skåda fenomenet, ty vi veta alltför väl,
att efter någon tid är åter allt igen
vid det gamla. Förklaringen kan ej
vara någon annan än denna: hur vid¬
rigt vi kvinnor än linna detta männens
beteende att så snart det är mörkt tro
sig ha rätt att tilltala okända kvinnor,
kunna vi dock aldrig få den svenska
genomsnittsmannen att inse sin orätt i
detta fall. Ty genomsnittsmännen äro
alltför många. Och mannen ha mak¬
ten.

Från en av våra städer, Norrköping,
ha vi dock i denna tid glädjande nog
hort, att allvarliga försök till ett bättre
blivit gjorda. Polismästaren därstädes
anser saken vara ett oskick och har
föresatt sig att utrota den. Om en her¬
re tilltalar en dam med påtvingande av
sitt sällskap, om hon vid ett tilltal vi¬
sar sig avvisande och han dock följer
henne, blir han genast antecknad, in¬
kallad till polisdomstolen och dömd till
boter. Då mannen emellertid aktade
sig for uniformerade konstaplar, vanns
först riktig framgång i saken, sedan
man började anvanda detektiver. Och
nu, forsakras, är tillståndet ojämför¬
ligt bättre.
Då en tidning vänt sig till Stock¬

holms polismästare i frågan, har denne
emellertid givit ett svar, som berövar
huvudstadens kvinnor allt hopp om en

ändring. Har måste mannen "uppträ¬
da hotfullt eller åtminstone entraget
bedjande" för att polisen skall vara be¬
fogad åtala honom.
Således: polismästaren har klart och

tydligt förklarat, att mannen helt lugnt
kunna fortgå i sitt eviga ofredande av
kvinnor. Het är nämligen for en kvin¬
na ett ofredande att bli tilltalad av

obekanta man på kvällen, ty om också
den stackars mannen inte har någon
klocka att se på eller inte hittar hem,
så ha kvinnor blivit så till pina vana
vid att hans tilltal innebär ett försök
att få göra sällskap, att det är tillräck¬
ligt förargelseväckande i och för sig.
Letta förstå mannen egentligen mycket
val eller borde förstå det, om de be¬
tänka, att i vår tid, då mycket blivit
förbättrat, deras ohoviska vana i detta
fall icke blivit det minsta ändrad.
Vad vi i alla händelser kunde begä¬

ra är att ordningsmakten skulle förstå
saken och hjalpa oss att få gå på of¬
fentlig plats i fred även innan en man
mot oss "upptrader hotfullt eller enträ¬
get bedjande". Hur mycket obehag vi
ha att utstå även innan dess och hur
lätt det går därhän, även utan att nå¬
got ens då göres, det veta vi, som med
harm se att våra döttrar nu få utstå
att höra samma råa ord som vi hört
sedan vår ungdom, och att männen
fortfarande känna sig ha samma oin¬
skränkta frihet gent emot oss.
Men då förhållandet som det är roar

ett stort antal män, och då det bara är
kvinnor, som lida skräcken och grä-
melsen, så får det vara som det är.
Detta är icke det svar Stockholms po¬
lismästare menat att ge vår stads kvin¬
nor, det äro vi säkra om. Men det är
i verkligheten det svar som blev givet.

Hilda Sachs.

Äktamakar!
Försumma icke inbördes testamente! Uppsättes för

Kr. 6: —. Råd och upplysningar Kr. 2: — &

JOH. J:SON CARLOS ADVOKATBYRÅ
Ad, Fredr. Kyrkogata 15. Telefoner, Exam. jurister.
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Sofia Gumaelius är pionjären som vi

alla sett upp till. Och nu är hon bor¬
ta. En stor tomhet blir det att icke
längre få möta hennes vänliga och för¬
stående leende på sammankomsterna.
En stor tomhet att icke hennes intres¬
se längre kan följa kvinnorörelsen och
kvinnornas verk. En stor tomhet att
hon icke är med oss, då vi få vår fulla
medborgarrätt.
Sofia Gumaelius gick icke blott i

spetsen och visade att kvinnor kun¬
na skapa och vara ledare. Hon höll
också ut hela livet in i ålderdomen
och slog sig icke till ro. Ända tills
hon lades på sjukbädden skötte hon
sina direktörsposter.
Storverket att hava startat ett nytt

företag — annonsbyrån som bär hen¬
nes namn — och att utveckla den till
en av landets mest kända affärer och
den största i sin art, har ställt Sofia
Gumaelius i första ledet av landets be¬
märkta kvinnor.
Utan annat kapital än energi och ar¬

betsduglighet begynte hon för 38 år
sedan Gumaelii annonsbyrå, vars hela
personal då utgjordes av Sofia Gumae¬
lius och en springpojke, och vilken nu
vuxit ut till att sysselsätta närmare
50 kontorsbiträden. Från en lokal på
ett rum fyller den nu ut 17 kontors¬
rum samt filialer i London och Kri¬
stiania och med ännu en filial plane¬
rad i Berlin. Själv har den kvinnliga
chefen följt i detalj sin affärs utveck¬
ling samt under de sista åren varit
verkställande direktör för två bolag,
sedan hon bildat Aktiebolaget Gumae¬
lius & C:o, som driver aifär med tryc¬
keriutensilier. Ännu detta sista år, det
vill säga vid 74 års ålder, kunde Sofia
Gumaelius arbeta på sitt kontor ända
till 6 å 8 timmar dagligen.
Till största delen har å annonsbyrån

varit anställda kvinnor. Att lätta be¬
kymren för dem på deras ålderdom
tänkte hon, då hon på sin 60-årsdag
förordnade om att för dem skulle av¬

sättas till livränta, varav omkring 4/s
betalas av affären och återstoden av

den anställda.
Oaktat sitt arbetsuppfyllda liv ville

Sofia Gumaelius att glädjen skulle fin¬
nas till i världen. Hon var själv glad.
Hon gladde sig om andra försökte göra
livet ljust för sig. Själv tyckte hon
om det som var vackert och festligt.

Hon visade stor gästfrihet och hennes
hem var mycket uppskattat.
Hon intresserade sig också för att

arbetande kvinnor skulle hava förströ¬
else och trevnad. Därför var hon en
av stiftarna i Kvinnoklubben, där hon
sedan alltid förblev en trogen styrelse¬
medlem, där hon vidare fungerat som
ordförande och under de sista åren
som vice ordförande. Klubbens ända¬
mål är som bekant att skaffa medlem¬
marna förströelse samt utbyte av tan¬
kar. Sofia Gumaelius lade särskilt vikt
vid att förströelserna icke skulle glöm¬
mas bort så att de efter sitt arbete
trötta verkligen skulle kunna få ve¬
derkvickelse. Bara med sin personlig¬
het bidrog hon därtill då hon ofta var
i Klubben, ungefär varje vecka, och
där hennes blida, lugna men även im¬
posanta väsen spred trygghet och
trevnad. Även för en annan klubb
hyste hon stort intresse, nämligen Pu¬
blicistklubben.
För kvinnosaken var hon ett utomor¬

dentligt kraftigt stöd. Först och
främst för den duglighet hon ådagala¬
de i sitt yrke, men också genom sitt
intresse för den organiserade kvinno¬
rörelsen. Kvinnans rösträtt har för
henne varit något alldeles självfallet.
Hon stod med som inbjudare till de två
första offentliga möten för kvinnans
rösträtt, vilka höllos i Folkets hus i
Stockholm i april 1902. Därefter inval¬
des hon i den kommitté, som dels i an¬
ledning av dessa möten, dels på Fre-
drika-Bremerförbundets initiativ hade
i uppdrag att bilda den första röst¬
rättsföreningen. På mötet å National
juni 1902 blev hon vald till styrelsemed¬
lem i Föreningen för kvinnans politi¬
ska rösträtt i Stockholm och stannade
hon kvar i arbetet där till 1909.
Det var saknad efter henne i styrel¬

sen, efter hennes lugna och gedigna
personlighet. Och nu är det ännu stör¬
re saknad då vi icke mer få se henne
i föreningen eller veta att hon följer
oss. Det känns så svårt för var och
en av de äldre som går bort, en av
dem som binda gammal och ny tid sam¬
man, och som just därför har så väl
kunnat förstå allt.
Med vördnad och tacksamhet skall

Sofia Gumaelii minne leva hos sven¬
ska kvinnor.

Anna Lindhagen.

Till Rösträttsföreningarna landet runt.
Det tryckta ordet är en makt att räkna

med. Som droppen till sist urhålkar ste¬
nen, så verka de i en viss riktning titt
och tätt återkommande tidningsartiklarna
på människornas sinnen. De taga slutligen
ändå intryck, hur likgiltiga och oförstående
de till en början synas ställa sig till en sak
eller en idé.

I vårt pressorgan Rösträtt för Kvinnor,
ha vi ett utmärkt medel att väcka och upp¬

lysa kvinnorna; må då vi, som förstå vad
denna väckelse och upplysning betyder,
med liv och lust arbeta på tidningens sprid¬
ning 1 Först och främst inom föreningarna
och sedan utåt, så långt som möjligt. Ar¬
betet att sprida tidningen är varken svårt
eller omöjligt. Tidningen är bra, innehålls¬
rik och billig. Inte tar den heller kvin¬
nornas, i de flesta fall strängt upptagna
tid, alltför hårt i anspråk, då de ha fjor¬
ton dagar på sig att studera varje exem¬

plar. I vår förening ha vi bildat en

"tidningskommitté" av tolv intresserade
kvinnor med uppgift att samla minst tio
prenumeranter var. Om en förening har
t. ex. 300 medlemmar, så uppdelar man

dessa medlemmar på de kommitterade, som
sedan ha att söka nå så många som möj¬
ligt per telefon, eller, om telefon saknas,
genom personligt besök. Man bör då på¬
visa och klargöra först och främst för
föreningens medlemmar deras plikt, rent
av, att prenumerera på sin egen rörelses
organ, såvida de äro så pass välsituerade
att offret av denna krona ej är särdeles
kännbart.
Rätt ofta har det ju hänt att man vid

påringningen i första ögonblicket mötts
med ett nej, men sedan man med några
lämpliga ord talat för saken, har nejet
vanligen förbytts till ett villigt och intres¬
serat ja.
Så långt våra erfarenheter. Vi tänka med

iver samla prenumeranter och uppmanas

föreningarna landet runt att göra samma¬
ledes. Arbetsglädje och framgång tillön¬
skas! Observatör.

A.-8. JOHN V. LOFGREN & G:o st8rsta'*bÄst
Kungl. Hofleverantör ■
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Norske kvinder. fl
Av Norske Kvinder, om vars första"

vi förut talat i Rösträtt för Kvinnor
religger nu en andra del. Den begy®
med ett kapitel om "Lseseforening for ^
der". Nog visste vi oss vara ofantligt)
stanserade av "Kvindelig Leeseforening
Köpenhamn med sitt egna magnifika
sitt stora bibliotek up to date o. s. v.
att också Kristianias "Lseseforening
Kvinder" sprungit så långt förbi oss,
var en nyhet. Den har en lokal på
mycket stora rum, varav två läsesalar
bibliotek på 9,500 band och 41 tidoii
och tidskrifter utlagda. Ledsamt nog
vi intet som kan jämföras härmed,
Med rätta tycks Lseseforening for E

der numera vara mycket populär. Me:
lät det minsann ej i början när Cu
Collett, efter ett besök i Köpenhamns Eri:
delig Lseseforening, framkastade
att göra något liknande i Kristiania,
sjöngs strax den kända klagovisan on

"kvinnlighetsbegreppet" skulle bli kränk
att det var en "farlig sammanslutning"
kvinnor och mera dylikt.
Emellertid slog föreningen snart igen:

fick ett årligt bidrag av kung Oscar
200 kr. till friplatser åt lärarinnor ock Is
nu en god ekonomi, tack vare välgöri
mer än 500 medlemmars årsavgifter, 1:
bokinköp användes 1913 1,200 kr.
Norske kvinders sanitetsforening är nig

för oss alldeles nytt. Den har utbildi
30 sjuksköterskor om året, har upprita
14 hem för bekämpande av
och 1 folksanatorium för 118
Den har ordnat hem för barn från
kulösa familjer, arbetshem för tuberkulos
friluftsskolor för svaga barn och baril:
lonier. Under sin 18-åriga levnad
nitetsforeningen dessutom hunnit utr®
616 fältlasarettssängar jämte beklädnad t
patienterna och flera gånger trätt
de emellan vid landsolyckor — en
beaktansvärd uppgift.
Genom allt detta ha Norges kvinnor1

sat sig vara duktiga både i att
administrera och utföra landsnyttigt arit
te. Här som alltid ha de hållit ihop
att bilda avdelningar över landet
spetsen för företaget står också
ren par excellence och den sanna 18
ren, fru F. M. Qvam.
När man ser så stora och utmärkta

nisationer som denna och Nationalr ei
tänker man på den lilla föreningen
som stiftades 1883 till kvinnosakens
jande. Vid lampan på
sutto Gina Krog, Anna Bugge
andra sedermera bålda kämpar ^
kuterade kvinnornas stora mål o® ^
deras sak skulle främjas ute i ^ ■ ,

tiskt var nog "Skuld", som Gina
ger, den "organisationscell från'V1 p

lätt kan spåra övergången till g
eningarna, som efterhand
började den fasta sammanhållning
... , ii—i styrka, Paigör de norska kvinnornas

ma gång som förklaringen till
ba framgångar.
Norske Kvinder II b&v haft

märkta redaktion som första
rekommendera boken i sin e
sande och begrundande.

Ann Margret
f TersmedeDi

Var skall man få 9°^
Jo på

Allm. Telefon 20168 68 VÄSTERLÅNGGATAN 68, STOCKHOLM. RiksUlefon 14468.
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RÖSTRÄTT FÖR KVIHKOR

{finnorna och statsämbetena.
Av fil. d:r Gulli Petrini.

Törarelönenämnden har haft att ytt-
j- om vilka tjänster vid läroverken

Sorna borde få rätt att söka enligt
bekanta grundlagsändringen av ar

S, då i Regeringsformen § 28 foljan-
j. Tagning1 tillades.
nrrjii lärarebefattningar vid statens
läroanstalter, de teologiska lärartjän-
La vid universiteten likval undan-
La till andra beställningar vid in-
rättningar för vetenskap, slöjd eller
tön konst samt till läkarebefattningar,
é i den ordning som ovan sagts och
„,ed tillämpning av grunder, som av

en och riksdagen godkänts,
utnämnas och befordras även

.. svenska kvinnor."
innebörden av detta beslut har

rått en något olika uppfattning, i det
att somliga anse, att kvinnorna därige-
Bom icke skulle ha fått några rättig¬
heter alls, utan att riksdagen kunde
vid utarbetandet av "grunderna" ta
lort hur många av ämbetena som
helst, medan andra anse att heslutet in¬
nebär, att kvinnorna böra få söka alla
häri inbegripna befattningar utom
im, som de av alldeles speciella an¬
ledningar knnde anses olämpliga till
- vilka då borde undantagas i "grun¬
derna". Nämnden påstår t. o. m. "att

och motståndare till ut-
användning av kvinnor i stats-
kunnat enas vid béslutets fat-
därför att de var för sig inlagt
betydelse i detsamma". Detta
är dock svårt att förstå, var

fått ifrån, ty vid heslutets
första gången år 1907 rådde

verkligen inte någon större enighet,
utan där förekom först en — åtminsto¬
ne i Första kammaren ganska långva¬
rig diskussion — varefter motståndar¬
na blevo iknllvoterade. Låt vara att
en del av anhängarna gent emot mot¬
ståndarnas konstitutionella betänklig¬
heter framhöllo, att grundlagen först
lorde ändras, och att man därefter
kunde enas om vilka tjänster som bor¬
de uteslutas, inte var det väl ändå me¬

ningen att göra hela grundlagsändrin¬
gen till ett spegelfäkteri, genom att se¬

dan ta den tillbaka vid. utarbetandet av
"grunderna".
För sin del ansluter sig emellertid

nämnden till den tolkningen, att kvin¬
norna böra få rätt att söka alla be¬
fattningar, som ej av särskilda skäl
böra besättas med män. På grund
härav föreslår nämnden, att kvinnorna
må kunna söka såväl lektors- som ad¬
junktstjänster samt även rektorstjäns¬
ter vid statssamskola, högre lärarinne¬
seminariet och kvinnligt folkskolese¬
minarium, varemot endast män skulle
få söka rektorstjänster vid realskolor
och högre läroverk för gossar. Även-
så föreslår nämnden, "att minst halva
antalet ämneslärarbefattningar vid re¬
alskola för gossar och högre allmänt
läroverk skall bestridas av män, samt
att vid folkskoleseminarium minst hal¬
va antalet ämneslärarebefattningar
skall bestridas vid lärareseminarium
av män och vid lärarinneseminarium
av kvinnor. Ävenså finns en uppdelning
för övningslärare, så att manlig slöjd
och gymnastik för gossar förbehållas
åt män, och kvinnlig slöjd och gymna¬
stik för flickor förbehållas kvinnor, me¬
dan sång och teckningstjänster få sö¬
kas av båda.
Mot dessa bestämmelser är ju inte

så mycket att erinra. Att det i regel
är häst att ha en manlig rektor för en
gosskola kan ju vara riktigt, ehuru he¬
la bestämmelsen är skäligen överflö¬
dig, därför att överstyrelsen vid för¬
slag till rektorstjänst skall ta hänsyn
även till "erfarenhet och övriga egen¬
skaper, som företrädesvis erfordras
hos styresmannen hos ett läroverk",
och således ej behöver rätta sig ute¬
slutande efter lärdoms och tjänsteme¬
riter, varför risken att läroverken skul¬
le i större utsträckning beklädas med
kvinnliga rektorer är ofantligt ringa i
alla fall. I praktiken spelar det därför
inte så stor roll om denna bestämmelse
finns eller ej, men det kunde ju hända,
att den i något enstaka fall vore hin¬
dersam, om det någon gång skulle fin¬
nas någon särskilt framstående kvin¬
na som kunde vara lämplig till rek¬

torstjänst även vid gossläroverk. Li¬
kaså borde ju konsekvensen ha fordrat,
att om man förbehåller rektorstjänster¬
na vid gossläroverken åt män, så skul¬
le rektorstjänsterna vid flicklärover¬
ken av ungefär enahanda lämplighets-
synpunkter lämnas åt kvinnorna, men
det föreslår nämnden inte. Ty att ta
ifrån kvinnor rättigheter som de redan
ha, eller minska deras löner, det kan
låta sig göra, men att föreslå något
liknande gent emot männen, det vågar
man sig inte på.
Slutligen har nämnden ett yttrande

om gift kvinnas behörighet att söka och
innehava lärarebefattningar. Nämnden
har här att stödja sig på en mång¬
årig erfarenhet från folkskolans om¬
råde, ity att de kvinnliga folkskollä¬
rarna alltid haft och ännu ha rätt att
kvarstå i sin befattning som gifta, och
nämnden säger sig också ha tagit ett
starkt intryck av denna erfarenhet,
men den vågar i alla fall inte tillämpa
denna gynnsamma erfarenhet. Riks¬
dagen beslöt nämligen 1912, vid uppfö¬
rande på ordinarie stat av vissa kvinn¬
liga hiträdeshefattningar vid ämbets¬
verken,
"att gift kvinna må till biträdesbe¬

fattning av ifrågavarande slag befor¬
dras allenast efter Knngl. Maj:t på
framställning i varje särskilt fall läm¬
nat medgivande; samt
att, där kvinnlig innehavare av bi¬

trädesbefattning ingår äktenskap, hon
icke skall vara skyldig att av sådan
anledning avgå från befattningen, där¬
est icke vederbörande överordnade
myndighet med hänsyn till befattnin¬
gens behöriga upprätthållande finner
det nödigt."
Som nn nämnden tydligen anser att

det är troligt att riksdagen skall fast-
hålla vid denna ståndpunkt, föreslår
nämnden identiskt samma bestämmel¬
ser för statsläraretjänsterna. Det kan
ju vara praktiskt, men varför skall
man låtsas komma med en utredning,
när resultatet är givet på förhand.
Kommitténs alla medlemmar ha för¬

sett betänkandet med särskilda yttran¬
den, somliga innehållande reservatio¬
ner så där i största allmänhet, andra
mot speciella förslag i betänkandet.
Utom vad som i förra artikeln anför¬

des från adjunkt Anna Sörensens ytt¬
rande, måste man stanna något vid
hrr Nyström och Olof Olssons yttran¬
den.
Att lektor J. F. Nyström — den kän¬

de motståndaren mot kvinnans rösträtt
— inte skulle vara alltför medgörlig,
när det gäller att släppa fram kvinnor¬
na till lärarebefattningar kunde man
ju vänta sig. Han anser, att det all¬
deles självklart var statsmakternas me¬
ning med grundlagsbeslutet, att kvin¬
norna "icke skulle erhålla andra stats-
ämbeten än sådana, vilkas uppgifter de
visat sig kunna sköta". Hur kvinnor¬
na skulle kunna visa det, innan de nå¬
gonsin fått försöka sköta platserna, t.
ex. professurerna, är litet svårt att för¬
stå, men det bekymrar inte hr Ny¬
ström.
Han anser emellertid att kvinnorna

visat sig kunna sköta undervisningen
på adjunktstadiet, men ej på gymna¬
sialstadiet för manliga elever, varför
han avstyrker att kvinnorna skola få
söka lektorat vid högre läroverk. Han
stöder sig härvid på lönereglerings¬
kommittén och ett uttalande i dess be¬
tänkande av rektor Hernlnnd, vilken
emellertid absolut ingen erfarenhet har
på detta område, men låtsas inte alls
om alla de uttalanden som finnas till¬
gängliga från rektorer vid provårslä-
roverlcen och samskolor, vilka varit i
tillfälle att bedöma kvinnornas förmå¬
ga i detta fall, och därför i regel ställa
sig gynnsamma mot kvinnors anstäl¬
lande som lektorer. Sedan har hr Ny¬
ström en verkligt rolig passus, när han
avstyrker, att kvinnor skola få bli rek¬
torer vid statssamskolor, högre lärarin¬
neseminariet och kvinnliga lärarinne¬
seminarier. Den lyder sålunda: "Jag
erkänner mig vara nog gammalmodig
att anse det som en absurditet, att en
kvinna sättes till chef för en kår, som
till stor del hestår av män. Dessutom
torde kvinnans förmåga på detta om¬
råde vara ännu mer ^prövad än på nå¬
got annat. Nämnden anför väl, att
kvinnor grundat och lett vissa analoga
läroverk, men framhåller icke, att de
då i förhållande till de manliga lärar¬
ne vid dessa intagit ställningen av ar-
hetsgivare för män, som haft sin hu¬
vudsakliga sysselsättning på annat

I de stora ögonblicken.
En svensk kvinnas intryck från Frankrike.

Det storartade hjälparbete, som från
internationella kvinnorösträttsallian-
sms huvudkvarter i London organise-
jn s, har kanske mer än något annat' rag't till att man mest haft blicken

liV i? yad d® engelska kvinnorna
erttnstidéifna uträttat, liksom över

de en£elsktalande länder-

fot • )mDor aven inom rösträttsarbe-
SükT-u^ en ^ramskjuten ställning,
tertiär vT de!i sadd' pa vilket de in-
liålii+c.10136" t förbindelserna upprätt-
Wi i} var Inliga beundran.
TOedtki nd i19' kvinnorna, genom
ten i n som ^ran Uvceumkluh-
rätta\ 1 oss tillhanda, be-
örpauisprn+ -j^jp^t^te som därute
derrüttpic S" .n Frankrike ha nn-
*pr!i?ei1 i!™3 ,varit sparsammare. Vis-
^nkavp « Vl Tf.eTlom eri öch annan
Itsare tnrrl °m- trätt tör Kvinnors
retandet at ei*ura sig' stärkts i med-

nn -a ,ave.? ^en romanska
fraditjonpr/^fj *°sgöra ur g.amja
för sin mprin får blicken öppen
lin? röranrln °[garT)Fkt. Den omröst-
^ tidmnp-p/f\ nTdip,a rösträtten
ai)d Prankvi , rnal föranstaltade

Va-kra resultat? mior gav ju det0eh endast TU *7 -505'972 röster för,
Ti dei1 hjälternn?'0 ävenledes minnas
v"11 vid ett vr??i?madaTPP Macherez,
>starrirnW^t. tillfalle övertogSÄ JL "«en Soissons
v ]\feT1 Ci förtröstan hos dess
Ju* eilstaka meddelanden haft därför det hamtresse att höra vad ett

ögonvittne fått för intryck av den
franska kvinnan vid krigsutbrottet.
Vår förre militärattaché i Paris, kap¬

ten Carl Amundsons hustru, gav oss
vid ett personligt sammanträffande en
livfull och medryckande skildring av
den franska kvinnan, för vilken hon
hyste den djupaste beundran och av
vilken hon ansåg att vi hade mycket
att lära.
"Kriget omskapade hela franska fol¬

ket", yttrade fru Amundson, "och i syn¬
nerhet kvinnorna, som kanske i högre
grad än någon annan fått bära dess
bördor, men som villigt, och utan ett
ord av klagan, lagt dem på sina skul¬
dror."
Vid krigets utbrott befann sig fru

Amundson i en liten stad, La Férté-
Alais, belägen fem och en halv mil från
Paris och här fiek hon vara med om de
dagar, som rymde så mycket av spän¬
ning, oro och ångest, men också myc¬
ket av offervillig entusiasm och hänfö¬
relse.
"Inte för något pris ville jag gått

miste om de ögonblicken", utbrast fru
Amundson, "man kände sig buren av
en så stark stämning, att allt smått
och vardagligt krympte samman till ett
intet."
Hela franska folket besjälades endast

av en tanke, och den tanken har dem
som en flodvåg högt över vardagslivets
omsorger och skapade av kvinnorna
hjältinnor, som med bleka kinder men
lysande ögon sågo sina män dra nt i
striden.
Mobiliseringen försiggick med den

största ordning och precision, några
timmar efter krigsförklaringen hade
männen lämnat sitt arbete och sina

hem, och där stodo kvinnorna, ögon¬
blickligen beredda att fylla luckorna.
De gjorde det utan att ett ord av knot
hördes, de böjde sig för den hårda nöd¬
vändigheten och skötte sina dubbla
plikter och sitt dubbla ansvar med ett
lugn och en tillförsikt, som man knap¬
past skulle tilltrott en så lättrörd na¬
tion. Klockan 4 på morgnarna kunde
man få se de kvinnor, vilkas män idkat
handel, gå ned till hallarna och inköpa
de förråd av frukt, grönsaker och an¬
dra livsförnödenheter, som de sedan
skulle avyttra nnder dagens lopp.
I en liten chokoladbutik, som fru

Amundson brukat besöka, stod nn
hustrun i stället för mannen bakom
disken. Två små barn om 3 och l1/2 år
lekte bredvid henne och det tredje
skulle snart komma till världen. Hon
såg klen och medtagen ut.

— Och ni har er man ute i kriget,
sade den besökande medlidsamt
Då rätade den lilla kvinnan på sig

och det blixtrade till i hennes ögon när
hon svarade:
— Ja madame, han försvarar fäder¬

neslandet.
Inte ett ord som förrådde hennes

egen ängslan. Hon begärde intet med¬
lidande. Hon var stolt att få offra. Så¬
dana voro de alla, och Frankrikes
kvinnor ha genom sina hjältedåd i det
tysta förskaffat sig en lika ovansklig
ära som de män, vilka blött på slagfäl¬
tet.
I varje stad organiserades sjukvår¬

den och frivillig arbetshjälp strömma¬
de till i massor. Kvinnor tjänstgjorde
vid ambulanserna och i Röda korsets
tjänst. De högsta, såväl som de lägsta,
voro lika brinnande i sitt nit. Arbetar¬

hustrur, som dagligen vissa timmar
suttit i parkerna med sin sömnad, me¬
dan de små lekte i sanden, syntes nu
ivrigt höjda över stickstrumpor och
yllebindlar. Alla tankar voro hos dem
som blödde för Frankrike.
Som något, vilket inte nog kan vär¬

deras, berättade fru Amundson, att när
arbetarna drogo ut i kriget, var det i
medvetandet om att hustrun och bar¬
nen icke behövde falla staten eller den
allmänna välgörenheten till last, ty i de
flesta fall hade familjerna en sparad
slant på kistbotten, och åtminstone un¬
der den första tiden var det sörjt för
att de hemmavarande inte skulle behö¬
va lida nöd. Detta var något som i
fru Amundsons tanke hängde intimt
samman med hela franska nationen.
De kunde genom sparsamhet och ord¬
ning reda sig även under små förhål¬
landen och hade alltid en slant över.
Rörande är också den kärlek, som den
franske arbetaren ägnar sina barn. För
den kommande generationen sparar
och arbetar han, och han har en god
hjälp och ett fast stöd i hustrun som
sköter hemmet exemplariskt och håller
barnen så rena och prydliga, att det
ofta väcker förundran.
Men även societetskvinnan, som man

i vanliga fall icke väntar så mycket av,
visade att hon mognade under det an¬
svar, som nationens kvinnor gemen¬
samt måste bära. Hennes lust för lyx
och prydnader förvandlades i ett begär
att försaka för fosterlandets skull, och
allt vad man kunde offra av kontanta
medel gick till krigsförnödenheter. I
närheten av FontainebleaU ligger ett
gammalt praktfullt slott från Henrik
IV:s tid, som äges av markis Garnet,
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håll. Detta är en helt annan sitnation
än en rektors vid en statsskola, vars
lärare ha en lika fast ställning som
rektor (egentligen en fastare) och som
icke alltid torde vara lika lätthanter¬
liga som de lärare och lärarinnor, vil¬
ka en skolföreståndarinna har makt att
avskeda, när hon så önskar." Hr Ny¬
ström anser således, att när männen
för sin förtjänst äro beroende av en
kvinnlig föreståndare, då kunna de
vara beskedliga och ta skeden i vackra
hand, men om de sitta säkra på en or¬
dinarie befattning, då skulle de inte
bry sig om sin tjänsteplikt att vara
hörsamma mot en kvinnlig rektor,
utan anstränga sig att göra henne li¬
vet surt. Betyget åt männens sam-
vetsgrannhet och lojalitet får stå för
hr Nyströms räkning.
Vidare vill hr Nyström inte vara

med om bestämmelsen om att minst
halva antalet ämneslärare skola vara
ena gången manliga, andra gången
kvinnliga och detta av följande skäl:
"Denna egendomliga bestämmelse stri¬
der uppenbarligen mot stadgandet i §
28 R. F., att vid utnämningar avse¬
ende skall fästas endast vid skicklig¬
het och förtjänst; ty härmed införes ett
nytt begrepp såsom i första hand ut¬
slagsgivande, nämligen sökandes kön.
En man skall alltså endast därför att
han är man, en kvinna endast därför
att hon är kvinna, i vissa fall ha före¬
trädesrätt till en lärarebefattning
framför en vida mer meriterad sökan¬
de av annat kön. Jag hoppas, att dy¬
lika befordringsgrunder aldrig måtte
finna rotfäste i svensk lag."
Vi rösträttskvinnor kunde inte ha

uttryckt oss bättre, vi äro särdeles nöj¬
da med hr Nyströms grundlagstolk¬
ning att könet inte bör utgöra befor¬
dringsgrund eller befordringshinder.
Men hr Nyström var ju med i riksda¬
gen, när grundlagsändringen diskute¬
rades 1907. Varför föreslog inte hr Ny¬
ström då, i överensstämmelse med sin
uppfattning av grundlagens anda, att
§ 28 R. F. skulle lyda helt enkelt:
"Konungen äger att i statsrådet ut¬

nämna och befordra infödda svenske
män och kvinnor till alla ämbeten" etc.,
då hade vi ju varit ifrån allt det här
trasslet.

Inte heller vill hr Nyström vara med
om att gift kvinna skall ha någon möj¬
lighet att kvarstå i tjänsten, och det
tycks framför allt vara därför att hr
Nyström är bekymrad över, varest ve¬
derbörande rektor skall erhålla lämp¬
liga vikarier vid de permissioner, som
kunde bli följd av gift kvinnas havan¬
deskap. Yttrandet är litet egendom¬
ligt just i hr Nyströms mun. Han är
själv lektor vid ett provårsläroverk,
där det naturligtvis är viktigare än el¬
jest att tjänsterna skötas av ordinarie
lärare och inte av vikarier. Men nog
har lektor Nyström begärt tjänstledig¬
het under minst 10 vårterminer för att
sitta i riksdagen, och hans kollega vid
samma läroverk, f. d. lektor Sixten v.
Friesen, har väl varit borta i 25 år av
liknande anledning, och rektorn har
fått skaffa vikarier. Inte ens den, som
hoppas aldrig så mycket på en ökad
nativitet i riket, kan väl ändå vilja an¬
taga, att en gift kvinna skall behöva
så många tjänstledigheter.
Läroverksadjunkten, ledamoten av

Första kammaren hr Olof Olsson, har
också ett mycket långt särskilt yttran¬
de, han reserverar sig på nästan alla
punkter. Särskilt har han sin egen
tolkning av grundlagsändringsbeslutet.
Han påpekar, att det i hr Tryggers mo¬
tion stod lärarebefattningar vid de all¬
männa läroverken, men att det nu i
regeringsformen står "lärarebefattnin¬
gar vid statens läroanstalter", vilket
skulle innebära att "genom grundlags¬
ändringen står vägen inte mer öppen
till en adjunktur vid realskola för
gossar än till en civil lärarebefattning
vid artilleri och ingenjörshögskolan".
Hr Olsson beklagar den kvinnliga
"villfarelse", som anser att det är att
krångla med riksdagens egenhändiga
beslut att försöka utestänga kvinnorna
från lärarebefattningarna vid lärover¬
ken. Men hr Olsson torde nog få upp¬
leva att den "villfarelsen" är rätt all¬
män, ty man behöver bara läsa riks¬
dagsförhandlingarna för att se, att det
var just läroverksläraretjänsterna man
i första hand avsåg. Konstitutionsut¬
skottet omnämner dem flera gånger i
betänkandet 1907 och anser det "vara
angeläget att vidtaga en lagändring i
nu föreslagen riktning, sedan genom

Kungl. Maj:ts nådiga stadga för rikets
allmänna läroverk den 18 febr. 1905 ut¬
nämningsrätten till de flesta beställ¬
ningar vid dessa läroverk överflyttats
till Kungl. Maj:t. Att ordalydelsen i
grundlagen sedan blev något olika, be¬
ror väl på att även professorsbefatt¬
ningarna medtogos, men ej på att riks¬
dagen ej ville släppa kvinnorna till
läroverken. För den som följt med frå¬
gan verkar hr Olssons uppfattning ad¬
vokatyr. Hr Olsson är ju så förfärligt
rädd för den feminisering av det man¬
liga släktet, som skulle bli följden om
kvinnorna komme in i läroverken.
"Men hur tänker sig nämnden", säger
han, "att en kvinna, som aldrig varit
pojke och aldrig kan bli karl, skall kun¬
na förstå och finna sig till rätta i en
klass 13—15 åringar, som alla äro poj¬
kar mer än vanligt då, men också in¬
genting högre önska än att bli riktiga
karlar1?". Och så citerar han prof. Leh¬
manns broschyr "Brytningstiden", med
dess fruktan för utjämnandet mellan
de maskulina och femininajyperna etc.
Ja, nog ha vi alltid vetat, att den

ljuva kvinnligheten var en späd blom¬
ma, och att den därför borde vårdas i
drivhus, men att den stora käcka man¬
ligheten nu också har blivit lika skör
och inte tål vid kvinnosällskap, det var
verkligen ledsamt att höra. Vi våga
opponera oss, och eftersom männen ha
så mycket att säga om hur den sanna
kvinnan skall vara, borde väl vi också
kunna få ha ett ord med i laget om
männens uppfostran. I själva verket
kan man nog icke begå ett större psy¬
kologiskt misstag, än att som hr Ols¬
son tro, att könens bästa egenskaper
utvecklas, då de äro skilda från var¬
andra. Det är nog alldeles tvärt om,
mannen har som bekant icke gott av
att vara allena, och hr Olsson behöver
inte för den skull vara orolig för släk¬
tets förvekligande. Varje yttring både
av fysiskt och moraliskt mod hos en
man väcker alltid anklang hos kvin¬
nan. Påståendet att läroverkens fel
och svagheter inte bottna i bristen på
kvinnor är heller inte ovedersägligt.
Mycket av det råa övermod mot kvin¬
nor, som den bildade unghögern i våra
dagar presterar, kan tvärtom göra det
ganska tvivelsamt. Och hr Olssons
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förklaring: "Kvinnorna vid
verken kunna — när de bli som
—- aldrig bli någonting annat än
pior av män" är så omotiverad,
den icke förtjänar något
därom vet hr Olsson ingenting,
Olsson hör tydligen till den inte
deles ovanliga typ, som är rätt gi
rös i fråga om kvinnornas rättig]
bara de inte vilja uppträda som
kurrenter i det yrke, som är hans
Hr Nyström, som är lektor, vill lä:i
dem bli adjunkter, men inte
och adjunkten Olsson vill inte ha
till adjunkter heller. Och när social¬
demokraten hr Olsson dekreterar:
sköta oss så bra vid läroverken, att
inte behöva några kvinnor dit,
han på samma nivå som Första ka® h» lyc
marhögern, när den i trettio år sac
till arbetarna och än i
kvinnorna: "Vi styra så bra, så ni k
höva ej lägga er i saken." Manar
tid jävig, när man sätter betyg åt-;-i ^drad
själv.

isti

i småsaker
Ka tar s

Mac ka

Markisinnan har låtit omvandla hela
slottet till ett sjukhus. Allt är vitmå¬
lat, operationssalar och sjukrum äro
inrättade efter den moderna hygienens
fordringar och plats är beredd för 100
sårade.
Så har det gått med de flesta av

Frankrikes åldriga herresäten. Från
att ha varit en hemvist för lyx och för¬
fining ha de nu fått träda i barmhär¬
tighetens tjänst.
Vad som måste verka i högsta grad

överraskande på en främling var det
lugn och den besinning som utmärkte
kvinnorna, ett lugn som de även vetat
bevara när dödsbuden kommit.
Icke ens efter segrarna har Paris

smyckats i festskrud. Framgången, så¬
väl som nederlagen, har man burit med
en sällspord värdighet. Efter det stora
slaget vid Marne, vars oerhörda bety¬
delse fru Amundson inte trodde blivit
fullt uppskattad härhemma, ljödo inga
smattrande fanfarer, inga överdrivna
känsloyttringar. Så vitt hon visste en¬
dast en tacksägelsegudstjänst i Nötre
Dame.
Efter en äventyrlig ångbåtsresa och

under en ständig livsfara då minfälten
genomplöjdes, och man varje ögonblick
kunde vänta en explosion, befinner sig
fru Amundson nu åter i Sverige. Men
vad hon upplevat därute, inte bara av
spännande tilldragelser, utan av den
högtidliga ro man förnimmer i de stora
ögonblicken, vilka höja människan
över det vardagliga och småskurna,
och det starka intryck hon fått av ett
folk, som med värdighet vet att bära
sitt öde, det blir ett minne som över
sig får något av evighetens helgd.

Gurli Hertzman-Ericson.

Hildur» Öijep.
Ännu en 50-åring.

"Hildur Öijer måste ha ett erkännade
i Rösträtt för Kvinnor med anledning
av sin 50-årsdag — det har hon ärligt
förtjänat. Och du skall skriva det",
lydde för några dagar sedan ordern
från tidningens redaktion.
Att hon ärligt förtjänar ett erkän¬

nande, är jag nog den lämpligaste att
yttra mig om, jag som på närmaste
håll har varit vittne till hennes out¬
tröttliga arbete, särskilt för vår röst¬
rättsfråga. Men ändå gick jag åtskilli¬
ga dagar i tvekan mellan lusten att
skriva och fruktan att hon skulle miss¬
tycka att bli tackad för en sak, som
bara är helt naturlig. Just så som en
socialt utvecklad människa skall tänka.
Och Hildur öijer är en människa — det
högsta beröm jag anser mig kunna ge.
Vi ha gott om kvinnor och vi ha gott
om män, men vi ha sorgligt ont om
människor.
Kvinnans politiska rösträtt är hen¬

nes livsintresse, därför att hon i den¬
samma ser lösningen av de viktigaste
samhällsfrågorna, dessa som hon hade
insikt i långt före rösträttsfrågan bli¬
vit aktuell hos oss.
De kunde ju icke vara främmande

för en kvinna med hennes intelligens
och hjärtelag samt öppna — i alldeles
ovanligt hög grad öppna — ögon och
öron. Hennes verksamhet är mycket
omfattande, men jag måste ju här be¬
gränsa mig till rösträtten och t. o. m.
för denna enda fråga är arbetet av
mångahanda slag, inte endast den all¬
tid påpasslige sekreteraren och kassa¬
förvaltaren inom Göteborgsföreningen,

utan även den flitigt anlitade rådgiva¬
ren, när det i lokalföreningarna är
fråga om en soaré, en uppläsning eller
liknande.
Hildur öijer är ovanligt mångsidig;

hon är posttjänsteman till sitt borger¬
liga yrke — förste postexpeditör vid
Göteborg I — en god, vänfast och
hjälpsam kamrat — en god kraft i det
sociala hjälparbetet, praktisk och snar¬
rådig och så är hon — en god skåde¬
spelaretalang, som gjort rösträttssaken
stor tjänst i agitationsväg. Att ome¬
delbart efter en succés som Madame
Anti i oöverträffad elegans, vinna en
lika stor som mrs Farrel, general Mit-
cheners städerska, i Bernard Shaws
"Presscuttings", erbjuder inga svårig¬
heter alls.
Den största triumfen anser hon sig

ha vunnit, när en flicka vid åsynen av
henne som Lovisa Andersson, skurma¬
dam, i "Samma don" snyftade: "Vad
hon måtte ha lidit!" Eller då en annan

åskådare sade: "Det är inte möjligt,
att det är fröken Öijer, som skurar så
vant, det är som om hon aldrig gjort
annat."
De svenska kvinnor, som en gång få

politisk rösträtt, borde i tacksamt min¬
ne gömma bilden av Hildur Öijer vid
sitt skrivbord, långt in på småtimmar¬
na sysselsatt med att skriva rösträtts¬
brev, påminnelser och cirkulär samt
fundera ut nya uppslag för att väcka,
upplysa och samla kvinnor till insikt
om samhällsförpliktelser och personligt
ansvar.

En enda sak utom rösträtten måste
jag nämna här. Det kommer en stund
på natten — kanske kl. 12, kanske kl. 1
eller mer — då Hildur öijer skjuter

»ra på
'Jan,

A

Mac tj

undan rösträttspapperen och en
diger bok intar huvudplatsen
bunt frankokuvert och några
kort med en liten flickunge
lilla har en ros i handen, och påj^
står "Födelsedagen". Det^ är
öijers kärleksverk under årets
gar att skicka ut sådana brev
dem, som lämna gåvor till baru
"Födelsedagen" — en skyddsanstalt
barn från tuberkulossmittade hem
Det är så ofta sådant arbete ^eue

annan form, som håller elden brinn ^
de i en rösträttskvinnas själ oin n
vändigheten av vår saks framgång.
I alla kvinnors namn - sars2

alla deras som, tillhöra Göteborg
ningen — ett oförgätligt tack.

Frigga

När man läser den redog°ielse: „^
Karlstads-Tidningen, som vid det
hållna centralstyrelsemötet för e 1nauna _

rösträttsorganisationerna kmiüa
skilt av fru Fjällbäck-Holmg,
kvinnornas sociala hjälpverbs»
de nu rådande hårdtiderna, sa
synes det, ovillkorligen fr Sf .
inte det samhällselände, som - - j v
de stor omfattning förekomm ^
land, efter hand bliva vase' " voreF
skat och förmildrat, om kun ^ vi
litiskt fullmyndiga medborg ^ al#
som männen? De ha doC 1 oCji barfl. ^
intim känsla för hus och hem ^ al]var)ir
de skulle helt visst komma
och ingående ta sig ^^fj^tveckb11-.'''
bättra det för all mänsklig fingf,
kardinalt viktiga hemliv e>, Nu6®,
flytande och ansvar i samh [sgßl0
de bådadera, de kanna eftcrtryck •
de kunna inte med någo inte «ff
sina krav gällande, manne
ket efter dem.
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Chevaleri.
av Anna Björkman.

du är oartig mot henne. Hela
tycker precis som jag."
hade knappt undsluppit ynglingen,

ft d blev röd över hela sitt finniga
istanlete. Så mycket begrep han i
1 var dumt att låta brodern*
förstå, att dennes förhållande till
diskuterades inom klassen. Bro¬

n-en gom alltid log så försmädligt.
JTbar jag då förbrutit?" kom det från
, .lskade, fruktade knivsmala lapparna.
^ {råga'n åtföljdes mycket riktigt av
jjuten bak pincenezglasen.
\ du kallar det forstås for småsaker,

jrig att du så mycket som lyfter på
för henne, som du annars gör för
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sig ett ögonblick. Dels för
i erinringen njuta av sin egen nobla
»vändning och eleganta mössväng för

Inman. Dels för att skönja den verkan
lus ord till äventyrs kunde göra på lyss-
iren.

"Vidare", svarades oväntat nådigt.
att du nån gång låter henne gå

11 töger om dig på trottoaren. Eller bär
lennes böcker. Och om hon så stupade kull
Tid din sida, tror jag inte du skulle räcka

för att hjälpa upp henne", fort-
han uppmuntrad, medan den stora

5 [oeshanden gjorde aktningsvärda försök
upp en osynlig mustasch,

även denna gång stego sköna minnen
fr hans själ. Bilden av klassens avunda¬
de rafflné, Erik, där han i sin eleganta liv-

putsad, ja till och med rakad,
sig vid Nellas sida med alla hen¬

nes handelsskoleböcker under armen.

kanske ännu mera?" Läraretonen
sin man.

'Ja, det är nu säkert just genom sådana
som den inneboende ridderlighe-

ta tar sig uttryck."
kunde inte hjälpa, att han tyckte sig
lyckliga uttryck för sina tankar.

Hen det allra värsta är, att du låter
lene springa efter dig."

armarna gestikulerade oroväc-
nnder försöken att rehabilitera den

svägerskan och att väcka det
ansiktet framför honom ur dess

•dolens, Då var glimten ändå bättre. Åt-
ett tecken till att han behagade

Jan, det gör detsamma. Det är väl ändå
kon, som ska springa och fråga efter
bet passade väl till exempel ändå

'< att hon ibland inte behagade vara
13 På utsatta klockslag."

Ryckte, att han rent av började få
)3njar antropolog. »Barn och vildar

samma ståndpunkt", tänkte han.

»v* ,instiu'^er s°m mer än den strän-
iUmrrfi °v,eX gått människan i blodet.
%1-fi T Ör resten inte större delen av

. on ommit i kultur."

bankar °C^ m°rk kak £basen»
idfla f11 me^ andra ord vara detbytet", började han, "och på

litder rnJ1w ^ k^a busguden, som manL rok°5er till, så länge guden i allttittar sie «»1 ' — *—sujjgu j. aj.it
^aan åtr°er T8 vi^a> skänker en allt
lä egiia t. ,ar' *en skulle guden komma

... då nekar man den

gör aDS? deU 1 väg^en' liksom
lår sie r^ e&ensinniga fetischer.
Pia goda°I-uSltt brÖSt och åkallar bögti>?raSrna' R ^ den tid. dd
i! Wen v,' S'e 6tter ens eget ^ag>
äntligen a 1 "|agek Ergo: rökoffret
si? väl ÖM ?aget Så förhåller
Nej, vksa !e a rldderligheten, tänker°t3t si8 för p1S i611. man' som verkligen

lle ^ut allt r- Som skyddar
ltets smuts i on°r a). °°b all det onda

le ^bovtlT tUS6n kvinnortlJl en annan. OchtÖrlamao ajjuaix. jjUil
om fi0n 8ln fåfänga öppnar

i» tillade stil] e återvända."
i6illlle Köra det'^nan Ömt: "Jag troreh halvt i tankar:

Arbetet ute i landet b

Alnö F. K. P. R. hade sammanträde den
26 sistlidne november, varvid till medlem i
centralstyrelsen omvaldes ordf. fröken Thé-
rése Almqvist. Till suppleant valdes fru
Elisabeth Johnsson. Programmet för afto¬
nen upptog för övrigt en redogörelse för
rösträttsfrågans behandling i riksdagen, de¬
klamation m. m.

Avesta-Krylbo F. K. P. R. hade månda¬
gen den 30 nov. sitt ordinarie höstmöte för
val av styrelse m. m. Av förutvarande sty¬
relsen omvaldes: fru Erica Falkman ordf.,
fröken Hanna Forssell sekr., fröken Gertrud
Forsberg kassaförvaltare och fröken Hilde¬
gard örtendahl v. sekr., samt nyvaldes fru
Gerda Jernberg som v. ordf. samt fru Anna
Skoglund och fröken Lotten Eklund utan
särskild funktion. Till suppleant utsågs frö¬
ken Thea Westerberg. Till centralstyrelse¬
medlem omvaldes fru Erica Falkman med
fröken Hanna Forssell som suppleant. Till
revisorer utsågos fru Sofia Holm och fru
Emilia Fritz med fru Anna Lagergren och
fru Anna Skoglund som suppleanter. Efter
valen, och sedan en del ärenden från V. U.
genomgåtts, upptogs till behandling tvänne
frågor, inlämnade av ordf. Den ena lydan¬
de: Vad kan göras för att vinna ökad sprid¬
ning åt vår tidning Rösträtt för Kvinnor?
Resultatet av diskussionen blev att förenin¬
gen beslöt tillsätta en kommitté, som skulle
besöka medlemmarna och uppmana dem till
prenumeration. Den andra: Kunna vi i
dessa tider göra något för att uppehålla och
om möjligt öka medlemsantalet samt stärka
intresset för vår rättvisa sak? vilken fråga
resulterade uti att återuppliva den sedan
någon tid tillbaka "avsomnade" studiecir¬
keln och att för framtiden anordna s. k.
halvenskilda möten.
Därmed var föreningsmötet slut och ett

trevligt samkväm vidtog. Sång och musik
utfyllde programmet. Gemensam supé in¬
togs, och stämningen var den bästa.
Jönköpings F. K. P. R. har under sista

årets höst haft anordnade arbetsaftnar,
varunder förfärdigats av medlemmarna
skänkta arbeten, avsedda för Röda korset,
Landstormen och Kvinnornas uppbåd. Un¬
der dessa arbetsaftnar har ordföranden
uppläst de av henne hållna föredragen
från resorna för Bergman-Österbergska kur¬
serna, med undantag av det om pensione¬
ringslagen, som kommer att hållas på vå¬
ren vid ett av föreningen anordnat allmänt
föredrag. Några föredrag hava icke under
hösten anordnats, men ha enskilda medlem¬
mar av rösträttsföreningen varit verksam¬
ma särskilt inom Kvinnornas uppbåd lik¬
som ock inom Landstormen och Röda kor¬
set. Styrelsen hade den 19 dec. samman¬
träde och behandlade de frågor som i cir¬
kulär från V. U. utsänts för centralsty¬
relsemötet, liksom ock en från Vita bandet
inkommen skrivelse om deltagande i skri¬
velse om rusdrycksförbud under nu rådande
kritiska tider. Med anledning härav be¬
slöts först inhämta V. U:s uppfattning,
då liknande spörsmål angående förenin¬
gens hållning till sociala frågor uppsatts
på programmet för centralstyrelsemötet.
Vidare bestämdes att om rättighet för för¬
eningen fanns ansluta sig till Vita ban¬
dets skrivelse och underteckna ett dylikt
upprop. På frisinnade föreningens lista
hade uppsatts en kvinna till stadsfullmäk¬
tigvalet, men det ledde icke till önskat re¬

sultat, varför Jönköping fortfarande räk¬
nas till de städer, vilka icke ansett nödigt
i stadsfullmäktige lämna plats för kvin¬
norna. Däremot har en av föreningens
medlemmar invalts i stadens hjälp- och ar¬
betslöshetskommitté.
Kalmar F. K. P. R. hade den 1 december

ett talrikt besökt offentligt möte med före¬
drag av fru Gurli Hertzman-Ericson om
"Kvinnans uppgift i kristider". Det all¬
varliga, djuptänkta föredraget framkallade
livliga bifallsyttringar. Efter föredraget
hölls styrelseval för 1915, därvid samtliga
styrelsemedlemmar, ordförande, centralsty¬
relsemedlem och suppleant återvaldes.
Några nya medlemmar antecknade sig och
mötet avslutades med ett angenämt sam¬
kväm.

"Jag skulle säga till henne: 'Vågen är grå
och skyarna gå, o Irina, vägen är vild,
av dunklet och skurarna stängd. Hur vill
du gå på fötter så späda och fina, tyngd
av din sorg de farliga stigarnas längd."'
Med ett ryck blev han sitt yttre själv.

Den vanlige skeptikern med glimten bak
ögonglasen och smilet i munvinkeln — öm¬
tåliga själars skyddande förklädnad. Nu

Kopparbergs F. K. P. R. nådde med sitt
barnbeklädnadsarbete till julen ett mycket
gott resultat, tack vare den stora hjälp för¬
eningen mottog från såväl medlemmar som
utomstående. Omkring ett hundratal barn
fingo hel eller delvis utrustning. Detta
praktiska arbete har genom att göra alla
föreningsmedlemmar aktiva synnerligen
höjt föreningens välbefinnande inåt och
kanske även utåt tjänat rösträttens stora
sak, bl. a. genom att tillföra föreningen
många nya medlemmar. Det har gjort 1914
till ett för oss ovanligt gott år. Då ännu
ett stort antal familjer finnas som i hög
grad äro i behov av hjälp, kommer arbetet
att fortsättas vintern framåt.

Malmö F. K. P. R. hade den 13 dec. en

trevlig och talrikt besökt Luciafest till för¬
mån för nödhjälpsarbetet. Där fick man
skåda Luciabruden själv, följd av en hel
rad tärnor, alla strålande i ljus. Fröken
Judith Hörndahl föredrog på ett utomor¬
dentligt sätt några sånger, bl. a. Saneta Lu¬
cia. Därefter talade fru Anna Wicksell,
sympatiskt och gripande, om folken och
kriget, manande till energiskt och målmed¬
vetet arbete för en beståndande fred. Vidare
förekom en livlig kommers med peppar-
kaksgubbar och julgranskarameller. — Sty¬
relsen för år 1915, som nu konstituerats, har
följande sammansättning: ordf. fröken
Naemi Uddenberg, v. ordf. fröken Stina
Hellgren, sekr. fru Lydia Matson-Sager, v.
sekr. fru Annie.Gunnarsson, kassaförvaltare
fröken Karola Pålsson, biträdande kassa-
förv. fru Stina Persson, övriga medlemmar
fru Mathilda Persson, fröken Stina Frank
och fröken Emma Jeppsson.
Rönninge-Tumba F. K. P. R. hade, enligt

begäran av 7 nykterhetsintresserade med¬
lemmar, anordnat möte i Rönninge skolhus
söndagen den 10 januari för att uttala sig
med anledning av den maning, som utgått
från representativt nykterhetsvänligt håll,
om instämmande i en opinionsyttring i
fråga om införande av lokalt veto. Mötet,
som var talrikt besökt och leddes av fru
M. Bolin, instämde, efter föredrag av blå-
bandistpredikanten dir. Clas Löfgren, uti
det resolutionsförslag som utsänts av de
nämnda nykterhetsvännerna.
Umeå F. K. P. R. hade sitt första sam¬

manträde för året den 21 jan. Fröken I.
öquist hälsade de närvarande välkomna
och riktade sig därvid särskilt till fru
Augusta Widebeck, Strängnäs F. K. P. R:s
ordf., Umeföreningens gäst för aftonen.
Förhandlingarna började med antagande
av ett vilande stadgeändringsförslag, var¬
igenom årsavgiften höjes „tili 1 kr. Därpå
upptogs till behandling den från Vita
bandsföreningen framställda begäran om
hänvändelse till regeringen för ett rus¬
drycksförbud under den närvarande kris¬
tiden. Efter en diskussion, som rörde sig
om befogenheten och lämpligheten av ett
uttalande från F. K. P. R. i andra frågor
än rösträttsfrågan, beslöts att Umeå F. K.
P. R. såsom sådan ej skulle göra något ut¬
talande — detta i enlighet med den praxis,
som hittills följts, och då det ju redan gi¬
vits möjlighet för de enskilda medlemmar¬
na att såsom anslutna till andra korpora¬
tioner eller på de offentliga möten, som
hållits, göra det begärda uttalandet. — Re¬
dogörelse för centralstyrelsemötet uppsköts
till nästa sammanträde.

Östersunds F. K. P. R. höll den 23 nov.

sitt årsmöte, varvid förekom val av sty¬
relse. Till ordf. utsågs fru Anna Palmgren,
v. ordf. fru Ingrid Beckman, sekr. frök¬
narna Elin Holm och Malin Castberg, skatt¬
mästare fru Maria Morén; övriga styrelse¬
medlemmar blevo fruarna Emma Sund¬
ström och Birgit Hedström. Den senare ut¬
sågs dessutom till pressombud. Supplean¬
ter blevo fruarna Anna Varodell och Sigrid
Groth. Till revisorer utsågos fröknarna
Maria Lindström och Elna Hultqvist. Frö¬
ken Anna Hultqvist omvaldes till central¬
styrelsemedlem med fru Anna Palmgren
som suppleant. Mötet beslöt dessutom att
varannan måndag anordna arbetsaftnar till
förmån för Landstormen.

log han också åt sig själv. Vad tänkte
han på? Han, läraren i kemi vid Grönstads
realläroverk, citerade erotisk poesi, och för
vilken åhörare! Blottade en glimt av sjä¬
lens innersta för en pojke, som låt vara i
oförstånd säkert relaterade hans yttranden
för sina klassvänner.
"Är inte alla de där små hövlighetspå-

hitten blott offer åt ens egen fåfänga utan

Från vår läsekrets.
En fråga.

Jag sitter oeh läser i Rösträtt för Kvin¬
nor redogörelsen för centralstyrelsemötet
och samkvämet på Strand Hotell och måste
stanna ett ögonblick för att begrunda den
resolution som med acklamation antogs vid
sagda tillfälle. Jag stirrar på de ord som
där stå, och som uppväckte de närvarandes
enstämmiga gillande, utan att jag för min
del kan få någon mening eller något inne¬
håll i desamma.
I resolutionens första del uttala "kvinnor

från hela Sverige sin solidaritet med varje
strävande att uppnå en snar, god och på
varaktiga grunder byggd fred" och så föl¬
jer den andra avdelningen, där samma
kvinnor "beklaga, att vi icke kunna stödja
dessa strävanden jämväl med kraften av
den fulla politiska medborgarrätten".
Nu frågar jag mig: varest finnes detta

strävande med vilket kvinnorna uttala sin
solidaritet? finnes det här hemma i Sverige,
eller i utlandet inom de krigförande län¬
derna? Mitt förstånd säger mig: detta strä¬
vande efter att uppnå en snar, god och på
varaktiga grunder byggd fred, som kvin¬
norna vilja stödja med sitt solidaritetsut¬
talande, kan ej förefinnas här hemma i
Sverige, emedan ett sådant strävande skulle
vara meningslöst, då vi, vid tidpunkten för
detta uttalande, såsom icke krigförande
land, ej kunde ha någon att sluta fred med,
och då vår röst i det allmänna krigsbullret
ej är nog stark och mäktig att pålägga de
tredskande vår fredsvilja, utan måste detta
strävande givetvis vara tillfinnandes hos
de krigförande staterna.
Men slutklämmen i resolutionen kastar

denna min uppfattning helt och hållet över
ända, då däri uttalas ett beklagande av att
icke kunna stödja dessa strävanden jämväl
med kraften av den fulla politiska med¬
borgarrätten. Ty kvinnornas solidaritets¬
uttalande torde för de krigförande makter¬
na icke betyda ett uns mera i kraft, om den
fulla politiska medborgarrätten vore vår.
Alltså står jag villrådig.
Som jag väl vet av erfarenhet att de

kvinnor, som inför menigheten föra den
kvinnliga rösträttens runor med den äran,
äro kvinnor med både huvud och hjärta,
ber jag att genom Rösträtt för Kvinnor få
klarhet i detta till synes kaos. Märk väl
att jag säger: till synes. Ty jag vill i det
sista hålla fast vid att både hjärtat och
förståndet finnas i behåll.
Stockholm den 20 jan. 1915.

Elin Borg.

Redaktionen av Rösträtt för Kvinnor
har anmodat undertecknad som ordf. i
den av centralstyrelsemötet tillsatta re¬
solutionskommittén att besvara ovan¬

stående insändare. Det är ganska en¬
kelt.
Den strävan, som åsyftas i den på

Strand Hotell antagna resolutionen,
och som vi ville stödja med vår soli¬
daritet, finnes både i Sverige och i öv¬
riga neutrala länder, förresten även i
de krigförande. För de neutrala län¬
dernas del går den ut på att förmå
dessa länders regeringar att vid det
blivande fredsslutet — där de, antingen

verkligen uttryck för en inneboende ridder¬
lighet, har jag naturligtvis ingenting emot
dem", trubbade han av i sin förlägenhet.
Något lugnad blev han, när han såg den

mottaglige unge åhörarens ögon glimma
fuktiga hans i möte. Hade han kunnat se
in i Macs hederliga pojkhjärta, hade väl
alla farhågor flytt. Där satt en tagg och
värkte i det annars robusta gymnasist¬
samvetet. Han, Mac, som alldeles övergi¬
vit sin "första kärlek", bara för att han
mött Nanna tillsammans med en annan.

Och nu, vad talade hans bror för märk¬
värdiga ord?
Den unge hade fått en liten blink av de

vuxnas förunderliga, allvarsamma känslo¬
värld, där lidelserna inte längre lekas.
Helt lugnad blev Jan först, när han hörde

Mac utlösa sin förvånade tillbedjan i det
ord, som stiligast uttrycker pojksjälens
gränslösa beundran. "Fan", sade Mac.
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alla eller några av dein, väntas få vara
med — samfällt framlägga förslag äg¬
nade att skapa en god och på varaktiga
grunder byggd fred. Närmare detaljer
om denna strävan, till vilken initiati¬
vet utgått från Holland, finnas i en ar¬
tikel av undertecknad: "Efter kriget" i
tidskriften Forum n:r 11 år 1914.
För oss svenska kvinnor gäller det

alltså att, i jämbredd med vad som
sker i de andra länderna, verka i denna
riktning, och att vi anse, att vi skulle
kunna göra det bättre och kraftigare
med politisk rösträtt än utan, bör väl
ej förbrylla en rösträttskvinna.

Anna Wicksell..

L. K. P. R:s resetalarefond.

Det har talats mycket om hur vi under
ekonomiskt svåra tider som dessa, då den
personliga offervilligheten tages i anspråk
på ett sätt och i en utsträckning som aldrig
förut, skola kunna räcka till att offra nå¬
got även för rösträtten. På centralstyrelse-
mötet framhölls önskvärdheten av att L. K.
P. R. kunde sända ut en resetalare och man

beslöt att bilda en fond för detta ändamål.
En god grundplåt erhölls genom den kol¬
lekt, som upptogs under mötet, men nu gäl¬
ler det att bygga vidare på den lagda grun¬
den. Undertecknad föreslår, att alla de, som
Önska rösträttssakens framgång underrätta
sina vänner att de på namn-, födelse- och
andra högtidsdagar icke önska blommor
och presenter, utan vore tacksamma för ett
bidrag om än så litet till L. K. P. R:s rese¬
talarefond.
Det är ju vanligt att människor uttala en

önskan att efter deras död den eller den in¬
stitutionen skall ihågkommas i stället för
blommor till deras kista. Varför skulle vi
inte kunna uttala en liknande önskan med
avseende på de blommor vi få medan vi
leva? Alltså inga födelsedags- och namns¬
dagspresenter till oss själva, men ett bidrag
till L. K. P. R:s resetalarefond!
Som en anspråkslös början överlämnas

härmed samtidigt 10 kr. till fonden.
En i ledet.

Rösträtt för Kvinnor vill på det livligaste
stödja ovanstående förslag och skall med
nöje tid efter annan införa redovisning för
till resctalarefonden på detta sätt influtna
medel. Red.

En lysande idé.
I dessa bistra tider, då nöden klappat på

så många dörrar och då den allmänna väl¬
görenheten - endast kunnat nå ett fåtal, har
säkert en och var känt en maning att ge
av sitt överflöd, men tanken har kanske un¬

danträngts av andra omsorger och tillfället
har gått förlorat. I Göteborg har man dock-
löst frågan om givandet på ett lysande sätt,
som möjliggjort för var och en att komma
med sin gåva. Initiativet togs av Göte¬
borgs-Posten och Kvinnornas uppbåd i för¬
ening, och realiserandet bestod i att dagen
före julafton sända dt spårvagnar i olika
riktningar av staden, vilka på Ringlinjen
passerade var 20: de minut och upptogo fri¬
villiga gåvor. De vackert dekorerade "jul¬
klappsvagnarna" med sina girlander av

grönt väckte allmän uppmärksamhet, unga
flickor och raska scouter togo emot pake¬
ten, som räcktes av ivriga händer. Det var
unga och gamla, alla som dagen före jul¬
afton gjorde sina uppköp, som icke kunde
låta vagnen passera, utan att låta dem,
som bäst behövde en smula julglädje, få sin
del av julklappsskörden. Arbetet på att
sätta i gång det hela får väl i första hand
tillskrivas Kvinnornas uppbåds barnhjälps-
kommitté, och det skall säkert glädja Röst¬
rätt för Kvinnors läsare att få veta, att
hela dess styrelse består av rösträttskvin¬
nor. Att "julklappsvagnen" var en lysande
idé, bevisas bäst av resultatet, som utgjor¬
des av över 10,000 paket samt 800 kr. insam¬
lade i sparbössor.

AKTA Schweizer-Brederier
i Rober, Blustyg, Brodyr i längder, säljas

otroligt billigt.
SVENSSONS IMPORTFIRMA

Kungstensgatan 59
2 halvtrappor. Andra huset från Upplandsgatan.

Ddvsäatflrman ÉEBlEHö och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.

KARL ERIKSSON
KLARABERGSGATAN 40, 1 tr., (Hiss)

l:a klass Herr* & Damskrädderi

Gentlemans taylor.
Taileur pour dames.
Dräkter och kappor
senaste pariserstil fr.
kr. 60: — utföres
under full garanti.

Alim. Tel. 236 05 Riks Tel. Norr 507

Lugna dej, pojke!
Det går på ett
par minuter

när man har en

HUSSVARNA SYMASKIN.
Förmånliga afbetalningsvillkor

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

ningar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: DROTTNINGGATAN 30.

Filialer: Humlegårdsgatan 11, S:t Paulsgalan 1, Upplandsgatan 34.

Hyg. Ansiktsbehandling
med elektr. vibration och ljusbad, borttagande av
finnar, pormask, fräknar. Missprydande hår med
elektrolyse. Fotbehandling. Röda händer behand¬
las. Manicure. . ,

Adéle Elméen,
48 Upplandsgatan, 1 tr.
R. V. 824, Allm. 28091.

Ma.skmmä.rkniiLg1
Hålsömnad.

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

Asaensera i Rösträtt för Kvinnor.

Rösträtt för Kvinnors
tredje nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Vår fråga och riksdagen.
Några lärdomar av höstens stadsfullmäktigval.
Det som förenar är starkare än det som skiljer.
När få vi kvinnor gatufrid? Av Hilda.Sachs.
Sofia Gumselius •<*. Av Anna Lindhagen.
Norske Kvinder. II. Av Ann Margret Holmgren.
Kvinnorna och statsämhetena. Av fil. dr. Gidli Petrini.
I de stora ögonblicken. Av Gurli Hertzman-Ericson.
Hildur öijer. Av Frigga Carlberg.
Chevaleri. Av Anna Björkman.

f

Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 III tr., tillklippnings- och avprov-
ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva eller som
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta: Byrån är öppen alla dagar med undantag
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

AFFARSREGISTEfi
Bad.-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Obs. Syster Frideborgs
Sjuksköterskehyrå
Även Sjukhem

R. t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

Emma Hagelins Syatelier
för finare såväl som enklare klädningar och blusar.

Hornsgatan 45, 2 tr.
Allm. Tel. 1774. Hiss.

E. H. Karlssons
BEGRAFNINGSBYRÅ

29 Klara N. Kyrkogata (2:dra huset fr. Kungsg.)
ombesörjer begrafningar. Order från landsorten
expedieras skyndsamt. A. T. 8409. Riks N. 7 09.

Vaxholms Hotell
rekommenderas, inackordering mottages.

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.

Rattegångar
bouppteckningar, arvstvister, boskillnad, äktenskaps¬
förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp-
fostringsmål, inkasseringarm. m. utföras fort o. billigtav

VÄRMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYRÅ
R. T. 3712. Götgatan 33, IH tr. A. T. Br. 2900

Skriftliga förfrågningar besvaras omgående.

SKÅNSKNIA T
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong IW
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material oeb reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt I

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barximorslsan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda mm
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

DÄMERNÄS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar, er-
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisniug till

SVENSKA BOKEXPEBITIONEN
STOCKHOLM C.

köpas ovillkorligen fördelaktigast bos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

EDLA SEVERINS SYififör finare klädningar och (/,
Hornsgatan N:o 26, 2 tr

Allm. Tel. Söder 53 43 M.

Frida J iinssijni
14 Kommendörsgatan 14

Beställningar & tårtor och NamnsdaeskaW,,,,
Allm. Telefon 2931 e™

Damgarderob
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 287 25 - STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

Bisssbasaren
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Viktas«-

Allm. Telefon Vasa 88 60.

Beställningar å finare och enklare
och blusar.

Förstklassigt arbete garanterat

Ring upp Ilexpressei
KARL MOBERG

26 Jakobsbergsgatan 26, Stockholm.
Sthlms Telefon 65 03, 11686

vid behov av

llbud, Transporter, Emfaalleringar, Flyttningar gtk Mm

Frören Öfarholms
Privata Förlossnings^

Norrtullsg. 87, IH tr., h., Stockholm. God Inuti
vård. Tyst och ogenerat. Läkare, specialist.
Allm. Tel. Vasa 2715. Riks Tel. Val - j

uran ter mil ■
STOCKHOLM

Klara Östra Kyrkogata 3. Allm. Telefon 21
Tillverkar alla slags korgarbeten,

Billigt och starkt garanteras.

BLOMKRUKO

i.

Allm. Telefon 668.

köpas bäst och billigast hos
M. ÄiffAtLÄlGRBN

®ödertäi|i

l:sta Klass Damskrädder
Garanteras välgjordt och välsittande arbel

till moderat pris.

MATH. PETTERSSONS
48 STUREGATAN 48. Allm. Tel. 193».

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Haid

4 Södermalmstorg 4
2 tr. (Hiss.)

Vid. Deliov anlita
Nykterhetsvännernas

Expressbyrå, Kocksgat
(Hörnet av Nytorgsg. och Kock8g^tj,

Allm. Tel.

VAR OCH HUB
Grevturegatan 24 ö ■

RÅDFRÅGNINGSBV
Affärsförmedlingar, uthyrningar

Juridiskt biträde lämnas.
Anna M. Rettig A.-LR. T. 12680.

Lotten Jansson lti
Hem- och Finbageri

20 B GREFTÜREGATAN 20
Allm. Tel. 1W59.

Obs.l Entet Krstt tW

. kritiska Intesso- 8
« ningar, boutredningar, skdsmass ^i uppdrag. Billigt o. punktligt.

(Innehavare: C. A. Rydberg)
iSloi-o- Vattugratan 11 jiM

Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som ^°v£göijer fortuU®1^
terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. o®"

OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. O
Mångårig PrFull garanti för anförtrodda uppdrag,

Van och pålitlig personal. ^ m.
Telefoner till byrån: Riks 66.67, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden: Riks Huaams^

Stockholm. Ivar
BokW'
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Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt.
Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

IV. ÅRG. STOCKHOLM, 15 FEBRUARI 1915. N:r 4.

göSTRÄTT FÖR K1ZT5TNOR
den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatani
: onsdag och lördag kl. V» 3—V* 4.

öppen vardagar kl. 1—4.
www», Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.
enumeration genom posten:
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
f utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-
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A. Vi

iditeWj!
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Tti

Den dag vi vilja.
Den närmast till hands liggande håll-
ingen inför världskriget är den abso-
hopplösheten. Vad kan man väl

, säger man sig, inför den besatthet,
gripit världen? Ett ont öde tyckes

nia över människors barn, och fåfängt
är att uppresa sig däremot. Frestelsen
stor att strö aska på sitt hnvud,
sätta sig ned orörlig på botten och

förbida vad som skall övergå en. Fres-
är stor, den är hart när oöver-

Wig, men vi måste övervinna den,
bara en gång eller två gånger,
ständigt på nytt igen. Trots allt
ändå, måste bli vår lösen. Vi få

hoppet, få framför allt icke
'PPge striden för det vi hålla för rätt.
vi trodde på före världskriget, de
principer vi stredo för då, dem

te vi alltjämt strida för. När män-
or svika, då är stunden att hålla
fe hårdare till idealen. Aldrig
1 Täl människor som bekänna idea-

® dyrbarare än nu, aldrig människor,
hoppas på framtiden mera efter-

e> aldrig människor som vilja
sanning och rätt mera

Nödvändiga.
•fot är bland det slaget av männi-

länsW L°m ganda traditioner i
.i. lg e^ens historia om också icke

—

Ha fi t SOm dem vatdsmänniskorna
S0^Crnaar bland d6m Vi måste finna

«« k?' har frarnffätt av Oiskus-•
världskriget, att det den-

<av\:ua„rr;apassivitet väri-
NviW ä'J tycief utbreda sig, att

ltinj> m" ^raS..S^da nu skulle vara

wklaring. DetV" br°tt' Cn bank"ilä av att ° i o i kuns en oklar kän-
Jirn, dS{a(iarna genom tusende101 mågte träda f tUSGnd€ram och

. lDde förr- 9u /Y a vad de icke
: för sig själva, att

Så långt som solen lyser och de fria vindarna nå
på jorden, flyga våra fredshud som duvor oss emel¬
lan från land till land, från stad till stad, ostörda av

drabbningarnas dån och fejdens bitterhet, på det värl¬
den må veta, att fridens och kärlekens Gud är mäk-
.tigare än krigets ande, och tro, att han kallat oss

till sina tjänarinnor. „ , ^
< Fredrika Bremer.

handla gemensamt, bilda sig en egen

mening och lita på den. Och vår me¬

ning om kriget kan icke vara mer än
en! Om vi, som icke bära vapen, er¬
kände kulor som argument och bajo-
nettstygn som bevis, och gåve den rätt
av två, som var snabbast att döda,
då hade vi jn ingenting annat att
göra än att antingen uppge varje tan¬
ke på att någonsin få rätt i någon¬
ting eller också lära oss att bruka va¬

pen. Men blotta föreställningen om

kvinnosläktet i vapen klargör för oss

i vilket absolut motsatsförhållande vi
stå till kriget. Vi föddes att hata det,
då vi föddes kvinnor, och de av oss,

som förlikt sig därmed, de ha lyssnat
alltför mycket till män, för litet till
sitt eget bjärta.
När vi var för sig ångestfulla be¬

trakta hur det blodiga dramat rullar
upp sig, se hur vanvett föder van¬

vett och hat mera hat, känna vi
maktlösheten krypa över oss och hota
att förlama vår viljekraft. Det vi
skulle kämpa emot är så fruktansvärt,
så mäktigt, har ett sådant grepp om¬

kring människorna. Den enda möjlig¬
heten vi ha är att räcka händerna åt
varandra och åt de män som arbeta
för samma ideal som vi, att söka hjälp
hos den unga samhörighetskänslan
mellan kvinnorna. Vi rösträttskvin¬
nor höra till dem, som starkast för¬
nummit denna samhörighet, helt na¬

turligt, då vi arbetat för samma mål.
Vi känna också genom vår världsalli¬
ans vägarna till varandra, och vi böra
kunna göra vägvisares tjänst.
Till de stridande ländernas kvinnor

är vägen ännu stängd, när det gäller en
gemensam krigsförklaring mot kriget.
Men de neutrala ländernas kvinnor
måste finna varandra till en gemensam

handling och göra det snart.
Det är millionerna som räknas. Men

redan vi äro millioner, den dag vi vilja
vara det.

Mör årets staislillmäktifval.
Kvinnliga kandidater.

I mars står Stockholm åter inför
stadsfullmäktigval, och för kvinnorna
gäller det nn som alltid att arbeta för
att trygga de kvinnliga kandidaterna.
I alldeles särskilt hög grad gäller
detta d:r Karolina Widerström, som
redan har en flerårig stadsfullmäktig¬
verksamhet bakom sig och om vilken
man med fog kan säga, att hon är
oumbärlig inom stadsfullmäktige så¬
som kvinnornas representant och före¬
trädare av kvinnornas intressen. Hon
har bland de kvinnliga stadsfullmäk¬
tige av olika partier utgjort den sam¬
lande kraft, som då något kvinnornas
gemensamma intresse stått på spel för¬
enat dem alla till gemensamt uppträ¬
dande. Så var t. ex. förbållandet, då
stadsfullmäktige hade att yttra sig om
kommittéförslaget angående allmän
pensionsförsäkring. I den debatt som
förekom i detta ämne, talade d:r Wider-
ström i främsta rummet för mera till¬
fredsställande pensioner åt kvinnorna
och framhöll de orättvisor lagförslaget
mot dem innebar. Det var också bon,
som framförde det uttalande till pro¬
tokollet — gående ut på att såväl av¬
giftspensioner som tilläggspensioner
borde, med lika inbetalningsskyldighet
för båda könen, utgå med lika belopp
för kvinnor och män.
Då det gällde att organisera pen¬

sionsnämnderna i Stockholm, var det
åter på hennes initiativ, som ett sam¬
arbete kom till stånd mellan de kvinn¬
liga stadsfullmäktige för att söka
trygga inval i samtliga pensionsnämn¬
der av kvinnliga ledamöter. Sitt in¬
tresse för förbättring av kvinnornas
arbetsvillkor har Karolina Widerström
visat genom en motion i stadsfullmäk¬
tige om ett särskilt anslag till flick-
och samskolorna i Stockholm för att
bereda tillfälle till ett dyrortstillägg
till lönerna för dessa skolors lärarin¬
nor — i analogi med vad som av Stock¬
holms stad göres för att bereda lärarne
vid statens läroverk härstädes något
förmånligare villkor än å andra billi¬
gare orter. Då denna motion vid stat¬
behandlingen 1914 "för närvarande"
avslogs på grund av kristidens hårda
tvång till undvikande av nya utgifter
talade motionären med värme för de i

motionen framförda synpunkterna och
framhöll det behjärtansvärda i att för¬
bättra villkoren för den arbetsamma
och plikttrogna kår, vars verksamhet
är av så stor betydelse för samhället.
Men även på det socialhygieniska

området bar Karolina Widerström vi¬
sat sitt intresse inom stadsfullmäktige.
Beträffande nykterhets frågan har hon
med sitt votum alltid understött reform-
intresset och då det gällt den uppväx¬
ande generationens fysiska fostran ocli
omvårdnad bar bon varit outtröttlig i
varmt intresse och goda praktiska
uppslag. Initiativet till den frilufts-
skola för klena barn som utgör folk¬
skoledirektionens senaste socialhygie¬
niska försök har tagits av d:r Wider¬
ström och erinrar man till slut om den
välkända undervisningsanstalten Bar*-
navårdsskolan, torde det för var och en
stå klart, att det inte bara är kvinnor¬
nas, utan även barnens vän som med
Karolina Widerström tar säte i stads¬
fullmäktige. Hon är en personlighet
om vilkens kandidatur kvinnor från
skilda läger borde kunna enas och det
är att hoppas, att kvinnorna i stor ut¬
sträckning begagna sig av sin kommu¬
nala rösträtt för att säkerställa d:r
Widerströms 2:dra plats i 5:te val¬
kretsen och därigenom verka för de
speciellt kvinnliga synpunkter för vil¬
ka hon alltid varit en så varm före¬
språkare.
D:r Widerström, som även varit ord¬

förande i Stockholms F. K. P. R., är
sedan 1914 vice ordförande i L. K. P. R.,
vars Verkställande Utskott hon till¬
hört sedan 1912.
Förutom d:r Widerström, som står

under omval, upptar de frisinnades
listor tre nya kvinnliga namn.
Fru Ella Billing, som är uppsatt på

3:dje platsen i 3:dje valkretsen, har un¬
der en längre följd av år tjänstgjort
som lärarinna vid Kristianstads folk¬
skola. Livligt intresserad av alla so¬
ciala spörsmål inträdde fru Billing
som medlem av fattigvårdsstyrelsen i
Kristianstad och ägnade även sin tid
åt andra institutioner av social art.
De tre sista åren har fru Billing varit
bosatt i Stockholm och därunder gjort
sig känd som en mycket intresserad
och energisk medlem av F. K. P. R.,
vars styrelse hon tillhört sedan våren
1913. Var och en, som följt med röst¬
rättsarbetet vet hur fru Billing genom
täta resor och föredragsturnéer på
landsbygden sökt verka för spridan¬
det av rösträttens idé och att hon un¬

der namninsamlingens dagar uträttat
en dryg del av arbetet. Under den nu¬
varande kristiden har fru Billing va¬
rit verksam i nödhjälpsarbetet och när
kommunala hjälpbyråer för de mobi¬
liserades familjer organiserades, blev
fru Billing föreståndarinna för Kungs-
holmsavdelningen, en post som bon än¬
nu bekläder och där hon utvecklat sin
kända förmåga och arbetskraft. Alla
sociala reformer komma att i fru Bil¬
ling få en varm förespråkare och hen¬
nes val skulle tillföra Stockholms
stadsfullmäktige ett värdefullt tillskott.BM*
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Fru Karin Fjällbäck-Holmgren in¬
tar 3:dje rummet i 4:de valkretsen.
Efter avlagd studentexamen idkade
hon studier vid Uppsala universitet
och Stockholms högskola. Fru Holm¬
gren bekläder flera kommunala för¬
troendeuppdrag såsom ledamot av pen¬
sionsnämnden i Stockholm, medlem av
styrelsen för C. S. A. m. m. Fru Holm¬
gren har varit sekreterare i Stock¬
holms F. K. P. K., vars styrelse hon
alltjämt tillhör och där hon nedlagt ett
intresserat arbete, varjämte hon är en
av rösträttsrörelsens mest uppskatta¬
de talare. Fru Holmgren har de'ss-
utom skrivit tidningsartiklar i sociala
ämnen och sedan augusti månad har
hon tjänstgjort som föreståndarinna
för Hjälpbyrån n:r 3, från vilken verk¬
samhet hon såväl i tal som skrift skil¬
drat sina intryck. Går fru Holmgrens
val igenom blir det givetvis åt de so¬
ciala spörsmålen hon kommer att äg¬
na sina krafter, främst däribland bo¬
stadsfrågan och barnavårdsfrågan,
problem som alltjämt vänta på sin lös¬
ning och fordra kvinnornas insats. En
fråga, som även livligt intresserar fru
Holmgren, är den om organiserandet
av en provisorisk alkoholistanstalt, så
att lagen om alkoholisters internering
så snart som möjligt kunde träda i
kraft och hemmen befrias från försum¬
liga och ansvarslösa familjefäder.
Fru Maria Hindersson är uppställd

å 3:dje platsen i 2:dra valkretsen. Fru
Hindersson är lärarinna vid Gubbän-
gens folkskola i Brännkyrka försam¬
ling och har varit medlem såväl av
barnavårdsnämnden som av foster¬
barnsnämnden tills Brännkyrka inkor¬
porerades med staden. Hon är lärare¬
kårens suppleant i skolrådet och i sitt
programtal förklarade hon att det sär¬
skilt blir på frågor rörande bostads¬
förhållanden, skolor och nykterhet hon
kommer att inrikta sitt arbete.

♦

Då tidningen går i press är ännu en¬
dast de frisinnades listor fastställda.
För två av högerns kvinnliga repre¬
sentanter utgå mandaten nu i mars,
och det är att anta att såväl fröken
Stina Quint som fröken Berta Velin
kommer att uppställas till omval av

högerpartiet liksom fröken Gertrud
Månsson av socialdemokraterna. Vi
skola i nästa nummer redogöra för öv¬
riga kvinnliga kandidater, då vi
hoppas att samtliga partiers listor till
dess skola vara fastställda.

Hur rösträttsrörelsen växer.

I sin berättelse över L. K.P.R:s verk¬
samhet hade sekreteraren till sista cen¬

tralstyrelsemötet utarbetat en tabell
över lokalföreningarnas och medlems¬
antalets tillväxt under den första tio¬
årsperioden av föreningens verksam¬
het. Då dessa siffror kunna vara av

intresse även för en större krets, med¬
dela vi dem här nedan.

Antal för»

eningar. Ökning. Antal
medl. Ökning.

1904 .... 35 — 3,650 —

1905 .... 47 12 5,200 1,550
1906 ..., 73 26 7,667 2,467
1907 . .... 112 39 10,173 2,506
1908 .... 134 22 11,065 892
1909 ,... 157 23 11,339 274
1910 174 17 12,022 683
1911 , 172 —2 12.224 202
1912 , 185 13 14,325 2,101
1913 . 213 28 17,057 2,732
1914 års siffror bli kända först sedan

berättelserna från lokalföreningarna
influtit. Det är att hoppas att det i
många avseenden så påfrestande året
1914 icke i någon nämnvärdare grad
förmått rubba L. K. P. R:s lugna och
säkra tillväxt.
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År och anbete.
Nagra ond till F. KI. P. R. landet rtmt.

Dessa dagar, då rösträttsföreningar¬
na avfatta sina årsberättelser och i
dem räkna ned sin summa av utfört
arbete under det år som gått, inbjuda
osökt — såsom varje timme av räken¬
skap gör det — till betraktelser och
självrannsakan, till återblickar och
värdesättande jämförelser.
Ett efter ett resa sig våra flydda

rösträttsår — de kvinnor som äro
älst inom rörelsen ha dock ej upp-
levat mer än 13! — ur sin grav och
påminna om sina särskilda händelser,
sin egen färg av möda, med- och mot¬
gång. En särställning intager det sist
jordade året 1914 — ett år, vars fyra
siffror hos alla nu levande och till med¬
vetet förnimmande hunna människor
skola stå förevigt blodrött och svidan¬
de inbrända i medvetandet; ett år, ur
vilket vi alla utgingo som nakna,
sorgsna och utplundrade människor.
Detta år, som utåt varit mer stormigt
händelserikt än något annat år i man¬
naminne, torde som arbetsår inom de
flesta föreningar ha varit ovanligt
tomt, fattigt och dött fredligt. Lysan¬
de undantag komma nog till synes i
årsberättelserna, men säkerligen kom¬
ma dessa dock att vittna on* ett mat¬
tare föreningsliv än förut — den yttre
oron har varit så kännbar, att man
på många håll liksom genom ett slags
tyst överenskommelse låtit förenings¬
arbetet vila.
En av rösträttsföreningarnas huvud¬

uppgifter — att väcka kvinnorna till
medborgerligt intresse och medborger¬
lig eftertanke, att förmå dem att följa
politikens dagliga händelser och söka
förstå vad som sker i det som synes
ske — den uppgiften tog ju livet självt
under våren 1914 i Sverige hand om
på ett sätt, som föreningarna icke kun¬
de drömma om att upptaga till kon¬
kurrens. I den tid, då en hel nation
glöder av politik och kvinnor överbe¬
folka alla politiska möten, förefaller
det synnerligen lovligt, att en F. K. P.
R. unnar sig en frist! "Man skall ej
så i storm" heter det i ett vist gam¬
malt ord — våldsamheten i den lokala
vindstyrkan var tvivelsutan förra vå¬
ren på många håll så stor, att förenin¬
garna gjorde bäst i att hålla sig stilla.
Kom så sommaren och tände krigets
brand. Krisen, nöden och osäkerheten
på alla områden gjorde sitt intåg, upp¬
bådsverksamheten organiserades och
inom de flesta större föreningar inrik¬
tades plogen i nödhjälpsarbetets fåra.
Nej, 1914 var intet år för renodling
av rösträttstanken — det trettonde och
sista året får frånräknas vid överblic¬
ken av det rösträttsarbete som utförts
sedan vår skapelsemorgon 1902.
Bland de återstående tolv åren, vilka

goda, karaktärsfulla och energiska an¬
sikten visa oss ej åren 1906 och 1913,
de båda stora opinionsyttringarnas år,
ansikten som lysa av strävan och
spänning, av allvar och handling, av
arbetsglädje, mod och tillförsikt, av
allt det som gör rösträttslivet värt att
leva! Dessa år hade ett mål och en

arbetsplan, en gemensam lösen och en
fana att följa. Därför blevo de starka
och vackra år.
Vilken skall vår lösen vara 1915?

Hur skola vi göra detta nya år så¬
dant, att vi med gott samvete kunna
lägga det i graven och gärna återse det
i minnet?
En underlig stämning av förbidan

råder för ögonblicket inom kvinno¬
saksvärlden. Det är som hörde man

redan arbetet nere i mullen av det
som en gång skall spira och växa, där
nu krigsvulkanen vräker ut sin förhär¬
jande lavaström och sina kvävande
asklaviner. Ett stort bygge ligger
störtat av jordbävningar — vilken var
bristen i grunden, vilka felen i bygg¬
naden, vilka de omstörtande krafter¬
na? Huru bör det hela göras om?
Hela den tänkande mänskligheten ar¬
betar med dessa frågor. Samhällskri¬
tiken är vaken och verksam som al¬
drig förr. Och kvinnorna känna sig
ej blott "mer än någonsin övertygade"
om värdet av sina meningar om sam-
hällsarkitektur, men se också med nå¬
got som liknar hopp fram mot den
uppbyggandets dag, som måste kom¬
ma ovanpå allt nedrivande. Kanske
blir den också deras dag.
Kvinnorna själva slå för ögonblicket

vakt om sin rösträttstanke på ett in¬
nerligare sätt än förut. Efter 1913 års
starkt utåtriktade agitation, efter all
splittring och oro under 1914 känns
det säkerligen nu inom många för¬
eningar ett starkt behov av tätare
samvaro och flitigt arbete inom den
egna täppan. Det psykologiska ögon¬
blicket förefaller alldeles givet nu vara
inne att återupptaga på allvar det
studie- och upplysningsarbete, som
startades år 1907 efter 1906 års utåtrik¬
tade stora kraftansträngning. Det bör
återupptagas och igångsättas nu — i
det för sådd gynnsamma ögonblick av
stiltje som råder —• och det bör ej till¬
låtas avtyna, så länge föreningarna
leva och tiden ej är särskilt ond. I
upplysningsarbetet bör man binda och
sysselsätta eliten av föreningsmedlem¬
marna, och arbetet bör, om det ord¬
nas rätt, kunna bli ett gott medel att
få denna elit att växa till antalet. Det
är ju klart, att i en så stor organisa¬
tion som L. K. P. R. måste finnas en
större massa av mera passiva medlem¬
mar; därom är ingenting att säga.
Så fulltecknade som dagarna van¬
ligtvis äro för alla människor i vår
bråda tid är detta helt naturligt. Inom
en mängd andra organisationer går det
helt enkelt så till, att arbetet från års¬
möte till årsmöte uteslutande skötes av

styrelse eller arbetsutskott; medlem¬
marna endast betala. Vid jämförelse
med många andra föreningar är det en¬
dast rättvisa att säga, att rösträttsför¬
eningarna äro som helhet ovanligt liv¬
aktiga, — ett försteg som vi måste söka
behålla och förlänga, därför att vårt
arbete måste vara även inåt uppfo¬
strande. Alla F. K. P. R. behöva en
tränad och pålitlig livvakt kring stan-
daret — ju större, desto mera trygg¬
het och heder för föreningen.
Sammanhängande kurser i samhälls-

lära med skickliga föreläsare och an¬
nan dyr apparat kunna ju anordnas
av stora och förmögna föreningar så¬
som skett alltifrån 1907. Benådade
landsändar komma också i åtnjutande
av de alltjämt pågående Bergman-
Österbergska kurserna med offentliga
föredrag. Men denna form för upp¬
lysningsarbete står inte alla förenin¬
gar till buds och kan ej bliva någon
gemensam lösen för 1915 års arbete.
Det är inte heller sagt, att just den
formen lämnar det mesta resultatet ef¬
ter sig. "Lätt fånget, lätt gånget" he¬
ter det. För mindre och fattigare för¬
eningar lämpar det sig bättre att slå
in på det andliga självförvärvets be¬
svärligare men säkrare väg, att lita
till böcker, läsning, eftertanke och
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diskussioner. Alla de hundratals
genomkomliga och populära, men,
derhäftiga och gedigna skrifter sifolkbildningsarbetet avsatt, äro k
vänner man nu bör vända sig ti]
välja ibland. Hur man bör välja oé to
sammansätta, därom lämnas de &
råd i den "Litteraturförteckning &studiecirklar inom kvinnliga "
föreningar", som V. U. utgav
fick på sin tid mycket beröm av er-lenskapefarna studiecirkelledare inom fe
templarorden; och kanske skulle V, t
vilja nu ytterligare revidera och ki
plettera den om det behövs. De va»
dringsbibliotek för F. K. P. R,, so,
Folkbildningsförbundet upprättade!
på V. U:s initiativ, torde likaledes ii
nu finnas i livet. Köp in de
skrifterna, sök att komma åt
rare böckerna genom lån från
tek och cirklar, dela ut skrifterna i
läsning bland vissa som läsvilliga ai-
mälda medlemmar! Tag en
get, kom tillsammans på
gar, referera och diskutera det
anspråkslöst och oförfärat med va;

andra! Skaffa Er så undan för
nya inblickar i tidsproblemens
och svar och väx ut till en

med en kunnig och pålitlig v
standaret! Blir detta slags förening all v
arbete riktigt igångsatt, med
och entusiasm,, men utan all
kände högtidlighet, skall det
kerbet draga medlemmar till
garna. Känslan av okunnighet
sten att lära äro stora bland
na. Är det t. ex. tänkbart, att ej
ga kvinnor skulle vilja sätta sig
ögonblickets stora alltuppsluk;
fråga: fred, folkrätt och neutralitet
Bland upplysande tryck hör riv

dagstrycket ej förglömmas av de fr
eningar, som kunna överkomma »«
dant. Det finns knappast något
perligt sätt att bli insatt i en
som att åhöra en präktig disk
om den, — för övrigt ett sällsynt
ty det är inte ofta utanför de £
städerna som man får höra bad
dorna i en diskussion företrädda^
förstklassiga och jämnspelta
I protokollen från kamrarnas f
läggningar finnas åtminstone ni'
givande diskussionsreferat bkso®
tioner och utlåtanden ofta bju a
värdefulla utredningar.
Naturligtvis måste den yttre a,

tionen i mån av krafter och ti S ,
hållas gående. Av

_ särskild vi
betydelse är den givetvis i ^
av landet, där stadsfullmäktige^
landsting i år välja till For:
maren: Stockholms stad, o
Gottlands, Västmanlands oc
bottens län. Men som allma förefaUt!
program för föreningarna
studieverksamheten vara särs
lig just nu. Den är ju tasuto»
att förbinda med den shcta
sömnad, som krigsutrustning
hjälpsarbete kunna pakall ,
Ja, kanske skall 19m . 0
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Oäkta barn".
För Rösträtt för Kvinnor av Marika Stjernstedt.

jjj, som

wer,

men ^
Der si
äro i

? till i

de
ning II ta

om den kvinnliga
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pel I norska odelstinget har an¬
lag. som försäkrar^ utom akten-
födda barn rätten till såväl fars
n0rs namn, eller rättare sagt ett-
enligt en gång för alla gjord be-

i varje särskilt fall; samt
arv, lika med de inom äk-
födda barnens.

Tidningarna upplysa om, att frågor-
synnerligen livligt debatterats, att
ej om arvsrätten antagits med

avsevärd majoritet, namnlagen där-
| mera knappt. Hela frågan, som
äntligen står inför en ur humani-
synpunkt självfallen lösning, är
iorge som sådan, jag menar som
iga", redan trettio år gammal oeb
naturligtvis givit anledning till

iga betänkligheter under tidens
j, Bland dessa anfördes fruktan
att en spekulation i rika fäder skul¬

ls tunna uppstå, då ju faderskapet al-
bevisas. . Även en del arvs-

kunna tänkas, t. ex.:
förförda, rika modern dör, barnet

ärver modern och dör. Vem skall nu
föreniif ärva barnet1? Jo, fadern, uslingen —
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, som kanske längesedan dra-
världens väg.

kan svaras, och bar väl sva-
arvskomplikationer, arvspro-

fesser och arvsoegentligheter äro nå-
icke helt och hållet torde kun-

na gardera sig för i ett samhälle som
nuvarande, där penningen har ab¬

solut förstabandsbetydelse. Till dylika

Det vet att om en givmild fé
mig sin trollstav och skänkte
lagreform efter eget val och öri-

en god pris, skulle jag ut-

med -
barns fullkomliga likaställd-

de andra!
åtskilligt ett föregångsland

behöver väl icke i denna- jag
påminna

dramers befintlighet göra de oäkta bar¬
nens inträde på arenan ingen ändring;
det skänker på sin höjd några nya
uppslag, på vilka onekligen en och an¬
nan kan bli lidande — ett lidande, som
dock icke i stort sett kan uppehålla
oss, då det gäller att upphäva de mån¬
gas lidande, vilka hittills stått rätts¬
lösa.
Ty talar man om rätt, på snart sagt

vilket som helst område för sociala
missförhållanden i vår tid, så menar
man i grunden — pengar. Inte många
problem gå fria från att med sin nerv¬
rot vara fästa där, problemet om de
utanför äktenskapet födda barnen all-
raminst. Man kan också säga, att nor¬
ska lagförslaget med berömvärt sinne
för det väsentliga tog oxen vid hor¬
nen, när det, i mening att tillförsäkra
en olycklig pariakast medborgerlig
jämnställdhet med alla andra, tog
upp arvsrätten. Till och med namn¬
rätten är därvidlag av sekundär bety¬
delse. Ty det skulle vida mindre stö¬
ta vår vardagliga uppfattning av våra
rättigheter, om det påbjöds, att var
och en av oss, vid mogen ålder, måtte
själv välja sig ett nytt namn, än om
vi nekades vår äganderätt till det gam¬
la föräldrahemmets bohag! En sådan
äganderätt synes oss bland det mest
självfallna i livet... Men samma rätt
ha vi funnit på sin plats att neka vår
fars eller mors barn utanför vår egen

"legitima" krets!
Otaliga godhjärtade, hederliga, sam¬

hälleligt oklanderliga människor ha i
den punkten aldrig tänkt längre. En
skriande orätt har aldrig gått upp för
dem. Så inrotad är vanan att betrakta
portmonnän såsom den av en vigsel
sammanhållna familjens uteslutande
ägendom!
Det allmänna medvetandet stores ic¬

ke av föreställningen om att ett stort
snille skulle kunnat födas utanför äk¬

ta säng. Det finns mig veterligt intet
hinder för en "oäkta" son att stiga
upp till statens högsta ansvarspost, dä¬
rest han blott bekänner den rena lu¬
therska läran! Samhället accepterar
utan missmod den "oäktes" svett och
mödor i dess tjänst, och det vägrar
ej att lämpligen belöna honom, blott
han beskedligt stannar utanför famil¬
jen, vilket vill säga ingenting annat
än familjens ekonomiska borg, blott
han alltså, jag upprepar det, förblir
medlem av sin paria-kast. Att man
alltså icke fullt konsekvent och på alla
områden genomför den tanken, paria¬
tanken, utan strax låtsar som intet,
bara familjens kära portmonnä väl är
räddad, det beror på att människoma¬
terialet som sådant har för stort värde.
Man behöver allt man får. Hur skulle
det t. ex. annars gå med arméerna1?
Jag läste häromdagen en liten histo-

riett från Tyskland just nu i dessa, den
förskräckliga manspillans dagar: värn¬
pliktige Müller kommer hem till hyn
på fyra dagars permission. Är han
sårad eller konvalescent? Nej. — Var¬
för skickas han då hem? Müller sva¬

rar med ett brett leende: kaptenen
tyckte jag borde fara och hälsa på
fästmön ett tag.
Historien, om inte sann, är god.

Men blir Müller nu skjuten, när han
återvänt till fronten, och fästmön nä¬
sta jul sitter med en liten Müller i
knät, vad blir då av den lilla Mül¬
ler, ifall ingen vigsel medhanns under
de fyra famösa permissionsdagarna?
Müllers kanske nätta arv skifta hans
syskon; det är inte troligt, att de i.
stället bestämma sig för att ge det till
den nyfödda. Man sticker till den un¬

ga modern ett månatligt apanage, och
hoppas att hon inte ställer till obe¬
hag! Med obehag menar man ingen¬
ting annat än ekonomiska anspråk.
Det är alldeles klart, att lilla Müller in¬
te behöver mer än ett minimum, efter¬
som han är oäkta... Och ingenting be¬
visar min sats bättre än det faktum,
att ju längre ner man kommer på den

sociala skalan, bland de fattigaste, där
finner man minsta skillnaden; ju högre
upp däremot, dess vidare klyfta. All¬
tid är det kring portmonnän det rör
sig. Ju större portmonnä, dess större
angelägenhet om s. k. respektabilitet.
Det har ju hänt, även i högre sam¬

hällsklasser, att nog exentriska perso¬
ner ha tagit den lille utbördingen till
det äkta hemmet och fostrat honom
där. Vanligen har detta skett, där
"egna" barn inte funnits. Det kunde
eljes tyckas naturligt att varje barn
fostrades i sin fars eller sin mors hem,
och så mycket bättre, om där finnas
syskon. Men oftast rubriceras den
enkla gärden till betryggande av en
värdigare existens åt en blivande med¬
borgare, såsom ren "godhet".

— Det är nog vackert att taga upp
det där hm... barnet, säger folk, men
blir det inte förr eller senare svårig¬
heter?
Jo, visst blir det svårigheter, så län¬

ge vederbörande själva gå in på upp¬
fattningen att de gjort något av sin
godhet. I en rik, utmärkt hygglig fa¬
milj vet jag, att en "oäkta" dotter upp¬
fostrades med de andra barnen. Sy¬
skonen höllo av henne, alla uppskat¬
tade henne. Hon var en fin, högt be¬
gåvad kvinna. Men jag vet också, att
hon hela sitt liv led av sin "skeva ställ¬
ning". Herre gud, ja, hon levde jn —

på nåder! Ligger det verkligen inte
något bittert upprörande i, att så kun¬
de vara? I att den tanken kunde falla
någon in? På nåder! Och tror någon,
att icke detta ställt sig helt annorlun¬
da, om denna dotters arvsrätt varit be¬
tryggad till fullkomlig likhet med de
andra barnens? Jo, förvisso, det är
den krassa sanningen.
Under debatten i Kristiania fördes

naturligtvis talet om äktenskapets
helgd fram hur skulle man kunnat
undvara denna förträffliga paradhäst?
Men låt oss väl känna, att äktenskapets
helgd omöjligt kan vila på det, att de
"oäkta" barnen hållas utanför, lika li¬
tet som på nödvändigheten av att för-
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Clara Bolin.
- häröver är vältaligt nog. Dö-

en har ännu en gång gjort sin skörd
ana pionjärerna, bland dem, som bru-

*■ mark för kvinnornas frigörelse, för
J as ratt, för deras lycka. För ett tio-
wtn/vfi1 ^°8' Blara Bolin initiati-nill bådandet av en lokalförening

'
• D- K- på Gottland. Vad var

igare än att hon med sin öppna
it w S kpav' med sitt för alla
%PM1!?n01'na tegan^na orättvisor
ia u ,'e S1.nne och sitt varma oräd-la »rta gjorde det? Det var ett

;er\-Jvag' ^ck pa denna sa ytterst
less« fa kaut av världen kasta
r anoÅ°r ,mä.nn.en sa misshagliga
(]er; eifl e kvinnornas frigörelse

^®tusTasm°r?yndarskap' men mod
ks henne icke RäT rat*vis fak fatta"
förfäktarR V, med ord och Pen"
^ sätt v • °n' °^a pa flumori-
%rrätt' x-T°'rnas krav på med-
iomst har i ®edan föreningens
VÄ tillhört dess styrel-

ildrig svit j -re' <lels som v-
to Tnde sin P°st

— enerl ines krafter. Med
Sde Ron föW St°r uPPoffring
^genom att i lnfen' bland annat
i tam för f;;r°n- edviHigt upplät

unga sil 7^eus "aftnar",
för en eniusiasmen, strids-

"Äne icke2 °C? adel sak både
fjtakrynapt + med uren; med•'arta, ett för andras

Kvinnorösträtten inför Förenta Sta¬
ternas kongress.

I det senast hitkomna numret av Votes
for Women redogör mr Pethick Lawrence,
som f. n. befinner sig i-Amerika, för kvin¬
nornas rösträttsfråga inför Förenta stater¬
nas kongress. De amerikanska rösträtts¬
kvinnorna nöja sig nämligen ej med att
söka erövra stat efter stat för rösträtten,
utan de söka också föra frågan fram till en
hastigare lösning genom att få den antagen
av kongressen, varigenom den skulle infö¬
ras i samtliga stater på en gång. För detta
fordras emellertid först 2h majoritet i kon¬
gressen, varefter beslutet skall ratificeras
av 36 av de 47 staterna.
Situationen ställer sig nu sålunda, att

senaten i slutet av förra året debatterat
kvinnorösträtten, varvid 35 röster avgåvos
för oeb 34 mot, alltså utan att den erfor¬
derliga 2j3 majoriteten uppnåddes. I re¬

presentantförsamlingen bade demokrater¬
na till en början lyckats förhindra tredje
läsningen av motionen, men efter de all¬
männa valen i november tvungos de genom

påtryckning från kvinnorösträttsstaterna

nöd likgiltigt hjärta gick icke vår vän
bort från oss, och därför skall hon i
tacksamt minne bevaras, icke blott av
oss, hennes meningsfränder, utan även
av alla, som fått blicka in i hennes
glada öppna väsen.
Hon var vid sin död 46 år gammal

och sörj es närmast av make, kaptenen
vid Gottlands infanteriregemente Axel
Bolin, som förstående och stödjande
alltid stått vid hennes sida.

Sigrid Herlitz.

att giva med sig, och för debatten anslo-
gos sex timmar den 12 januari.
Mr Pethick Lawrence, som var i tillfälle

att åtböra denna debatt, gör först en liten
jämförelse mellan det engelska parlamen¬
tet och det amerikanska och känner sig
tilltalad av att kvinnorna som åhörare i
det senare ej sitta bakom något galler och
likaså på det hela taget av den där inför¬
da bestämningen om tidsbegränsning för
talarna — där finns alltså ej samma möj¬
lighet som i England så ofta begagnats: att
"prata ihjäl" en rösträttsmotion. Och en¬
gelsmannen, som under många år lyssnat
till varje rösträttsdebatt i sitt lands under¬
hus, fick här åter höra alla de gamla väl¬
kända fraserna om "hemmets drottning",
"männens skyddande arm", och "politikens
nerdragande av kvinnornas renhet". Han
behövde inte ens sakna "banden som sät¬
ter vaggan i gång och som styr världen".
Men så kom något för honom nytt, och

det var männen från de stater, där kvin¬
norna redan äga rösträtt, som talade om
de erfarenheter, som där vunnits. Punkt
för punkt uppvisade de ohållbarheten i
motståndarnas argument och yrkade på be¬
vis för att de röstberättigade kvinnorna
äro mindre kärleksfulla mödrar, mindre
dugliga husmödrar, mindre kvinnliga —

därför att de äga rätt att sörja ej endast
för sin egen lilla värld utan även för den
större världen utanför hemmet. Några be¬
vis lämnades emellertid ej, ty det fanns
inga.
Och det är detta faktum, som gör att

fast motionen denna gång avslogs med 204
röster mot 174, den tiden dock ej kan vara

avlägsen, då den skall gå igenom med er¬

forderlig majoritet.

Kvinnornas representanter i den skandi¬
naviska familj erättskommissionen.
Såsom förut meddelats förordnade

den svenska regeringen i somras fru
Emilia Broomé att såsom ledamot del¬
taga i den svenska lagberedningens ar¬
bete. Sedan ha både Norge och Dan¬
mark följt exemplet, i det att från
norsk sida utsetts Höjesteretsadvokat
Elise Sem och från dansk, ögonläkare
Estrid Hein.

Ny rösträttslitteratur.
För att tillmötesgå en från flera håll

uttalad önskan har L. K. P. R:s Verk¬
ställande Utskott gått i författning om
att utgiva de båda föredrag, som höl-
los vid samkvämet på Strand Hotell
den 9 januari, i tryck. "Kvinnorna och
kriget" av Gulli Petrini föreligger fär¬
digt och kan rekvireras genom Röst¬
rättsbyrån till ett pris av 5 öre. "Kvin¬
norna och freden" av Emilia Broomé
utkommer inom den närmaste framti¬
den oeh kan rekvireras från samma

ställe oeh till samma pris. Båda flyg¬
bladen lämpa sig synnerligen väl för
högläsning vid arbetsaftnar och sam-
kväm inom F. K. P. R.

LAGEKSOIV8

SKOmAGAS 11!
Jakobsgatan 18 - Fredsgatan 8

Mer än 14000 kvinnor
försäkrade i

SVENSKM LSF
Skandinaviens största ömsesidiga livbolag.

sjuk-, Til0. oc 12 Ftonagatan STOCKHOLM, 2, 3 o„ 4 tr>* (hiss). Telefoner: Riks 90 12. Allm. 12 50.
%,;ß,rf 0 kirlossningshemmet är tyst och ostört. Soliga rum. All nutida komfort. Orerationsrum. Badrum, med füllst, elektr. ljusbad, med eller utan massage, även för andra än hemmets patienter.'' ^ 2) ~ .strängaste fordringar på hygien uppfyllda. Telefoner i varje våning^ARTHUR FÜRSTENBERG, D-.r ARNOLD JOSEFSON.

Gott dietiskt hord. Fritt val av läkare oeh ackuschörska.
Föreståndarinna HILMA FREDLUND, f. d. föreståndarinna vid Stockholms sjukhem, Skuru o. vid Drottninghuset.



RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

mögenheten förbehålles åt vissa. Det
finns inte ett spår mer moralisk pon¬
dus över en familj, som innehar ett
fideikommiss till favör för en av söner¬
na, än över andra familjer. Finnes det
icke i äktenskapet en levande anda av

rättrådig-het, så är "helgden" bara en
kuliss, som står och ser bra ut, tills den
ramlar vid första stöt.
Föreställningen om de oäkta barnens

givna utanförställande är en mycket
gammal fördom. Visst icke alla t. o. m.
goda och hederliga män och kvinnor
känna, att varje barn är precis lika
heligt och lika mycket i behov av huld
och vård. Där finns ännu åt oss alla
ett vitt fält för upplysningsarbete. Sä¬
kert äro många sinnen ännu stängda,
endast därför, att ingen beslutsamt
klappat på dörren till dem. Men lag¬
stiftningen har också sin skyldighet,
och det saknas inte exempel på fall,
där den fått gå i spetsen och röja väg.
De flesta humanitära reformer ha ge¬
nomförts under veklagan från många
håll. Det länder norska odelstinget till
stor heder att det förstått sin uppgift
och trotsat svårigheterna.
Att sätta ett barn i världen, detta

enkla, stora mysterium — det är dock
någonting. I och med det har jag tagit
upp en skuld till framtiden, och illa
vore, om jag inte sökte ärligt infria
den. Att fuska mig ifrån den dyrbara
plikten, är det icke synd av de synder,
som icke kunna förlåtas? Men med
vilken skamlig liknöjdhet ha vi icke
överallt omkring oss sett den synden
begås, medan vi dock alla säga, att vi
önska en värld av ljus och rättvisa!...
Låt oss åtminstone, i det ännu rådan¬
de mörkret, hälsa med tack och glädje
varje genomförd vilja att lyfta oket åt¬
minstone från några skuldror! Kän¬
slan av egen uppgift, av eget ansvar
får därav ny kraft, ny lust.

Till Europas feiinoir och mödrar.
Från fru Frida Perlen i Stuttgart, vars

fredsintresse redan förut givit sig uttryck
i våra spalter, ha vi mottagit följande
varma vädjan med begäran om införande:
Ännu rasar kriget alltjämt, dagligen for¬

drar det nya offer, sex månader hava för¬
flutit i detta förödande krigs tecken.
Europas kvinnor och mödrar, hur länge

skolen I tåla att edra män och söner, edra
barns fäder mörda och stympa varandra!
Sannerligen, det faller en stor skuld över

oss, nu och i kommande tiders historia, att
vi icke redan hava slutit oss tillsammans,
hava förenat oss i det flammande ropet:
Sluten upp I män att mörda varandra, vi
fördraga det ej längre, vi fordra fred, vi
som fött er, i smärtor fött er, vi ha rätt,
vi ha en helig plikt, om vi ha rätt bära
namnet mödrar, att förda att våra män
och söner söka andra former för uppgö¬
relse mellan folken än detta förfärliga
slaktande.
Kvinnor, mödrar, I haven mycken makt,

som I ännu ej blivit medvetna om — nu är
det tid att icke längre endast bota de sår,
detta mördande krig ger, nu kallar oss den
största uppgift och den största plikt, som

någonsin förelagts oss.
Låt oss räcka varandra händerna, från

öster och väster, från norr och söder, tyska,
österrikiska, franska, belgiska, ryska, ser¬

biska, turkiska och hur de heta alla natio¬
nerna — kvinnor och mödrar!
Låt oss ropa till våra regeringar:
Vi, Europas kvinnor och
mödrar, vi tåla ej längre
detta vansinniga mördande,
med mödrars heliga rätt for¬
dra vi fred!
Gån i millioner och millioner i alla län¬

der till edra regeringar med det ropet och
ingen makt på jorden kan undanhålla oss

fred.

flduoliatnrmnn AKER3EHG och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.

AKTA Schweizer-Broderier
i Rober, Blustyg, Brodyr i längder, säljas

otroligt billigt.
SVENSSONS IMPORTFIRMA

Kungstensgatan 59
2 halvtrappor. Andra huset från Upplandsgatan.

Lama

Central
jobbin

Stomasbitter
utmärka sig genom utom¬
ordentligt lätt gång, myc¬
ket stor hastighet, korta
nålar, stor hållbarhet mot
slitning och stor spole.
Arbeta därför alltid till
ägarens belåtenhet.
En svensk symaskin

bör finnasi hvarje svenskt
hem.

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

ningar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: DROTTNINGGATAN 30.

Filialer: Humlegårdsgatan 11, S:t Paulsgatan 1, Upplandsgatan 34.

Hyg. Ansiktsbehandling
med elektr. vibration och ljusbad, borttagande av
finnar, pormask, fräknar. Missprydande hår med
elektrolyse. Fothehandling. Röda händer behand¬
las. Manicure. , ,

Adéle Elméen,
48 Upplandsgatan, 1 tr.
R. V. 824, Allm. 23091.

Maskinmärkning-
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkehergstorg.

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

KvitingfFågor inför riksdagen.
Hr Helge Bäckström i Första kam¬

maren och br Eriksson i Gränges¬
berg i Andra kammaren ha väckt mo¬
tion om utredning angående understöd,
som ej har fattigvårds karaktär för att
tillförsäkra barn av ensamma mödrar till¬
fredsställande uppehälle och vård.
Motionärerna framhålla först och främst

vår föråldrade och inhumana fattigvårds¬
lagstiftning, som inte erbjuder barnen nå¬
got skydd, utan låter dem i tusental lida
för att försumliga fäder underlåta att full¬
göra sin plikt. Ännu mera tillspetsade äro
förhållandena vid familjefaderns frånfälle,
då änkan endast med yttersta svårighet
kan hålla nöden på avstånd. Motionärer¬
na betona vidare hur betydelsefullt omhän¬
dertagandet av de värnlösa är ur samhäl¬
lets egen synpunkt. Barnen skola en gång
växa upp och deltaga i landets öden och
därför blir deras uppfostran en samhälls¬
fråga av den djupaste betydelse. De fatti¬
ga, ensamma mödrarna ha rätt att kräva
hjälp av samhället när det gäller att upp¬
fostra barnen till dugliga medborgare och
denna medverkan från samhällets sida bor¬
de ingalunda betraktas som fattigunder¬
stöd. Motionärerna påpeka även hur otill¬
fredsställande de ogifta mödrarnas ställ¬
ning är i vårt land och hur partisk lag¬
stiftningen är till männens fördel. I för¬
sta hand är det ju faderns plikt att draga
försorg om barnet, men denna plikt drab¬
bar vanligen i hela sin tyngd mödrarna,
medan fäderna gå fria från ansvar. Sam¬
hället borde därför hjälpa mödrarna till
rättvisa gentemot barnafadern och det un¬

derhåll som kräves för barnens fostran bör
tillförsäkras dem som ett förskott, vilket
sedan skall gäldas av fadern såvitt han det
förmår.

AFFARSREGISTEB
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

ObSm Syster Frideborgs
Sjuksköterskebyrå
Även Sjukhem

R. t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 236 72.

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

Emma Hagelins Syatelier
för finare såväl som enklare klädningar och blusar.

Hornsgatan 45, 2 tr.
Allm. Tel. 1774. Hiss.

E. JS.» Karlssons
BEGRAFNINGSBYRÅ '

29 Klara N. Kyrkogata (2:dra huset fr. Kungsg.)
ombesörjer begrafningar. Order från landsorten
expedieras skyndsamt. A. T. 8409. Riks N. 7 09.

Vaxholms Hotell
rekommenderas, inackordering mottages.

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.-

Rättegångar
bouppteckningar, arvstvister, boskillnad, äktenskaps¬
förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp-
fostringsmål, inkasseringarm. m. utföras fort o. billigt av

VÄRMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYRÅ
R. T. 3712. Götgatan 33, in tr A. T. Br. 2900

Skriftliga förfrågningar besvaras omgående.

SKÅNSK MA T
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong jy
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material och reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barnmorskan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

DÄMERNÅS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar, er-
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisning till

SVENSKA BOKEXPEDITIONEN
STOCKHOLM C.

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

Annonsera i Rösträtt tör Kvinnor.

EDLA SEVERINS SYATEltför finare klädningar och
Hornsgatan N:o 26, 2 tr.

Allm. Tel. Söder 53 43.

Frida Jansso
HEMBAGEßi
14 Kommendörsgatan 14

Beställningar å tårtor och Namnsdaesksd-n, „ ,

Allm. Telefon 29 3p ' %

Damgarderob
48 Upplandsgatan 48

ej
ALLM. TEL. 287 25 - STOCKHOLM

REKOMMENDERAS.

Bisssbesaren "SHK
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Vikta?««.-

Allm. Telefon Vasa 8860.
Beställningar å finare och enklare k

och blusar.
Förstklassigt arbete garanteras

MStt
STOCKHOLM

Klara östra Kyrkogata 3. Allm. Telefon flu
Tillverkar alla slags korgarbeten. Rottiugsflätmnt.

Billigt och starkt garanteras.

BLOMKRUKOl
köpas bäst och billigast hos

I. 3M. MALMGREN
Allm. Telefon 558. «©ödertäljs

l:sta Klass Damskräddeii
Garanteras välgjordt och välsittande a:

till moderat pris.

MATH. PETTERSSONS DAMSKRÅDDB
48 STUREGATAN 48. Allm. Tel. 19314.

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, HalA

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Tel K

Vid behov anlita

N^kterhetsvännernas

Expressbyrå, Kocksgat.
(Hörnet av Nytorgsg. och Kocksg.)

Allm. Tel. 3330. EW!!I

VAR OCH HUB
Grevturegatan 24 B

RÅDFRÅGNING©BYRA
Affärsform edlingar, uthyrningar m. m-

Juridiskt biträde lämnas.

Anna M. Rettig a.t.®R. T. 12680.

Lotten Janssons
Hem- och Finbageri

8
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20 B GREFTUREGATAN 20 B
Allm. Tel. 18359.

Obs.I Endast första klass ingredienser
kor och Tårtor på beställning

laridisba Inkasso-
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. ;.,
t„i —Rättegångar, soliunev rf....Inkasseringsbyrå.
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vöirv.rt arbete garanteras;

O. F. Nordströk
A. T. 11806 DAMSKRÄDüEß*

47 Westerlånggatan 47,2 r.
Modernt snitt! Snabbt utförande
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24 B Grefturegatan. yo
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Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 in tr., '"^['kläder
ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy ^ga:
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är opi
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.
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ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning: utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

IV, ÅRG. STOCKHOLM, 1 MARS 1915. N:r 5.

löSTRÄTT FÖR KYI5TNOR
den 1 och 15 i var månad.

Erinnornas insats i det
kommunala arbetet.
Jed de kommunala valen i Stock-
Im omedelbart förestående kan det

vara av intresse att kasta en blick på
kommunala arbete, som redan ut-

ts av kvinnor. Ett utmärkt mate-
I härför erbjuder den statistik, som
amanfördes till Årstautställningen.
ligt denna, omfattande tiden till maj
i. utgjorde hela antalet kvinnliga

stadsfullmäktige 88, av vilka på Stock-
kommo 8.
tycks som om den kvinnliga

inom stadsfullmäktige
väl tillvaratagits, av de 88 hå¬

ra nära hälften eller 39 invalts i kom¬
mittéer och styrelser av olika slag.
I skolstyrelser och kommittéer för
lande av skolfrågor ha invalts
mindre än 12 av de kvinnliga

stadsfullmäktige. Bland dessa märkas
«'Karolina Widerström och fru Emi-
Broorné g0m ledamöter av översty-

för Stockholms folkskolor. Na-
mrhgtvis ha^de kommittéer, som till-ratts för frågor, som särskilt röra
[«nnor och barn, fått sin del av de

hga stadsfullmäktiges sakkun-
u , av stadsfullmäktige tillsattaraerhetsköinrnittéer ha 6 kvinnliga
fullmäktige _ invalts, 9 äro med-
I« fattigvårdsstyrelser eller' teer för utredning av fattig¬
es 0ck \ en iär en kvinn-

tju: , fullmäktig vice ordförande irahjgvardsstyrelsen.dessa uppdrag få väl i vid-
eniiig räknas höra till de om-

voar kvinnorna ansetts ha sina

har g ter."' ^en deras arbe-
1® där flü anspråk på områ-
uing e? !gf hävdvunnen uppfatt-
faekkunniga °^ente*at sig såsom"emmal' fro sta(dsrevisorer, 5

slag, A fv beredningsutskott av
mmlttpo V1 äul medlemmar

s- öpö v61 utredning av hygg-^var lTedSsfrå?or 1 Södl*
kommitté t-en ^ysfröm ledamot av
^ bamriL ^ j ntredning av hur

1 en minH ± m sträckte sig
%Hiska SfrStad' bekant för sin
^sfulkäkti eJmvald:es ,eP kvinnligkrsamiin « V forestandare för
1 raden1Jt kyrkogärd.
6 kvinnliga SfPP'' som väckts av
,J man kunnat v"11! tige märkas,
i Vunta> en hel serie yr-

Såsom vi kvinnor i de neutrala landen nu lida med dem
i de krigförande, så har, tror jag, aldrig medlidandet ström¬
mat fram inom mänskligheten sedan kristendomens stora tider.
Och jag har intryck av att även de stridande landens kvinnor
känna för varandra. Men det är ej endast medlidandet, som
under dessa månader vuxit hos kvinnorna; det är även viljan
att skaffa sig rätten tili medavgörande i den politik, som —

i och genom krigen — hånar alla deras strävanden inom
den sociala hjälpverksamheten. ELLEN KEY

"Om de teg-e skulle stenarna repa."
Låt plikten som hustrur och mödrar,

som kvinnor bliva något mera och —

större än att lida och — tiga!
Detta är innebörden i de allt talri¬

kare rop, verkliga böne- och ångest¬
rop, som höras från kvinnor och män
i skilda länder, både neutrala och krig¬
förande. Rop som väcka allt flera till
mod och besinning, mod att bryta mot
århundradens krav på kvinnornas
oändliga tysta tålamod och oreflekte¬
rade offervilja, besinning inför krigs¬
entusiasmens suggererande makt att
döva även samvetets röst. Varje dag,
som i blod går ned över nya scener
av synd och våld, raseri och död, blir
ett tyngande ansvar även för dem, som
utan vapen i hand få se en ny dags
sol gå upp.
Till kvinnorna vändas allt flera blic¬

kar, även från männen i fält, med hopp
om att från dem skall komma några
impulser, som mäkta göra kärleken och
det gemensamma intresset människor

kanden om anslag till sociala inrätt¬
ningar, såsom mjölkdroppar, barn-
trädgårdar, skollovskolonier, husmo-
dersskolor m. m. m. m. I Sundsvall
föreslås inrättandet av barnavårdsby¬
rå och i Stockholm hegäres anslag till
den redan befintliga. I sistnämnda
stad har fröken Hedin väckt motion
om uppförande av ytterligare bostäder
åt ogifta arbetare och fröken Månsson
kompletterar med yrkande om anslag
till uppförande av bostadshus åt en¬
samma fattiga kvinnor med barn. Även
i en del andra städer ha liknande
motioner blivit väckta.
En del av de förut omtalade kom¬

mittéerna synas ha tillkommit på
grnnd av dessa motioner.
Kommunalhygienen har berörts i

flera motioner. I två städer föreligga
motioner om inrättande av bostadsin¬
spektion, på andra håll föreslås inrät¬
tande av lekplatser för barn, förbätt¬
rade anordningar av parker och plan¬
teringar, skärpt renhållning m. m.
Även de estetiska synpunkterna, såväl
som pietetssynpunkter då det gällt be¬
varandet av kulturhistoriskt intres¬
santa byggnader, ha varit företrädda
såväl i Stockholm som i landsorten.

och folkslag emellan större än avun¬
den, misstroendet och vinstbegäret.
I tidningen "La Francaise" för den

16 jan. läses följande brev från en
fransk soldat:
"I djupet av en skyttegrav vid fronten

mottog jag 'La Francaise' för den 19 dec.
Jag var ivrig att få höra något om kvin¬
norörelsens vänner och deras ställning till
den nuvarande situationen. Er sympati är
högt värderad, särskilt av dem, som, lik¬
som jag, ägnat sig och sitt liv åt freds¬
saken. Fred på jorden kan endast vinnas
genom tillintetgörande av de militaristiska
idealen.
Efter kriget skola de av oss, som över¬

leva det, ta upp igen vårt oumbärliga ar¬
bete. Och jag tror fullt och fast, att Er
gemensamma strävan i utvecklingens tjänst
skall förekomma upprepandet av denna
syndaflod. Då män och kvinnor i alla land
förstå sin sociala uppgift, skola vi icke
längre behöva frukta för den ena natio¬
nens anfall på den andra.
Framtiden är ljus. Om jag i morgon sli-

tes sönder av det obevekliga ödet, skall jag
gå bort med orubblig tro på mödrarna och
hustrurna bland alla folk.
Jag försöker ingjuta denna förtröstan

hos mina kamrater, då vi tala om kvin¬
norna därhemma, som lida ännu mer än
vi av allt det elände, som kommit över
oss alla.
Genom detta ohyggliga krig har jag kom¬

mit att förstå betydelsen av kvinnornas in¬
ternationella solidaritet. Den skall bliva
hörnstenen i framtidens statsbyggnad.

Anatole Georgin.

I den tyska kvinnotidningen "Die
Frauenbewegung" återgives ur en tysk
soldats brev från ostfronten följande:
"Då man är mitt inne i det, förstår man

först tillfullo krigets vederstygglighet. Jag
har många gånger undrat över, varför icke
kvinnorna fordra fred. Enligt min tanke
är just meningen med alla länders kvin¬
norörelse den, att se till det grunden blir
lagd för ömsesidigt förstående, att hejda
nationalhatet. Kvinnorna måste säga till
varandra: Vi vilja rädda våra män, blods¬
utgjutelse är vanvett. Ett sådant rop från
kvinnorna skulle vinna genklang, ty, ur ci¬
vilisationens synpunkt är ett världskrig
som detta en ohygglighet!"

I ett upprop "Till kvinnor i hela
Europa" skriver Emily Hobhouse:
"Medsystrar! Kriget krossar millioner

hjälplösa. De mest hjälplösa av alla, kvin¬
nor och barn. I Galizien, Serbien, Polen,

Belgien, Ostpreussen, Frankrike och annor¬
städes går folket under. Bistånd i än så
stor omfattning når endast ett fåtal.
Om kriget fortsättes dö de i massor.
Vi fråga: Måste det fortsätta? Kan nå¬

got gott komma av fortsatt blodsutgju¬
telse?

För hundra år sedan förklarade männen,
— liksom de försäkra än i dag — att de
kämpade för att betrygga 'rätten, friheten
och alla nationers oberoende.'

Kriget då lyckades icke betrygga dettn
mål. Kunna vi förvänta, att det skall göra
det nu?

Ty militarism kan icke krossa militarism.
Krig kan icke göra slut på kriget. Där¬
till behövs en starkare makt — andliga
krafter, — som göra vapen mellan stater
lika obehövliga, som de nu äro mellan de
folkslag och provinser, som lärt sig leva
i fred med varandra.

Dagfigen stiga barnens klagoskri från
de frusna träskmarkerna i Polen, från köl¬
den och snödrivorna i Karpaterna, från do
ödelagda vidderna i Belgien, Frankrike
och Serbien, klagoskrin som tränga ut över
gränserna, trots t. o. m. den stränga press¬
censuren, klagoskrin från de uthungrade.
Var är den hederslista, som skall bevara,
namnen på alla de kvinnor och barn, som
stupat och som ännu måste stupa i denna,
kamp? Kvinnor, kamrater! Kan moder¬
ligheten i Europa utan medkänsla vända
sig bort från dessa ångestrop? Skola kvin¬
norna icke förena sig i ädel beslutsamhet
och med en röst, fast på skilda tungo¬
mål, ge uttryck åt ren människokärlek och
medkänsla, bedja, — nej — fordra att kri¬
get upphör, att barnen skonas från kval
och död.
Vi begära icke för mycket, endast vad

kristendomen, civilisationen och moders¬
ömheten dikterar.

Jag såg barn i tusental dö under Syd¬
afrikanska kriget, — en hjärtslitande syn!
Jag ber för alla dem, som nu måste förgås
i tio — och tjugotusental, såvida icke fient-
ligheterna få ett snart slut.
Vill ni icke komma till deras hjälp, in¬

nan det är för sent?"

Från Tyskland kommer samma
fråga.
I "Jus Suffragii" har gång på gång-

stått att läsa de mest gripande och för¬
tvivlade protester mot kriget, av både
tyska, franska och engelska kvinnor.
I det senaste numret skriver Lida Gu¬
stava Heymann, München:

"Europas kvinnor, när skolen I ropa
högt?
Mitt i sommarens härlighet slog det för¬

färligaste av alla krig ned som en blixt och
satte hela Europa i lågor.
Kvinnor i alla krigförande länder gåvo

med högburet huvud och modigt hjärta si¬
na män till fäderneslandets skydd.
Med behärskade anleten läto mödrar

sina söner, flickor sina trolbvade draga ut
till död och fördärv.
Utan rast och ro strävade och arbetade

kvinnorna hemma för att förebygga och
lindra all den andliga, lekamliga och eko¬
nomiska nöd, som denna tid frambesvor.
Sommaren är borta, hösten kom och gick,

nu stå vi mitt uppe i vintern.
Millioner män stannade kvar ute på

slagfältet — hemmet återse de aldrig.
Andra vände hem, brutna, sjuka till kropp
och själ. Städer av den högsta kultur,
platser, där enkla människor bodde och
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LAGERSON8

SKOmAGASIN
Jakobsgatan 18 - Fredsqatan 8

Iilir årets stadsfnllmäktlgval.
Kvinnliga kandidater. II.

De uppgifter rörande Stockholms
kvinnliga stadsfullmäktigkandidater,
som vi i förra numret av Rösträtt för
Kvinnor voro i tillfälle att lämna, kun¬
na nu, sedan högerns och socialdemo¬
kraternas listor blivit klara, fullstän¬
digas.
På högerns lista i tredje kretsen möter

oss ett nytt namn, fröken Thyra Svens¬
son. Fröken Svensson är fodd i Stock¬
holm och idkar sedan 1905 egen verk¬
samhet. Hon är nämligen ena verk¬
ställande direktören för aktiebolaget
Revisionskaminaren. Efter bedrivna
studier blev hon år 1914 meddelad auk-
torisation av Stockholms handelskam¬
mare som revisor.

I fjärde kretsen står sjuksköterskan
fröken Bertha Wellin på omval och in¬
tar tredje rummet på partiets lista.
Fröken Wellin är känd för ett intres¬
serat och målmedvetet arbete inom sitt
fack; hon är redaktör för Svensk sjuk¬
skötersketidning och styrelsemedlem i
Svenska sjuksköterskeföreningen och
i Allmänna försörjningsinrättningen.
Ett nytt namn i samma valkrets är

fröken Edit Kindvall. Ursprungligen
fotograf har fröken Kindvall sedan
1908 tillhört Svenska folkförbundet,
där hon varit ledare för ungdomsverk¬
samheten. Hon är även en av för¬
bundets resetalare och har i landsor-

levde lyckliga, äro förintade, Europas jord
ryker av människoblod — på tysk, på
fransk, på belgisk, på rysk mark skall
människors kött och blod göda jorden åt
framtidens vajande sädesfält.
Millioner kvinnohjärtan bränna av vilda

kval. Intet språk på jorden har ord att
tolka ett så bottenlöst lidande.
Skall det folkförhärjande kriget alltjämt

rasa vidare?
Kvinnor i Europa, vi dröjer Eder röst?
Äro Ni stora blott i att tåla och lida?
Förmå icke Edra mäns och trolovades

och söners millioner sargade kroppar och
själar, förmå icke Edert eget köns fasans¬
fulla lidande att resa Eder till en tlam-
mande protest?
Kvinnor i Europa, varför dröjer Eder

röst med att utså fred? Låt ej häjda Er
av dem, som anklaga Er för svaghet, där¬
för att Ni vilja freden — av dem som säga,
att Ni genom Eder protest icke skola kun¬
na hindra historiens blodiga gång.
Försök åtminstone att gripa tidens hjul

i de bloddrypande ekrarna — gör det med
mod och styrka, med en mänsklighet, som
är vårt kön värdig!
Kom tillsammans i norra eller i södra

Europa, res en flammande protest mot det
folkmördande kriget och förbered freden!
Vänd sedan hem var och en till sitt fä¬
dernesland och upprepa ropet. Gör Eder
plikt som hustrur och mödrar, som vårda¬
rinnor av sann kultur och sann mänsklig¬
het." »

Skola alla dessa suckar och rop, från
soldater mitt inne i helvetesmaskine¬
riet, från kvinnor i tomma hem eller
bland förpinade flyktingar —, skola de
förklinga ohörda0? Skall väl opinio¬
nen kunna väckas, stark nog att nå¬
got förmå1?
Genom århundraden tränger till oss

Olympe de Gouges' hälsning till de
kommande skarorna:
"O, kvinnor, vilka hinder som än re¬

sas framför Er, det står i Er makt att
övervinna dem, Ni behöver blott ha
viljan."

Ellen Hagen.

Äktamatcart
Försumma Icke inbördes testamente! Uppsattes för

Kr. 5: —. Råd och upplysningar Kr. 2: — å

JOH. J:SON CARLOS ADVOKATBYRÅ
Ad. Fredr. Kyrkogata 15. Telefoner, Exam. jurister.

ten deltagit i bildandet av lokalkom¬
mittéer. Sedan Moderata kvinnoför-s
bundets stiftande har fröken Kindvall
tjänstgjort som dess sekreterare.
I femte kretsen intar fröken Stina

Quint femte rummet. Fröken Quint
har redan under en period fungerat
som stadsfullmäktig och därunder liv¬
ligt intresserat sig för alla de frågor,
som falla inom ramen av undervis¬
ning och uppfostran. Under debatten
om frivilligt rödakorsarbete i stadens
folkskolor ivrade fröken Quint för att
detta måtte komma till stånd och när
frågor rörande skolor och undervis¬
ning varit före i vilka även de kvinn¬
liga spörsmålen kommit under debatt,
har fröken Quint i längre anföranden
varmt tagit till orda för de speciellt
kvinnliga kraven. Bland de kommu¬
nala förtroendeuppdrag fröken Quint
bekläder kan nämnas, att hon är
inspektör vid Barnavårdsnämndens
barnhem och revisor för Stockholms
stads folkskoledirektion. För de flesta
torde hennes organisatoriska förmåga
som startare och ledare av Folksko¬
lans barntidning och dess förlag vara
alltför väl känd att här ytterligare be¬
höva omnämnas. Inom Stockholms F.
K. P. R. har fröken Quint nedlagt ett
intresserat arbete och tillhörde i egen¬
skap av kassaförvaltare under en läng¬
re följd av år dess styrelse.
Inom samma valkrets upptar högern

ännu ett namn, fröken Gertrud Eric¬
son. Fröken Ericson, som tagit stu¬
dentexamen vid Wallinska skolan i
Stockholm, idkade därefter studier vid
Göteborgs högskola och har sedermera
tjänstgjort som korrekturläserska hos
Norstedt & Söners förlag, en befatt¬
ning som hon ännu innehar.
Socialdemokraternas lista upptar en¬

dast ett kvinnligt namn, fröken Anna
Johansson, som blivit uppsatt som
kandidat, sedan fröken Gertrud Måns¬
son på grund av hopat arbete, på det
bestämdaste avsagt sig återval. Det är
en dugande kraft stadsfullmäktige i
och genom fröken Månssons avsägelse
går miste om. Var och en vet att hon,
under de år hon verkat i kommunens
tjänst, nitiskt och kraftigt arbetat för
de frågor som stå i samband med fat¬
tigvård, barnavård och nykterhet.
Fröken Månsson fick också på krets¬
mötet mottaga de närvarandes tack
för sitt redbara och plikttrogna arbete.
Fröken Anna Johansson är ett inom

partiet mycket välkänt namn. Hon
har nämligen organiserat de kvinnliga
bryggeriarbetarna och i femton års tid
suttit i deras styrelse. Hon är även
ledamot av Kooperativa kvinnogillets
styrelse och styrelsemedlem i Samor¬
ganisationen. Fröken Johansson är
känd som en ivrig kooperatör och de
frågor som i stadsfullmäktige särskilt
kunna påräkna hennes intresse och
medverkan äro givetvis livsmedelsfrå¬
gan och bostadsfrågan. Varmt över¬
tygad rösträttskvinna har fröken Jo¬
hansson livligt intresserat sig för röst¬
rättsrörelsen och även en tid tillhört
Stockholms F. K. P. R:s styrelse.

Stockholms kvinnor

uppmanas till livligt deltagande i
stadsfullmäktigvalen i huvudstaden,
vilka komma att äga rum:
i andra kretsen fredagen den 12 mars;
i tredje kretsen onsdagen den 17 mars;
i fjärde kretsen fredagen den 19 mars;
i femte kretsen måndagen den 22 mars;
i första kretsen onsdagen den 24 mars.

"Köket räddar fäderneslandet."
Med dessa ord har nyligen en framstå¬

ende tysk nationalekonom uttryckt Tysk¬
lands läge.
De tyska husmödrarna vakna förvånade

upp; de äro ju inte precis vana vid att de¬
ras dagliga arbete i kök och källare till-
mätes någon betydelse. Nu finna de sig
emellertid på en gång som erkända med¬
kämpar i jättekampen. Och fastän de var¬
je dag utan att klaga burit de bördor, som
kriget pålagt dem, har det dock liksom be¬
hövts ett officiellt erkännade för att de

själva skulle våga tro, att deras arbete är
av värde för fosterlandet. Och med snabb
anpassningsförmåga söka de nu på bästa
sätt rusta sig för den ekonomiska strid,
som de ensamma kunna föra till ett för
landet lyckligt slut. Så ha husmödrar
här och var sammanshitit sig till s. k.
Hausfrauen-Bund. Medlemmarna förplikta
sig till största tänkbara sparsamhet i det
egna hushållet och till att söka inverka
på andra i samma riktning. Förbundet
anordnar upplysningsföredrag och särskil¬
da "aftnar" för husmödrar, där erfarna lä¬
rarinnor stå till reds med råd och anvis¬

ningar. Koklåda och kokpåse demonstre¬
ras och recept på billiga och närande mat¬
rätter utdelas. En "krigskokbok" finnes
också för några ören till försäljning.
Grundvalen för dessa kurser är all¬

tid klargörandet av Tysklands verkliga lä¬
ge med avseende på livsmedlen, vad som
finns, vad man får lov att äta, vad man
skall möjligast inskränka och vad man in¬
te får äta alls. Sedan kommer en redogö¬
relse för de till buds stående livsmedlens
olika näringsvärde och anvisningar hur
man kan sammansätta en "krigsmatsedel"
så att den fyller fordringarna på närings¬
värde och omväxling. Det kan ju inte för¬
nekas att krigsmatsedeln betyder en re¬

formering i den borgerliga tyska matlag¬
ningen och lyckligtvis inte alltid till det
sämre. Det tar ju litet tid innan man kan
övertyga en tysk genomsnittsfru om att
det går an att leva utan kött två gånger
om dagen, men det förstår hon, att plik¬
ten nu bjuder en annan matordning än den
traditionella och gör sitt bästa för att an¬

passa 6ig. —

Kvinnorna ha väl alltid i tider av nöd
burit sin dryga del av arbetet och den dry¬
gaste av lidandet, men det målmedvetna,
planmässiga arbete som de nu uppvisa ha
forna tider dock ej skådat. Här ser man

tydligt vad kvinnorörelsen betytt för kvin¬
nornas utveckling. Nu arbeta och lida vi
inte bara som hustrur och mödrar utan
som medborgare, och fullt medvetna om
vårt medansvar. Och allteftersom kriget
fortgår och ger tillfälle till jämförelser och
reflektioner kunna vi ej låta bli att rikta
blicken framåt och undrande spörja: En
gång, när kriget är slut och den stora upp¬
görelsen kommer, skall man då erkänna
kvinnorörelsen? Skall man kännas vid det
erkännande åt kvinnoarbetet, som nöden en

gång framtvingat, eller skall man som så
ofta förr glömma kvinnorna för att åter
komma ihåg dem, när nöden nästa gång
står för dörren. Måste vi kvinnor allt
fortfarande vara nöjda med att få vara med
i farans stund, men hållas utanför i lug¬
nets och välmaktens dagar, och alltså utan
garanti för att dylika sorgespel ej kom¬
ma att upprepas. Det hopade nödhjälps¬
arbetet, den stora sorgen och grämelsen
ger ju för närvarande i de krigförande län¬
derna ej tid och rum för agitation för vårt
erkända medborgarskap. Men gömt är inte
glömt. Vi arbeta inte för belöning, utan
därför att vi inte kunna annat, men dårar,
som ingenting lärt, vore vi, om vi inte ef¬
teråt kräva rätt till medbestämmande, då
det gäller krig och fred.
Nürnberg i febr. 1915.

Signe Wollter-Pfister.

&.-B. JOHN T. LOFGREN & C:i
Kungl. Hofleverantör ■
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Från Internationella kvinnorösträtts»
ansens arbetsutskott i London liar
K. P. R:s ordförande som svar på
centralstyreisemötet avlåtna
adressen inkommit följande skrivelse"
det är oss ett nöje att publicera:
Vi sända den svenska Landsföiei

gen för kvinnans politiska rösträtt4
ra hjärtligaste tacksägelser för
så vänliga budskap, som vi i går
togo. Vi ha stor anledning till'...
samhet mot Eder och mot Sverige,i
som neutralt land, i Eder egenskap
förmedlare av förbindelserna mel
oss och andra länders kvinnor.
Nu mera än någonsin känna vi

som vår plikt och vår rätt att gi
vad vi kunna för att upprätthålla
vänskapliga förbindelserna och att«
ka släcka hatets och misstrons 1
Det har särskilt glatt oss medlei
av arbetsutskottet och miss ShejttfjP
shanks att se -Eder vänliga
ning av vår strävan att i Jus
gii och vårt övriga arbete söka ur
rätthålla den sant internal«
hjälpsamhetens anda, och vi hoj
uppriktigt, att då kriget kommer
ett slut, skall Eder vackra förutsäg
gå i uppfyllelse och vi skola finna i
bland rösträttskvinnor i alla till 1
ansen anslutna länder den goda vilji
icke blivit förkvävd, utan att den m
skall leva upp igen, starkare än t
gonsin.
Vi äro Edra tacksamma

Millicent Garrett Fawcett,
Adela Stanton Coit.
Chrystal Macmillan.
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Ny rösträttstidning.
Mitt under krigsbullret har i ett a

krigförande länderna startats en ny
rättstidning. Det är i England, där
katolska kvinnornas rösträttsförening m ler j
lidna januari utsänt första numret av
egen tidning "The Catholic SufEragist.
är onekligen rätt häpnadsväckande att t
under brinnande krig starta en tidnin? |
detta slag, men det motiveras i en
artikel, där det heter: "Medan i
tappert bära tillfälliga lidanden, er
av alla, finns det miljoner, som
klaga och utan att hoppas, bära
som hela rösträttsrörelsen satt
mål att bekämpa."

utant

Kvinnlig utmärkelse.
I de krigförande länderna hor oj

som oftast att kvinnor, såväl so
på grund av berömliga g^rn|D^
hedrade med sina respektive a ^ ^
nämsta ordensutmärkelser, men
nor i andra länder under norms
landen bli på liknande sätt u m it

dock ännu till de sällsyn a
. p_. ir, nteör horg"'

utnämndeundantag från regeln utgör N°rge'
konungen den 20 februari
ståndarinnan för Kristiania
stalt, fröken Catinca Guldberg,
av S:t Olavsordens första klass,
sia för hennes utomordentliga
för diakonissverksambeten

Var skatt man ß ett
Jo pä

Nykterhetskaféet & Koniij
S:t Eriksgatan 30\.A^itéerocb^
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RÖSTRÄTT FÖR KVIMNOR

pen nya äkteuskapslagfstiftmng-en.
Regeringens proposition framlagd för riksdagen.

flgl. proposition till lag- om äkten-
ingående ock upplösning kar nu
i till riksdagen. Såsom var att
följer propositionen i allt vä¬

stligt lagberedningens kosten 1913
jvgivna förslag; de ändringar som fö¬
rttagits äro både få ock små ock dess-
jp till största delen av rent redak-

J natur. Av lagrådets protokoll,
vidlagts propositionen, ser man
anmärkningar, som där fram-
j mot förslaget; även dessa äro
t hela rätt oväsentliga, ock på de

ji punkter, där de röra förkållanden
sv större betydelse, kar k. m:t i all¬
mänhet lämnat dem utan avseende,
lagberedningens förslag kar under

jn 1913 ganska ingående refere-
i denna tidning, varför kär nedan

„„st lämnas en kort översikt över
le ändringar av mera genomgripande

som av k. m:t föreslagits.
I det första kapitlet, om trolovning,

sakliga ändringar företagits,
hade kär önskat, att bestäm-

om att män under 21 år skulle
fritagna för den skadestånds-

, som enligt 3 § drabbar den,
* ar skyldig till att en trolovning bry-

lan hävdande ägt rum, skulle så
, att åldersgränsen sattes till

den vanliga kriminella ansvarighets-
! eller 18 år. Det har synts lag-
naturligare att här sätta ålders-

usen vid inträdandet av den fulla
kriminella ansvarigheten än vid den

myndighets- ock äktenskapsål-
m, och för min del tycker jag, att

?oda skälen kär äro på lagrådets
- degeringen har dock ej velat bi-
dessa skäl, fast den medger, att
säga sig; huvudorsaken torde

dan att de norska och danska
förslagsställarna ej voro med om nå-

andrmg för sin del på- denna

J önskan, som kommit till svnes
ait 1 detta *353

1 te beredas plats för en modernise-

I l?T1Se 01? de s< k* ofullkom-aktenskapen har varken av lag¬
ar™ r?g®rin£en ens omnämnts.

för dfi nff a förvåna sig över;
bo, q.,,,,] "If ?rad den gamlaJo: dm « te aetls- non est
whingar fr,r " ,:e )aIar om sina
»""■ .tt hän ' ' ,m;,t- kap <=j hellerfe SkaU ta?as t"! dem.
srtte, även m f", te' petltl°n i det-
fee'önskemä? i"11,,6 par apdra
II>:lÄ "Ile„ha inlämnats
i.M va'r. och . „6melleriid icke »v.
skrivelse fin i„ , d, t nu skicka in en
ra"de icke brvtfU •A°ttet ka vederhö-dennaS! B}« om* Skälet, att
faktisk betydd?» a 6 Vara av liten
vaw ett helt Y+ J' S' de^ s^ul"
B hävdas under trnintal-kvinnor'

j1 s°w alltså cl- n r°lovningstiden,
;,et skydd ett }nY+ ,vara * behov av
^fflnade äkténS v Som de ofu11"
£,för del ick?n .kunde giva, kanIle vara riktig g-ii I aven om det
s , pa- Är snl ? icke är
fc £ så att en k?- 1 och för sig,
j!°r Wannens p.--lnna'. som givit ef-Sepå, att l? er» i god tro räk-alia °mstän-

men s<™

vä.u 8 Wot den l '.ilminstone hör
I e!? dom och r^^rclighet, att
jes et!°tusen gånir» v.* 86 drabbar
'lå L /^bar W? oketanksamhet,

C>1' därfär ,u et .lcke «« jota
a

riktlfft; att det varit

ett ytterligt litet fåtal, som under se¬
nare tid begagnat sig av de bestäm¬
melser om ofullkomnade äktenskap,
som vi ha, det är nog obestridligt; men
därav följer ingalunda, att det endast
är ett litet fåtal som skulle ha begag¬
nat sig av institutet, oin de å ena si¬
dan känt till det och det å andra si¬
dan varit så inrättat, att de ansett sig
kunna och vilja honnettemang begagna
sig därav. Ingen människa har tänkt
på att behålla institutet i dess gamla
form; vad som nu skulle begäras vore
endast, att kvinnan skulle få rättens
dom på, att hon den gång hävdandet
begicks var att räkna som äkta hu¬
stru, fast äktenskapet sedermera upp¬
lösts; hon skulle däremot aldrig få nå¬
gon giftorätt eller annan förmån, som
är knuten till det lagvigda äktenska¬
pet. Därtill kommer att ifall ett dy¬
likt moderniserat ofullkomnat äkten¬
skap införts, och det efter några år vi¬
sat sig vara till oemotsägligt gagn för
kvinnorna, så skulle också begreppet
trolovning lätteligen kunna utsträckas
till att omfatta även en del angränsan¬
de förhållanden, som nu icke kunna
räknas dit. Vi tänka härvid på det
alltjämt stigande antal fall av sam¬
manboende i äktenskapligt syfte, som
kallas stockholmsäktenskap. Med dem
«täller det sig så att sålänge förhål¬
landet består, så länge mannen finns
kvar hos sin familj, så länge är kvin¬
nan skyddad; så länge hon faktiskt
har "man och barn" som de andra, så
aktas hon som de andra. Men om man¬

nen dör, eller om han av ett eller an:
nat skäl tar sin mats ur skolan och
övergiver sin familj, så är med ett
slag allt förändrat för henne; då är
hon plötsligt en ogift kvinna med
oäkta barn, och samma värld som för¬
ut behandlat henne som en fullt he¬
derlig hustru, vänder sig mot henne
med all den skoningslöshet, som värl¬
den alltid visat övergivna och värn¬
lösa kvinnor.

I kapitlet om äktenskapshinder ha
heller inga väsentliga ändringar före¬
tagits. I samhand med detta kapitel
hade vi emellertid också ett önskemål
att göra gällande, nämligen att då äk¬
tenskapsåldern för kvinna höjes från
17 till 18 år, då borde också den kvinn¬
liga skyddsåldern höjts, helst upp till
samma ålder. Nu blir det tre år i en

kvinnas liv, då hon ostraffat får för¬
föras, men då hon icke får ingå äkten¬
skap. Man kan visserligen säga, att
i ett .sådant fall skulle k. m:t säkerli¬
gen meddela dispens; det är ju bra
för de få fall, då mannen är nog he¬
derlig att vilja gottgöra sin orätt ge¬
nom att gifta'sig med den förförda;
men i den stora massa fall, då han
alls icke är så sinnad, har han jn nu
en utmärkt position, då han vid fram¬
ställd fordran på giftermål kan svara:
kära ni, det är icke lagligt.

Beträffande lysning och vigsel är
propositionen också, trots några form¬
ändringar, överensstämmande med lag¬
beredningens förslag. Lagrådet hade
här rekommenderat, att man icke skul¬
le begära någon skriftlig på tro och
heder avgiven försäkran om obefint¬
ligheten av könssjukdom i smittosamt
skede, utan övergå till det system med
endast s. k. sanningsplikt, skyldighet
att i tillfälle sådan sjukdom finns före
äktenskapet därom underrätta andra
parten, som de norska oeh danska lag¬
förslagen upptagit, men k. m:t har ej
funnit skäl att frångå lagberednin¬
gens uppfattning. Däremot äro alla
myndigheter fortfarande rörande eni¬
ga om, att man ej, när det gäller köns¬
sjukdom, får begära läkarintyg, ens då
"det finns anledning antaga", att sådan
kan vara för handen. Difficile est sa-

tyram non scribere.
Reglerna om återgång och separa¬

tion och skilsmässa ha ej heller under¬
gått annan än rent formell ändring.
Vid 10 § 6 kap. fäster man sig vis¬
serligen vid, att misshandel skall vara
skilsmässoorsak endast då den gått ut
över andra maken, ej såsom av lag¬
beredningen föreslaget även då den
drabbat barnen; men ändringen inne¬
bär endast att för dessa fall separa¬
tionsvägen anses tillräcklig.
Rättegång skall i äktenskapsmål

fortfarande anhängiggöras genom
stämning utom de fall då båda par¬
terna äro ense, eller den ena är borta
och där man följaktligen varit tvun¬
gen att medgiva ansökan. Vi tycka,
fortfarande att det skulle vara både
enklare och bättre att ha ansökan hela
vägen, men av någon större praktisk
betydelse kan ju detta ej sägas vara.
En verklig ändring är att medan lag¬
beredningen gjort stängda dörrar till
regel i äktenskapsmål, k. in:t vill stän¬
ga dörrarna endast på parts därom
framställda begäran. Här ställa vi
oss på k. m:ts sida; principen om

rättsskipningens offentlighet är en
dyrbar princip, och en parts legitima
önskan att få offentligheten utesluten
torde vara skyddad även med regeln i
dess nuvarande form.
I promulgationslagen har insatts ett

tillägg, enligt vilket barn som avlats
i trolovning, som • måst återgå på
grund av sådan släktskap eller svå-
gerskap mellan föräldrarna, som ut¬
gör äktenskapshinder, skall vara äk¬
ta barn, så snart föräldrarna eller en

av dem varit i god tro. Lagrådet hade
gjort gällande, att ett sådant fall icke
kunde betraktas som en verklig trolov¬
ning och att följaktligen dessa barn
skulle bli sämre ställda än vad i all¬
mänhet fallet är med barn avlade un¬

der trolovning, och för säkerhets skull
har regeringen alltså infört en ut¬
trycklig bestämmelse om, att så ej får
bli händelsen.
Allt gott som kan sägas om lagbe¬

redningens förslag kan alltså också
sägas om k. m:ts proposition; att inga
av de önskemål, som vi kvinnor i tal
och skrift pläderat för, villfarits eller
ens upptagits till behandling, skola vi
ej klandra k. m:t för, så länge vi ha
mera skäl att klandra oss själva.

Anna Wicksell.

Bara skicklighet.
Det var i en 2:dra klass kupé å Väst¬

kustbanan. I ena hörnet vid fönstret satt
en välfödd, mycket astmatisk äldre herre,
som mötte min väns och mitt inträde i
kupén med synbart ogillande, ungefär som
han skulle ha sagt: fruntimmer kan hålla
sig hemma. Vad i herrans namn skall de
resa för?

Vi försökte att göra oss så små och
omärkliga som möjligt och talade endast i
viskningar för att i någon mån försona
vår förbrytelse att — försedda med våra
betalda biljetter till samma pris som hans
— våga taga plats i hans närhet.

— Nej se farbror, är farbror ute och re¬

ser? ljöd plötsligt en manlig röst från kor¬
ridoren och nu följde en å ömse sidor myc¬
ket hjärtlig igenkänningsscen.

— Slå dig ned här, du Henrik — sade
den gamle med uppehåll mellan varje ord
och pekade på bänken bredvid sig — så
får vi språkas ve'.
Den yngre mannen visade sig vara sjö¬

kapten och nu återkommen efter lång borto¬
varo samt ivrig efter nyheter om gemen¬
samma bekanta.

Han frågade efter Pål oeh Per och Karl
och Kristoffer och slutligen kom frågan:

— Nå, hur har Sofie-Louise det? Det
var en så snäll och trevlig flicka?

— Sofie-Louise? upprepade gubben och
flåsandet blev ännu våldsammare. — Jaha,
det är visst och sant en snäll och rar tös
— och duktig sen.

— År hon hos någon av syskonen sedan
föräldrarna dött? frågade kaptenen.

Om Rösträtt för Kvinnor
skriver fru Gerda Hellberg i Karlstads-
Tidningen:
"Den lilla billiga, trevliga, underhållan¬

de och upplysande tidningen Rösträtt för
Kvinnor ingår med 1915 i sitt fjärde år.
Under sin knappt treåriga livstid har den
för sina läsarinnor — särskilt naturligt¬
vis för de mera arbetande i vingården —

blivit en kär oeh omistlig vän, vars an¬

komst ivrigt emotses postdagarna. Till
alla kommer den med ny kraft, ny
värme, ny entusiasm — till dem som

ensamma oeh isolerade i avlägsna bygder
kunde vilja svalna och förtröttas, kommer
den med stimulerande hälsningar från med¬
kämparna hemma och bortom haven. Tid¬
ningen har för den kvinnliga rösträttsrö¬
relsen blivit ett förenande styrkebälte, vars
psykologiska värde ej kan överskattas. Vi
ha inte alltid haft tidningen, och vi veta
vad det vill säga att umbära den. En åter¬
gång till den tiden är nu omöjlig."
Efter en uppmaning till rösträttskvinnor¬

na att stödja sin egen tidning fortsätter
fru Hellberg:
"Men Rösträtt för Kvinnor borde även

läsas och understödjas av alla de kvinnör,
vilka gilla rörelsen och intressera sig för
den, ehuru de av växlande skäl ej kommit
att ingå i någon förening. Under arbetet
med massopinionen 1913 blev det klart, hur
många duktiga oeh intresserade kvinnor
det verkligen finns ute i bygderna, som
varmt oeh helt känna sig solidariska, med
all kvinnornas strävan efter bättre villkor
i samhället. För alla dessa vore det sä¬
kert en stor personlig glädje att genom
tidningen stå i samband med rörelsen.
Till slut torde det vara varken förmätet

eller lönlöst att vädja till de män, som
ivra för kvinnorösträtten, om ett handtag
för tidningen bland deras kvinnliga be¬
kantskapskrets. Tidningen är det bästa
medlet till upplysning om rörelsen. Och
upplysning om kvinnornas rösträttsfråga,
som med var dag rycker dem allt närmare
inpå livet, behöva alla kvinnor, inte minst
de okunniga och likgiltiga."

Nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige.
Till förut lämnade uppgifter från höstens

stadsfullmäktigval har till oss insänts med¬
delande, att i Visby valts doktor Sigrid
Engström (högern) och lärarinnan Vilma
Christiansson (de frisinnade).

— Nähä, svarade gubben — det vill hon
inte, fastän de gott kunde behövt henne —

Johanna har sju barn som ska ha till¬
syn, och Anders har sitt stora lanthus¬
håll me' möeke folk i maten — och så
tog hon plats hos Mauritz, och där sköter
hon om alltihop, både verkstaden och bu¬
tiken.

— Jaså. — Ja, hon lovade att bli duktig,
och gott förstånd har hon alltid haft.

— Ja, men det värsta är, att hon vet
oin'et själv. Och det är inte småsmulor
hon kostar stackars Mauritz. Tänk dig, att
han ger'na — två tusen kronor om året!

— Ja, tvåtusen kronor om året är myc¬
ket pengar, medgav kaptenen.

— Möeke, säjer du? — Gubben tyckte
antagligen att tonen inte var nog kraftig
och tillade därför:
— Det är rent okristligt töcker jag —

för ett fruntimmer! Vad ska hon kunna
bruka en sån summa te? Och ja' säjer
jämt te Mauritz: skelj dej ve'na, säjer
ja', för det kan aldrig gå väl i längden.
Det är så dåligt exempel för andra. Men
Mauritz säjer, att om hon begärde dubbelt
så möeke, så var han tvungen att ge'na det,
för han kan inte åvara henne, så skeckli'
är hon.

— Ja, det är verkligen mycket pengar
för ett fruntimmer, medgav nu den unge

mannen, som tydligen blivit smittad av

den äldres bekymmer — synnerligast när
man betänker att det är inte kunskaper
som skall betalas, utan endast skicklighet.

— Nähä, ser du, det är just det som
är det värsta — flåsade gubben — att det
är bara skecklihet.

Frigga Carlberg.
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En tvsk korrespondent skriver
till Rösträtt för Kvinnor:

Jag har just nu rest igenom det tyska
landet från öster till väster. Vid båda
gränserna står kriget med sitt brinnande
svärd. Men hur är det inne i själva lan¬
det? Är det verkligen krig i Tyskland?
Snälltåget brusar fram punktligt som förr.
Välplöjda och vårdade ligga fälten allde¬
les som förr. Det är bondhustrun som skö¬
ter om jordbruket. Icke en joi*dbit ligger
obrukad. Den djupa, starka moderskärle¬
ken vet att nu behövs vartenda stycke jord,
som kan alstra bröd. Det ryker ur fa¬
briksskorstenarna. De brokiga täpporna,
som omgiva de små hemmen i den lilla sta¬
den, äro snygga och putsade som alltid.
På mjölkkärran, som kommer ifrån lan¬
det, sitter en rödkindad flicka och håller
i tömmarna. Utanför värdshuset står en

kvinna och hälsar värdigt. Den elektriska
spårvagnen far genom den lilla stadens ga¬
tor: God dag fru konduktör! Er man är
i fält!
På stationen som vi fara igenom stå ett

par unga flickor i vita förkläden med ån¬
gande kaffe. De hjälpa till vid Eöda kor¬
set. Järnvägstjänst står det på bindeln om
armen. De springa med rykande -kaffe
längs efter tåget för att se efter, om det är
soldater med, som behöva förfriskning.
På varenda station utefter hela denna väl¬

diga banlängd stå unga flickor, vid varje
tåg erbjudande sina tjänster till vän och
fiende. Det är det enda som påminner en
om kriget under färden mellan de vid¬
sträckta åkrarna, i vilkas refflade, djupa
mylla det nya årets gröda sover.

Jag kommer till en liten hessisk by. Går
vidare till fots från by till by. överallt
pågår jordbruksarbetet. Allt vad händer
har är ute. Skinande av ordning och ren¬

lighet ligga byarna med sina röda, höggav-
lade hus. Skinande stå stall och ladugård.
Nog saknas på de flesta ställen husbon¬
den, sonen, drängen, men husmodern skö¬
ter arbetet med de yngsta tjänarnas hjälp.
I jordkällrarna ute i trädgårdarna ligga

rotfrukterna och de röda kålhuvudena or¬

dentligt uppradade för vinterbehovet. Lant¬

brukarens hustru står på en viktig post
och hon vet det.

Samma korrespondent skriver:
Vem har inte hört talas om de bildade

kvinnor, som nu i alla de av kriget hem¬
sökta länderna organisera och verka för att
minska nöden och eländet, för att mätta
miljoner hungrande, för att sköta sjuka
och giva friska arbete, vem har inte hört
talas om dem, och vem beundrar inte deras
handlingskraft och intelligens?
Men det är inte om dessa kvinnor jag-

skulle vilja säga några ord, utan om de
ensamma, de som leva i de små förhållan¬
dena, långt borta i avlägsna trakter, de
som icke hava någon make, ingen fader,
ingen broder med i kriget, de som icke
hava tillfälle att organisera, att ordna och
verka.

Jag vet ej vem som först omsatte den
förträffliga tanken i handling, men den
blev handling. Ensamma kvinnor, som
själva icke hava några anhöriga, taga vid
regementena reda på, vilka soldater, som
icke hava föräldrar eller andra nära an¬

förvanter, vilka som draga ut utan att va¬
ra föremål för någons omsorg och kärlek,
ensamma som de. De få namnen på dessa
ensamma, som de icke känna, som de al¬
drig lära känna och så välja de ut en eller
par till sina soldater, att vara bärare av
deras välönskningar för fosterlandet. De
ha namnen på dessa okända adoptivsöner
och nu skicka de dem gåvor, sticka och sy
åt dem. I ersättning kommer allt emellan¬
åt ett brevkort från fronten med tack. Jag
läste nyligen ett sådant brevkort till en
okänd moderlig vän: "Hjärtligt tack för
er godhetsfulla sändning med varma ylle¬
saker. Vet ni, vad som hände? Fältposten
kom. Ingen hade något paket. Endast
jag! jag! Den fader- och moderlöse. Jag
fick från er det första paketet i mitt liv."
— Åtta dagar senare stupade han. En
kamrat meddelade henne det och en ensam

kvinna grät över honom, som hon aldrig
känt, och som dock utgjorde det stora le¬
vande bandet, som förenade hennes undan¬
gömda tillvaro med fosterlandets stora sak.
Hon, som aldrig själv varit mor...

Ytterligare ett dokument
till handlingarna.

Vi ha i dagarna hugnats ined ett för
kvinnorörelsens historia högst värde¬
fullt aktstycke, ytterligare ett doku¬
ment till de handlingar, som komma
att utgöra vår "blåa" bok — nej, svarta
bok, ty svart är den för visso.
I och för sig ett sorgligt vittnesbörd

om sinnesriktningen hos dess upphovs¬
män, bör aktstycket i fråga till sitt
fulla värde uppskattas av dem, mot
vilket det är riktat, ty bättre vapen i
vår strid för rättfärdigare förhållan¬
den människorna emellan kunna svår¬
ligen våra motståndare bjuda oss.
Vi, som driva den satsen, att allt

konstlat särskiljande av "manligt" och
"kvinnligt" varit till skada icke blott
för kvinnornas egen fria utveckling
utan även för männen, som makten
haft och hava, och framför allt för
barnen, som skola taga arv efter oss
vuxna, vi behöva i dessa yttersta tider
icke spilla ett enda ord mer på teoreti¬
ska utredningar angående vårt eget
eller mannens väsen. Männen själva
förse oss genom sina handlingar med
vad vi behöva av bevis för vår sats.

Det åsyftade dokumentet utgöres av
ett uttalande från läroverkslärarnas
riksförbunds deputeradeförsamling be¬
träffande kvinnors tillträde till vissa
lärartjänster vid statens läroverk.

Uttalandet inledes med följande ka¬
tegoriska påstående: "Det är först och
främst tydligt, att icke något som helst
statsintresse fordrar kvinnans inträde
som lärare vid de allmänna lärover¬
ken, då ingen med fog kunnat påstå,
att läroverken skulle vinna något vare
sig i uppfostrings- eller undervisnings^
hänseende på en sådan anordning."

Den oinvigde, som läser denna in¬
ledning och vad som därpå följer,
måste naturligtvis få den uppfattnin¬
gen, att lärarna anmodats att yttra sig
om önskvärdheten och lämpligheten av

kvinnors anställning vid
ken, innan förslag till gossläroT(

orundloj,

vad vi
ring, sorn möjliggjorde sådan 0-
ning, förelades Sveriges riksdan1
var och en, som har sig bekant
års riksdag - vi leva i aade^J £— genomförde denna grundlag/"
ring, bör också kunna förstå, att
gon" (till ochI med åtskilliga)W
kunnat pasta, att läroverket4,3te
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vinna, eller åtminstone ej förlora,
en sådan anordning — eljes '
trots motståndarna, som ni
funnos då som nu, grundlagsäniri'
icke blivit genomförd. Att det n
år efter denna grundlagsändring 2
ler att yttra sig om det förslag till! llåt
mare bestämmelser för kvinnors
ställning vid statsläroverken,
av Kungl. Maj:t tillsatta '
nämnden framlagt — det tycks
riksförbundets deputeradeförsaAÄ
haft klart för sig. Åtminstone fi
går det inte av aktstycket i fe
Tvärtom fullföljer deputeradeför;.
lingen så gott sig göra låter sin sji
tagna uppgift som utredare av %
nans" (!) lämplighet icke blott som 1
roverkslärare utan som undervisa.' seei
och uppfostrare över huvud taget 1 tingar
sultatet av dess undersökning blir, i sat sig
både den erfarenhet, som finns, ochiJkvinnaE
nu mer den, som inte existerar,
däråt, att det "på lika starka eller sta
kare grunder kan påstås, att kvinna; fi
användning inom läroverken som i ska iöi
junkt eller lektor för läroverken votpfficielli
mindre gynnsam, som att hon på
verksamhetsområde skulle vara li
dig med mannen" — varför den illia censorei
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församlingen också helt och
styrker förslaget i fråga.
Var i detta aktstycke uppenbarar sjtoril

den så högt prisade manliga överläi
senheten i intelligensen? Var
ska tänkandet, sinnet för realiteü
etc., alla dessa egenskaper, som
nen i alla tider förklarat vara utms
kände för dem själva och
hos oss kvinnor? Om vi nu med lß
nad måste konstatera, att allt
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Södra K. F. U. K. och
arbetslösheten.
En ovanlig fabrik.

En gren av det nödhjälpsarbete som
organiserats av kvinnor och som i hög
grad är ägnat att påkalla allmänhe¬
tens uppmärksamhet och intresse är
den verksamhet som Södra K. F. U. K.
satt i gång, och som ger sysselsätt¬
ning åt ett 100-tal arbetslösa flickor.
Kristiderna ha, som vi alla veta, åvä-
gabragt en stagnation på åtskilliga om¬
råden, med ty åtföljande arbetslöshet,
och de kvinnor som satt sig i spetsen för
nödhjälpsarbetet ha träffat problemets
kärna genom att lägga huvudvikten
vid att skaffa de hjälpsökande arbete
och inte underhåll, vilket senare måste
kännas i någon mån kränkande för
dem som hittills försörjt sig genom är¬
ligt arbete, men på grund av vidriga
omständigheter gått detta förlustigt.
De riktlinjer efter vilka Södra K. F.

U. K. startat sin hjälpverksamhet kun¬
na därför betraktas såsom synnerligen
sunda. De äro den grund på vilken all
hjälpverksamhet, för att kunna bli ef¬
fektiv, måste byggas. Det är en art
av hjälp, som inte kan undanstökas i
ett flyktigt ögonblick, utan fordrar
tankearbete, intresse och organisa¬
tionsförmåga, men som därför blir så
mycket mera omfattande i sina verk¬
ningar.
Södra K. F. U. K. har redan länge

haft sina försänkningar bland indu-
striarbeterskorna, och när kristiden
gjorde sig kännbar, inbjöd föreningen
arbeterskorna till ett överläggningsmö¬
te, där olika planer till arbetsmöjlig¬
heter lades fram. Då en massa kvin¬
nor som arbetat inom tobaksindustri¬
en blivit entledigade, och det i första
hand gällde att dra försorg om dessa,
tog fru Agnes Ingelman initiativet till

startandet av en påsfabrik, enär detta
slag av arbete måste vara särskilt
lämpligt för dem, vilka ägnat sig åt
en sysselsättning som fordrar händig¬
het och fingerfärdighet.
Tobakstrusten upplät lokaler med

fri värme och upplysning i sina lager¬
rum vid Brännkyrkagatan 45. Här
sysselsättas nu 70 arbeterskor i ljusa,
väl uppvärmda salar, som på den be¬
sökande göra ett mycket gott intryck.
Väggarna äro målade i en ljusgrön
ton, fönsterna äro försedda med oran¬
gegula gardinkappor och vid de långa
borden sitta unga flickor med papp-
inaterial och stora klisterskålar fram¬
för sig, medan fingrarna ivrigt rulla,
skära, klippa och klistra de olika före¬
mål som tillverkas. Fabrikens före¬
ståndarinna, fröken Murray, har varit
statens slöjdinspektris i Amerika och
besitter därför en stor sakkunskap, och
under henne arbeta två fackutbildade
verkmästare.
Idén med påsfabrikationen, som var

första anledningen till fabrikens star¬
tande har man mer och mer börjat
slopa på grund av att den betalar sig
så dåligt, och har man i stället ägnat
sig åt tillverkningen av flugfångare,
vattentäta turistbägare, skrivbordsun¬
derlägg, kartonger, diverse småsaker
samt något som i särskilt hög grad
torde komma att ådraga sig husmöd¬
rarnas uppmärksamhet, nämligen en
av hemkonsulenten fröken Thora Holm
uppfunnen, ny typ av koklåda, i vilken
man till och med kan grädda bröd.
En annan sak, som blivit så omtyckt
att den blir såld lika snabbt som den
hinner tillverkas, är de orientaliska
pärlorna, vilka begagnas som pryd¬
nadssaker åt barn och ungdom.
Flickorna arbeta på ackord och sta¬

tistiska tabeller över arbetet visa hur
yrkesskickligheten stiger. I samband

med fabriken är skolkök anordnat och
här få arbeterskorna frukost och mid¬
dag, varjämte i en annan sal ända upp
till 600 arbetslösa dagligen inta sina
måltider. Ett liknande skolkök är in¬
rymt i en mindre lokal på Götgatan,
och i Föreningens lokal på östgötaga¬
tan pågår den sedan flera år tillbaka
startade husmoderskolan, där 26 ele¬
ver mottagas och utbildas till dugliga
tjänarinnor.
Detta är de yttre konturerna av det

arbete som organiserats. Det inre syf¬
tet och den bärande principen är inte
bara att utbilda yrkesskickligheten,
utan att även ge individen det mora¬
liska stöd, som var och en behöver i
kampen för tillvaron 'och som kom¬
mer till stånd genom sammanhållning,
möten och intellektuella förströelser.
I påsfabriken har en klubb bildats som
sammanträder en gång i veckan och då
hålles föredrag samt idkas sång och
musik. Även K. F. U. K. som sådan
anordnar olika sammankomster och
programmet för dessa uppgöres för
varje kvartal i samråd med arbeter¬
skorna själva, som också äro repre¬
senterade i föreningens styrelse. Fru
Ingelman hade fått det allra bästa in¬
tryck av de unga arbeterskor som vo¬
ro anställda vid fabriken och särskilt
hade hon fäst sig vid det draget, att
ingen enda visade någon bitterhet över
de förhållanden, som nu med sådan
tyngd drabbat hela deras kår. De möt¬
te motgångarna med stum resignation
och grepo ivrigt det arbete som er¬
bjöds.
Men liksom allt ideellt i världen är

även Södra K. F. U. K. till en ganska
väsentlig grad beroende av det mate¬
riella goda, ty utan medel kan den ju
inte existera. Föreningen saknar näm¬
ligen alla fonder. Den har av Stock¬
holms stad 800 kr. om året, till hus¬

moderskolan betalas 4,000 och
hjälpsverksamheten 1,000 från dra
ningens centralkommitté. Tobaks
sten har endast upplåtit lokalerna
1 juni och då kan man förstå att fe
eningen arbetar under ganska os
förhållanden.
Emellertid kunde nog litet var

ga sitt strå till stacken genom att W
av de saker som tillverkas och V
igenom bidraga till en ökad omsäW
Då kunde det ju vara hopp om att
briken i framtiden' skulle komina
bära sig, ehuru detta till en de
svåras genom den ofta oinby
betskraften.. Principen är ju att»
fa arbete åt arbetslösa och om P1
eller anställningar erbjudas,
flickornas skyldighet att aDtag
sa och lämna plats åt nykcmn <
Men detta måste givetvis i ^
inverka på den uppdrivna yr
ligheten som först efter trag®
och vana uppnås. Sainlingsru ^
står tyvärr ännu tomt me #

gar och de som ha fyllda ^
förrådsrum kunde uträtta ^ s
ning genom att sbaöÄ 1 ^
smula vardagstrevnad och
i det rum där de kunna vi
middagsrasten. .

Skulle inte den privata
ten vara tillfyllest för ^ U
det arbete som genom bo «0
K:s handlingskraftiga *e att %
satts i gång, får man^hoPP^ ve,|
ten ingriper och räddar^
från att splittras av ti arb
stormar, ty en fabrik, d< ^ t)
och samhörighet rader, ^ jeaiitet
■serad på en grundval av ^
människokärlek, är en Sc , $ ja>
företeelse, att den icke
läggas av brist pa me j deS tid o£'
utvidgas i den mån de leaa
krafter det medge. G. »•
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där tyvärr icke är tillfin-
[ måste vi med verkligt be-
bekänna, att vi där sakna,

j -i skatta ändå högre: det manliga
ock självkänslan, som förbjuder
landet av annat än blanka va-

Tnch nppen, ärlig strid.
Att lärarna vid de allmänna larover-

' L-p äro hågade att om platserna
I dessa konkurrera med kvinnliga

»inj iranter, det visste vi förut och det1 •

j i in ineen förmena dem ratten att
atnrlijb då d? »nder J"8»*?- k att dölja sig bakom statsnyt-

. brecia rygg och alltjämt skjutan-
Jeuna som en säker sköld framför
ieke sky att med obevisade påstå-
>n och generella antaganden som

projektiler anfalla kvinnorna som un-
[ervisare och uppfostrare över lag, då
g de sannerligen icke mycket kvar av

os mantel att drapera sin
skröplighet i.

r vad skall man säga om följan-
passus i det märkliga aktstycket:

'Det torde också kunna sägas, att kvin-
i åtskilliga ämnen (t. ex. inatema-
ich språkens grammatik) och i av-
de på att upprätthålla vissa ford¬

taget. ringar på resultat i studierna icke vi-
g blir, !at sig mannen jämnbördig, liksom att

hinnan även på undervisningens om-
e är mannen underlägsen i fråga
initiativ och självständighet."
arpå stödja sig hrr lärare i dessa
i förmodanden och påståenden! På

irken vefofficiella uttalanden av de enda, som
och sakkunskap att ytt-

ira likvi ra sig i frågan: Kungl. överstyrelsen,
en illuscjcensorerna vid studentexamen, inspek-

eller föreståndare för enskilda
lek- och samskolor, eller andra auk-

nbarar s loriteter! Ingalunda. De veta, såväl
vi, att sådana för lärarinnekåren

r det k graverande uttalanden icke existera,
realitet Vi veta däremot, och kanske också hrr

are, att uttalanden i motsatt rikt¬
ig förefinnas och hänvisa intressera¬

ts till lärarlönenämndens betänkande
med let tond 2,

de citerade orden väckt allmän
ndignation i lärarinnekretsar, är ju
helt naturligt, och man har också från

offentligt protesterat emot
Att Stockholms lärarsällskap in-

i deputeradeförsamlingens
utan att — åtminstone så

man av tidningsreferat kunnat
i iAr 1 ,^enna Punkt reservera sig,
! r *°ke saken. Frånräknat en

uppsats i en Stockholmstid-
undertecknad Läroverkslärare,
manligt lärarhåll icke någon

g gensaga inlagts mot tillväga-
wet att med obestyrkta uttalan-

miena yrkeskamrater eller vem
vara månde. Man skulle dock tyc-

ick. ^les^åudarna för de enskilda
II »H i ■■ sajaskolorna vore närmast
ivIrTf?ag taga tm orda- Man
År r]pfa j ocb yäntar förgäves.
ing griDPr iSt' °m djUp förstam"
'11 vSi kvinnor vid en i dettaDMkkg:en oväntad erfarenhet! Att
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ia(tgrea. M.. „ „Marta Philip.

Alby F. K. P. R. hade offentligt möte i
Ånge den 14 och i Alby den 15 febr. med
föredrag av fru Augusta Widebeek om
"Kvinnorna inför det nuvarande tidsläget".
Hälsingborgs F. K. P. R. hade den 12

febr. årsmöte å hotell Continental, varvid
års- ocb revisionsberättelsen upplästes och
godkändes. Därefter företogs val av sty¬
relse, varvid hela den avgående styrelsen
återvaldes: fru Kristina Borg, ordf., du-
Hanna Christer-Nilsson, v. ordf., fru Sigrid
Björkman, fröken E. Bölling, sekr., fröken
O. Francke, kassör, fruarna L. Månsson och
Högstedt-Olsson. Suppleanter fru A. Fa¬
gerström ocb fröken -S. Wennberg. Till
revisorer återvaldes fröknarna L. Deshayes
ocb S. Greviilius samt till deras supplean¬
ter fröken E. Lmestadius och E. Witt. Frö¬
ken E. Bölling gav därefter en livlig ocb
intressant redogörelse för centralstyrelse¬
mötet i Stockholm. Musik för piano och fiol
utfördes av fröken Löfgren ocb hr Gösta Fo-
gelberg, och mottogs med stort bifall. Skol¬
lärare Herlin uppläste på sitt utomordent¬
ligt roliga sätt en humoristisk berättelse
av Wranér, vilken väckte stor munterhet
bland den talrika publiken.
Karlstads F. K. P. R. hade onsdagen den

10 febr. sitt första samanträde för termi¬
nen, till vilket medlemmarna synnerligen
talrikt infunnit sig. Programmet för af¬
tonen upptog redogörelse för centralstyrel¬
semötet 1915 samt diskussion — som blev
synnerligen livlig — över ämnet: "Hur bör
rösträttsföreningen leva och arbeta under
1915?" Man beslöt att under våren åter¬
upptaga det biidningsarbete, som förenin¬
gen igångsatte 1907, men som sedan tynade
av. Både den boksamling, som då inköp¬
tes för medel tecknade av föreningsmed¬
lemmarna, och inte minst den då vunna t -

farenbeten om arbetets planläggning viüe
man nu draga nytta av.
Efter sammanträdet voro de närvarande

av styrelsen inbjudna på te med hembakat
dopp. 50 prenumeranter på tidningen an¬
tecknades vid mötet.

Kilafors-Hanebo F. K. P. R. hade lör¬
dagen den 13 febr. ett offentligt möte med
ett varmhjärtat, humoristiskt föredrag:
"Kvinnorna inför det nuvarande tidsläget",
av fru Augusta Widebeek, som godhets-
fullt stälit sina krafter till förfogande. —

Den 17 febr. hade föreningen ordinarie års¬
möte med styrelseval. ' Till ordf. och cen¬
tralstyrelsemedlem valdes fru Anna Tybell,
till v. ordf. ocb centralstyrelsesuppleant fru
Anna Skogsberg, till kassaförvaltare fru
Anna Thunér, till sekr., fröken Beda San¬
delin, till vice sekr., fröken Cecilia Ax-
iund. Årsredogörelse upplästes. Förenin¬
gen bar under 1914 haft 2 styrelsesamman¬
träden och 8 föreningsmöten. Förenings¬
mötena hava tillika varit studieaftnar med

förtvivlade försök att få den illa åt¬
gångna fålen på fötter igen fortfara
att som hittills våldsamt dra i ena

tygeln, allt under det de envisas att
låta den andra vara overksam, de äro
ju på förhand dömda att misslyckas.
Nej, ett kraftigt tag från båda sidor är
tydligen av nöden — läget är i varje
fall betänkligt nog.
Är man verkligen naiv nog att tro,

att kvinnor, som känna sitt medbor¬
garansvar, men ännu vänta på sin
fulla medborgarrätt, skola låta sig av¬
spisas av än så många inkompetens¬
förklaringar från manligt håll! Vi ha
nu fått nog och övernog av dem. Yi
avvisa en gång för alla allt obehörigt
förmyndarskap och kräva rätten till
fri tävlan med männen på alla arbets¬
områden, dit vår håg och våra anlag
kunna peka. De sista hindren för den¬
na vår frihet skola förr eller senare
falla. Det vore hedrande för den man¬

liga intelligensen, om männen kunde
inse detta, och hedrande för den man¬
liga karaktären, om de handlade i en¬
lighet med sin övertygelse.

Dixi.

kortare anföranden i sådana ämnen som

landstingens sammansättning' och uppgif¬
ter, riksdagens sammansättning och ar¬
betssätt m. m. Fru Anna Tybell re¬

dogjorde för centralstyrelsemötet. Med an¬
ledning av centraistyrelsemötets uttalande,
att lokalföreningarna själva skulle få av¬
göra lämpligheten av att medverka vid lös¬
ningen av sådana humanitära frågor, som
särskilt intressera kvinnorna, som t. ex.

nykterhetsfrågan och fredsfrågan, ansåg
sig föreningen lia rätt att besluta in¬
stämma med de föreningar i kommunen,
som uttalat sig för fet lokala vetot. Be¬
slutet fattades enhälligt.
Kristianstads F. K. P. R. hade den 3

febr. anordnat ett samkväm, vartill all¬
mänheten inbjudits. Föredrag hölls av fru
Anna Heurlin från Lund över: "Leonora
Christina Ulfeldt". Under en paus i det
intressanta och innehållsrika föredraget
sjöng fröken Gerda Sporrström en psalm,
diktad av Leonora Christina Ulfeldt i fän¬
gelset. Efter föredraget vidtog samkväm
med tesupé, sång och musik. Den ange¬
nämaste stämning rådde och samkvämet
var talrikt besökt.

Lysekils F. K. P. R. samlades till möte å
Grand hotell den 23 januari. Där beslöts,
att sekreteraren å föreningens vägnar skul¬
le underskriva den petition om tillfälligt
rusdrycksförbud, som Vita bandet skulle
framlägga inför konung och riksdag. Vi¬
dare bestämdes, att föreningen skulle fort¬
sätta med sitt förra hösten påbörjade arbe¬
te att förfärdiga babyutstyrslar, vilka se¬
dan av stadens barnmorskor skola få ut¬
delas till behövande. Efter mötet vidtog
samkväm med tédrickning.
Malmö F. K. P. R. hade den 8 febr. sitt

första sammanträde för året, då ordf. re¬

dogjorde för centralstyreisemötet ocb för
Kvinnornas uppbåds verksamhet i Malmö.
Ett från Vita Bandet inkommet förslag an¬

gående föreningens deltagande i kvinnor¬
nas stora förbudspetition avslogs, enär det
ansågs överflödigt att föreningen deltog, då
centralstyrelsen uttalat sin anslutning.
Däremot ville man understödja Vita Ban¬
dets arbete på att söka utverka lokala re¬
striktioner i rusdryckshanteringen i sådan
riktning, att de understöd, som under kris¬
tiden utdelas, ej må ödeläggas på sprit.
Motala F. K. P. K. hade d. 15 febr. sitt an¬

dra sammanträde under året. Ordföranden
uppläste delar ur sista cirkuläret. L. K. P.
R:s stadgeändringsförslag antogs och lika¬
så godkändes den av sekreteraren upplästa
årsredogöreisen. Centralstyrelsesuppleanten,
fröken Wijkmark, som i år bevistat cen¬
tralstyrelsemötet, höll en redogörelse där¬
över, som med stort intresse åhördes. Fru
Törnkvist, v. ordf. talade om vikten av att
kvinnorna deklarerade och hänvisade till
en artikel i ämnet, som hon fått införd i
tidningen Motala. Nämnda tidning bar ut¬
lovat en "Kvinnornas spalt", vilken även
står till F. K. P. R:s förfogande. Förenin¬
gen planerade en Fredrika-Bremer-afton
som allmänt möte och beslöt återupptaga
studiecirklarna.
Norrköpings F. K. P. R. hade den 25

januari allmänt möte med arbetsafton för
Landstormen. Sedan föreningsangelägen¬
heterna dryftats vidtog arbetet. Det är
huvudsakligen genom förfärdigandet av
varma band- och fotbeklädnader, som för¬
eningen bidrager med sitt strå till stacken.
Material och modeller tillhandahållas med¬
lemmarna. De färdiga arbetena komma se¬
dan att. överlämnas till Kvinnornas upp¬

båds landstormsavdelning. — Té serverades
under en paus i arbetet. Till aftonens trev¬
liga stämning bidrog vidare en förenings¬
medlem genom underhållande uppläsning.
Sandvikens F. K. P. R. hade den 17 febr.

ett talrikt besökt möte. Sedan en del för¬
eningsangelägenheter ordnats, läste frök¬
narna Hanna Eldb ocb Maja Olsson till¬
samans en dikt av Karlfeldt ocb fröken
Lilly Nilsson en av Frödings "Värmlands-
pascliaser". En novell av Elin Wägner, "På
ålderdomens bänk", lästes av fröken Astrid
Eriksson. Till sist höll fröken Mia Ljung¬
kvist ett synnerligen intressant föredrag
över "Kvinnan förr och nu". De närva¬
rande hade en angenäm afton.

STADENS OCH
ORTENS MEST

ANLITADE AN¬

NONSORGAN

STADENS OCH
ORTENS MEST
SPRIDDA TID¬

NING
SODERTELGE TIDNING
ALLM. T. 231 O. DEHN RIKS T. 23

Allt staga clvlltryok utforos val ossh punktligt samt till myokot moderat pris.

GYNNA SÖDCRTELGE TIDNINGS TRYCKERI!

Skara F. K. P. R. höll den 11 februari
sitt årsmöte, varvid val av styrelse före¬
kom. Den förutvarande styrelsen omval¬
des och utgöres av följande medlemmar:
fröken Clara Wallmark, ordf., fru Jenny
Veländer,, v. ordf., fru H. Haldin, sekr.,
fru H. Torgny, v. sekr., fru L. Appelgren,
kassaförvaltare, fru E. Lundquister, fru I.
Larson ocb fru L. Holmquist. Till reviso¬
rer utsågos fru H. Silfverhjelm och fru N.
Ödberg.
Stockholms F. K. P. R. hade tisdagen den

23 febr. sammanträde i K. F. U. Iv:s lokal.
Sedan centralstyrelsens förslag om stadge¬
ändring behandlats såväl som det på före¬
gående möte antagna förslaget om ändring
av Stockholmsföreningens stadgar, 'höll se¬
minarieadjunkten fröken Anna Sörensen
föredrag om Lärarelönenämndens löne¬
principer, varpå en iivlig diskussion följde.
Söderköpings F. K. P. R. hade den 11

febr. möte och samkväm å Hushållsskolans
lokal. Sedan medlemmarna uttalat sitt bi¬
fall till L. K. P. R:s stadgeändring upp¬
läste ordföranden ett tacksamhetsbrev från
ordföranden i Kvinnornas uppbåd för barn¬
kläder emottagna att utdelas till nödställ¬
da familjer. Därefter redogjorde fru Mal¬
la Grönlund för senaste centralstyrelsemö¬
tet. Sedan beslut fattats att under den
kommande tiden till förmån för Landstor¬
men anordna s. k. stickaftnar i familjerna
tvänne gånger i månaden, vidtog ett ange¬
nämt samkväm.
Västerås F. K. P. R. hade måndagen den

25 januari ett talrikt besökt föreningsmöte,
därvid ordf. fru Nina Andersson redogjor¬
de för Landsföreningens 12:te centralsty¬
relsemöte. Därefter beslöt föreningen, att
under februari—mars anordna en sömnads¬
kurs för kvinnor ur arbetsklassen, för att
under nuvarande tryckta tider bringa hjälp
och undervisning åt mindre bemedlade. Vid
lektionerna, som skulle pågå två kvällar i
veckan under cirka 8 veckor, skulle för¬
eningsmedlemmar hjälpa till. Intresset var
mycket stort för saken, och gåvor i form
av tyger och penningar anmäldes.
Örebro F. K. P. R. höll ordinarie möte den

2 februari, då ordf. fru Elsa Perselli pä
ett instruktivt och medryckande sätt redo¬
gjorde för centralstyrelsens förhandlingar.
Efter rapportens avlämnande bringade för¬
eningen fru Perselli sin hyllning. — I
anslutning till en från Vita Bandet in¬
kommen skrivelse, beslöt föreningen in¬
stämma i kravet på rusdrycksförbud under
nu rådande kristid. Vad beträffar ett ti¬
digare inkommet förslag, att till förmån
för Kvinnornas uppbåd anordna en afton¬
underhållning, meddelades att detta nu vo¬
re obehövligt på grund av den oväntade
stora penninggåva, som ställts till "Upp¬
bådets" förfogande. Mötet som var anord¬
nat som samkväm, omväxlade med arbete
för Landstormen, musik av fröken Borell
ocb solosång av fröken Dyberg. Ordf. slöt
det hela med en varm maning till de när¬
varande, att till nästa möte söka värva var
sin nya medlem åt föreningen.

Samkvämsaitar i Stockholm.
Stockholms F. K. P. R. har på initia¬

tiv av fru Hilda Sachs beslutat att en

gång: i månaden anordna samkväms-
aftnar i syfte att föra föreningens med¬
lemmar i närmare kontakt med varan¬

dra. Dessa samkväm komma att äga
rum den andra måndagen i varje må¬
nad kl. halv 8 e. m. i Margareta hus¬
hållsskolans lokal, Drottninggatan 71 A
med början den 8 mars. För att sam¬
varon ej blott må bli "til lyst", utan
även ett rikare tankeutbyte äga rum,,
komma diskussioner att anordnas. Var¬
je deltagare har att erlägga en sum¬
ma av 50 öre, i vilket pris även inbe-
räknas te med bröd. Föreningsmed¬
lemmar äga frihet att till samkväms-
aftnarna medtaga gäster, och de med¬
lemmar av F. K. P. R. i landsorten,
som vid nämnda tillfällen befinna sig
i Stockholm, äro hjärtligt välkomna.

Stockholms F. K. P. R:s arbetsaftnar

pågå alltjämt och komma sannolikt att fort¬
sätta t. o. m. mars månad. Varje torsdag
afton kl. halv 7 e. m. samlas föreningsmed¬
lemmar å Rösträttsbyrån till arbete, ocb
önskligt vore att återstående arbetsaftnar
blevo talrikt besökta. Underhållning i
form av högläsning eller något kort före¬
drag äger varje gång rum. Modeller till
olika praktiska ocb varma ylleplagg finnes
till påseende; garn, stickor eller virknålar
tillhandahållas även.



RÖSTEÄTT FÖR KVINNOR

Meddelanden från V. U.

1. Den 20 februari utgick tiden för
insändande av årsberättelser, m. m. till
L. K. P. R:s sekreterare. 60 föreningar
hade då insänt berättelser, alltså knappt
en tredjedel av samtliga till L. K. P. E.
anslutna lokalföreningar. Detta resul¬
tat måste, i betraktande av de enträg¬
na uppmaningar, som vid flera tillfäl¬
len riktats till föreningarna, få anses
synnerligen dåligt. Varje förenings¬
ordförande bör därför tillse, att års¬
berättelsen, där så ej redan skett, oför-
dröjligen insändes till L. K. P. R:s sek¬
reterare.

2. F. K. P. R:s styrelser påminnas att
vid nästa föreningsmöte upptaga den
av Centralstyrelsen vidtagna stadge¬
ändringen till behandling.

3. Utgivandet av fru Emilia Broomés
"Kvinnorna och freden" har på grund
av förf:s strängt upptagna tid måst
uppskjutas.

Samhällsupplysning.
Ystads F. K. P. R. har under tiden 8

febr. — 25 mars anordnat en kurs i sam-

hällslära, som lovar att bli både instruk¬
tiv ocb givande. Bland de olika föredrag,
som komma att hållas, märkas: Skattelag¬
stiftningen av jur. stud. fröken Elisabet
Nilsson, Äktenskapslagstiftningen av jur.
kand. fru Anna Wickseil samt Fattigvårds-
oeb barnavårdslagstiftningen av folkskole¬
inspektören M. Strandberg.
Kursen tog sin början den 8 febr. i ele¬

mentarläroverket för flickors högtidssal.
Sedan de närvarande unisont sjungit Sten-
hammars Sverige, höll Ystads F. K. P. R:s
ordf., fru Maja Strandberg, ett kortare an¬

förande, vari hon angav kursens ändamål
och även framhöll betydelsen av kvinnor¬
nas insats i det samhälleliga livet. Sedan
fru Strandberg förklarat kursen öppnad,
lämnade hon ordet åt läroverksadjunkten
Fredborg, som enkelt och lättfattligt ut¬
vecklade sitt föredrag om Hur riksdagen
arbetar. Föredraget mottogs med livliga
applåder av kursdeltagarna, som uppgingo
till ett antal av 180 personer, däribland även
en del män.

Kvinnor i kommunalförvaltningen.
I Köpings barnavårdsnämnd: fru Emelie

Johansson.

I Väst-erås fattigvårdsstyrelse: 2 medlemmar
och 7 vårdare.
I folkskolestyrelsen: 1 medlem.
I fosterbarnsnämnden: 7 medlemmar, varav

en är ordförande.
I pensionsnämden: 2 medlemmar och 2 supp¬

leanter.
I arbetarinstitutets styrelse: 1 medlem.
I livsmedelskostnadskommittén: 2 medlemmar.
I olika donationsnämnder: 3 medlemmar.
I Årdala pensionsdistrikt liar fröken Eva

Adelsvärd förordnats till ordförandesuppleant.

Den internationella socialdemokra¬
tiska kvinnodagen äg-er rum den 7
mars och kommer i år att ägnas åt
Freden.

Också en protest.
En amerikansk tidning berättar, att när

kvinnorna började studera medicin, prote¬
sterade en känd läkare häremot av det skä¬
let, att han kostat en stor penningsumma
på sina studier och han skulle med all sä¬
kerhet icke gjort det om han vetat, att lä¬
kareyrkets anseende skulle komma att min¬
skas genom kvinnors tillträde till det¬
samma.

Gynna
Rösträtt för Kvinnors

annonsörer!

flduoftatfirman 9HEH8EHS och 5GHBÖDEH
Luntinakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE

ÅKTA Sehveizer-Broderier
i Rober, Blustyg, Brodyr i längder, säljas

otroligt billigt.
SVENSSONS IMPORTFIRMA

Kungstensgatan 59
2 halvtrappor. Andra huset från Upplandsgatan.

fjggnuwsl irner
Lika bra och bättre än de g|
bästa utländska i afseende
å konstruktion, hållbarhet,
samt lätt och tyst gång. p!

Prisbilliga. |f
Obs. t Förmänliga Ji
a/bctalningsvilkor. jjf

fegåpi^

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

niDgar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: BROTTNINGGATAN 30.

Filialer: Humlegårdsgatan 11, S:t Paulsgatan 1, Upplandsgatan 34.

Hyg. Ansiktsbehandiing
med elektr. vibration och ljusbad, borttagande av
finnar, pormask, fräknar. Missprydande hår med
elektrolyse. Fotbehandling. Röda händer behand¬
las. Manicure. .... ,

Adéle Elméen,
48 Upplandsgatan, 1 tr.
R. V. 824, Allm. 23091.

Maskinmärknmg
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

Från vår läsekrets.

Inp biograf- ocb hooditoribcsöb.
Livligt tilltalad av förslaget i 1 februari-

numret av Rösträtt för Kvinnor om bidrag
till L. K. P. R:s resetalarefond, ber under¬
tecknad att få påminna om en redan exi¬
sterande fond, som säkert också behöver
bli ihågkommen. Jag menar den förra året
bildade fonden "Klara LindliS minne".

Det kan tyckas, att tiden är olämpligt
vald för sådan extra beskattning, som de
här framkomna förslagen avse, och att pen¬

garna kunna användas bättre på annat
håll. Den som, åtminstone i huvudstaden,
kastar en blick in på en biograf eller i
ett konditori skall ofelbart få det intryc¬
ket, att somliga pengar kunna användas
"bättre". För en bråkdel, av vad kvinnor¬
na lägga ner på dessa ställen, skulle vi
kunna avlöna många resetalare och hålla
många tidningar. Jag ber därför att få
föreslå: inga biograf- eller konditoribesök,
utan i stället ett bidrag till "Klara Lindhs
minne". Skulle icke Rösträtt för Kvinnor
vilja redovisa även för dessa medel?

Rösträttsvän.

Rösträtt för Kvinnor skall med nöje vill-
fara denna önskan ocb vill uttala den för¬

hoppningen att båda förslagen måtte vin¬
na livlig anklang över allt i landet.

Red.

Rösträtt lör Kvinnors
femte nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Kvinnornas insats i det kommunala arbetet.
»Om de tege skulle stenarna ropa.» Av Ellen Hagen.
Inför årets stadsfullmäktigval.
Köket räddar fäderneslandet. Av Signe Wollter-

P/ister.
Ben nya äktenskapslagstiftningen. Av jur. kand,

Anna Wicksell.
Bara skicklighet. Av Frigga Carlberg.
Ännu ett dokument till handlingarna. Av Dixi.
Södra K. F. U. K. och arbetslösheten. Av G. H. E.

11 AFFÄRSREGISTER
Malmtorgsgatan 3

Rekommenderar sina goda frukostar, middagar
och supéer till moderata priser.

A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Ofes* Sjf&ter Frideborgs
Sjuksköterskebypå

Även Sjukhem
R. t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & BAMSKRÄBBERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

13. H. Karlssons
BEGRAFNINGSBYRÅ

29 Klara N. Kyrkogata (2:dra huset fr. Kungsg.)
ombesörjer begrafningar. Order från landsorten
expedieras skyndsamt. A. T. 8409. Riks N. 7 09.

Vaxholms Hotell
rekommenderas, inackordering mottages

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.

58. §

J
Rättegångar

bouppteckningar, arvstvister, boskillnad, äktenskaps¬
förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp-
fostringsmål, inkasseringarm. m. utföras fort o. billigt av

VÄRMLANBS ABVOKAT-INKASSOBYRÅ
R. T. 3712. Götgatan 3.3, III tr. A. T. Br. 2900

Skriftliga förfrågningar besvaras omgående.

SKÅNSK MAT
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material ocb reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barnmorskan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

DÄMERNÄS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar, er-
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisning till

SVENSKA BOKEXPEDITIONEN
STOCKHOLM C.

köpas ovillkorligen fördelaktigast bos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

EDLA SEVERINS SYågför finare klädningar och
Hornsgatan N:o 26, 2 tr

Allm. Tel. Söder 53 43. T,

Frida Janssoi
hembageri
14 Kommendörsgatan 14

Beställningar å tårtor och Namnsdagskakor e*.Allm. Telefon 2931,

Damgarderobe
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 287 25 — STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

Biessbasaren "SVEiI
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Vikta»

Allm. Telefon Vasa 88 60. W
Beställningar å finare och enklare

ocb blusar.
Förstklassigt arbete garanteras

iverksskoli
STOCKHOLM

Klara östra Kyrkogata 3. Allm. Telefon i:.
Tillverkar alla slags korgarbeten.

Billigt och starkt garanteras

BLOMKHÜKO
köpas bäst ocb billigast hos

I. M. MALMGREN

Allm. Telefon 5 58. (Södertälj:

lista Klass Damskrädden
Garanteras välgjord t 0ch välsittande

till moderat pris.

MATH. PETTERSSONS DAMSKRÄDD
48 STUREGATAN 48. Allm. Tel. 1

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, 1

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Tel.

Viel DeSiov anlita

Nvkterhetsvännernas

Expressbyrå, Kocksgat,
(Hörnet av Nytorgsg. och Kocksg.)

Allm. Tel. 3330 Rii!tJ

VAR OCH HUE
Grevturegatan 24 B

RÅDPRÅGNINGSByBi
Affärsförmedlingar, uthyrningar m ™

Juridiskt biträde lämnas.
Anna M. Rettig a tiR. T. 12680.

Lotten Jansson
Iiem- och Finbageri

20 B GREFTUREGATAN 20
Allm. Tel. 18859.

Obs. I Endast första klass ingJe^iefäs5inf ''
kor och Tårtor på beställning. .

toidisim Inkasso-
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. -
Inkasseringsbyrå. Rätteigånga ,^ningar,boutredningar,skilsina .
uppdrag. Billigt o. punktligt. KA.H^a

" 1 "".77

JACOBSONS VAbKANl
- TAPISSERl-AFFf
24 B Grefturegatan, vid Taj^,
10 % RABATT — I VAROR . -

m~ DAMER! SEJ** HlT! .1
Fru Östman-Kaldén öppnar den lista Sept. i sitt hem, Frejg. 21 m tr tillkliPP"1"8^

ningsbyrå för allt vad till barn- ocb damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder 1

använda sig av bemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är oppe
av Lörd. frän 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. ocb Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

alla 1

(Innehavare: C. A. Rydberg)
Stora 11Vattu|»eitan -—

Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som tiU o. förtidig
terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. om"

OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. O
Mångårig pr:Full garanti för anförtrodda uppdrag

Van och pålitlig personal
Telefoner till byrån: Riks 66 67, Allra. 6292. Telef o

Hud'ig persurtuf Aiim.
ill bostaden: Riks Huddinge ^—.

Stookbolm. Ivar Hagaströms 30»
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ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kanna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

IV. ÅRG. STOCKHOLM, 15 MARS 1915. N:r 6.

rösträtt för kyinnor
utkommer den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatani
onsdag och lördag kl. 7*3—Va 4.

öppen vardagar kl. 1—4.
Bikstel. Norr 600. Allm. tel. 147 29..
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.

Prenumeration genom posten :
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
r utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
?D öre i postanvisning till tidningens ex-

'Statsnyttiga" synpunkter.
Höger om, vänster om marsch! så
juda kommandoropen i våra dagar,
é den stora hopen lystrar och ord¬
nar sig i kolonner. På fanorna, som

i téten, avläses målet för vand¬
ringen, och ett och annat lösensord
upprepas från man till man. Målet

märkvärdigt nog ofta vara ge-

;, fastän de båda kolonnerna
röra sig i käpprakt olika riktningar.
Vill man ha närmare besked av någon
.skaran, skall man finna, att han ofta
;j vet, varför eller vart han marsche¬
rar, han vet endast, att han följt med,
när kommandot ljudit i hans öra; inte
resonera, bara marschera.
Under sådana förhållanden är det
kvinnornas politiska uppvaknande
itt och sker. "Till vilket parti skola
sluta sig?" fråga partipolitikerna i
rtsynt ängslan för ändring i parti¬

förhållandena. — "Vilket tillskott av

kraft, insikt, förmåga skola de tillföra
staten?' frågar ett fåtal framsynta po-
Jtäci. Och visst är, att många blickar
ffled spänt intresse följa kvinnorna och
iaktta, hur de nya krafterna verka in-

de snäva gränser, som hittills bli-
!*, Britta åt dem. Skola- de få se
innorna dela upp sig som själlösa
ryter i vänstertrupp och liöger-

och utgöra ett kvantitativt till-
° genast? Eller skall deras upp-arse ha större betydelse, skänka
en nya väl behövliga värden? Vil-
ar omar hava kvinnorna hämtat

• Sngna sekler av ofrihet och för-
'Vika lärdomar hämta de av de

tormar>som nu rasa runtom dem?

skok mai\1Cke rätt att vänta, att de
ögon .* Pa ^reteelserna med öppna
U den Ser' som ej fått Sin
tilidelser av fördomar och par-
'

fö Vf0C de framföir allt ej1 a sig på den manliga erfa-
aem binn ° m!11Seilå,rig tradition gjort
skatta Tt a benägna att över-

.'..„li^erskattad, tillbakaträngd

Bör icke samhället, när det gäller att skapa en värdig
form för att bereda hjälp åt åldriga, i alla fall tillse, att även
kvinnorna få en effektiv hjälp? Det bör härvidlag vara
den inbördes hjälpsamheten, som skall vara den främsta
synpunkten. Eljest är det fara värt, att man här kommer
att nedlägga ett frö till bitterhet och strid emellan könen,
en strid, som är så pinsam och så abnorm, därför att den
är en strid mellan människor, som behöva varandras hjälp
för att komma igenom livet.

KAROLINA WIDERSTRÖM
i debatten om allmän pensionsförsäkring i Stockholms stadsfullmäktige.

finnes hos dem själva en erfarenhet,
som är värd att ta vara på. Det gene¬

rella underskattandet av kvinnors er¬

farenhet och omdöme är lika orättvist
som det allmänna överskattandet av

männens. Ger ej utsikten från åskå¬
dareplats en bättre överblick över
handlingen i sin helhet än den utsikt,
som de agerande själva ha på scenen,
där särskilt den, som är försjunken i
beundran över sina egna prestationer,
har svårt att uppfatta det som sker
runt omkring. Det är på åskådare¬
bänken männen hittills placerat kvin¬
norna, och det är från den platsen des¬
sa borde ha gjort de erfarenheter, som
nu kunde komma såväl dem själva
som statslivet till godo.
Kvinnorna måste ha ögonen öppna

för faran att bli tomma efterapare av

männens politiska fasoner, att bli pa¬

pegojor, som själlöst efterpladdra av
männen inlärda politiska glosor, att re¬
dan innan de blivit politiskt likställda
med männen låta sig påverkas av man¬

liga synpunkter och partifanatism än¬
da därhän att de till och med motarbeta
sin egen rösträtt och andra för kvin¬
norna själva och för samhället nödiga
reformer. Detta är ett förräderi inte
bara mot deras eget kön utan mot det
bästa och sundaste i deras egen natur.
Aldrig någonsin har stat och sam¬

hälle haft större behov av kvinnan
än just nu, men ej av kvinnan som är
mannens lyckade eller rättare sagt
misslyckade kopia. Samhället har in¬
tet behov av kvinnan som förhärligar
makten och våldet, ej heller av kvin¬
nan som liknöjt ser likars rätt trampas
under fötterna, som ödmjukt kysser
den starkares hand, när han svänger
gisslet över henne och hennes med¬
systrar.
Vi behöva i statslivet moderskäns¬

lans instinkt att allt liv är heligt, att
det svaga och värnlösa behöver mera
vård och ömhet än det starka som kan
skydda sig självt. Samhället behöver

Höstråttslanan Mres högt.
En utomstående kan måhända tro att

de engelska rösträttskvinnorna genom
sitt aktiva hjälparbete och sin i stor
skala organiserade sjukvård, för ögon¬
blicket skjutit den stora fråga, på vil¬
ken de hittills ägnat sin tid och sina
krafter, i bakgrunden. Men så är inga¬
lunda förhållandet. Ensamt en flyktig
blick på den engelska rösträttspressen
ger med all tydlighet vid handen, att
den "kvinnliga rösträttsfrågan, långt
ifrån att vara ett sekundärt intresse,
alltjämt intar sin plats i förgrunden,
alltjämt betraktas som medlet att i en
framtid lösa de svårigheter och kon¬
flikter, vilkas tyngd pressar de flesta
europeiska folk.
En vädjan till .allmänheten i Votes

for Women, en notis i The Vote och
mrs Fawcetts, mrs Aclands och miss
Ashtons agitationstal, refererade i The
Common Cause, visa oss att entusias¬
men för den kvinnliga rösträttsfrågan
inte bara är en glöd under askan, utan
en klart brinnande eld som lyser och
värmer under tider av mörker och de¬
pression, samlande kvinnorna kring
det framtidsmål, som skall hjälpa dem
att uthärda det nuvarandes fasor.
Det nödhjälpsarbete, som de engelska

kvinnorna igångsatt, och som i denna

den kvinnliga rättskänslan som ej bli¬
vit avtrubbad genom maktutövning.
Det behöver den moraliska styrkan,
som nn mera än någonsin tycks stå i
omvänd proportion till den fysiska.
Det behöver det mod som tvingar en

person att stå upp mot egna partikam¬
rater och säga: "ni handlar orätt", när
deras handlingar såra hans rättsbe¬
grepp. Det är av vikt, att kvinnorna
i tid väckas till insikt om sin verkliga
uppgift inom stat och kommun. Den
är icke att tillföra det eller det partiet
en ökning i numerären, utan att till¬
föra samhället ett kvalitativt tillskott.
Men detta kan endast ske om kvinnor¬

na, oförvillade av yttre locktoner, ver¬
ka i samklang med det djupaste och
bästa som naturen nedlagt hos dem.

E. W—t.

stund riktar hela Europas blickar på
dem, är också det kraftigaste bevis för
att de en gång i framtiden inte komma
att bära sin rösträtt som en tom deko¬
ration, utan som ett medel till en allt
större insats i det kommunala och po¬

litiska arbetet.
Englands olika kvinnliga rösträtts¬

föreningar uppmana också sina med¬
lemmar att genom ett kraftigt agita¬
tionsarbete visa att de alltjämt bära
rösträttens fana högt och att genom
talrika möten, vilka i parentes sagt
blivit till trängsel fyllda, fortfarande
framhålla den kvinnliga rösträttens be¬
tydelse som en viktig faktor i arbetet
för frihet, rättfärdighet och jämlikhet.
Centralstyrelsen för The National

Union of Women's Suffrage Societies
hade sitt årsmöte den 5, 6 och 7:de fe¬
bruari med ett offentligt möte i Kings-
way Hall på aftonen fredagen den 5,
under mrs Fawcetts ordförandeskap.
Talare voro madame Maria Vérone,
miss Ashton, mrs Acland, mrs Rack-
ham och d:r Elsie Inglis. Flera resolu¬
tioner antogos, bland vilka märktes en
kraftig protest mot kriget, samt ett ut¬
talande om att mötet ansåg genomfö¬
randet av den kvinnliga rösträtten vara
ett medel att intellektuellt och mora¬
liskt höja hela kvinnokönet samt en
viktig faktor för att befästa en varak¬
tig världsfred.
Vid ett möte, som anordnades av The

Women's Freedom League antogs med
acklamation följande resolution:
"Verkställande Utskottet för The Wo¬

men's Freedom League känner det som
en tvingande nödvändighet att i kvin¬
norörelsens och landets intresse i nu¬

varande tidsläge framhålla betydelsen
av kvinnorösträtten, såväl för den all¬
männa opinionen som för statsstyrel¬
sen, och vädjar därför till alla förenin¬
gens medlemmar att alltid agitera för
saken och kraftigt tillhakavisa varje
påstående, att rösträttsrörelsen skulle
ha fått träda i bakgrunden. Att svika
saken därför att tiderna blivit svåra
och tillspetsade, vore liktydigt med det
lägsta förräderi."
Även the Church League for Wo¬

men's Suffrage bedriver ett energiskt
arbete och överallt i England svajar
rösträttens fana högt, vittnande om
den tro på ideella framtidsmål, som al¬
drig får slockna i människornas sin¬
nen om man över de mörka djupen
skall kunna spänna bryggan till ett
ljusare och bättre framtidsrike. Deras
kamp för frihet och ljus är ett beröm
åt dem själva, en maning åt oss.

G. H. E.

Bergraan-iistßitogskä ankillskurser».
Den kurs i samhällslära, varmed ar¬

betet började i år, var förlagd till Sö¬
dermanlands län, där den pågått från
16 januari—16 februari. Under denna
tid hava 14 platser besökts och 48 före¬
läsningar hållits för ett åhörarantal av
sammanlagt 2,473 personer.
Den 2 mars började en ny kurs i

Jämtlands län.

Annonsera i Rösträtt för Kvinnor.
^rabatt ^k'e e^?r ^exten> 12 öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm.

Rösträtt
""■■■■

10 % r h
wdtum till Pat|" ,.livartals 5 % rabatt. För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern.osträtt för Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm

Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 % rabatt,
Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens. utgiv-

För annonsavdelningen: Rikstel. 456, Allm. tel. 456, mellan 9 f. m. och 7 e. m.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

LAGBRSONS

SKOrOAGASIN
Jakobsgatan 18 - Fredsqatan 8

Kvinnornas växande kommunala
intresse.

Några siffror från Stockholm.

Sveriges kvinnor voro de första
bland nordens kvinnor, som erhöllo
kommunal rösträtt, och denna rättig¬
het skänktes dem redan så tidigt som
1862. Mer än femtio år ha förflutit
sedan dess, och man kunde därför tro,
att deltagandet skulle ha hunnit att hli
synnerligen livligt. Så är dock inga¬
lunda fallet, ehuru en stor ändring till
det bättre inträtt under de sista åren.
Så länge kvinnor icke voro valbara,

var deras intresse för deltagandet i va¬
len ytterst ringa. Sålunda röstade i
Stockholm 1901 av 6,843 röstberättigade
kvinnor endast, 147 eller 2,1 procent, och
dock var detta ändå en hårsmån bättre
än 1900, då endast 1,8 procent röstade.
Men redan 1903 äro siffrorna bättre, och
detta får tillskrivas det arbete, som den
nybildade rösträttsföreningen utfört.
Detta år röstade 972 av de 9,559 röstbe¬
rättigade kvinnorna, vilket gör 10,1
procent. År 1909 visar en ännu bättre
siffra, nämligen 13,86 procent, men först
i och med 1910, sedan kvinnorna fått
utsträckt kommunal rösträtt och blivit
valbara till stadsfullmäktige, samt
röstskalan sänkts från 100- till 40-gra-
dig och lämnat möjlighet för de lägre
röstetalen att göra sig gällande, visar
kvinnornas deltagande en större livak¬
tighet. 1910 röstade 28,7 procent, 1911
27,2 procent, 1912 32,9 procent och 1913
39,7 procent, den högsta siffra, som hit¬
tills uppnåtts. Och dock är den vä¬
sentligt lägre än männens, som detta
år uppgick till 57 procent. Men propor¬
tionsvis är kvinnornas röstmassa stör¬
re än männens, därigenom att 90 pro¬
cent av dem lyckats bevara sin rösträtt
mot männens 66 procent. De effektivt
röstberättigade kvinnornas antal upp¬
gick år 1913 till 25,718, därav 18,111 ogif¬
ta, 4,411 gifta och 3,196 änkor eller från¬
skilda. Ett faktum, som förtjänar att
påpekas, är att kvinnors deltagande i
valen stiger i proportion med rösteta¬
len och närmar sig männens ju längre
upp man kommer i förmögenhetsgra¬
derna. Deltagandet är livligast bland
änkorna — 51,7 procent — därnäst kom¬
ma de gifta med 40 procent och sist. de
ogifta med 36 procent.
Det vore önskvärt att kvinnorna i

allt större utsträckning begagnade sig
av sin kommunala rösträtt och sökte
att genom livligt deltagande motväga
vad som fattas dem i röstetal.

Kommunalt röstberättigade kvinnor
i Stockholm

försumma icke att deltaga i det före¬
stående • stadsfullmäktigvalet! Kom
ihåg att utgången av detta val in¬
verkar på höstens Första kammarval
och att det är på Första kammarens
sammansättning, som lösningen av
kvinnornas rösträttsfrågaär beroende.
Stadsfullmäktigvalet är i själva ver¬

ket ett indirekt val "till Första kam¬
maren och de kommunalt röstberät¬
tigade kvinnorna ha rätt att vara med
att utse de män och kvinnor, som bilda
Första kammarens väljarekår.

XYlctamakar!
Försumma icke inbördes testamente! Uppsattes för

Kr. 5: —. Råd och upplysningar Kr. 2: — å

JOH. J:SON CARLOS ADVOKATBYRÅ
Ad. Fredr. Kyrkogata 15. telefoner. Exam, jurister.

En insats i samhällsarbetet,
Maria Aspman 50 år.

"Femtio år — denna friska, hurtiga
människa, ständigt verksam, ständigt i
färd med att sätta i gång eller hålla
gående det eller det pedagogiska för¬
söket, det eller det allmännyttiga före¬
taget! Är det verkligen möjligt, att
Maria Aspman redan är femtio år?"
Så har det undrats på många håll i
dessa dagar.
Nu är det ju överhuvud ett misstag,

att femtio år skulle vara en hög ålder;
en frisk människa har att därefter
vänta sig många år av arbetskraft och
arbete. Men ett halvt sekel är dock en

imponerande tidslängd och innan hal¬
va seklet är uppnått, pläga människor
ha utfört det väsentliga av sitt livs¬
verk. Somliga stå emellertid uppen¬

barligen mitt uti det; till dessa hör
Maria Aspman. Hennes senaste upp¬

slag i allmänt gagnelig riktning, fram¬
kallat av de säregna förhållanden un¬
der vilka vi leva sedan mer än 7 må¬
nader, är Kvinnornas uppbåds livsme¬
delsdepå. Inrättad helt provisorisk,
med billiga och enkla anordningar i
en lokal som förhyrts i Klara gamla
skolhus, har depåen tjänat det dubbla
syftet att å ena sidan förse dem- som
med sin anvisningssedel i hand komma
dit från någon hjälpbyrå med reella
varor samt råd angående bästa val av
dylika, å andra sidan låta hjälpbyråer-
nas understöd, där det gives i form av
matvaror, bli ekonomiskt så väl ut¬
nyttjat som möjligt. Vid depåen hål¬
las dessutom en gång i veckan demon¬
strationer i tillagning av välsmakande
och billiga maträtter. Dessa demon¬
strationer äro så att säga en utlöpare
av en verksamhet, som även den har
fröken A. till initiativtagare, nämligen
"Matlagningskurserna för husmödrar".
Dessa, som anordnas av en kommitté
tillsatt av skolkökslärarinnornas före¬
ning, betinga, tack vare till en början
frivilliga gåvor och sedermera bidrag
av stadsfullmäktige samt skolkökens i
folkskolorna gratis upplåtande för än¬
damålet, mycket låga avgifter av del¬
tagarna; för obemedlade anordnas de
gratis och en del mycket fattiga delta¬
gare få ta med sig hem till sig och de
sina den mat de laga på kursen.
Vidare har fröken A. tagit initiativ

till åstadkommande av barnavårdsun¬
dervisning i vårt land. Hon upptäckte,
att för fattiga små barn, vilkas mödrar
behövde gå ifrån dem på arbete, var
det ganska bra sörjt genom barnkrub-
bor eller dylikt — så snart nämligen
som barnen voro över 2 år gamla; men
för dylika barn under 2 år fanns in¬
genting alls; hon fann vidare av sta¬
tistiken att spädbarnsdödligheten var
alldeles orimligt hög; man måste där¬
för också göra något för att de blivan¬
de mödrarna skulle bibringas bättre
insikter och färdighet i spädbarns¬
vård. Det befanns att Fredrika-Bre-
mer-förbundet var mycket villigt att
bringa dessa frågor under debatt och
på ett dess samkväm utvecklade frö¬
ken A. sina tankar och framlade t. o.
m. en detaljerad plan över det sätt på
vilket hon tänkt sig att på en gång bå¬
da syftena — behövande småbarns
vård

v och unga flickors utbildning i
denna vård — skulle vinnas. Planerna
sattes i verket av "Sällskapet Barna¬
vård", "Föreningen Barnavårdsskolan"
m. fl. och exemplet har vunnit efter¬
följd även i landsorten.
I en kommitté, som Stockholms folk¬

skoledirektion i jan. 1912 tillsatte för
verkställande av utredning rörande
anordning av undervisning åt unga
kvinnor i hushållsgöromål, var fröken
A. adjungerad ledamot och en synner¬
ligen verksam sådan.
Fröken Aspman är ordinarie lärarin¬

na vid Stockholms folkskolor och har
alltsedan början av sin verksamhet

haft densamma förlagd till Klara;
dessutom ger hon lektioner i Åhlinska
skolan, Högre folkskolan för flickor
samt Statens skolköksseminarium. Ut¬
examinerad från Högre lärarinnesemi¬
nariet 1886, har hon sedan vidare utbil¬
dat sig i sitt huvudfack, biologi, genom
studier vid Stockholms högskola, vid
Kristinebergs zoologiska station samt
genom trägna självstudier i natur och
litteratur.
Men det är ej blott sitt eget vetande

fröken A. under årens lopp fullkomnat,
hon har även arbetat fram och mer och
mer fullkomnat sitt eget säregna sätt
att göra detta vetande fruktbart för
undervisningen. Hennes skolverksam¬
het har infallit under ett skede, då man
småningom arbetat sig ut ur det un¬
derliga sättet att låta barnen ur böcker
hämta sin kunskap om naturföremål
och företeelser. Men att låta dem gå
till naturen själv — allt ifrån första
början och sedan hela vägen igenom —

och hämta denna kunskap är ingalun¬
da för läraren så enkelt att göra,^som
det kanske kan låta, det kräver tvärt¬
om sin särskilda metodik och förutsät¬
ter framförallt hos läraren själv för¬
trogenhet med naturen. Om fröken A:s
betydande inlägg för skapandet av en
sådan metodik får man en föreställ¬
ning, då man läser hennes uppsatser
(de flesta publicerade i pedagogiska
tidskrifter), och om hennes betydelse
som praktisk pedagog får man en in¬
blick, om man åhör en av hennes bio¬
logilektioner, där eleverna konsekvent
föranledas att iakttaga med så många
sinnen som möjligt och att även ta
handens verksamhet till hjälp. En del
av den materiell fröken A. använder
vid sin undervisning finns samlad uti
de s. k. Aspmanska skåpen (pris på S:t
Louisutställningen 1904). Vidare har
hon framställt materiell för växtfysio-
logiska försök och gör på lediga stun¬
der nya tillökningar.
Med fröken A:s uppskattning av

folkbildningens betydelse och med det
stora intresse hon hyser för den kår
hon tillhör, är det blott helt naturligt,
att man finner henne vara en av de
verksamma krafterna — bl. a. som le¬
damot av Pedagogiska lärokursernas
styrelse — för anordnandet av fort¬
bildningskurser för lärare. När Stock¬
holms folkskola (med början 1908) en¬
samt för sin egen lärarkår med under¬
stöd från stadsfullmäktige anordnade
kurser och föreläsningar först i hälso-
lära (omfattande kemi, fysik, anatomi,
fysiologi, hygien och alkohologi) och
sedan i hembygdskunskap, så var det
egentligen i fröken A:s hand som sko¬
lornas chef lade det praktiska bestyret
med dessa kurser, det vill säga för¬
handlingar med föreläsare, fördelning
av kursdeltagare, iordningställande,
med eller utan biträde, av de olika
hjälpmedel som behövas, såsom skiop-
tikon, mikroskop, preparat m. m., med
ett ord allt övervakande av såväl det
stora hela som alla dess olika detaljer,
som gör att allt går sin gilla gång, som
fordrar ständig omtanke, men vars be¬
tydelse de med saken ej förtrogna sä¬
kert icke ana.

Fr. A. är även ledamot av styrelsen
för Pedagogiska sällskapet. Hennes
klara, sakliga inlägg i debatter såväl
inom detta sällskap som vid offentliga
möten, äro väl kända. — Uti skolmuse¬
ets styrelse är hon ock medlem. — Le¬
damot av styrelsen för Sunnerdahls
hemskolor på landet alltsedan institu¬
tionens stiftande nedlägger hon även
här ett betydande arbete och stort in¬
tresse.
Till fröken A:s personliga karaktäri-

stik kan läggas, att hon är hjälpsam
och uppoffrande som få, aldrig skyen¬
de möda då hennes hjälp påkallas, all¬
tid ställande sig själv i skuggan. Måtte
hennes verksamhetstid räcka länge!

Karolina Widerström.
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Rösträttskalendern,
Då årets Centralstyrelsemöte åt c

teborgs F. K. P. R. uppdrog '
realisera den gamla planen om
vande av en rösträttskalender,
det, vad det gjorde. Förarbetet ar r.dan hunnet så långt, att förening
kunnat till F. K. P. R. landet runt r-
sända ett cirkulär med uppmai
väcka intresse för kalenderns
ning. För beräknande av

storlek är det naturligtvis av*vikt
styrelsen på förhand erhåller unm
om det ungefärliga antal
varje förening anser sig kunna
sätta och uppmanas föreningar
skilda medlemmar att före mars t
nads utgång till sekreteraren i
borgs F. K. P. R. fröken Hildur öijs
adress Gröteborg 1, insända
om.

Ingen rekommendation från 1

da, vore den än så vältalig, kan
än Göteborgsföreningens eget cirki
visa nödvändigheten av att alla E
P. R, och alla enskilda föreningsm
lemmar stödja detta företag, som jus
allas gemensamma sak och vars at

kastning skall komma alla
Och så lämna vi ordet till
föreningen:
Centralstyrelsens beslut att

teborgs F. K. P. R, överlåta utgrai:
gen av en "rösträttskalender" för!
1916, har av denna förening
med stort intresse, men innan
reise med boktryckare äger rum,
man ha viss garanti för att
bär sig genom tillräcklig suhskrip|i
Man måste om möjligt söka
att ett överskott uppstår — ett'övat
skott, som skulle komma alla våra
K. P. R. till godo, därigenom att i
tillfölle resetalarefonden.
Kalenderns format blir 12X8 cm

alltså praktiskt och tilltalande - i
styrseln enkel men prydlig och i®
hållet skulle utgöras av dels agitati
artiklar, dels en annotationsbok
årets alla dagar. Blyertspenna i
följer varje exemplar.
Det beror nu på oss själva om t®

taget skall kunna realiseras på
som här antytts. Den lilla bok
mer helt säkert att kunna försvars
plats på varje kvinnas sknvboira -
även om denna ännu icke är ros ra <
vän — och lämpar sig föl.iaktligen
märkt som gåva, särskilt p
Priset — en krona — bör ju ej av
ka; här har en förening i u®
snart nog utfå sin "andel 1 vi
form av föredrag, och vadji o
vår rösträttsfråga är for övrig
räntebärande. Föreställninget
utgifter av detta slag hora i
diaa. höra vi med all makt

Om behovet av resetato *
dast en mening —■ lat uet
sak för oss att öka fonden.
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RÖSTRÄTT FÖR KVMMOR

y&rnplikt, krig och kvinuorösträtt.
«uppstår som bekant ofta inom
vt ka och sociala stridsområden
a stundom rätt fyndiga, epigram-
'7j;t tillspetsade ordsammanställ-
L av vilka man i tidningspole-
?vid föredrag och diskussioner151 —1U använder sig, och som

tillräckligt ofta och tillräck-
upprepade, ingå i det all¬

medvetandet med något av ett
självklarhet. Och så ha vi
i" färdigt. På alldeles sam¬
kunna vissa begrepp, i själva

av den mest skiftande, svårde-
art, genom att sammanhål¬

lamed vissa andra, till synes jämför¬
grepp, komma i en alldeles sär-
därför avsedd belysning och
5 till en enkelhet och allmängil-
som av den mindre tankediscip-
hälsas med synnerlig tillfreds-

Även rörelsen för kvinnans politiska
har icke gått fri från dylika

bekväma och hestickande
vilka med framgång

användas i polemik med mot-
ock oftast bliva mottagna med

gillande sorl inom de egna leden,
är närmast två av dessa snart sagt

axiomatiska begrepp, som kommit mig
i ämnet taga till orda. Det ena är

sammanställningen mannens värnplikt
= hinnans barnafödande. I den

rösträttsrörelsens första ske-
motståndarnas argument nya

É fraicha ännn lågo färdiga att blott
sig upplockas från marken, spe-
man ofta ut mannens värnplikt
trumf mot kvinnans ohemula

rösträttskrav. Det dröjde icke länge
man på kvinnohåll som kom-

pensation bade uppfunnit — moder¬
stapet! Det fanns väl icke — och finns
vi! icke än — det hem där rösträtts¬

debatteras och värnplikten
föres fram och lägges i våg-

, där icke våra försvarare helt
ocb med fullkomligt lugn för
svara: — "Nå, men moderska-

pet då, det är väl en värnplikt så god
som någon!" Antagonisten tiger då
vanligen, böjd som han ofta är som
man att snarare över- än underskatta
moderskapets mödor och bekymmer.
Sammanställningen klingar bra, den
har använts otaliga gånger i föredrag
och artiklar och har väl i detta nu en

helgd, som det kanske är förenat med
en viss risk att söka rubba. Och dock
— vad ha dessa två saker med varan¬

dra att göra? Vad har denna mycket
gamla naturföreteelse, som kallas fram-
alstrandet av nytt liv gemensamt
med den helt modärna institutionen
mannens värnplikt? Mindre än intet,
synes det mig. Jämförelsen är i själ¬
va verket skev och gör den som för
länge stirrar på densamma skev i ögo¬
nen. Hävdar man den uppfattningen
att det är kvinnans plikt mot staten
att föda barn, ställer sig saken något
annorlunda, ehuru även här konse¬
kvenserna av de båda sammanställda
företeelserna mynna ut i det orimliga.
Jag är emellertid kättersk nog att an¬
se, att man ej har rätt att lägga vare
sig plikt- eller rättssynpnnkter på en
naturföreteelse, även om den vore av

högsta och mest betydelsefulla art. Sta¬
ten kan teoretiskt lägga vilka plikt-
eller rättssynpunkter den vill på dessa
saker, individen kommer aldrig att gö¬
ra det. Om nu moderskapet verkligen
behövde tagas till som motvikt till
värnplikt såsom meriterande för poli¬
tisk rösträtt, skulle man någorlunda
kunna förstå saken, ehuru icke gilla
den! Men så är ju ingalunda fallet.
I intet land ställas de båda begreppen
värnplikt och politisk rösträtt i någon
sorts relation till varandra. Motsatsen
vore absurd.
Så komma vi till den andra av de

till dogmer upphöjda trossatser — de
äro säkerligen än flera — som på se¬
naste tiden med framgång lancerats.
Man har mycket talat om "detta av
män beslutade och av män förda
krig", som ett det allra kraftigaste och

mest oemotståndliga bevis för rättmä¬
tigheten av kvinnornas rösträttskrav.
Det vill med andra ord säga: kvinnor¬
na ha, utan allt direkt inflytande i par¬
lamenten som de äro, icke kunnat hin¬
dra kriget, som nn rasar runt omkring
oss, att utbryta, och som de icke såsom
soldater kämpa i de stridandes leder
ha de heller intet med själva dödandet
att göra — både iscensättningen och
utförandet av detta ohyggliga skåde¬
spel är mannens verk. De äro emeller¬
tid nog storsinnade att ej sitta i kakel¬
ugnsvrån med armarna i kors som
sysslolösa åskådare, de träda fram och
söka bota revorna varhelst de visa sig,
arbeta på att ställa tillrätta där det
hotar att brista sönder och hela de sår
som slagits. Men de äro egentligen
krigets olyckligaste, mest maktlösa of¬
fer, som oförskylt få lida för vad de
icke själva utan andra ställt till. Så
ungefär förefaller tankegången i vissa
kvinnosakskretsar.

Verkligheten har emellertid visat vil¬
ken förfärande ömklig roll de folkval¬
da församlingarna ha spelat, när det
gällt att förekomma kriget. Folken
vilja ej kriget, de regerande säga sig
ej heller vilja kriget — och ändå blev
det krig! Skulle kvinnans rösträtt och
valbarhet varit i stånd att förhindra
det? Skola de i framtiden kunna göra
det? Därpå må det vara tillåtet att
tvivla. Och att vi av fysiska skäl ej
lämpa oss för soldatyrket och således
ej själva behöva lägga hand vid "mör¬
dandet", är åtminstone ingenting att
yvas över. Kriget heskär lidande i
rikt mått åt alla det lands inbyggare,
i vilket det föres, åt männen på slag¬
fälten och lasaretten, åt kvinnor och
barn i skövlade hem med nöd och um¬

bäranden för ögonen. Att mäta djupet
och bitterheten av dessa lidanden för
att jämföra dem med varandra torde
vara något av det vanskligaste man
kan företaga sig. Kvinnorna ha igen
rätt att känna sig särskilt förfördelade
över att det skiftas blodiga hugg ute
i världen. Det är jn dock så, att de
livsvärden, för vilka vart och ett av de

Filmer bortslumpas
För att ej behöva ligga inne med för
stort lager bortslumpar jag under c:a
14 dagar hela mitt lager av äkta afri¬
kanskaplymer till nedanstående kon¬
kurrenslöst billiga priser:

Kvalitet I:
Plym cm lång cm. bred kr.
n:r 1 c:a 84 11 1.80

Sändas till landsor¬
ten pr efterkravmed
rätt att återfå pen¬
ningarna om varan
ej utfaller till belå¬

tenhet.

35
39
45
50
55
60

14
16
18
20
22
24

2.65
8.65
4.90
8 —

13.75
18.50

Kvalitet extra fina:
8 » 40 16 7.75
9 » 43 21 13.05

10 » 45 22 16.50
11 » 50 21 18.90
12 » 55 23 20,—

Hjalmar Möller, Malmö 25
(importör.)

stridande folken tro sig med all rätt
kämpa, äro hela nationens.
För den som i likhet med mig anser

kvinnans fulla medborgarrätt som en
av de självklaraste saker i världen, är
det beklämmande att gång på gång se
argument framförda, om vilka det må¬
ste sägas, att de brista, i det väsentli¬
ga, hållbarheten. Det blir en förvir¬
ring i uppfattningen av vad som är
"manligt" och vad som är "kvinnligt",
vilken till slut alldeles förvänder ens

syn. Kvinnorösträttens förkämpar be¬
höva icke gå nt på spaning efter hal¬
tande jämförelser och självgjorda,
småförnumstiga utläggningar av vad
som händer och sker. Bed motstån¬
darna ett ögonblick lyssna till de soci¬
ala missförhållandena, som skria runt
omkring oss! Bed dem se på nedpres¬
sade kvinnolöner, försvårade eller
stängda befordringsmöjligheter, på ål¬
derdomspensioneringen — där man för
kvinnornas del uppfunnit en mindre
procent att som pension utgå på de
över hela linjen lika stora pensionsav¬
gifterna! — på äktenskapslagstiftnin¬
gen, på reglementeringsfrågan, som
hotar att slumra in! Behöva vi icke
rösträtt? Jo förvisso.
Låt oss taga ärliga och kraftiga tag,

men icke tänka oss något Eldorado,
när vi en gång hinna dit vi vilja! Och
låt oss slippa höra talas om att vi äro
mödrar i stället för värnpliktige, och
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Motboken.

Hjälpbyråernas vittnesbörd.

Jid de instundande stadsfullmäktig¬en i Stockholm är det ett namn,
® det särskilt bör vara av vikt för

fanorna att komma ihåg. Det ärc'e meningen att i Rösträtt för Kvin-
ws spalter driva partipolitik, och det

i hans
_ egenskap av frisinnad

yi vilja särskilt anbefalla d:r
1 kvinnornas åtanke. Det är här-

tetaf , anS s^orartade arbete i nykter-
, f.«, som är av betydelse. Vad
fe lift -r' v*sas kanske ingenstä-
»ktarwaü hjälpbyråerna, där
® viH-r rU-i'n-a gang pa 8'ail£ vittna
fördom V ,Slgn®lse motboken varit
ske de fW+eü- ,r i manga fall, kan-
'isiimtm änkt mannens sprit-
förut varit1 ! en bråkdel av vad den
tjänsten' °i en. större del av arbets¬
bi Och • ^arf ommif hemmet till
^rukawn i11' där mannen sökt
hållet frLT? ,en' har den helt och

de • bonom. Det är sär-
, -Lmrilserades bustrur, som
enstämmi .ssa byråer; de ha va¬

ghet rnprfa 1 5^ utrycka sin be-
lfågat dem r, matboken, och då man
? det förr'a ni'l? skulle vilja återgå
blivit ött 1 aadet, har svaret all-™ aPPriktigt nej.bet ar allts

dra?8*
lligt

anor> att ri.. t> ttersta vikt för oss
v stadsfnii1' ?,ra.tt verkligen beva-
Jite han begvn?akt1lge' så att det ar-l>*Ä n?akså fullföljas.Aärande viHl-m a brister kanske
VeksåVeSa systemet, men vi

att d:r Bratt

di åkande Yii?üa^<?e nit ock en al"a. Qe vd3a att söka avhjälpa

Brev från Tyskland.
Till L. K. P. R:s ordförande har med an¬

ledning av den av Centralstyrelsemötet ut¬
sända internationella hälsningen ytterliga¬
re följande tacksamhetsskrivelse ingått:
Tillåt mig att till Eder i den tyska

Landsföreningens för kvinnans politi¬
ska rösträtt namn uttrycka det hjärt¬
ligaste tack för Eder skrivelse av ja¬
nuari och för de med oss lika strävan¬
de svenska kvinnornas däri uttryckta
varma hälsningar och goda önsknin¬
gar, som vi på det hjärtligaste besva¬
ra. Vi äro eniga med Eder, icke blott i
övertygelsen om den stora betydelsen i
dessa så fruktansvärt svåra tider av

våra internationella förbindelser, utan
också i vår oförbehållsamma erkänsla
och beundran för den internationella
byrån och redaktionen av Jus Suffra-
gii, vilka vi icke kunna vara nog tack¬
samma för vad de under så oerhört
svåra förhållanden göra, för att i alla
till alliansen anslutna länder upprätt¬
hålla den internationella andan. Av
vilken djup betydelse detta är för oss
alla och för vår rörelse, kommer först
efter kriget att i hela dess omfattning
visa sig — och såsom vi hoppas att
bära goda frukter. Må den tiden snart
komma!
Med kollegiala hälsningar Eder upp¬

riktigt tillgivna
Marie Stritt,

ordförande i tyska Landsföreningen
för kvinnans politiska rösträtt.

Det är kvinnornas plikt att nn göra
sitt yttersta för d:r Bratts val, det är
för sina hem och sina barn de därvid
i första rummet arbeta.

X.

Nia framgångar i Förenta Staterna.
För första gången i den amerikanska

kvinnorösträttsrörelsens historia har
nu en av sydstaterna, konservatismens
säkraste fäste, inträtt i kampanjstater¬
nas led. Den 26 januari antog West-
Virginias parlament utan föregående
debatt och med överväldigande majori¬
tet — i senaten 28 röster mot 1, i un¬
derhuset 76 röster mot 8 — ett lagför¬
slag om politisk rösträtt för kvinnor.
För att slutgiltigt antagas måste det
emellertid föreläggas valmännen, vil¬
ket kommer att ske genom folkomröst¬
ning 1916, och West-Virginias rösträtts¬
kvinnor bereda sig med tillförsikt på
kampanjen i sin stat, som blivit den
första murbräckan i sydstaternas hit¬
tillsvarande kompakta motstånd.
Blott tre dagar efter segern i West-

Virginia vanns en ny sådan, denna
gång i Tennessee, där förslaget nu anta¬
gits av parlamentets bägge hns. Enligt
denna statsförfattning måste det emel¬
lertid först antagas av ännu ett par¬
lament, innan det kan hänskjutas till
valmännen, varför Tennessee ännn icke
är färdigt att intaga platsen vid West-
Virginias sida bland kampanj staterna.
Dess omröstningssiffror ställde sig så¬
lunda: i senaten 26 röster mot 3, i un¬
derhuset 70 röster mot 14, och tillkän¬
nagivandet av resultatet mottogs med
applåder av hundratals kvinnor på
åhörareläktarna.

Glöm ej att vid inköp hos Röst¬
rätt för Kvinnors annonsörer åbe¬
ropa tidningen.

Internationell kvinnokongress
i Holland.

Det samtidigt från flera håll fram¬
komna förslaget om anordnandet av en
internationell kvinnokongress redan
denna vinter i ett neutralt land, exem¬
pelvis Holland, tyckes nn stå inför sitt
förverkligande. Den 12 och 13 febr.
ägde ett förberedande möte rnm i Am¬
sterdam med ombud från England,
Tyskland, Holland och Belgien, varvid
beslöts att inbjudan skulle utfärdas till
en kongress i Haag i april, och ett pre¬
liminärt program fastställdes. Avsik¬
ten med sammankallandet av denna
kongress är att bereda kvinnor tillhö¬
rande såväl krigförande som neutrala
länder tillfälle att komma tillsammans
och uttala sig i ämnen, som stå i sam¬
band med kriget, och alldeles särskilt
för att genom ett gemensamt uppträ¬
dande söka påskynda ett fredsslut, vid
vilket begäran borde framställas att
hänsyn också måtte tagas till kvinnor¬
nas speciella önskemål. Bland förslag
till uttalanden märkes även en klart
formulerad fordran på rösträttens ut¬
sträckande till kvinnorna i alla länder.
Ingen diskussion om ansvaret för kri¬
get eller sättet för dess förande kom¬
mer att tillåtas. Anordningarna för
kongressen ombestyras av en holländsk
kommitté, vars ordförande är d:r
Aletta Jacobs och vice ordförande d:r
Mia Boissevain, båda kända från de
internationella rösträttskongresserna.

Felaktighet i tidningens expedition
torde alltid ofördröjligen anmälas å
posten.
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att detta olyckliga krig är något, som
vi kunde ha förekommit med röstse¬
deln i handen! Elsa Alkman.

Då en fråga som kvinnorösträtten,
vars verkningar ännu ingen kunnat
överskåda, endast kan vinna på en all¬
sidig belysning, hava vi icke tvekat att
bereda plats för ovanstående väl skriv¬
na artikel, även om den i vissa avseen¬
den förfäktar en annan ståndpunkt än
den, som i dessa dagar allmänt kommer
till uttryck i den internationella kvin¬
nopressen, och som vi dela. Vår åsikt i
frågan om kvinnorösträttens förmoda¬
de inverkan på kriget finnes häst ut¬
tryckt i ett citat av Internationella
kvinnorösträttsalliansens v. ordf., mrs
Fawcett, i n:r 20 av Rösträtt för Kvin¬
nor fpr 1914, där det heter, att om
kvinnorösträtten "ägt bestånd så länge,
att den blivit en faktor att räkna med,
så är det intet tvivel om, att denna
maktfaktor blivit inriktad på en poli¬
tisk omdaning av Europa, varigenom
säkerhet vunnits att internationella
tvister och förvecklingar hänvisades
till lagens och rättens avgörande och
icke till en så grov och ofullkomlig tri¬
bunal som den råa styrkans."
Mot sammanställningen rösträtt¬

värnplikt har redan förut d:r Lydia
Wahlström dragit i härnad i våra spal¬
ter.

Kvinnornas solidaritet.
Ur Die Frauenbewegung för den 15 febr.

publicera vi följande öppna brev från tyska
och österrikiska kvinnor, som svar på de
engelska kvinnornas julhälsning, vilken vi
på sin tid införde i våra spalter:
I många tyska och österrikiska kvinnors

namn sända vi våra engelska systrar vårt
varmt kända, hjärtliga tack för Eder jul¬
hälsning, som vi helt nyligen fått del av.
Detta budskap var en bekräftelse på vår

egen övertygelse, att kvinnorna i alla de
krigförande länderna, trots sin hängivenhet
och kärlek till fosterlandet, dock förnimma
sambandet med andra, krigförande länders
kvinnor, och att djupt tänkande kvinnor
aldrig gå förlustiga sin sanna mänsklig¬
het.
När Englands kvinnor i dessa tider lin¬

drat nöd och elände och bistått människor
utan anseende till person eller nationali¬
tet, vilja vi därför bringa dem vårt varma¬
ste tack, jämte försäkran om att vi alltid
stått och fortfarande stå beredda att i lika
måtto fullgöra vad på oss vidkommer.
Under krigstider enar oss samma namn¬

lösa lidande som vilar tungt över de kri¬
gande folken.
Alla nationers kvinnor älska lika högt

kulturen, rättfärdigheten, civilisationen
och skönheten; värden som kriget ödeläg¬
ger.

Alla nationers kvinnor hysa en lika omät¬
lig avsky för barbariet, grymheten och för¬
störelsen, som äro varje krigs ledsagare.
Men genom krutrök och kanondunder, ge¬

nom död, ångest och undergång och ett
namnlöst lidande, skönja vi den morgon-

rodnad, som bådar gryningen till en ny,
bättre tid, och det är den djupa samhörig¬
hetskänslan mellan alla jordens kvinnor.
Denna samhörighetskänsla är den fasta
hörnsten, på vilken tysk-engelska och in¬
ternationella förbindelser åter skola kunna

uppbyggas och vilka slutligen måste leda
till en så stark, internationell folkrätt, att
ett krig sådant som detta icke vidare må
hemsöka Europas folk.
De med oss likasinnade engelska kvin¬

norna sända vi en varm systerlig hälsning!
Bland de 150 undertecknarna märkas

många även i Sverige kända kvinnor så¬
som Anita Augspurg, Minna Cauer, Alma
Dzialoszynski, Lida Gustava Heymann,
Marie Lange, Helene Stöcker, Ernestine v.

Fürth, Eugenie Hoffmann, Rosa Mayreder,
Daisy Minor, Gisela Urhan m. fl.

Kvinnan i Tusen och en natt.
Av professor O. E. Lindberg.

(Forts, och slut.)
Kvinnans etiska karaktär i denna

underbara sagosamling är i själva ver¬
ket ett kapitel för sig, varåt här emel¬
lertid blott kan ägnas några rader.
Denna sida av vårt ämne är av sär¬
skilt intresse bl. a. därför, att 1001 natt,
ehuru varande ett orientaliskt diktal¬
ster, så föga skattar åt det förakt för
kvinnans sedliga halt, som eljes ut¬
märker nästan allt vad österländskt liv
heter. Måhända har här mycket nötts
bort vid passerandet av "den persiska
sagoporten" och något av den zoro-
astriska anden därvid följt med och
genomsyrat det hela.
Kvinnans behandling hos perserna

utgjorde nämligen i mycket ett beröm¬
värt undantag från det övriga orien¬
taliska levnadssättet. Deras religion
lämnar bl. a. därpå ett vackert exem¬
pel i den rättfärdiga hädangångna sjä¬
lens lyckliga öde, när hon i det andra
livet kommit över den s. k. Tjinvat-
bron och möter den gudafagra mön,
vilken förklarar sig vara hennes goda
samvete, sådant det utvecklat sig un¬
der hennes jordeliv. Och avkomlingar
av dessa storslagna Mazda-dyrkare,
de s. k. parserna, vilka numera träf¬
fas huvudsakligen i Bombay och om¬
nejd, utmärka sig just för den mest
värdiga och aktningsfulla behandling
av det kvinnliga könet, vars etiska liv
hos dem också står över allt beröm.
Det berättas av dem, som på ort och
ställe undersökt saken, att sedlig av¬
vikelse här är så gott som okänd.
Vi få icke begära, att det skall vara

lika väl beställt med 1001 natts kvin¬
nor. Dess författare ha icke varit några
chevalierer. De ha här och var sagt
ordentligt ifrån, att det både finns då¬
liga och goda kvinnor i världen, och
de hava på ett målande sätt porträt¬
terat båda. Ja, de ha skildrat rent av
demoniska kvinnosjälar lika väl som
nästan änglalika sådana — i förra fal¬
let dock sällan utan något försonan¬
de drag.
Naturligtvis är kärlek här liksom i

verkligheten oftast den vändtapp,
kring vilken nästan allt vrider sig.
Många av de bästa kvinnokaraktärer¬
na äro svaga, varpå ju ej är att undra i
ett system, där månggifte och slaveri
florerade. Exempel bl. a. på nobla och
storslagna och på samma gång starkt
passionerade naturer är den förut
nämnda sköna och fint bildade Scherns
Ennahar, som visst icke är trogen sin
härskare och man på sides, kalifen,
utan som förtäres — och det slutligen
till döds — av lidelse för Ali Ben Bek-
kar, varunder hon uttömmer all sin list
och förslagenhet på planen att slutli¬
gen få äga honom.

Bevis på demoniska och vidunder¬
liga kvinnor hava vi uti de likaledes
förut omnämnda Delile och hennes dot¬
ter Zeinab, som uppträda i olika berät¬
telser, samt i den sfinxartade Dhat
Eddawahi bland många andra. Den
"Deliles dotter", som figurerar i sagan
"Aziz och Azize", är en mycket sam¬
mansatt karaktär med både varpen och
en god del av inslaget av ondo. Till
ytterlighet lidelsefull tillåter hon sig
en ohygglig behandling av sina älska¬
re, då hon är nöjd på dem. Å andra
sidan besöker hon en på grund av sorg
över makens otrohet av döden bort¬
ryckt kvinnas grav och fäller på den¬
samma, som det tycks, uppriktiga tå¬
rar.

Den andra typen, Dhat Eddawahi, är
lika mycket en ond demon för musei¬
männen som ett helgon i de grekiske
kristnes ögon. Hon är religionsfana¬

tismen och hämndgirigheten i sino
prydno. Lika ful utvärtes, med sin
hexnäsa och sin puckel, som ränkfull
och jesuitisk till sin inre människa, är
hon emellertid en av 1001 natts intres¬
santaste figurer. Jag kan knappt tän¬
ka mig en briljantare dramatisk per¬
sonlighet. Man behöver knappast vara
ett sceniskt snille för att anpassa den
för de tiljor, som föreställa världen.
En dramatiker har här på förhand nä¬
stan allt vad han behöver.
Dhat Eddawahi, så vedervärdig hon

än förefaller, uppkallar ovillkorligen
läsarens intresse, där hon — furstedot¬
tern — förklädd till dervisch, traskar
bredvid de fientliga ryttarna, vägran¬
de, hur trött och utmattad hon än är,
att sätta sig upp på hästryggen, och
uthärdar alla ett fälttågs ansträngande
strapatser och vedermödor. Och detta
allt för att i Messias' namn skaffa sig,
kejsaren och sitt folk hämnd på de
otrogne. Det är den utomordentliga
självoffringen för ett, låt vara förvänt
och jesuitiskt, ändamål, som här gri¬
per oss så, att vi nära nog glömma
den både fysiska och andliga lyttheten.
Men de ädla och etiskt verkligen till¬

talande kvinnorna i 1001 natt äro, dess
bättre, i pluralitet, och många av dem
kunde med fog uppkallas efter en av
djinn-gestalterna i sagan om "Hassan
från Bosra och djinn-kungens dotter":
Kut Elkulub, "hjärtanas hugnad". Jag
behöver blott erinra om, hur ofta tro¬
fast kvinnokärlek illustreras i vår sa¬
gosamling— till den gra,d att här Ver-
gilii bekanta ord, varium et mutabile
femina, "kvinnan är ständigt ett om-
bytligt och obeständigt ting", mångfal¬
digt kommer till korta. Läs blott skil¬
dringen om den förutnämnda stor¬
slagna slavinnan och makan Zumur-
rud, som under de mest vidriga öden,
vilka skilja henne från hennes herre
och man, lika kyskt som energiskt
kämpar för deras återförening! Eller
följ den oförlikneliga teckningen av
Azizes varma, trogna, oförminskade
hängivenhet för sin make, Ali Schar
— hennes ständigt lika kärleksfulla
uppgående i sin plikt för sitt hjärtas
brudgum — hennes självoffrande visa
råd och anvisningar till honom, när
han, häftigt förälskad i en demonisk
demimondedam, är ur stånd att själv
tolka hennes illistiga teckenspråk och
förtvivlar om sättet att komma i för¬
bindelse med henne. Azize fördrager
härvid med en ängels tålamod och god¬
het alla sin mans nycker, all hans bru¬
talitet, till dess hennes hjärta brister
i döden mitt uti sin trogna kärlek. Det
vilar något överjordiskt över denna
1001 natts heligaste kvinnogestalt. En
upphöjdare, mera oegennyttig karak¬
tär kan knappast vare sig tänkas eller
tecknas.
Ja, kvinnans oegoistiska självoffring

i vår härliga sagosamling är rent av
underbar. Bara ännu ett exempel!
Kan det existera något sublimare i
den vägen, än när den meranämnda
Enis Eldjelis, i trots av sin djupa, tro¬
fasta tillgivenhet för sin make och her¬
re, Nureddin, och fastän hon fått löfte
av honom och hans fader att för all
tid få förbliva hans enda,hustru — lik¬
väl råder honom att ropa ut henne på
slavmarknaden för att få mynt, när
han råkat i ekonomisk misär, i det att
han mot hennes förståndiga råd till¬
sammans med sina vänner i sus och
dus bortslösat hela sitt stora fäderne¬
arv? Är det icke en fröjd att vid den¬
na tid finna så mycken förståelse för
den ädelhet, som vilar på djupet av
kvinnosjälen?

Intressant är dessutom att
som den monogamiska åsL
dyker upp på rätt många stälki
natt — en tendens som utan be t-inblick i och erfarenhet av den k'
liga naturens själsföreträden allskulle sett dagen.
Men min lilla teckning av 1001

kvinnor skyndar mot sitt slut. Låhblott till ett sista belysande "av dl"
etiska liv anföra den lilla äls!"
rättelsen om "Kvinnan med de
na händerna".
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En ogudaktig kung hade utfärd-förbud mot sina undersåtar att ti'
händernas förlust giva allmosor
skön och behjärtad kvinna kunde i
lertid icke svika sitt hjärtas bud:
skänkte en uthungrad stavkarl ti
bröd och fick mycket riktigt -
händer avhuggna.
Genom ödets underbara skickelse bli?

hon emellertid en vacker dag san®
grymma furstes gemål och föder k
nom en son. Trogen och tillgiven sis
kunglige make, blir hon dock snart ii
talad för honom och drives d:
fordom Hagar, ut i öknen med
fastbundet på sin rygg. Efter
vandring, finner hon en flod, i
hon törstig lutar sig ned för att
en svalkande dryck mot ökenhettan -

då till hennes outsägliga sorg och foff
färan barnet faller i vattnet,
har inga händer att rädda det m

Men Försynen vakar. Tvänne
uppenbara sig plötsligen och
gossen ur källan. När hon utbrister
glädje och tacksamhet mot dem, si
de: "vi äro dina två bröd, som
skänkte den fattige vandraren. Xi
skola vi göra dig ännn en
för din barmhärtighet." Och så
ställde de hennes händer, och
nare än de någonsin varit.
Denna lilla saga är, synes d

en träffande bild av kvinnans 1
genom tiderna. Hennes djupa,
ga individuell har onekligen vigt
ne till den sedligare och
hälften av vårt släkte, medan he«
intelligens på intet vis är
mannens — 1001 natt sätter henne,
vi sett, till och med intellektuellt
honom. Men hava icke städse
händer — hennes självständiga
lingsfrihet — varit avhuggna
ler rättare årtusenden igenom! D
nästan ett under, att hon ändock
så verksam. Ja, om vi kunde kas;
blick bakom historiens kulisser,
hon måhända utan händer uträttat li i n mig
stora ting som han med dem. Hur
mycket rikare kunde icke hennes
dock hava varit, om hon verkligen 3"
vara sig själv!
Nu har tiden kommit, då

återgivas henne — då hennes:rika,
förnuftiga krafter tagas fullt till?;
av den mångskiftande kulturen,
föreställer mig då, att vi män, som
tressera oss för denna oändlig
delsefulla reformrörelse, härvid
riktigt önska, att hennes händer
nes nyvunna verksamketssia
måtte bli skönare än någonsin. -
oändlig välsignelse for mänsklig

S. B. K:s vilohem
Harva i Uppland har.blivit
tillflyktsort för de kvinnor,
mestrar och helger behöva e ^
ro. Efterfrågan på rum har ^ ^
ket större än tillgången, a eti J&J
tänkt på en utvidgning a ^ gäl'-
anledning härav och aven ^ ,£■
ställa föreningens ekon.°a"' rna tagit s>
ordnat ett lotteri, som i daga
början, och då vinsterna atbörjan, ocn aa vlua„ ,0f „tt
fulla och betydande, ar pgrluiia ocn oeijuauuv, —

lotterna få en livlig a7?;11 Annons i(
upplysningar hänvisa vi
nummer av tidningen.

öX»1ossnas.iä£f®i**e
12 Floragatan STOGS€MOLS¥l, 2, 3 o* 4 ts*„ (hiss). Telefoner: Riks 9012. Allm. 12 50.

Läget för sjuk-, vilo- och förlossningshemmet är tyst och ostört. Soliga rum. All nutida komfort. Operationsrum. Badrum, med füllst, elektr. ljusbad, med eller utan massage, även för an ra
De strängaste fordringar på hygien uppfyllda. Telefoner i varje våning. Gott dietiskt bord. Fritt val av läkare och aekuschörska. _ yidDn

Ref.-. D-.r E. O. EULTGREN, D-.r ARTHUR FÜRSTENBERG, Der ARNOLD JOSEFSON. Föreståndarinna HILMA FREDLUND, f. d. föreståndarinna vid Stockholms sjukhem, bKuru_

. 0ri

nöd; dol
-Vi hi

kl

»ma,

iters ■

råd ti]
li krono
sauna on

övej mor för

tk kväll?

lo i en

varm

lare :

gärn

mitt

liiaijito

" Tack,

'•«lie



Ni 5

aldrj|

J1 uafe
Låtni|
■v di!«!

att fl
5or, I,
de emtt
ad: M
■ tvänie

eise t|
sal®

)der fe!
iven siii
lartife
då, son
1 barnoi
r

i

och fe

B 6
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

kronor

procent!
fem

/frun släpper sömnaden och skyn-
/Tftjnst mot dörren. Hon vet att Hans
^"er tern från skolan nu.

•ära du, vad jag är glad att ha -dig
a jgen( kom ska jag ta ditt paraply,
aså du kar längtat.
a mycket. Men vad du är kall. Nu

loj jjg bjuda dig på kaffe och nybakat
M; doftar det inte gott?
/'i ha allt bra trevligt i vårt lilla hem.
fe att vi män få lite mera slantar, så

] hålla en liten hustru i stugan,
kostar det.
men i gengäld håller jag fint och
lig, städar och tvättar, lagar dina

b, och din mat, så du slipper alla
karlens vedermödor.
fack, lilla <mor, den saken är nog bra,
ret att du är en duktig husmor.
Hans, titta på de här små tröjorna,
de inte rara? Nu skall du få titta i
torg. Se! Tror du inte vår lilla pys

Bil bli nöjd, små ljusröda strumpor och
.«for och alla de små skjortorna med sin

Ebrodyr. Vet du Hans, ibland går jagch kysser de små kläderna, när du är

ite, kom får jag kyssa dig. Jag
lur att, ridderligt beskydda dig och din

slycka. Behöver du mer pengar till
fistyrseln?

ig behöver allt lite till, men det
p ja sä mycket utgifter för dig.

gör ingenting. Nog skall vårt för-
htorn vara så fint som mamma vill; vi

280 kronor till pysen.
Ja, det är då en klok förordning, ni
äro bra visa.

me, sot

leklert!

ser,

.ttatlS#»
B

□nes

till gojl|
;n.

som i*!

it kars»
inder *
vila«1
så#
varit fr
et. &
tt

le s#
ppas,ä!;

r vid*"
gjd*

poö'#

me m\
uppta?
brister
n, svan|
som ii
ren. I
Igärnint
så åts:

brasan slocknad och rum-

mörkt, om jag ändå knnde finna tänd-
korna, någon måste ha flyttat dem.
rött, utschasad, tacka för det, fem å
timmars tjänstgöring, sen aftonskola.

Om ändå skulderna voro betalda. Fem
uters vila i soffhörnet kan jag ändå
råd till och en stunds funderingar.

2 kronor i hyra för ett ytterrum, sak
om man är man eller kvinna. 45
för hel kost på pensionatet, lika för
ra kvinna. Hel kost — ja, det få

•a hat[» manliga kollegerna råd till men inte
ju också mera i lön. Morgon

"kkväll? Jo! det var en ljus idé. Smör,
ek vatM ost, en påse socker och en påse ca-
kasta spo i en papplåda i ett hörn av byrån,

varmt vatten? Kanske fru A. vill
i lite.
på.

in<k jag få tala vid frun ett ögon-
~ Det skulle väl inte vara möj-t varje morgon och kväll få denna
;e WM med kokande vatten; jagärna ersätta besväret.
'd skall fröken ha vattnet till?
'■ lag tänker laga lite cacao hemma,så obehagligt att springa bort och

tpl'1 - Jag har aldrig tillåtit någon att äta
ytterrum. Jag är verkligen räddirer Tfrröet. Bröken får lägga rikligt medi " 'T%ar under, så får det ju gå dennar.

det var vänligt.

nr/'/ denna cacaoröra för
J1 sa ensamheten. Ibland när

fm \ „Uf.8 bar nu fått en handduk
Pirrar på IS® på bordet — står jag

vid.
1 Da anrättningen som komme den

Jag måste så med all maktner
par brödskivor. Jag kän-s glad, när någon gör mig säll-W, ^ ger detsamma en strykande

Wl elever 1 april-
°ch ref ?! på k°Uare tic

billie j„ ! ' på begäran.
"deren

Märta Philip.

Jag skall nu varje måltid ställa Sigfrids
porträtt på bordet, så har jag ändå säll¬
skap, det skulle vi haft, om du fått leva.
O, ibland krymper hjärtat samman, när

jag tänker på att jag verkligen är ensam.
Ensam för livet. Gifta mig med en an¬
nan? Aldrig! Det var för helt, för djupt,
allt det som drog oss samman. Om du inte
dött, hade vi kunnat gifta oss om två år,
då hade du varit färdig läkare.
Nu skall jag i alla fall, så fort mina

skulder äro betalda, skaffa mig en enrums-
lägenhet, så jag får känna, att jag har ett
eget hem. Jag får visserligen mera att
göra med att städa själv, laga mat, tvätta
och laga kläder, ja, allt det arbete mina
manliga kolleger och deras hustrur utföra
tillsammans, får jag göra ensam. Vi lä¬
rarinnor bli ju oftare sjuka än lärarna;
ja det är då inte underligt, vi kunna inte
hålla någon för hemarbetet. Vi ha mera

anlag för husligt arbete än männen, det
är sant, ty vi ha från barndomen fått ar¬

beta med, men vi ha inte mera tid och mera

krafter, därav kommer det sig att vi så
ofta stupa. Om femton år, då kanske jag
kan hålla hemhjälp, när studierna äro be-
.talda och jag sparat samman till ett litet
bo.

Bo, vad det ordet hörs varmt. Månne
jag skall känna riktig hemkänsla?
Ensam — — —

Jag hatar ordet, moderskärlek — jag
har hela famnen full — men moderslycka
får jag aldrig. Min ungdomskärlek, min
moderskärlek, allt får jag pressa ner. Denna
tragik rår dock ingen människa för, och
däröver är jag glad.
Vera, varför sade hon nej till Anders?

Hon hade då fått det bra i ekonomiskt av¬

seende, och präktig är han med. — Vi
passade inte för varandra — har hon sagt
mig. — Jag vill gärna gifta mig, men en¬
dast om jag möter en man, med vilken jag
känner att jag själsligen kan växa större.
Jag söker intet ja till mitt ja eller nej till
mitt nej. Olikheter växa sig störst, om de
-på ett lyckligt sätt komplettera varandra.
Jag har fruktat att jag i ett äktenskap
skulle kunna draga eller dragas ned, och
jag har ställt mitt ideal så högt att det
skulle kunna bära. Jag kan möta honom,
men det är en möjlighet på tusen.
Jag beundrar en krigare, som kan dö av

sina sår utan att visa den ringaste smärta,
men lika mycket beundrar jag den kvin¬
na, som trogen sina ideella mål kan med
den kyligaste blick och ton neka ett an-

hud, medan hela hennes varelse kräver och
ropar på kärlekens lycka.
Tappra Vera!
Ja, man kan ju ho två flickor tillsam¬

mans, det blir lite sällskap och dessutom
möjligare att lega lite hemhjälp; men kär¬
lek och moderskärlek, ni underbara natur¬
makter, er skall jag krossa med hela min
styrka.
Älska skolbarnen! Ja, det gör jag, men

jag vill ha en sprattlande, knubbig liten
parvel, som ligger vid mitt eget bröst.
Ett fosterbarn! Inte får jag 200 kronor

till hjälp, och när skall jag passa det?
Nej du får ingen kärlek, men du får en

ny skatt. Du skall bidraga med 5 procent
av din lön till att underhålla de andras

äktenskapliga möjligheter.
Björn.

Stockholms F. K. P. R:s första samkväms-
afton ägde rum i Margareta hushållsskolas
lokal måndagen den 8 mars. Fru Hilda
Sachs inledde diskussionen, som handlade
om det för Stockholms kvinnor alltjämt så
obehagligt aktuella ämnet gatufriden. Sam-
kvämet var nästan till trängsel besökt och
den bästa stämning rådde. Man kom över¬
ens om, att detta var den form för sam-

vai*o, som föreningsmedlemmarna mest
satte värde på. Nästa samkvämsafton äger
rum måndagen den 12 april i samma lokal.

Amerikanskt fredsarbete.
Även från Amerika, som ligger så långt

från världshändelsernas centrum, når oss

kvinnornas rop om fred. Mrs Chapman
Catt, Jane Addams med flera kända kvin¬
nor ha ställt sig i spetsen för en kvinnornas
fredsrörelse och i januari månad hölls i
Washington ett massmöte, som var så tal¬
rikt besökt, att omkring 500 människor
måste vända om från den fullpackade loka¬
len.
Mötet hölls under mrs Chapman Catts

ordförandeskap och flera framstående
kvinnliga talare uppträdde, bland vilka vi
kunna nämna mrs Perkins Gilman, mrs
Pethiek Lawrence, mrs Rosika Schwimmer
och d:r Anna Shaw. Mrs Gilman ansåg det
nödvändigt, att kvinnorna i fråga om freds¬
rörelsen koncentrerade sig på så få punkter
som möjligt och arbetade på att driva dessa
igenom, och d:r Shaw betonade i sitt anfö¬
rande det anmärkningsvärda i att den enda
internationella fredsrörelse som i dessa
tider kommit till stånd, visat sig vara en

sammanslutning av kvinnor. Mrs Pethiek
Lawrence ansåg kriget vara tillkommet på
några få diplomaters tillskyndan och hon
framhöll vikten av att ingen stat vid ett
kommande fredsslut borde få utvidga sina
gränser på andra staters bekostnad.
Till slut föreslog miss Anne Martin från

Nevada att mötet måtte göra ett uttalande
för genomförandet av den kvinnliga röst¬
rätten i alla stater, såsom utgörande ett
viktigt steg i riktningen mot en varaktig
fred. Flera talare instämde med miss Mar¬
tin och hennes förslag antogs enhälligt av
de församlade.
Efter mötet bildades the Woman's Peace

Party med Jane Addams som ordförande
och mrs Chapman Catt som hedersordfö¬
rande. Meningen är att bilda lokalavdel¬
ningar över hela Amerika. Sekreterare för
den nya sammanslutningen är Rosika
Schwimmer.

Internationella socialdemokratiska

kvinnodagen.
Söndagen den 7 mars inföll den årligen

återkommande internationella, socialdemo¬
kratiska kvinnodagen, som denna gång äg¬
nades åt Freden. Två stora möten anordna¬
des i Stockholm, det ena i Folkets Hus B-
sal med fruarna Agda östlund och Frida
Stéenhoff som talare, det andra i Biograf¬
palatset vid Hornsgatan, som samlat en pu¬

blik på omkring 450 personer och där fru
Ruth Gustafson oeh d:r Gulli Petrini förde
fredens talan. Samtliga talare protesterade
mot den uppfattning som kommit till sy¬
nes, att stora delar av' "folket i de krigfö¬
rande länderna vilja kriget, och denna pro¬
test fick även sitt uttx-yck i den resolution,
som enhälligt antogs och vari även upp¬
manades till kamp för en varaktig fred.
I Biografpalatset bidrog skådespelerskan

fröken Jessie Wessel med deklamation och
i Folkets Hus medverkade fru Margareta
Sachs. De stämningsfulla mötena avslu¬
tades med musiknummer. Telegram väx¬
lades även mellan de tre nordiska län¬
derna och samtidigt med att mötena i
Stockholm ägde rum talade fröken Anna
Lindhagen i egenskap av svenskt ombud
å Arbetarpartiets kvinnoförbunds freds¬
möte i Folkets Hus i Kristiania, hälsad av

det varmaste bifall.

Den norska lagen om »oäkta» barn
som förut godkänts av odeltinget, har
nu även bifallits av lagtinget. Beslu¬
tet fattades på den mest omstridda
punkten, den om lika arvsrätt för
"oäkta" barn som för äkta, med 20
röster mot 11. Paragrafen om barnets
rätt till faderns såväl som moderns fa¬
miljenamn godkändes med 20 röster
mot 10. I övrigt beslötos blott ett par
mindre ändringar.

STADENS OCH
ORTENS MEST
ANLITADE AN¬

NONSORGAN

STADENS OCH
ORTENS MEST
SPRiDDA TID¬

NING

SODERTELGE TIDNING
ALLM. T. 231 O. DEHH RIKS T. 23

Allt slags civiltryck utföras väl och punktligt samt till mycket moderat pris.

GYNNA SODERTELGE TIDNINGS TRYCKERI!

kunna energiska kvinnor komma, ge¬
nom att arbeta för ett livskraftigt, och
på modärna grunder, byggt kooperativt
försäkringsföretag. Upp till arbete, I
kvinnor över hela landet, för denna
nya utvecklingsmöjlighet.
Svar till Box. 165, Stockholm.

OOX2>OX5><EXC2)QO<£XG)eXC=>(SDCCB)0
fS\

Harfva =

lotteriet
till förmån för

Föreningen själuförsörjsndc Bildade
Kvinnors Vilohem.

50,000 lotter å 2 kr. Vinstvärde 60,000 kr.
Bland de högsta vinsterna märkas:
Möblemang till 3 rum o. hall m. m.

5,000, Motorbåt 3,000, Pärlhalsband
2,100, Flygel 1,500, Linneutstyrsel
1,500, Fullständig borduppsättning
av nysilver o. alpacca 1,300, Motor¬
cykel 1,035, Bibliotek 1,000, Pia-

nino 985 etc.

Lotter erhållas efter rekvisition märkt R un¬
der adress Harfvalotteriet, Skepparegatan
19, Stockholm, antingen mot postförskott eller
mot förskottslikvid 2 kr. jämte kostnad för porto

och dragningslista (35 öre).
Anna Josephson,

W v. ordf. i S. B. K:s styrelse. H
Q Lotteriets föreståndare. Q
0<£XC3000<£3X2>00(SXO€XG)(E3CCs>0

Stadsfiillmäktigvalet i
Stockholm.

Kvinnliga kandidater:
Första kretsen: fröken Anna Johans¬
son (soc.-dem.);

andra kretsen: fru Maria Hindersson
(de frisinnade);

tredje kretsen: fru Ella Billing (de fri¬
sinnade), fröken Thyra Svensson (hö¬
gern) ;

fjärde kretsen: fru Karin Fjällhäck-
Holmgren (de frisinnade), fröken
Bertha Wellin (högern), fröken Edit
Kindvall (högern);

femte kretsen: d:r Karolina Wider-
ström (de frisinnade), fröken Stina
Quint (högern); fröken Gertrud Eric¬
son (högern).

Dagarna för valet:
Andra kretsen, Maria och Brännkyrka,
fredagen den 12 mars;

tredje kretsen, Jakob, Klara och Kungs¬
holmen, onsdagen den 17 mars;

fjärde kretsen, Adolf Fredrik, Gustav
Vasa och Matteus, fredagen den 19
mars;

femte kretsen, Johannes och Öster¬
malm, måndagen den 22 mars;

första kretsen, Nikolai och Katarina,
onsdagen den 24 mars.

Kvinnorna i kommunens tjänst.
Enligt meddelande från Ronneby har

vid senaste stadsfullmäktigvalet in¬
valts telegrafkommissarien Anna Ber¬
gengren på kvinnornas lista oeh i Ron¬
neby stads folkskolestyrelse har in¬
valts fru Betty Andersson.

Bdvohatfirman BREBBERS och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITTON. MODERAT ARVODE.

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.



6 RÖSTRÄTT FÖR KYINNOR N:

Avliden rösträttsveteran.
Den 4 februari avled i London den kända

engelska författarinnan miss Braddon i en
ålder av 78 år. Trots sin höga ålder var
miss Braddon livligt intresserad av tidens
frågor och den kvinnliga rösträttsrörelsen
har i henne haft en trofast vän. När män¬
nens allmänna rösträtt blev genomförd, in¬
såg hon att det var hög tid att även kvin¬
norna flngo medborgerliga rättigheter, och
hon var varmt övertygad om, att de skulle
göra sitt politiska inflytande gällande i en
för samhället god och sund riktning. Även
aktivt lämnade miss Braddon rösträtts-
kvinnorna sitt stöd, då hon i en till stats¬
ministern år 1910 inlämnad petition om po¬
litisk rösträtt för kvinnor förde de engel¬
ska skriftställarinnornas talan.

Ett erkännande.
Även de engelska rösträttskvinnorna ha

en liten seger att anteckna: general French,
överbefälhavaren över den engelska armen
i Frankrike, har blivit omvänd till kvin¬
nans rösträtt. Han har förut varit ivrig
motståndare och starkt ogillat sin systers,
mrs Despards, (ordf. i Women's Freedom
League) åsikter och taktik.
Nu berättas det emellertid att general

French nyligen gjort ett besök i England
över en dag för att personligen meddela sin
syster, att han blivit fullständigt omvänd
till kvinnorösträtten. Detta på grund av
det hjältemod, den uthållighet och organi¬
sationsskicklighet som kvinnorna ådagalagt
på de franska och belgiska slagfälten.

Hyg. Ansiktsbehandling
med elektr. vibration och ljusbad, borttagande av
finnar, pormask, fräknar. Missprydande hår med
elektrolyse. Fotbehandling. Röda händer behand¬
las. Manicure. . ,

Adéle Elméen,
48 Upplandsgatan, 1 tr.
R. V. 824, Allm. 23091.

ÄKTA Schweizer-Broderier
i Rober, Blustyg, Brodyr i längder, säljas

otroligt billigt.
SVENSSONS IMPORTFIRMA

Kungstensgatan 59
2 halvtrappor. Andra huset från Upplandsgatan.

SYMASKINER.
—svenskt fabrikat— /fl
äro en ovärderlig hjälp F^k^ i hvarje svenskt hem.
Betala sig själfva

på kort tid.
Obs. / Förmån¬
liga betaln.-

vilkor.

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

ningar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: DROTTNINGGATAN 30.

maler: Humisgårdsgatan 11, S:t Paulsgatan 1, Upplandsgatan 34.

Blasbinmärkniig
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg.

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

KONSTVERK REALISERAS
för en spottstyver

Snöklockan

Pris Hr. ¥.85
Har kost. 9 kr.

Höjd 36 cm.

Utförd i imit.

gammal, svart
brons. Modelle¬

rad av bildhug¬
garen Per Has¬
selberg år 1881.
belönad m. me¬

dalj i Paris. An¬
ses som den be¬

römde skulptö¬
rens mest ge¬
niala verk.

Simmaren
Höjd 36 cm.
Utförd i imit.

gammal, svart
brons. Model¬
lerad av Prof.
John Börjeson
år 1885 o. finnes
i orig. å Glypto-
teket i Köpenh.
Den vackra sta-

tyen har med
rätta blivit kal¬

lad »En manlig
idealtyp».

Pris Hr. ¥.85
Har kost. 9 kr.

Pris Kr. ¥.85
Har kostat 9 kr.

Grodan. Höjd 33 cm.
Utförd i imiterad gammal, svart brons. Modellerad av bildhuggaren Per Hasselberg.

Det är en sällsynt vacker konstskapelse, en älsklig bild som varje människa förstår.
Har de senaste åren blivit mycket modern.

Ingen svensk
med bildning finnes väl som ej någon gång sett
och beundrat dessa tre sköna konstalster,
frammanade av vardera sin store mästare.
Mången finnes nog också som gärna önskat
se dem i sin ägo, men tyvärr bar det fallit
sig ganska svårt, ty de avgjutningar som i
utförande närmat sig originalen ha hittills
varit för dyra för att kunna köpas av per¬
soner med begränsade tillgångar. Det är
därför en glädje att kunna erbjuda den del
av tidningens läsare som med gedigna saker
vilja pryda sitt hem dessa statyetter till
nedanstående billiga priser.

Statyettema, som äro gjutna i svart The-
ralith och sedan behandlade efter särskilda
metoder, äro så förvillande lika äkta brons-
statyetter att till och med verkliga konst¬
kännare ha svårt för att, sedan de äro upp¬
ställda å passande plats i ett hem, kunna
skilja dem från äkta brons. De äro så håll¬
bara att de under tidernas lopp kunna både
avtorkas och tvättas utan att på något sätt
ändra utseende. Jag vill emellertid påpeka,
att, enär det ej är tal om något fabriksar¬
bete, så kan jag ej medhinna alltför många
beställningar på kort tid och torde därför
beställningssedeln insändas genast. Före¬
målen packas ytterst omsorgsfullt och ga¬
ranteras vara oskadade vid framkomsten.

Beställningssedel till ÄNDERS NILSSONS Ateljé, Malmö.
Sänd undertecknad mot postförskott: st. Simmaren å kr 4.85. st. Grodan å kr. 4.85

st. Snöklockan å kr. 4.85. Om ej till belåtenhet, förbehålles full ombytesrätt.

Namn Postadress

AFFÄRSREGISTEK
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar
^ och supéer till moderata priser.

A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Obs. Syster Frideborgs
Sjuksköterskebyrå
Även Sjukhem

Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 236 72.R. t. Vasa !

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

Vaxholms Hotell
rekommenderas, inackordering mottages.

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.

Rättegångar
bouppteckningar, arvstvister, boskillnad, äktenskaps¬
förord, lösöreköp, testamente, skilsmässor, barnupp-
fostringsmål, inkasseringarm. m. utföras fort o. billigt av

VÄRMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYRÅ
R. T. 3712. Götgatan 33, III tr. A. T. Br. 2900

Skriftliga förfrågningar besvaras omgående.

SKÅNSKMAT
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong KRONAN
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material och reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

BarnmorsRan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

DAMERNAS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar, er-
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisning till

SVENSKA BOKEXPEDITIONEN
STOCKHOLM C.

JACOBSONS VÄLKÄNDA
• TAPISSERI-AFFÄR ®
24 B Grefturegatan, vid Tattersall.
10 / RABATT — I VAROR — FRITT VAL.

O. F. Nordsir
A. T. 11806 DAMSKRÄDDERI

oni!
47 Westerlånggatan 47,2 tr.

Modernt snitt! Snabbt utförande!

it i»

Frida Jansso
HEMBAGEß!

Kommendörsgatan fl14
Beställningar å tårtor och Namnsdae<ii™t

Allm, Telefon 29 31

Damgarderob
48 Upplandsgatan 48

Bä

RÖSl

ALLM. TEL. 287 25 - STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

Blusfoasaren
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av

Allm. Telefon Vasa
Beställningar å finare och enklare

och blusar.
Förstklassigt arbete garanteras

Ulan 101131(
STOCKHOLM

Klara östra Kyrkogata 8. Allm,
Tillverkar alla slags korgarbeten,

Billigt och starkt garanteras.

BLOMKRUKOI
köpas bäst och billigast hos

I. HVI. JVTAXvIVIGRE.V

Allm. Telefon 558.

att d:r
atervali
«aast i
andra i

SödertälUp fog

A.. M. FETTERSO
S:t Paulsgatan 2 B, Allm. Tel. 30114

Försäljer och reparerar KÄPPAR och PABAPl!
Renovering av Galanteri- och Konstarbetem;: u

Sköldpadd och Pärlemor m. m.
Välgjort arbete garanteras.

Bada =
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Hsl'

4 Södermalmstorg 4
2 tr. (Hiss.)

Expe

Pris:

io or

k kvin

te ma

kvinnos
ons

motsatt

Allm. 1(11
norna i

Vid behov anlita
Nvkterhetsvännernas

Expressbyrå, Kocksgat
(Hörnet av Nytorgsg. och

Allm. Tel. 3330.

VAR OCH HUS
Grevturegatan 24 B

RÅDHRÅGNINGSByiU
Affärsförmedlingar, uthyrningar m. &

Juridiskt biträde lämnas.
Anna M. Rettig .uR. T. 12680.

Lotten Janssol
Hem- och Finbageri

20 B GREFTUREGATAN 20 B
Allm. Tel. 18359. #

Obs.! Endast första kto ingredienser.^

üuridislfö Inta- 8
Mästersamuelsg. 37, Stockholm
Inkasseringsbyrå. Kält.teff°gor'0cÄ^
ningar, boutredningar skilsmässor o j|(
uppdrag. Billigt o. punktligt. R.t.m»'

kvinnoi
mäktigt

sa de i

Irfald

las, N
kvinno

fcespi
fe och
att ett
uaili

i 1
Fru Östman-Kaldén öppnar den Lsta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, ^1 tr., ^vi kläder sjai1

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy s (jggar 0
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån ar oppe
av Lord. från 10 f. m. till 8 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7-9 e. m

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

. och af!

rJTll prenumeration å Stösträtt för KviM®
1 krona för helår — sker genom posten.
Stöd arbetet för kvinnans medbor¬

garrätt genom att prenumerera på
Rösträtt för Kvinnor och genom att
ingå som medlem i närmaste rösträtts¬
förening. Rösträttsföreningar finnas i
de flesta städer samt i ett flertal min¬
dre samhällen över hela landet. Med¬

lemsavgiften överstiger i allmänhet ej
1 krona.

sjätte nummer för 191 ^
1 fe Av t ^

»Statsnyttiga» Synpunkte . - g ^
Rösträttsfanan bäres hög • Några -
Kvinnornas kommunala

frän Stockholm
Maria Aspman 50 år. - _

Rösträttskalendern. ,strätt. Av-0*
Värnplikt, krig och kvin %
Kvinnan i 1001 natt.
Tvåhundra kronorj-Jenu^—.

även d
De b

fevinnl

Quint
trygg£
T° ått

i h\i
Gern

Stock]

""u,



TRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 1 APRIL 1915, N:r 7.
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rösträtt för kvinnor
utkommer den 1 och 15 i var månad.

j.'jtion och Expedition: G Lästmakaregatani
»daktionstid: onsdag och lördag kl. Va3—Va4.
'Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.
Rikstel Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm,
ftiumeration genom posten:
pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
jr utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-
pedition.

En stor förlust
k kvinnorna i Stockholm lidit genom
att d:r Karolina Widerström icke blev
återvald till stadsfullmäktig vid det
senast förrättade valet. Hon stod som
andra namn på de frisinnades lista i

aertäij^ hetsen, men på denna lista lycka-
man blott placera ett namn, den
Stockholms stads kommunala liv
lögt förtjänte grosshandlare Her¬

rn Lamm. Så mycket betyder denne
MB för stadsfullmäktige, att inga
hinnosynpnnkter kunna komma en
itt önska, att förhållandet varit det
motsatta och d:r Widerström kommit
i hans ställe.
len sedan detta blivit sagt, ha kvin¬

norna rätt att ge luft åt sin harm och
Fanns det då inte i 5:te

tillräckligt många vidsynta
|j hinnor för att kunna åt stadsfull¬

mäktige rädda en så värdig represen-
som d:r Widerström? Eller för¬

de att begagna sin rösträtt,
'äktat de visste hur viktigt för dem
feta val var? Ty okunniga därom
fe de icke gärna kunnat vara, det ha
hinnor i denna valkrets sörjt för på
waldiga sätt.
fe anledningen må nu vara vilken

som helst — nu kan saken icke repare-
Ku återstår blott för Stockholms

vtnnor att tacka d:r Karolina Wider-
äoin för vad hon verkat för dem, att
e

aga^ att de förlorat en så värdig
orespråkerska på ett så viktigt områ-
att°H n^a^a den förhoppningen,
f annat val skall ge kvinnornaa e att visa, att de lärt sig bättre
ren iUdga ^ sina egna, utanIT *t allmännas intressen.
;vitmr a,^vr^a under omval stående
Lji'1Sa9 ''an(fedaterna fröken Bertha

.och«# I,
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13.dje kretsen och fröken Stina
5

trygSade Platsen
1 a.te kretsen, uppförda på fullt

åWv,natser pa kö§'ern8 lista, ble-
socialL a ?a" . Däremot lyckades icke

Stalnratfei'va placera sitt enda
d hsta kretsen1 ** ^llna J0^1188011»
StockhSnHtf-angeü av 1915 års val ha
p'afeer V „.Vlnilor förlorat två av de
mäktige LT? innehaft i stadsfull-

or nst som måste repare-
!'"n,

Samma saknad au rättigheter f)ar sammanfört oss kvinnor i
hela världen; samma sorg nitar länkarna fastare samman i den
kedja som nu förenar oss; samma önskan, samma beslutsamhet
att, dä lyckligare tider inträda, uppnä den ställning i stat och sam=

hälle, som gör det möjligt att utvidga den internationella vänska«
pen mellan kvinnorna till en internationell vänskap mellan män och
kvinnor, är förhärskande hos oss alla.

Ernestine von Fürth.

Internationell kvinnokongress i Haag, Holland.
28—30 April 1915.

Upprop till kvinnor i alla länder.

Från många länder ha uppmaningar
kommit till oss att sammankalla en in¬
ternationell kvinnokongress för att
diskutera vad världens kvinnor kunna
och höra göra i de fruktansvärda tider
vari vi nu leva.
Vi kvinnor i Holland, som bo i ett

neutralt land, tillgängligt för kvinnor
av alla nationer, påtaga oss därför an¬
svaret att sammankalla en sådan inter¬
nationell kvinnokongress. Vi ha en
stark känsla av att i en tid, då det rå¬
der så mycket hat mellan nationerna,
måste vi kvinnor visa att vi kunna be¬
vara vår solidaritet och att vi äro i
stånd att vidmakthålla ömsesidig vän¬
skap. Kvinnorna vänta på att bli sam¬
mankallade. Världen väntar på dem,
väntar på deras bidrag till lösningen
av dagens stora spörsmål.
Kvinnor, av vad nationalitet ni än

äro och till vilket parti ni än höra,
eder närvaro blir av den största bety¬
delse.
Ju flera som deltaga i kongressen,

dess starkare verkan komma dess för¬
handlingar att utöva.
Er närvaro skall vittna om att också

ni önskar protestera mot detta för¬
skräckliga krig och att ni önskar hjäl¬
pa till att hindra ett upprepande härav
i framtiden. ^

Låts vår uppfordran icke bli förgä¬
ves!

Exekutivkommittén:
Dr. Aletta H. Jacobs, ordförande.

Dr. Mia Boissevain, vice ordförande
och sekreterare.

Rosa Manus, sekreterare.
F. J. Vattier Kraane-Daendels,

skattmästare.
H. van Biema-Hymans.
C. Ramondt-Hirschmann.

H. Heincken-Daum.
J. C. van Lanschot Hubrecht.

Ett fyrtiotal kända holländska kvin¬
nor, tillhörande kvinnoföreningar av
alla färger, förklara sig personligen
instämma i uppropets syfte.

Enligt det mycket omfattande preli¬
minära program som föreligger kom¬
ma förmiddagarna att upptagas av

själva kongressförhandlingarna och på
aftnarna anordnas offentliga möten.
Bland de föreslagna diskussionsämne¬
na märkas: Principer för ett fredsslut,
yrkan på vapenstillestånd, skiljedom
och förlikning, demokratisk kontroll av
utrikespolitiken, ingen avträdelse av
landområden utan folkets medgivande;
kriget och kvinnorna, protest mot kri¬
get, kvinnornas ansvar, kvinnornas li¬
danden, kvinnliga ombud vid fredsför¬
draget, uttalande till förmån för kvin¬
norösträtt; allmänna ämnen, försök att
återupprätta samförstånd mellan fol¬
ken, reformering av barnuppfostran i
fredsvänlig riktning.
Diskussion om de respektive natio¬

nernas ansvar för eller uppträdande
under det nuvarande kriget ligger
utanför kongressens område.
Anmälan om deltagande i kongres¬

sen ställes till sekretariatet, adr. Dam-
rak 28—80, Amsterdam, Holland. Alla
kvinnor, som sympatisera med kon¬
gressens syfte, kunna bli medlemmar,
med yttrande- och rösträtt mot erläg-
gande av en avgift av 10 mark eller 10
shillings. Män och kvinnor kunna mot
en avgift av 5 mark eller 5 shillings
deltaga i kongressen utan yttrande och
rösträtt.

Sveriges kvinnor och Haagkongressen.
På inbjudan av L. K. P. R:s Verk¬

ställande utskott och Fredrika-Bremer-
Förbundets styrelse ägde ett samman¬
träde rum i Stockholm den 24 mars

med medlemmar av styrelserna för
andra stora kvinnoföreningar tillhö¬
rande internationella kvinnosamman¬
slutningar för överenskommelse om de
svenska kvinnornas ställning till Haag¬
kongressen. Sedan fru Agda Monte-
lius öppnat mötet, utsågs d:r Lydia
Wahlström till ordförande för aftonen,
varpå fröken Signe Bergman redo¬
gjorde för kongressens syfte och det
preliminära program som förelåg. Se¬
dan heslut fattats att de enskilda re¬

solutionsförslagen icke skulle upptas
till behandling, uttalade mötet sin an¬
slutning till kongressens syfte och be¬
slöt tillsättande av en kommitté för ut¬
seende av delegerade för Sverige. Till
medlemmar av denna kommitté utså-
gos: fröken Signe Bergman, fröken
Axianne Thorstenson, fru Agnes In-

Hammaniie'lagstiftning cm epndoms-
ffipliillaBdcRa mclian IMa maka?

utgjorde ämnet för ett offentligt före¬
drag i sammanhang med Skåneförbun¬
dets av F. K. P. B. årsmöte i Lands¬
krona den 21 mars, hållet av jur. kand.
fru Anna Wicksell. Föredraget, som
framfördes med fru Wieksells kända
klarhet och reda, avsåg att belysa de
olika vägar, på vilka man kan åstad¬
komma ett ordnande av egendomsför¬
hållandena mellan äkta makar på
grundvalen av full likställighet mellan
man och hustru. Talarinnan genom¬
gick något närmare de olika förslag
som i detta avseende äro under debatt
och betonade, att om det slutliga resul¬
tatet av lagberedningens arbete i dessa
punkter veta vi ännu ingenting, utan
"allt flyter" ännu så länge. Det allra
nyaste på området ntgöres av ett för¬
slag till ordnandet av makars egen-
domsgemenskap av advokaten frih.
Georg Stjernstedt. Ett par av huvud¬
punkterna förtjäna här anföras:
"4: o) Huvudgrundsats i fråga om ägan¬

derätt till kapital: ingendera maken "gifter
sig till pengar". Allt kapital, som make
vid äktenskapets ingående äger eller under
äktenskapet genom arv, gåva, testamente,
omsättning eller annorledes erhåller, för¬
blir denne makes ensamma egendom.
5:o) Huvudgrnndsats i fråga om inkomst:

all inkomst, som under äktenskapet förvär¬
vas, tillfaller båda makarna med hälften
var, oavsett genom vilkens arbete inkom¬
sten förvärvats eller av vilkens kapital
densamma fallit.

6:o) Tillämpning av inkomstprincipen i
fråga om inkomst av arbetsanställning,
tjänst eller pension: vardera maken har
omedelbar rätt till hälften av dylik in¬
komst och äger ensam rätt att lyfta sina
50 proc." — — —

Talarinnan betecknade detta förslag
som logiskt, konsekvent och rättvist.
Därefter redogjorde talarinnan för

presidenten Lars Bergs förslag om
égendomsgemenskap mellan äkta ma¬
kar, där båda makarna voro rådande
över det gemensamma boet. Talarin-
nans eget förslag, framställt å nordi¬
ska kvinnosaksmötet i Köpenhamn i
juni 1914, sammanföll så tillvida med
det Bergska, som att det för varje dis¬
position rörande boet eller något sär¬
skilt förmögenhetsföremål erfordrades
båda makarnas samtycke, men skilde
sig därifrån i fråga om gäldens åter¬
verkan på boet, i det att gäld enligt ta¬

gelman, fröken Gerda Meyerson och
fru Agda Östlund.
De medlemmar av L. K. P. R. eller

andra svenska kvinnoföreningar, som
i egenskap av delegerade önska deltaga
i kongressen, torde snarast möjligt sät¬
ta sig i förbindelse med någon av kom¬
mitténs medlemmar. Det är naturligt¬
vis önskvärt att även Sveriges kvin¬
nor bli representerade och få göra sin
röst hörd vid detta betydelsefulla till¬
fälle. I egenskap av kvinnor tillhöran¬
de ett neutralt land ha de därvid
dubbla förpliktelser att fylla.

0«^'
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Känslan av ansvar

brukar vara stark hos kvinnorna, sär¬
skilt pa de områden, där de blivit va¬
na att bruka den. Men med kvinnor¬
nas allt mera ökade deltagande i de
allmänna angelägenheterna vidgas
också de områden, där denna ansvars¬
känsla måste komma till användning.
Och det är ej utan att många företeel¬
ser under det senaste året — särskilt
under de politiska fejderna — givit
vid handen, att kvinnorna ej tillräck¬
ligt känt det ansvar, som vilar på dem.
Under det nu avslutade stadsfull¬

mäktigvalet i Stockholm har särskilt
förekommit en sak, som är värd att
framdragas, ehuru det naturligtvis
skulle vara en förolämpning mot den¬
na tidnings läsare att förmoda, att nå¬
gon av dem skulle kunnat visa en så
oförlåtlig okunnighet.
Saken är nämligen den, att det in¬

trähat flera påvisbara fall, då kvin¬
nor lämnat fullmakt att rösta till två
olika personer, vanligen tillhörande
två olika partier, eller övertalats att
själv använda sin rösträtt, oaktat hon
redan givit annan person rätt att an¬
vända den. Visserligen kan det ju i
och för sig vara beklagligt, att en
kvinna, som har kommunal rösträtt ej
är mera klart medveten om hur hon
vill använda den, men å andra sidan
kommer det nog alltid att finnas män¬
niskor, som ej kunna hålla jämna steg
med utvecklingen, och kvinnorna ha
haft för kort tid på sig för att alla skola
ha hunnit med. Men vad som däremot
är alldeles oursäktligt, det är att en
kvinna ej inser det. orätta i att skriva
sitt namn under två olika fullmakter.
Om en kvinna är så lätt påverkad, att
hon ångrar vad hon kort förut gjort,
så är det hennes skyldighet att taga
tillbaka den förra fullmakten innan
hon skriver ut en ny eller annulerar
den genom att själv rösta. Ty vad blir
annars följden? Jo, att den person
som infinner sig för att rösta med hen¬
nes förra (eller senare, det beror ju
blott på vem som hinner först fram)
fullmakt och får till svar, att denna
persons rösträtt redan är använd, dels
kommer att framstå såsom en oärlig
eller enfaldig människa, som vill be¬
gagna en värdelös fullmakt, dels ej är
i tillfälle att förse sig med en ny full¬
makt och på så vis kanske minskar
sitt partis röstsiffra.
Sådana fall som de här påpekade

böra absolut icke få upprepas. Det
minsta man kan begära av en kom¬
munalt röstberättigad kvinna, det är
att hon skall förstå, att vad hon en
gång skrivit, det haver hon skrivit.

larinnans förslag förpliktar dens del
därav, som gjort transaktionen.
Slutligen berördes även ett utkast av

ordföranden i den danska familjerätts-
kommissionen, prof. V. Bentzon, gå¬
ende ut på att i äktenskapet all egen¬
dom skulle vara gemensam, men rå¬
dighet separat — alltså diametralt
motsatt det Stjernstedtska förslaget.
Talarinnan sammanfattade det sag¬

da i en förhoppning att kvinnorna
skulle visa sig vakna nog att verkli¬
gen sätta sig in i dessa olika möjlig¬
heter och söka komma till klarhet om

vad söm häri synes dem värt att få
helgd av lag.
Föredraget hälsades med kraftiga

applåder av en publik, som fyllde sa¬
len till sista plats.

E. A—n.

Äktamakar!
Försumma icke inbördes testamente! Uppsattes för

Kr. 5: —. Råd och upplysningar Kr. 2: — å
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Hur det ter sig1 i verkligheten.
Tåget rörde sig långsamt, med små

puffar och stötar, innan vagnarna gle-
do in i sin jämna takt över skenorna.
Förstädernas sot och smuts och bygg-
nadsförbistring pressade sig tätt inpå
kupéfönstren, tills perspektivet öppna¬
des en smula och det uppsvenska land¬
skapets små klungor av barrskogsdun¬
gar omväxlade med översnöade fält i
den svagt kuperade terrängen.
Då hade passagerarna hunnit ordna

med sitt otal av korgar, hattaskar och
paket, som trängdes på hyllorna, och
ett par företagsamma damer hade re¬
dan vecklat upp landstormsstrum-
porna.

Varenda plats var upptagen. Her¬
rarna sutto nästan dolda bakom mid¬
dagsupplagorna och damerna stickade.
Men mitt emot mig satt en liten kvin¬
na med händerna sysslolösa i knäet.
Hennes hatt var av svart crépe, den
hårda, styva sorten, och under den ett
litet blekt ansikte med en mun, som
ibland tycktes skälva av återhållen
gråt.
Jag kunde inte låta bli att betrakta

henne. Det låg något så ensamt och
övergivet i hennes utseende. Något av
ett barns undran i blicken. Som om

hon inte riktigt kunnat finna sig till¬
rätta i den värld, som var anordnad åt
henne. Det var inte jag ensam som
med intresse följde hennes rörelser. En
äldre kvinna bredvid mig böjde sig
plötsligt fram och frågade:

— Hur går det för fru Stenberg nu?
— Bra, tack, svarade den andra, jag

har hunnit med en hel tröja i dag.
Och så pratade de om hur mycket

man skulle hinna sticka på maskin per
dag, sedan man fått färdighet och
vana.

— Men tror fru Stenberg verkligen,
att hon kan försörja sig och sina barn
på detta?
Kvinnans ögon mörknade som av en

plötslig oro.
— Det måste gå, sade hon enkelt.
Den äldre skakade på huvudet.
— Ni skulle be kommunen om hjälp,

det vore inte mer än rätt.
— Nej, nej, det vill jag inte. Jag

skall nog försöka. Om jag bara fick
sova om nätterna.
— Jaså, det är lika dåligt med söm¬

nen?
— Ja.
— Hur länge sen är det er man dog?
— Fyra månader sedan.
— Men nu arbetar ni ut er själv.

Och ingen sömn. Vart tror ni krafter¬
na tar vägen och vem skall ta hand om
de små ifall ni blir sjuk?
Ögonen blevo nästan svarta av ån¬

gest.
— Jag vet inte, kom det sakta.
Den äldre kvinnan blev rädd att hon

gått för långt, men hon menade ju ba¬
ra väl.

— Er lilla minsta är ju ett år?
— Ja.
— Och den äldste fyra?

Ja.
— Ligger de och sover nu när ni

kommer hem?
Blicken lyste plötsligt upp.
— Tok, sade hon, inte sover de när

jag kommer.
— De bli glada förstås.
— Det tror jag det, när de inte sett

mig på hela dagen.
— Tureberg! ropade konduktören i

detsamma och hon fick brått att samla
ihop sina tillhörigheter. Genom kupé¬
fönstret såg jag henne försvinna som
en liten smal skugga i vårskymningen.
— Stackars liten! utbrast jag ofri¬

villigt.
Den äldre kvinnan sköt upp glas¬

ögonen, som åkt ned på näsan.
— Ja, det kan man väl säga, sade

hon och tog genast upp tråden. Man¬
nen dog i höstas och nu står hon där
ensam med sina tre barn och skall för¬
sörja dem genom att sticka på maskin.
Och inte vill hon be kommunen om

hjälp. Fattigunderstöd, förstår fröken,
det drar man sig för i det längsta. Men
det vore inte mer än rätt att staten
åtog sig en del av försörjningsplikten.
När skall lagarna bli ändrade så det
blir någon rättvisa i det fallet?

— Det blir när vi kvinnor kommer
med i lagstiftningen.
Kvinnan gav mig en tveksam, und¬

rande blick över glasögonen.
— Tro det, sade hon blott.

\

— De, som själva fått erfara brister¬
na, borde väl arbeta för bättre förhål¬
landen.
— Ja, nog borde de alltid.
Men sedan fortsatte hon, kort och be¬

stämt, som om hon kommit in i gamla
invanda tankars kretsgång.

— Men lagstiftningen är i
männens sak och kvinnorna
hem.
— Vet ni vad jag tror? sade jag.
— Nej. Hon såg en smula misstänk¬

samt upp.
— Jag tror, att när vi få något att

säga, ska vi hjälpa fru Stenberg, så att
hon kan få stanna i sitt hem. Nu är
det ingen, som bryr sig om den saken,
utan hon får sitta vid sin stickmaskin
och barnen få sköta sig så gott de kan.
Min reskamrat satt och funderade på

svaret. Men så fick hon sikte på kon¬
turerna till sitt stationshus och glömde
allt annat för att plocka fram paketer
och korgar. Jag fick aldrig veta vad
hon tänkt säga. Men den lilla kvinnan
i den svarta ulstern fick jag inte ur
tankarna. Hon, som tyckte det var en
sådan skam att begära fattigunderstöd
och som trälade och slet för sina tre
små, dag och natt, natt och dag. Hur
länge? tänkte jag.
Morgonen därpå läste jag i tidnin¬

gen, att Andra kammaren med 85 rös¬
ter mot 60 avslagit hr Erikssons i
Grängesberg motion om understöd
utan fattigvårdskaraktär åt barn till
ensamma mödrar.

G. H. E.

alla fall
ha sina

Kumla F. K. P. R:s ordförande

fröken Vienna Mesterton på Säby-
lund, blev på sin 50-årsdag, den 5
mars, föremål för mycken och hjärtlig
hyllning från när och fjärran. Bl. a.
uppvaktade Kumla F. K. P. R:s sty¬
relse och överlämnade från föreningen
till dess värderade ordförande före¬
ningsmärket i guld samt en bukett ro¬
sor i föreningens färger.

Anna Rogstad
den första kvinna som fått säte och stäm¬
ma i Norges storting, blev på 4-årsdagen av
sitt inträde i den lagstiftande församlingen
föremål för en hyllning från norska kvin¬
nor. Hennes porträtt, utfört av konstnären
Eyolf Soot, överlämnades den dagen, den 17
mars, som gåva till stortinget, och presi¬
denten Löwland framförde dess tack till
kvinnorna.
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Kvinnliga läkare i fak
tjänst.

I ett nyligen hitkommet nummer ar (
stora engelska tidningen Times läses-

Under detta sista år har det inträtt
stor förändring i den engelska publik
sätt att se på den kvinnliga läkaren, en I
ändring som våra krigserfarenheter
ytterligare bestyrkt. Kvinnan hetrakt
ke längre med misstroende när hon
spetsen för ett sjukhus eller en

byrå för läkemedel. Vid fronten
för närvarande 5 sjukhus helt utrustade»! 31

I).

gtockln

get ha
1 varit

siesav
g efter

tesson,

ijort för
ilt UPP
'crning,

tetet m<

tot en i

tolle ha

skötta av kvinnor och här hemma ser m

många slående exempel på kvinnors »

måga att förestå offentliga sjukhus.
Den nya folkförsäkringslagen har och

öppnat vida fält för den kvinnliga låtas
i det den lämnar varje försäkrad infcj
frihet att själv få välja sin läkare; det st
gande antalet kvinnliga läkare märkes isyr
nerhet i de stora industrisamhällena
i vidsträckt mån använda kvinnlig ai

kraft. I Indien har läkaremissionen, stiF'
arbetar tillsammans med missionsförenii-

gen, öppnat stora arbetsområden för ds
kvinnliga läkaren (varje främmande ms
är förbjuden tillträdet till zenanas-kvt
nogemaken — och en hinduiska får ii
vända sig till en manlig läkare),
al förvaltningen har organiserat en

avdelning för kvinnliga läkare och även
sanitetsdepartementet har under
nare år området för kvinnliga
samhet mycket utvidgats. Allt
gjort att anslutningen till de kvinif
medicinska kurserna visat en avsevä
ning, en ökning varav nationen nu
krigstid drar stor nytta.
Läkare och medicine studerande In

ke varit de minst villiga att
som frivilliga. Några av

nomgått en utbildningskurs för
andra hava stannat inom sin bransch; fe
medicine studeranden har gått att strii
vid fronten, läkaren att sköta de
Studietiden för en läkare är 5 år och f,
än kriget ej kan räcka 5 år, kan icte J
tionen vänta så länge för att få sitt hc *
av läkare tillgodosett. Här blir det )
nors sak att träda in och de äro
få göra det.
Dagligen inkomma brev till

School of Medicine for Women n
ran till kvinnorna att fylla männens^ ^

och kvinnorna stå färdigrustade.
mest till sjukhus och andra i.
där det fordras examinerade
Kirurgin bjuder icke så stora tim
till användning av kvinnliga ^
medicinen och få kvinnor hava ag
däråt. Och dock synes dtt som om
särskilt väl ägnade härför, men
bransch finnes det på sjukhusen
ser att tillgå för dem. Och ^
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Times

fordras det långa väntans år mna
te och en lönande praktik är^s 'a
det en medicinsk karriär or a
talar studietidens uppoffringar-
I ett senare nummer av
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RÖSTEÄTT FÖR KVINNOR

ingående och upplösning.
ionsafton i Stockholm,
f. K. P. R- anordnade onsda-

n mars ett offentligt möte i K. F.
tfBstora sal i Stockholm med anled-
1 det föreliggande förslaget till lag

och upplösning,
lockat en nästan fulltalig pub-

3[, iiauv

varibland märktes åtskilliga av stadens
|jg8 och kvinnliga jurister, och öpp-
ov ordf., fröken Anna Lindhagen,
efter ett kort hälsningsanförande, över¬

ordet åt borgmästare Jacob Pet-
Södertälje, som inledde aftonens

Efter att ingående ha redo-
U för lagberedningens förslag och sär-

uppehållit sig vid kapitlen om tro-
yng, äktenskapshinder och skilsmässa,
ilade borgmästaren Pettersson sin belå-

ied det framlagda förslaget. Vis-
skulle talaren i flera stycken ön-

y en mera modern prägel, men trodde
Li förslaget, som det nu var avfattat,

ha utsikt att antagas av riksdagen,
talaren att det skulle varit

om man behållit den gamla lag-
Seagrafen om de ofullkomnade äktenska-
L,som anslöt sig till en förefintlig folk-
Lj och gav kvinnan en hustrus lagliga
i
Set rar också om denna bestämmelse den
irande och intressanta diskussionen i hu-

tiiiak rörde sig och i ett varmt och he¬
la) anförande talade fru Anna Wicksell
Sr de ofullkomnade äktenskapen och an-

när man hade något som både var

»smalt och gott, man inte borde kasta

Jn klöver bord, och att den ekonomiska er-
jjj Urningen inte kunde gälla detsamma som
^ (B sociala upprättelsen. Samtliga kvinn-
- fe talare, med undantag av fröken Elin

, understödde fru Wicksells syn-

:rstif]::ier ocl3 även hos auditoriet förmärk-
fes en;Btark sympatikänsla för bibehållan¬

den gamla bestämmelsen från 1734

'Jk kand. Eva Andén opponerade sig i
mycket uppmärksammat anförande sär-

jiiii mot skadeståndsprincipens införande
tådana fall då sammanlevnaden icke haft
»gra följder. Ett införande av en sådan

■Jroip skulle vara liktydigt med ett stad-
av dubbelmoralen och ett fritt

skulle härigenom likställas
$ prostitution.
K grund av den långt framskjutna tiden

^^diskussionen om den senare delen av
ämne, den om äktenskaps upplös-N' anstå,

Skåneförbimdets årsmöte.
Söndagen den 21 mars samlades i Lands¬

krona kvinnor i rösträttsarbetet från hela
Skåne för att dryfta förbundets inre ange¬

lägenheter samt giva och mottaga impul¬
ser till nya strävanden föi; det gemensam¬
ma målet.

Förbundets ordf., jur. kand. fru Anna
Wicksell, höll ett varmhjärtat hälsningsan¬
förande, däri hon bl. a. angav de riktlinjer,
efter vilka arbetet i rösträttsföreningarna
under dessa tryckta och oroliga tider borde
läggas.

Därpå togo mötesförhandlingarna sin
början med upprop av de närvarande.
Tjugufyra valda ombud hade kommit till¬
städes, representerande 12 av förbundets 19
lokalföreningar samt dessutom ett stort an¬

tal andra föreningsmedlemmar. Till mö¬
tets sekreterare valdes fru B. Francke-Åke-
son och fröken K. Svensson, Landskrona,
och till presskommitté fru E. Alkman, Es¬
löv, och fru Österberg, Landskrona. Års-
.och revisionsberättelserna upplästes och
godkändes, varefter ansvarsfrihet bevilja¬
des styrelsen. Av årsberättelsen framgick,
att förbundets huvudsakliga uppgift: att
vara en »föredragsförmedlare och en, så
långt tillgångarna räcker, ekonomisk stöd¬
jepunkt för lokalföreningarna, även under
krisåret 1914 blivit tillgodosedd, i det att
förbundet förutom anordnande av före¬
dragsturnéer även utanordnat medel till
prenumeration av tidningen Rösträtt för
Kvinnor åt ett flertal mindre föreningar,
som så önskat.

Till styrelse omvaldes den förutvarande,
bestående av fru A. Wicksell och fru L. af
Ekenstam, Lund, samt teckningslärarinnan
fröken A. Nilsson, Malmö. Revisorer blevo
fröken H. Herrmann och fru G. Stael von
Holstein.

Som plats för nästa årsmöte utsågs Ystad
med 13 röster mot 11, som tillföllo Eslöv.

Härefter följde en intressant och delvis
mycket uttömmande skildring av kvinnor¬
nas insats i nödhjälpsarbetet å olika orter
under de nuvarande svåra tiderna. Det
har icke varit så litet av kvinnlig uppfin¬
ningsförmåga och energi som tagits i an¬
språk vid anordnandet av alla dessa kur¬
ser i sömnad, vävnad och matlagning, som
i de större industricentra, där nöden helt
naturligt är störst, blivit igångsatta för att
i någon mån lindra arbetslöshetens verk¬
ningar närmast för kvinnorna. Särskilt
omfattande och välorganiserat synes hjälp-
arbelet i Malmö, Landskrona och Lund.

Till
Öppet brev

Herr Johansson i Brånalt,
Riksdagens Andra kammare.
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Då jag läste Er motion om skatt på gam¬
la mamseller, tänkte jag strax: det är en¬

dast geniet förbehållet att hitta Columbi
ägg! Det är rätt åt dem, — vad skulle de
gå och mopsa sig och säga nej för! Och
om ingen friade självmant, så kunde de sä¬
kert i alla fall varit sluga nog att på något
sätt fånga sig en man, — det är så enkelt
så. Det där om förnedringen av ett för¬
sörjningsäktenskap är bara prat, — vi vet
nog, oss emellan sagt, hr Johansson, att alla
karlar är ungefär eins Bier, alla fruntim¬
mer med, och det är bara överspända dum¬
heter att se så där ideellt på äktenskapet
och inbilla sig, att kärlek och sympati be¬
tyder någonting därvidlag. Nej, Ni har
det sanna snillets blick på realiteterna. Och
denna planmässiga, obligatoriska barnalst¬
ring i massa, vilken statsmannatanke up¬

penbaras ej däri,»huru överglänser den inte
liberalernas opraktiska spekulationer om

moderskapsförsäkring och möjligheten att
vårda varje av dessa sparsamt och mera

slumpvis tillkomna nya liv.
Och vi skall hålla efter alla dessa själv¬

försörjande kvinnor, som överallt vilja un¬

dantränga männen, vi skall stänga vägar¬
na för dem, straffa dem med böter och
svälta ut dem. Kvinnorna bli sannerligen
allt för fräcka i sina fordringar och sin
självöversliattning — de tro sig ju t. o. m.

i stånd att hjälpa till att sköta riksdags-
arbetet. Vilken hemsk och för fäderneslan¬
dets framtid verkligt förfärande tanke, att
t. ex. d:r Lydia Wahlström eller fru Bro-
mée skulle sitta, på Er plats, hr Johansson!
Då hade förvisso en sådan här motion al¬
drig skådat dagens ljus.
Jag vet inte ännu vilketdera jag beundrar

mest, idén själv eller det sätt varpå Ni vill
ha den praktiserad. Det är ju så logiskt
riktigt att göra böterna progressiva med
varje år kvinnorna trilskas och då det nu

genom utredningen för folkpensioneringen
visats, att de leva så länge, har Ni lyckats
finna en ständigt givande ny skattekälla.
Staten kan ta igen med ena handen, vad

Efter förhandlingarnas slut intogs ge¬
mensam middag.
Kl. 7 samlades man åter, nu till offentligt

föredrag av fru Wicksell med titeln "Kom¬
mande lagstiftning om egendomsförhållan¬
dena mellan äkta makar", refererat på an-
oat ställe i dagens nummer.

IDtt stort parti

Akta Esprit o. Paradis-Fåglar
utsökt vackra, bortslumpas under c:a 14 dagar

till en fjärdedel av butikspriset.

Esprit.
N:r 1. 25 cm. läng, med 5 strå

kr. 2.50, med 10 strå kr.
5.—, med 15 strå kr. 8.50,
med 20 strå kr. 11.—.

» 2. 27 cm. lång, med 5 strå
kr. 3.80 med 10 strå kr.
7.60, med 15 strå kr. 12.50,
med 20 strå kr. 16.20.

» 8. 29 cm. lång, med 5 strå
kr. 4.90, med 10 strå kr.
10.50,med 15 strå kr.15.30
med 20 strå kr. 22.—.

» 4. 35 em. lång, med 5 strå
kr. 6.50, med 10 strå kr.
13.—, med 15 stråler.19.50
med 20 strå kr. 27.—.

N:r 5. 37 cm. läng, med 5 strå kr. 6.80, med 10 strå kr.
18.60, med 15 strå kr. 20.40, med 20 strå kr. 29.20.

» 6 46 cm. lång, med 50 strå kr. 70.—.
Endast svarta och vita i lager.

Äkta Paradis-Esprit.
N:r 8 80 cm. lång, med c:a -30 strå kr. 21.—.
> 9 40 » » » » 40 • » 38.—.

Svarta, vita och naturfärgade i lager. Sändes till lands¬
orten mot efterkrav, även utan om referenser lämnas.
Därest varan ej utfaller till belåtenhet, återbetalas alla
utlagda penningar. För dem som vilja försäkra sig om
ett utsökt vackert och billigt äkta Esprit är detta tillfälle
enastående och bör Ni i dag göra ett besök eller tillskriva

MODEIMPORTEN
(Skandinaviens enda specialaffär)

Stortorget 3 (huset intill Residenset). R. t. 4725. Malmö.
Begär vår rikt illustrerade katalog.

den givit med den andra; kanske männens
pensioner rent av härigenom kunde ökas.
Tänk, vilket utmärkt objekt fröken Johan¬
na Bährns skulle varit, hon blev ju 106 år
och borde alltså straffats med ansenliga bö¬
ter. Att de gamla mamsellerna bli med
varje år fulare och mindre täckeliga för
männen, är en sådan där bisak, som inte
generar en så hög ande som Er, lika litet
som att de vanligen äro fattiga. Kvinnor
behöva ju som bekant så litet, de orka ju
alltid plocka bär om dagarna och vagga
barn om nätterna, även om de bli last¬
gamla. Och det är ju för övrigt alldeles
rätt, att från den som ingenting liar, skall
man taga allra mest, och på de små skatt-
dragarna skall man lägga de tyngsta bör¬
dorna, eftersom de äro mest vana och tåla
och tiga.
Allra mest beundrar jag dock Ert mod

att trots kammarens och hela landets oför¬
stående löje lova att återkomma med Er
motion varje år. Måtte Edra valmän bara
uppskatta Er nog! Men får en enkel och
fåkunnig kvinna, förestavad av ett dumt
medlidande med sitt kön, göra en liten hän¬
vändelse — ej till Ert goda huvud, men till
vad Ni möjligen kan besitta av hjärta.
Tag då steget fullt ut, motionera i stället
om skottpengar på fattiga, ogifta gamla
kvinnor. Meningsfrände.

Mödrar och döttrar.
to Elisabeth Kuylenstierna-Wenster.

a Charlottenborgsutställningen iWiltamn såg jag för flera år sedani® skulptur, vilken gjorde ett mycketintryck på mig. Konstnären kal-
sitt verk Scala santa, bönernas
En kvinna kröp knäböjanelede nötta stenarna, händerna!0 slutna mot varandra i brinnande1 Blicken riktades mot höjden, ochsorgbundna ansiktet präglades avH vilken ej vill veta av några

Bedjande kvinna tycktes mig'ta personifikationen av moderskärle¬ken alltid bedjande, i hopp och trosa under ångestens kval, den aldrig™ande, aldrig sviktande. Stenar-
, et rädes den icke, och ej hel-J^.dßn efter, om de tusen sinom
7erskor» vilka nött denna li-

; a santa, blivit bönhörda. Tron'akters bistånd di
, 2:>™biärta. Och

SUUa moW , . ^uiiuiua. -L iUll

? ^ta kvim,!!!"S^and d°r aldrig i
var skulle
av moders-SS,****?

ande da!!! fraP genom sekler,
isolfniml ,s, aid)ete och skänkan-1» klarhet övisserli over minnena1?
"nervilli . j — ' ^ Ufc!U siar-

gällt orh f- e moderskärleken
sönerna n°r!?odligen alltid skall• döttrarna komma först

^"""nat nå!!' "!en detta tyckes ej
i!ngre' Sanerar teJ hågkomst, då
J°rdlliag handW 8'eneration>ä handlat på samma sätt.

Man kan lättare förstå detta typiska
drag hos flydda tiders mödrar, vilka
gifte sig mycket unga och oerfarna,
och som sedan i följd av krigstider och
ofrid inom landet ofta mera delade
mannens och sönernas arbete än dött¬
rarnas fredliga värv i jungfruburen.
Gårdens fru fällde villebråd, sadlade
och red sin egen häst, skötte lantbru¬
ket och försvarade under mannens bor¬
tovaro den befästa borgen. Under dy¬
lika förhållanden är det klart, att dött¬
rarna blevo främmande för sin mor,
och — knappt vuxna — giftes de bort
eller sattes i kloster.
Men ännu mycket, mycket längre

fram i tiden betraktas en flicka som ett
överloppsväsen. "Ett strömoln" kallar
Fredrika Bremer henne med en viss
vemodig bitterhet. Hon, denna kvinna,
som helt säkert skulle haft ett stort,
rikt modershjärta också för döttrarna,
blev aldrig mor och fick aldrig under
barndom och ungdom värmas av den
strålande, ljusa ömhet, som i alla tider,
ehuru undantagsvis, gjutit glans över
förhållandet mellan mor och dotter.
Den stora, berglyflande moderskärle¬

ken visar sig endast i allvarsstunder,
och då famnar den med starka armar

det barn, som mest är utsatt för fara.
Det är i regel sonen. Därför har histo¬
rien också nästan uteslutande berättat
om mödrar och söner, ej om döttrarna.
Själsstrider utkämpas på slagfältet

så förborgade, att den utanför stående
först efter drabbningen anar, att kam¬
pen stått, och vi kvinnor ha ingen

djupt analyserande förmåga, när det
gäller vårt eget kön. En mor, som med
heta böner och tankar följer sonen på
en stormig sjöresa, en djärv expedition
eller — i dessa dagar — ut till fronten,
har länge haft svårt nog att följa dot¬
tern, som sitter i samma rum, på hen¬
nes stumma härnadståg mot hjärtats
eller intelligensens våldsverkare. Mo¬
dern har hunnit över brottningen med
ödet, och hon har tröstat den unga,
livssjudande dottern med ett gråhårs-
blitt: "Man får ge sig till tåls, barnet
mitt." Och döttrarna ha givit sig till
tåls eller — gått under. De ha i sin tur
blivit tama och vingstäckta, fått hem
och barn, drömt sönernas drömmar och
manat döttrarna till vrå-lugn. Så små¬
ningom ha dock andra synpunkter
gjort sig gällande, men när det första
frigörelseropet ljöd från unga kvinnor,
framträdde moderskärleken på ett säll¬
samt sätt. Detta var något nytt, något
farligt. Dottern skulle lämna hemmet.
Hon hörde då ej dit som det bräckliga,
ostindiska porslinet på Mariebergsbor-
det, som familjeporträtten på väggar¬
na? Blotta föreställningen om, att hon
skulle utsättas för okända öden, gjorde
henne strax mera dyrbar, och nu kröp
moderskärleken också för dotterns
skull uppför Scala santa, tiggande hög¬
re makter att få behålla henne i hem¬
met.
Så reste sig kvinnor mot kvinnor i

en beklaglig men förklarlig strid. Nu
är dock reformen till självständighet
och frihet genomförd, och man betrak¬

tar icke längre döttrarna som ett hu¬
sets appendix, en lyxplanta innanför
fönsterglaset. Intressena ha blivit vi¬
dare, och detta har i många fall när¬
mat mödrar och döttrar till varandra,
i några fall har det skilt dem, där in¬
telligens och hjärtevärme å endera hål¬
let varit otillräckliga att uppfatta och
uppskatta personlighetens pionjärmod.
Blicka vi ånyo bakom oss, komma vi

till de tider, då farmor och mormor fin-
go ersätta modern. Jungfruburens för¬
sta skede är tilländalupet. I de skan¬
dinaviska länderna ha klostren spelat
ut sin roll. 1600-talet har grytt i ära
och blod. Varje tapper man är fortfa¬
rande en båld krigare, men hans hustru
stannar ej alltid hemma, hon drager
med honom långt bort från Sveriges
landamären. Äro sönerna så stora, att
de kunna löpa i kungshusets trappor
eller hos de höge herrarna, bli de gärna
pager och småsvenner, döttrarna där¬
emot föras till släktens gamla, som har
det tryggt på fädernegodset. Släktens
äldsta är egentligen ur livet, om hon
också har kraft att förestå ett stort
hus; bort från det drager hon ej gärna.
Långt ute på landsbygden uppfostrar
hon de späda människoplantorna med
traditionens rätt och hävd, tager dem i
sin vårdnad, som det gamla vackra or¬
det lyder. Att detta ej skedde utan ris
och katekes, kunna vi vara fullt över¬
tygade om, och som det förstnämnda
ofta kunde skäras friskt och smidigt av
de vajande björkarna i godsets hagar,
behövde man ej spara på dess bruk.



RÖSTRÄTT FÖR KVISKOR Ni

Lararelönenämndens betänkande ännu en gång.
Av Anna L. Lessel.

Denna tidning har redan haft ett par
artiklar om Lärarelönenämndens be¬
tänkande, och detta har i övrigt blivit
mycket uppmärksammat både i pres¬
sen och av allmänheten. Men nämn¬
dens utredningar och förslag äro tvi-
velsutan av så stor betydelse och kun¬
na få så vittgående följder, att ännu
några reflexioner i anledning därav
torde kunna påräkna intresse.
Nämnden hade ju bl. a. till uppgift

att söka klara upp förhållandet mellan
lönerna för manliga och kvinnliga lä¬
rare, men har naturligtvis därjämte
haft att utreda en hel del andra spörs¬
mål, vilka stå i närmaste sammanhang
med löne- och anställningsvillkoren för
dem, som beröras av nämndens förslag.
Emellertid förefaller det, som om
nämndens behandling av den först¬
nämnda uppgiften till den grad lagt
beslag på det allmänna intresset, att de
övriga frågor, nämnden sysslat med,
blivit jämförelsevis litet uppmärksam¬
made. Även de äro dock, i synnerhet
somliga av dem, betydelsefulla och för¬
tjäna beaktande såväl för sin egen
skull som därför, att man utan känne¬
dom om dessa sidospörsmål har svårt
att få en riktig uppfattning av nämn¬
dens huvudförslag. Särskilt får detta
anses gälla i fråga om folk- och små¬
skolepersonalens anställnings- och av¬
löningsförhållanden.
Då man söker bilda sig en något så

när hållbar uppfattning av innebörden
i nämndens förslag, kommer man vi¬
dare snart under fund med, att det, om
man icke vill vara obillig eller orimlig,
är nödvändigt att jämföra nämndens
förslag med vad de äro avsedda att trä¬
da i stället för.
De resultat, nämnden kommit till, ha¬

va emellertid, såsom alltmera visat sig,
blivit ganska olika bedömda inom de
kretsar, som äro närmast intresserade.
I de artiklar rörande betänkandet i
fråga, som förut varit införda i denna
tidning, har utvecklats en åskådning.
När i det följande en från denna i
vissa stycken avvikande mening göres
gällande, torde detta ha sin grund när-
masLdäri, att uppfattningen påverkats
av en sådan jämförelse, som ovan be¬
rörts, men beror givetvis även därpå,
att de föregående artiklarna företrä¬

desvis tagit sikte på den ställning,
nämnden velat bereda de lärarinnor,
som tagit akademisk examen, och vil¬
ken här lämnas helt åsido, under det
att föreliggande uppsats främst åsyf¬
tar att framlägga den uppfattning,
som för lärarinnor vid folk- och små¬
skolor ligger närmast.
Betraktar man nämndens förslag i

och för sig utan hänsyn till förut rå¬
dande förhållanden, finner man otvi¬
velaktigt, att vissa avsevärda invänd¬
ningar kunna göras mot nämndens sätt
att avväga förhållandet mellan manli¬
ga och kvinnliga lärares löneförmåner,
antingen man nu tänker på de statsan¬
ställdas eller på de kommunalt anställ¬
da lärarnas villkor, sådana nämnden
föreslår dem. Men detta är en sak, en
annan sak är, huruvida icke förslaget
vid sidan av sina brister har att upp¬
visa även erkännansvärda förtjänster.
Det vill synas, som skulle detta för¬
slag liksom allt annat mänskligt kän¬
netecknas både av fel och av deras
motsats.
Nämnden har ansett sig böra föror¬

da, att grundsatsen om särskilda löne¬
tillägg åt familjeförsörjare tillämpas
vid regleringen av de kommunalt an¬
ställda lärarnas löner men icke av de
statsanställdas.
Frånsett några icke alltför talrika

undantag hade sagda grundsats redan
på förhand gillats av de kommunalt
anställda lärarna, manliga såväl som
kvinnliga. De hade blivit övertygade
om, icke blott att en någorlunda till¬
fredsställande lönereglering enligt an¬
dra grundsatser vore ogenomförbar,
utan ock därom, att familjeförsörjarna
borde erhålla ett familjetillägg på
grund av sin försörjningsplikt.
Nästan alltid har ju från deras sida,

som äga att bestämma lönerna, drivits
den satsen, att en ensam kvinna icke
kunde göra anspråk på samma lön som
en man, ty mannen är eller skall vara
familjeförsörjare, samtidigt som man
utan invändning i regel tilldelat den
icke familjeförsörjande mannen sam¬
ma lön, som tillkommit hans familje¬
försörjande kamrat, allt under det man
likaledes utan betänkande frånkänt
kvinnan, som varit familjeförsörjare,
rätten att därför göra anspråk på sam¬

ma lön som siir lika ställda manlige
kamrat. Nämnden vill nu ha de kvinn¬
liga familjeförsörjarna betraktade och
behandlade såsom sådana, och de män,
som äro ogifta, vill nämnden icke ha
likställda med familjeförsörjarna. Det¬
ta innebär, synes det, ett ovedersägligt
framsteg. I känslan av att det måste
vara något fel med ett sådant lönesy¬
stem, som tillerkänner vissa män för¬
måner i ändamål att sätta dem i stånd
att fullgöra en plikt, som de undan¬
draga sig, har man, tydligen i syfte
att giva bättre skäl för ett sådant till¬
vägagående, hittat på varjehanda an¬
dra orsaker, varför mannen borde till¬
försäkras högre lön än kvinnan för
samma arbete. Han har större lev¬
nadskostnader, heter det, hans arbete
är mera värdefullt, vilket bl. a. bevi¬
sas därav, att manligt arbete ej står
att erhålla för samma pris som kvinn¬
ligt o. s. v. Dessa och liknande argu¬
ment har nämnden tagit avstånd från,
och det borde kunna väntas, att dylika
svepskäl därmed bragts ur världen, åt¬
minstone lära de icke med någon vida¬
re effekt hädanefter kunna användas.
Till grund för förhållandet mellan

manlig och kvinnlig lärares lön har
nämnden däremot med vissa modifika¬
tioner antagit, vad den k. löneregle¬
ringskommittén kallat effektiv avlö¬
ning. Även om icke oviktiga invänd¬
ningar kunna göräs mot såväl själva
detta beräkningssätt i och för sig som
ock mot nämndens sätt att tillämpa
det, må dock medgivas, att det vilar
på en betydligt mera tilltalande grund
än föregående tiders förfaringssätt,
som väl icke hade annan grund än det
rena godtycket att stödja sig på. Här
synes dock meningen ha varit att göra
en rättvis beräkning.
Som bekant förstår nämnden med

effektiv avlöning summan av alla de
löneförmåner, som tjänsteinnehavaren
äger utsikt att uppbära såväl under
som efter den tid, han är i aktiv tjänst.
Hela summan fördelas sedan på anta¬
let tjänstår, och så uppkommer effek¬
tiv lön pr tjänstår. Härtill kan nu an¬
märkas först och främst, att ett sådant
beräkningssätt i alltför hög grad synes
stödja sig på antaganden, som i ett
mycket betydande antal fall aldrig
sammanfalla med verkligheten, och vi¬
dare, att bruket av antagandena icke
är konsekvent.
I ena fallet antager man t. ex., att än-
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ke- och pupillpensionens värde b'' ■gå i beräkningarna, i andra faller,fMest torde dock vara att invändnämndens åsikt om vad som börtagas bland löneförmånerna ocii itotalsumman. Beträffande de«lärarna vid folkskolan kominer t"-den till det resultatet, att från der»?
ner böra frånräknas avgiften till"och pupillkassan, som för dem är
gatorisk, samt för värnpliktsåret Ulönen med undantag av 500 kronor vtill den värnpliktsskyldiges undeM
som bekostas av staten, uppskat'2Enär den manlige läraren i följfvärnplikten anses få sin första ori
rie anställning ett år senare än
kvinnliga, beräknas för honom alskalet årslöner i högsta lönegraden tilieslämndemindre än för lians kvinnliga kami
Och slutligen beräknas summan ar
pensioner, den manlige läraren hat«
sikt att få uppbära, till ett lägre ij
lopp än summan av den kvinnli
rarens pensioner. Man antager,
ligen en kortare medellivslängd
lärare än för lärarinna. På grund „

nu anförda skäl sätter nämnden gnj itiupf
lönen för lärare 150 kronor högre b ilälet
för lärarinna. - ,'1b
Avgiften till änke- och pupillkassa; är d,

uppgår till 66,33 kronor, och mot a: dier fär
läraren beredes ersättning härför, ta giälli
de icke med fog kunna göras någon ä|en
vändning.
Vad så värnplikten beträffar, mö

oss den egendomligheten, att även
lärare, som icke göra värnplikt, eulipd
nämndens förslag skulle likställas
de värnpliktsskyldiga eller med a
ord tillerkännas ersättning för eu psyM
station, som de icke fullgöra. För
rigt tyckes hela anordningen med
sättning för värnpliktsåret böra
falla, sedan det året numera får riijy,
nas som tjänstår.
Angående pensionsberäkningen

tjänar uppmärksammas, att näini
egna matematici därom yttra, att
tänkligheter kunna göras gällande
att basera här förekommande ja
relser på den under gångna
observerade dödligheten. Observatioi
materialet är för ringa. (Se bet.
sid. 366!)

, ™

Vidare må ihågkommas, a»
hänsyn tagits till avgång ur tjänsr
före uppnådd pensionsålder a1; affl
anledning än dödsfall. Henna
är dock enligt uppgift från
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Utslitet måtte det också i de flesta fall
blivit, ty intet kulturmuseum har, så
vitt jag vet, någon dylik relik från bar¬
bariets dagar.
Mödrar och döttrar skildes som sagt

ej sällan av land och hav, och det kun¬
de hända, att det lilla barnet, som mo¬
dern, innan hon följde sin man ut till
den fjärran krigsskådeplatsen, bnrit på
sina armar fram till mormodern, vid
hennes hemkomst hunnit växa upp till
en fager jungfru, bortlovad av fadern
och de mäktiga släktingarna till någon
antaglig friare. Efter den ungas hjärte¬
lag frågar ingen i dessa tider, det gäll¬
de blott att tvinga sitt sinne under —

makens — lydnad. För femton- och sex¬
tonhundratalets kvinnor stod, trots de¬
ras stora självständighet i husliga an¬
gelägenheter och deras ovanliga prak¬
tiska duglighet, äktenskapet som ett
livsmål, en ära, vilken i så tidig ålder
som möjligt borde komma en flicka till
del. En fru Ingeborg Bååt skriver i
medio av sextonhundratalet följande
för tidevarvet belysande ord beträffan¬
de äktenskapet: "Lycklig är den, som
Gud täckes beskära en god och förnuf¬
tig man. Det är den största fröjd och
äktaste skatt och rikedom här i värl¬
den, men den, som annat iråkar, den
må Gud komma till hjälp, huru mycket
gott och rikedom hon än har. — Sen er
väl före, ty det är något, som inte sen
kan förändras, om det vore aldrig så
illa."
Att man icke för "så illa" räknade

sådana småsaker som att mannen låg

drucken under bröllopsbordet och må¬
ste av något henstadigare kamrater
bäras npp i brudkammaren, är allom
bekant. En dylik liten nätt Baccidyrkan
hindrade ingen svärmor från att med
stolthet orda om sin "präktige måg".
När alltså modern kom hem till dot¬

tern efter år av skilsmässa, är det tro¬
ligt, att både glad förtrolighet och ytt¬
re åthävor av ömhet saknades vid åter¬
seendet. Man hade ett annat språk än
nu; kelnamnen voro ej vardagsrätt och
smekningar förekommo ej i den ym¬
nighet och — ytlighet som nn till dags.
Man gav med ett allvarligt, ofta tungt
hjärta. Bekymmer stålsatte kärleken;
den blev på en gång stark och hård,
stark för det dråpslag ödet mättade,
hård för att hepansra sig mot den vek¬
het, vilken skulle stulit timmar och da¬
gar från ansvarsfulla värv.
Men fanns icke, trots denna yttre

form av kallsinnighet, moderskärle¬
kens Scala santa i tankarnas tempel?
Tycker man sig icke se alla de stolta
grevinnorna och fruarna från Vasati¬
den böja sina knän på den trappan,
först och främst till sönernas fromma,
men också ibland med all ångest sam¬
lad om döttrarna? I nio fall av tio
lämnade de dem ifrån sig — det kunde
ej vara annorlunda — men minnet av
den lilla skyddssökande varelsen, som
legat vid deras bröst, följde dem sä¬
kert, och när de sedan fingo dotterdött¬
rarna i sin vårdnad, uppflammade mo¬
dersömheten. De risade och lisade i
tukt och Herrans förmaning. De sågo

i den unga dotterns avbild och värmde
sitt frusna hjärta med en försenad lyc¬
ka. — Och döttrarna! Var det endast
med orden, inlärda av gamla, skrump¬
na läppar, de älskade sin mor? Att de
ej kommo henne så nära som våra dött¬
rar komma oss, ha vi redan nämnt,
men det fanns ett föreningsband, som
då ej ännu var slitet, blekt, urmodigt:
vördnaden och i vördnadens hägn väx¬
te kärleken. Den bandade om och höll
uppe de små ömtåliga känsloblommor-
na, så att de ej slogos av vid första
storm. Dotteru höll sin mors lära högt
och hyllade hennes minne. Hon trodde
på de äldres erfarenhet, om den också
kunde vara henne ett tyngande plagg,
vilket hon gärna skulle kastat till mar¬
ken. Men smutsstänka det ville hon ej,
därtill var det henne för kärt, och fast¬
än mången gång obekvämt bar hon det
med aktning. Vi se i den allmänt be¬
kanta giftermålsmandaten emellan den
onekligen något fräcke junker Erik
Stenbock och den unga Malin Sture,
kung Märtas till Hörningholm dotter,
ett rätt typiskt förhållande för renäs¬
sanstidens känslor och åskådningssätt.
Historien är för lång att i sin helhet
referera. Vi få hålla oss till konturer¬
na och konsekvenserna. Den unga
skönjungfrun lät enlevera sig på ett
nog så klumpigt sätt, och det blev stor
uppståndelse bland högadeln. Men herr
Erik hade både kraft och förslagenhet
och höll den lilla duvan fast i vingbe¬
net till dess både bröllop och diverse
annat hunnit bli överstökat.

Emellertid kunde fru Malin ej
till freds, förrän hon erhållit sin f®
grymmade mars förlåtelse. Kung Fä1
ta hade legat sjuk av sorg och sta
Men hårt sinne hade frun till B®
ningsholm, den mildögde Svante S®
res maka, och förlåtelsen
hennes hjärta. Över de slutna ^

na* fick den ej komma. Väl ett år fw*
gick det så. Mor och dotter täte
ständigt på varandra, och Malins >j|
rar förde bud mellan dem, men hatj*
vindbrygga fälldes icke, hur Malm a
ödmjukade sig. Så skulle hon iVy
dra gången bli mor, och nu vela
fru Märtas stränga håg. Varför J
nu? Malins första barn, en liten i®1uu 11 x?xuaj.juw

hade dött, antagligen kände g"— -.,
vinnan med sin dotter och förstod flvimiau jjieu om v—- .
så, att moderns förbannelse vilat a1
för tungt på den unga barnafödersta
hon ville om möjligt bespara he
detta lidande ännu en gång, och
förtäljes, att Malin, efter det hon er
lit sin ädla fru mors tillgift» yttrat,
om vår Herre nu ville hjälpa henne _
livet eller döden, skulle det vara he
lika kärt efter det Gud låtit henne ,
så länge, att hon fått åtnjuta den fl
att komma i sin fru moders S
igen.
Låt nu vara, att den slemma unta

mon med tanke på gods och ^' ,SJ
På lur i någon dörrspringa och sa j
säga blåste under förhandling3"-3',I
ha dock intet skäl att tvivla på,311
Malin av hjärtat höll av sin
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

„msionsinrättning ej mindre
> för kvinnor, nnder det att

»jSde'irWP, av manliga del-2
tror endast 6 proc. av hela an-i utgör

Il gäHer

Uppenbart är, att en dylik förtidsav-
kan ha avsevard betydelse, nar

att avgöra, huruvida en
i en pensionskassa kan

komma att mer eller mindre be-
kassan. Minskas gruppen, in-
givetvis också en minskning i
; utgifter oberoende av vilken

• som kan vara orsaken till
q av gruppens medlemsantal,

uppgift från sagda pen-
aönsinrättning är 0?£ä81niid attIska tilltron till hållbarheten i

len tillä iMudens antaganden, hämnden sät-'

"

,r åldern vid första ordinarie anställ-
nan av, ^ ett år lägre för kvinnlig än för

»ujiig lärare, medan det bor vara
lägre t «tom enligt pensionsinrättningens

, Då tjänstårens hela antal be¬
iger oj; to lika, ökas genom nämndens be-
längdlfä ikningssätt för lärarinnan den effek-
grund k fira lönesumma, bon antages ha utsikt
len graui itt uppbära, så att den blir större i
högre ä pW för mindre än lärarens.

Tjänståren i högsta lönegraden, som
jden bäst avlönade, bli tydligen flera
dier färre, allt efter som den ordinarie

Illingen kommer tidigare eller
!, och som vidare tjänståren före

inträdet i högsta lönegraden nnder alla
beräknas lika, påföres i
den kvinnliga läraren

nämndens sätt att räkna större
iktiv lönesumma, än som bort ske.
ro sålunda nämndens beräkningar

:t även
iikt,
tällas
ned a

or en in I5 pmda oantastliga, så bör dockFör w
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erkännas, att det av

framlagda förslaget till löne-
böra i Kgieriug för lärarepersonalen vid folk-

helt visst kommer rättvisan
armare än något tidigare förslag,

har på åtskilliga håll beklagat,
'"Ju nämnden icke följdriktigt tillämpat

grundsatser, och i andra fall har
de iiiiiifiC1 de^ mindre tilltalande, att
-..^jstdenkår, som varit och är den sva-

avlönade bland alla lärarekårer,
utväljas till försöksobjekt. Men

itet tvivel torde råda därom, att
sämndens lönefördelningsteori har bli-

med tydligt gillande även
mycket inflytelserika kretsar. Pla-
äro ju t. o. m. redan å bane att i
närmaste framtiden delvis tilläm-
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are sig man nu har den ena eller
n åsikten om nämnda teori, torde

tagas för givet, att, om den god-
is av statsmakterna, dess använd¬
er6 kommer att begränsas till enär- Någon vägande invändning
ess utsträckning till även andra
'annagrupper skulle väl knappt
göras.

&0mmuilalt anställda lärarnas
läniiil ar T a*der kört något, som
ktiu n1a'turaförmåner, bestående
samt ni 7ed eder ersättning här-Kpailteringsland.

""gjort pr6SSa förmåner har nämn-
söknin« nnk fycket omfattande under-

det resultatet,
landen av i,'lng, av även dessa förhål¬
et o5SnnÖdvändi^ Vad nu
angår, harTkollararinnornas bostad

"Vänlig bostad"
ta u°g liktv(V f Så' att'det varit nä-
•t ingen gräi? m'?? sin motsats, och
'eättninp'pn ne, t funnits i fråga
-' st. f. W|S f°!ldeä' när sådan ut¬
sändeW»» i. bestämmelsensUt°rte Renket icke sällan varit

på sådana üf ,lararmnorna- Sär-
?ris äro RällarM u' dar dyrare hy-
j'!a "°g undei^f t' ar ersättningeny^anst?^' vad som erfor¬
te ^änsle. ? av tjänlig bostad
i^förhSH*den? törslag inne-
tf. det förorda/"T * detta hänseen-
Ädter> huru v ? !d°tt bestämda
f ad, ;C^bostadei1 skall vara
beräknas Pf+en a^ ersättningen

ortspris, något

Alby F. K. P. R. hade den 22 febr. sitt års¬
möte. Sedan val av styrelse och revisorer
förrättats, varvid den avgående styrelsen
återvaldes förutom vice sekreteraren, som
avsade sig-, behandlades Centralstyrelsens
förslag till stadgeändring, vilket av före¬
ningen antogs. Vidare redogjorde ordfö¬
randen för Centralstyrelsemötet. Efter för¬
handlingarna vidtog ett samkväm, där med¬
lemmarna bjödos en angenäm afton med
omväxlande program.
Degerfors F. K. P. R. hade den 10 febr.

möte med samkväm. Rapport från Cen¬
tralstyrelsemötet > upplästes av föreningens
ombud fru G. H. Stålberg, varefter fru
Stålberg utalade sitt tack till föreningen,
att hon på detta sätt blivit i tillfälle att
komma i beröring med de ledande kraf¬
terna inom L. K. P. R. och därigenom
hemföra till föreningen ny kraft och nya
impulser. En förstärkning för festkommit¬
tén utsågs, som hade att ordna med en be¬
ramad fest för insamlande av agitations-
medel. Då föreningen ej förut valt press¬
ombud för innevarande år utsågs härtill
fröken Rosa Flodkvist. Till ombud vid läns¬
förbundets årsmöte i Örebro valdes fru
Emelie Karlsson.
Filipstads F. K. P. R. hade fredagen den

5 mars årsmöte, varvid föredrogos års- och
revisionsberättelser, L. K. P. R:s stadgeänd¬
ringsförslag, som godkändes samt Central¬
styrelsemötesprotokollet delvis. Den avgå¬
ende styrelsen omvaldes och utgöres av
fröknarna Ottilia Marin ordf., Alma Rund¬
berg v. ordf., Gerda Bergstrand sekr., Olivia
Lundberg kassaförvaltare, och fru Maria
Anderson. Suppleanter: fru Elin Fredga
och folkskollärarinnan fröken Hilma Sjö¬
gren, den senare nyvald efter fru H. Furu¬
skog, som avflyttat från orten. Åtskilliga
andra ärenden behandlades även, bl. a. be¬
slöts att återupptaga föreningens land-
stormsarbete. Efteråt vidtog samkväm med
enkel tesupé, musik och uppläsning av d:r
Gulli Petrinis föredrag "Kvinnorna och
kriget".
Flens F. K. P. R. höll sitt årsmöte lör¬

dagen den 20 februari. I styrelsen inval¬
des fröken Hildur Tingvall i stället för fru
Sigrid Andersson, som undanbett sig åter-
val. övriga styrelseledamöter äro: fru¬
arna Marie Pegelow och Emma Blomgren,
samt fröknarna Ida Jonasson och Lovisa
Thorén.
Gävle F. K. P. R. hade den 22 febr. sitt

årsmöte, varvid ordföranden, fru Gerda
Modén, lämnade en kort resumé av förra
månadens Centralstyrelsemöte i Stockholm.
Föreningen godkände ett av Centralsty¬
relsen antaget stadgeändringsförslag, års-
och revisionsberättelserna behandlades och
ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Den
bordlagda frågan om Kvinnornas uppbåd
inleddes av fru Anna De Maré-Svensson.
Efter en stunds diskussion uppdrog för¬
eningen åt sin styrelse, att när så behöv¬
des, igångsätta samarbete med andra hjälp-
föreningar inom staden. Efter förhandlin¬
garna vidtog ett angenämt samkväm, då
fru Siri Lindbom, ackompanjerad av fru
Sigrid Hofrén, bjöd på flera vackra solo¬
sånger och en dubbelkvartett, huvudsakli¬
gen bestående av damer inom föreningen,

som också är avsett att gälla bränsle-
ersättningen.
Dessa omständigheter måste tillmä¬

tas en betydande vikt, då man vill be¬
döma värdet av de förbättringar,
nämndens löneförslag skulle medföra
för lärarinnorna, ty godtycket torde på
intet område hittills varit större än
jnst beträffande bostaden.
Den allmänna föreställningen är vis¬

serligen den, att "lön enligt lag" före
löneregleringen 1906 var densamma för
lärare som för lärarinna. Känner man
emellertid något till, huru stadgandet
om "tjänlig bostad" i fråga om lära¬
rinna tolkades, blir man tveksam, hu¬
ruvida icke "likställigheten" i själva
verket mera var ett talesätt än ett fak¬
tum.

(Forts.)

föredrog den av fru Malla Grönlund kom¬
ponerade rösträttssången: "Håll ut din
tid!"
Karlstads F. K. P. R. hade den 24 febr. en

lyckad och mycket besökt "Birgitta-afton".
Fröken Anna Ljungkvist talade livfullt och
fängslande, både stämningsfullt och sak¬
rikt, om den stora sierskan. På föredraget
följde en till dess ämne anknuten afton¬
underhållning med uppläsning, sång och
musik. Efteråt intogs gemensam tesupé,
pris 25 öre — den samlade ungefär 60 del¬
tagare.
Karlskoga F. K. P. R. hade sitt första

sammanträde i år den 14 febr., varvid bl. a.
förekom ändring av L. K. P. R:s stadgar
samt föredrag av fil. kand. fröken Elin Ce-
derblom, Stockholm, om Äktenskapslagstift¬
ningen, huvudsakligen rörande regeringens
nyligen framlagda förslag i frågan. Vid
föreningens andra möte den 5 mars redo¬
gjorde ordf. för Centralstyrelsemötet i jan.,
varefter hon uppläste "Fredrika Bremers
fredstanke" (ur artikelserien) samt en arti¬
kel ur Rösträtt för Kvinnor. Mötet var an¬

ordnat som arbetsafton. Vid årets båda
sammanträden ha nya medlemmar anmält
sitt inträde.
Katrineholms F. K. P. R. hade sitt års¬

möte den 25 februari, varvid ansvarsfrihet
beviljades för det gångna årets räkenska¬
per och förvaltning. Styrelsen omvaldes
och har följande sammansättning: fröken
Helga Jeppson, ordf., fröken Hilda Anders¬
son, v. ordf., fröken Anna Frick, sekr., fru
Maria Karlsson, v. sekr. och fröken Ma¬
thilda Sjöström kassaförvaltare. Reviso¬
rer blevo fru Agnes Grönkvist och fröken
Lydia Hedlund med fröknarna Maria Lind¬
ström och Hulda Bergman som supplean¬
ter. Medlemmarna äro 50. Av dessa är en

medlem av barnavårdsnämnden, en supple¬
ant i fattigvårdsstyrelsen, en folkskollära¬
rekårens representant i skolrådet, en leda¬
mot i folkbibliotekets styrelse o. s. v. Un¬
der året har hållits 5 möten och en soaré,
varjämte länsmötet för Södermanlands F.
K. P. R. hölls i Katrineholm den 7 juni.
Dessutom har föreningen på sina under hö¬
sten anordnade arbetsaftnar förfärdigat ett
80-tal olika klädespersedlar, kostymer, klän¬
ningar, kappor etc., vilka sedan utdelats
till barn i de fattigaste familjerna, vilket
mottagits med tacksamhet som en välkom¬
men hjälp i dyrtiden. Detta hjälparbete
fortsättes även under det nya året.
Kristianstads F. K. P. R. samlades den 23

febr. till möte-å och för val av representan¬
ter till Skåneförbundets årsmöte i Lands¬
krona. Valda blevo: fröknarna Anna Möl¬
ler, Anna Jönsson och Ellen Widerberg; till
suppleanter valdes: fru Elsa Nordlund och
fröken Helga Molin. Sedan Centralstyrel¬
sens förslag till stadgeändring föredragits
och antagits, refererade ordföranden det
viktigaste av protokollet från Centralsty¬
relsemötet. Därefter höll jur. kand. fröken
Elisabeth Nilsson ett intressant och sakrikt
föredrag om "Svensk skattelagstiftning".
Sång och tesupé avslutade aftonens möte.
Kumla F. K. P. R. höll sitt årsmöte den

16 febr. Sedan års- och revisionsberättelser
föredragits och ansvarsfrihet beviljats sty¬
relsen, vidtog val av ny styrelse för kom¬
mande arbetsår. Till ordf. valdes enhälligt
fröken Vienna Mesterton, v. ordf. fru Fre-
drikssen, sekr. fru Gerda Aström, v. sekr.
fru Betty Hallmén, kassaförvaltare fröken
Bengtsson. Övriga ledamöter i styrelsen:
fruarna Ekman och Andersson. Till ombud
i länsförbundet valdes fröknarna Mesterton
och Åström. Liksom föregående år bestäm¬
des att sex ordinarie föreningsmöten skulle
hållas. Sedan vidtog ett trevligt samkväm.
Malmö F. K. P. R. hade den 8 mars sitt

ordinarie vårmöte, varvid års- och revi¬
sionsberättelserna upplästes och godkändes.
Ett förslag om anordnande av regelbundna
diskussionsaftnar omfattades med stort in¬
tresse och beslöt man att fortast möjligt få
saken i gång. En kommitté på 3 personer
tillsattes för ändamålet, och enligt nu ut¬
sända kallelsekort äro tre diskussionsaftnar
planerade för denna termin. Vid årsmötet
höll jur. kand. fröken Elisabeth Nilsson
föredrag om Skattelagstiftningen.
Malungs F. K. P. R. hade lördagen den

23 januari sitt första årsmöte i förening

STADENS OCH
ORTENS MEST

ANLITADE AN¬

NONSORGAN

SÖDERTELGE TIDNING
STADENS OCH
ORTENS MEST
SPRIDDA TID¬

NINGALLM. T. 231 O. DEHN RIKS T. 23

Allt slags civiltryck utfores väl och punktligt samt till mycket moderat pris.

GYNNA SÖDERTELGC TIDNINGS TRYCKERI!

kunna Energiska kvinnor komma, ge¬
nom att arbeta för ett livskraftigt, och
på modärna grunder, byggt kooperativt
försäkringsföretag. Upp till arbete, I
kvinnor över hela landet, för denna
nya utvecklingsmöjlighet.
Svar till Box. 165, Stockholm.
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ö 5,000, Motorbåt 3,000, Pärlhalsband b
0 2,100, Flygel 1,50j, Linneutstyrsel 0
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0 cykel 1,035, Bibliotek 1,000, Pia- 0
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19, Stockholm, antingen mot postförskott eller /JV
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M och dragningslista (35 öre). M

q Anna Josephson,
W v. ordf. i S. B K:s styrelse. K
Q Lotteriets föreståndare. Q

Meddelanden från V. U.

1. Till revisorer av L. K. P. R:s rä¬
kenskaper ha återvalts fröken Alida
Jacobson och fru Elisabeth Wsern-Bug-
ge, samt till revisorssuppleanter fru
Emilia Broomé och fröken Agda Hed¬
vall.
2. Ännu saknas årsberättelser från

25 föreningar, varför det torde dröja
ett gott stycke in i april innan årsbe¬
rättelsen kan bli färdig, särskilt som
påsken med sina många helgdagar
kommer emellan.
3. L. K. P. R:s sekreterare är bort¬

rest 30 mars—8 april, under vilken tid
meddelanden och förfrågningar ställas
till Rösträttsbyrån, Lästmakaregatan 6,
Stockholm.

med ett samkväm som präglades av den
angenämaste stämning. Sedan ordföran¬
den, fru Karin Holst, hälsat de närvarande
välkomna höll hon ett kort anförande om

kvinnorösträttsrörelsen, varefter sång, mu¬
sik och uppläsning förekom på program¬
met. En tablå uppfördes ur enaktaren
Samma don och mötesdeltagarna skildes
åt med det bästa intryck av den lyckade
aftonen.
Lunds F. K. P. R. hade torsdagen den 4

mars sitt årsmöte. Vid berättelsen om

föreningsverksamheten 1914, som inskränkts
till de båda ordinarie vår- och höstmötena,
framhölls, att detta berodde på de slag ar¬
betet för kvinnans politiska rösträtt erhål¬
lit 1914, dels genom den inrikespolitiska
krisen i februari, dels genom världskrisen i
augusti, slag, som givetvis hämmat före¬
ningslivet, men som lyckligtvis ej kommit
det att avstanna. Vid redogörelsen för Cen¬
tralstyrelsemötet betonades, hurusom såväl
L. K. P. R. som enskilda F. K. P. R. numera
finge taga ställning även till andra sociala
frågor än enbart - den om kvinnans politi¬
ska rösträtt. Utom mötesberättelsen, som
lämnades av fru Anna Wicksell, talade den¬
na även om det arbete, som nu sysselsätter
nordiska familjerättskommissionen, och

Bdaa&atfirman ÅKERBERG och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (.hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

PERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.
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framhöll det svåra att på ett så tillfreds¬
ställande sätt som möjligt ordna äkta ma¬
kars inbördes förmögenhetsförhållanden.
Ronneby F. K. P. B. hade den 2 mars

årsmöte, varvid års- och revisionsberättel¬
sen upplästes och godkändes. Fru Tönning
redogjorde därefter för Central styrelsemö¬
tet. L. K. P. K:s stadgeändringsförslag an¬
togs. — Med anledning av Centralstyrelse-
mötets uttalanden om lämpligheten av att
lokalföreningarna själva genom direkta ut¬
talanden söka medverka vid lösningen av
sådana frågor, som särskilt måste ligga
kvinnorna varmt om hjärtat, som t. ex.
nykterhetsfrågan och fredsfrågan beslöt
föreningen enhälligt att i nykterhetsfrå¬
gan ansluta sig till den petition som Sam¬
verkande nykterhetsvänners centralkom¬
mitté kommer att tillställa regering och
riksdag. På ordförandens förslag beslöt
man vidare att anordna arbetsaftnar för
att förfärdiga kläder åt fattiga barn. I
ett med värme hållet anförande uppmana¬
de fru Tönning till fortsatt arbete för ökan¬
de av medlemsantalet samt att verka för
tidningens spridande. I anledning härav
beslöt föreningen att ytterligare prenume¬
rera på 10 ex. av tidningen till gratis' ut¬
delning.
Sandvikens F. K. P. B. hade den 17 mars

möte, vilket denna gång var anordnat som
en Selma Lagerlöfsafton. Fröken Lilly Nils¬
son höll därvid ett föredrag om Selma La¬
gerlöf, i vilket hon spirituellt och levande
gav en bild av den stora författarinnans
diktargärning. Särskilt framhölls de vitt
skilda kvinnotyper och kvinnoöden Selma
Lagerlöf skildrat samt den framstående
plats barnet intar i hennes diktning. Det
sistnämnda belystes förträffligt av den älsk¬
liga berättelsen "Skolexamen" ur "Kejsarn
av Portugallien", vilken vackert och käns¬
ligt lästes av fröken Selma Ström. Dess¬
utom lästes kortare kapitel ur "Gösta Ber-
lings saga" och "Osynliga länkar". Dokto-
rinnan Eut Gibson höjde stämningen med
några pianonummer, vilka föredrogos vac¬
kert och känsligt.
Skara F. K. P. B. hade torsdagen den 25

febr. offentligt möte. då föredrag hölls av

med. d:r Gärda af Geijerstam över ämnet
Hemmets hygien. Utom det instruktiva
och intressanta föredraget, som emottogs
med starkt bifall, förekom även deklama¬
tion och fiolmusik med pianoackompanje-

Sundsvalls F. K. P. B. hade den 26 febr.
årsmöte, varvid den gamla styrelsen, be¬
stående av fröken Elin Wahlquist, ordf.,
fru Maja Gerdin, v. ordf., samt fröknarna
Maria Himmelstrand, sekr., Nanna Fjell-
ström, v. sekr. och Agnes Stjernström,
skattmästare återvaldes. Bevisorer blevo
fröknarna Agda Fjellström och Maria
Sundberg. Föreningen beslöt att även i år
anordna arbetsaftnar för Landstormens ut¬
rustning.
Sköldinge F. K. P. B. hade onsdagen den

24 febr. årsmöte under livlig anslutning.
Sedan ordf. hälsat de närvarande välkom¬
na och redogjort för föreningens verksam¬
het, höll fil. kand. fru Anna Möller ett fö¬
redrag Kvinnornas ställning till kriget,
varvid hon på ett synnerligen lyckligt sätt
framhöll kvinnornas aktiva deltagande
och därmed deras utövande av värnrdikten.
Efter ett angenämt, samkväm med sång och
musik vidtog irnpläsning av fru Frigga
Carlbergs genialiska Madame Antis mo¬

nolog.
Timed F. K. P. B. har haft föreningsmöten

den 22 febr. och 1 och 10 mars. båda an¬

ordnade som arbetsaftnar för Landstormen
och talrikt besökta. Vid det första mötet,
höll fröken Anna Hörnell ett synnerligen
intressant, föredrag över det 2:dra nordiska
kvinnomötet i Köpenhamn och gav fröken
Anna Grönfeldt en redogörelse för Central¬
styrelsemötet i Stockholm. Vid det. andra
föredrog fru Hallström på ett fängslande
sätt sina minnen och intryck från en resa

till Petersburg. Då beslöts även, att F. K.
P. B, skulle, deltaga i hyllningen av drott¬
ningen på Viktoriadagen på sådant sätt. att
medel skulle insamlas till militärnälsar att
på Viktoriadagen överlämnas till Väster¬
bottens landstorm genom Kvinnornas upp¬
båd i Umeå. Vid det tredje mötet föredrog
fröken Aslrid Glas känsligt och fint Tere¬
sia Enréns diktcykel Birgitta. Ordf., frö¬
ken Öquist, kunde då meddela, att, resulta¬
tet av insamlingen givit medel till tvänne
militärpälsar. Även från annat kvinnohån
hade liknande sammanskott gjorts, Vådan ej
mindre än sju pälsar komma att öka land-
stormsförrådet. Föreningen beslöt avsända
ett hyllningstelegram till drottningen med
meddelande om F. K. P. E:s gåva. Garn
till stickning av muddar utdelades vid
samtliga möten.

(Forts.)

ÅKTA Schveizer-Brederier
i Rober, Blustyg, Brodyr i längder, säljas

otroligt billigt.
SVENSSONS IMPORTFIRMA

Kungstensgatan 59
2 halvtrappor. Andra huset från Upplandsgatan.

llaskiimärknmg
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MABÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg.

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

Stockholms Ritkontor
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och
vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd-

ningar utföras i extra vackra mönster.
Huvudaffär: DROTTNINGGATAN 30.

Filialer: Humlegärdsgatan 11, S:t Paulsgatan 1, Upplandsgatan 34.

Lugna dej, pojke1
Det går på ett
par minuter

när man har en

HUSQVABNA SYKASKIN.
Förmånliga afbetalningsvillkor

Söders English School
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
A. I. SCOTT.

Nya landvinningar.
Två nya lokalföreningar för kvin¬

nans politiska rösträtt ha bildats i
Jämtlands län efter föredrag av frö¬
ken Walborg Bergström, i Alsen med
pastorskan Palmér som ordförande
och i Häggelås med fröken Alva Jons¬
son.

Jönköpings länsförbund
höll årsmöte i Jönköping söndagen den 21
februari.
Till medlemmar i arbetsutskottet valdes

fröken E. Aulin, ordf., fröken Wigh, sekr.
och fröken E. Eckerberg. Suppleanter ble¬
vo fru E. Andersson och fröken Klara

Ahrenberg. Till revisor utsågs fru Kar-
nell med fru Bruselius som suppleant.
Samtliga närvarande representanter re¬

dogjorde för respektive föreningars verk¬
samhet under det gångna året. Härvid
framgick, att samhällskurser hållits i Ek¬
sjö, Tranås och Vetlanda. Arbete för Land¬
stormen och nödhjälpsarbete har under hö¬
sten pågått i flertalet föreningar. Däremot
har det egentliga rösträttsarbetet försvå¬
rats genom de oroliga tiderna.
Sedan ordf. påmint om det band, som,

trots söndringar och strider länderna emel¬
lan, alltjämt finnes mellan den stora röst¬
rättsalliansens kvinnor, upptogs frågan:
Vad kunna kvinnorna göra för att trygga
en framtida fred? En intressant och givan¬
de diskussion följde.
På aftonen hölls ett möte, anordnat av

Jönköpings F. K. P. B., varvid fröken Ger¬
da Planting-Gyllenbåga höll föredrag om

Äktenskapslagstiftningen. Därpå intogs ge¬
mensam tesupé.

Älvsborgsförbundets
årsmöte hölls i Färgelanda söndagen den 21
februari. Eepresentanter från lokalföre¬
ningarna hade infunnit sig redan lördag
kväll för att åhöra ett offentligt föredrag,
som hölls av fröken Ingrid Bergius från
Vänersborg. Fröken Bergius bemötte de
skäl motståndarna anföra, då de opponera

AFFARSREGXSTEIt
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

OisSm Syster Frideborgs
Sjuksköter&kehyrå

Äweu Sjukhem
R. t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

Vaxholms hotell
rekommenderas, inackordering mottages.

Vördsammast AUGUSTA KARLSSON.

SKÅNSK må T
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong K
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material och reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

l icirr i inorsliun

XCo-irlirk Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Allm. Tel. 22445Rikstel. Vasa 464.

Frida JanssT
hembager,
14 Kommendörsgatan U

Beställningar å tårtor och Namnsdaeslr«^, .

Allm. Telefon 29Si e®ä|i

Damgarderob
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 287 25 - STOCKHOLM
rekommenderas.

Bisssiissaren "SVEK
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Vikit,«»,.

Allm. Telefon Vasa 8860,
Beställningar å finare och enklare k

och blusar.
Förstklassigt arbete garanteras

BLOMKRÜK0I
köpas bäst och billigast hos

I« M. MAXJMGREX
Allm. Telefon 558. Södertäiji

Badas
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Hal

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. TeL

VAR OCH HUK
Grevturegatan 21 B

RÅDRRÅGNINGSBYBi
Affärsförmedlingar, uthyrningar m. m.

Juridiskt biträde lämnas.

Anna M. Rettig a. t._R. T. 12680.

DÄMERNÄS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla Sik
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisniiig

SVENSKA BOKEXPEDITIONI
STOCKHOLM C.

JACOBSONS VÄLKÄND
TAPSSSERI-AFFÄR

24 B Grefturegatan, vid Tatteml
10 % RABATT — I VAROR — FRITT V!|gets fas

för di

juridiska Inkasso-
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. Effekt!^
Inkasseringsbyrå. Rättegångar, soliditetn|
ningar, boutredDingar, skilsmässor och uujjiw
uppdrag. Billigt o. punktligt. R.1.1105 A.t.H.
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IXAJMLEIR! SEN HIT! 1
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 III tr., tillklippnings- oc Jp

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder sjaiv
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar me
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm 10131. -

(innehavare: C. A. Rydberg)

Stora 11
Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som till o. från land®°Sj2

terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. Ombesörjer ror
OBS./ Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!

Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik
Van och pålitlig personal.

^ ^
Telefoner till byrån: Riks 66 67, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden: Riks Huddinge 57, Al lur.

Värmlands Eda, bad- o. vattenkuranstait med jäf^
Post- och järnvägsstation Charlottenberg. Säsong '/o—28/«- 9 timmars resa från Stockholm

8 timmar från Göteborg. Ovanligt naturskönt, sunt och torrt läge. Milsvida furuskogar.
serveras utmärkta bad såsom nauheimer-, (med flytande kolsyra), gyttje-, tvålmassage

- och tallharrs

hetluftsbehandling. Fullständig kallvattenkuravdelning. Utmärkt bord, propra rum
Doktor B. Möller, Sibyllegatan 53, Stockholm. Prospekt och rumsbeställningar genom Kamrer
byrån i Operahuset, Allmänna Tidningskontoret, Gustav Adolfs Torg, Sv. T. F.

billiga priser

sig mot kvinnornas rösträtt och framhöll
de synpunkter, som göra den i hög grad be¬
rättigad. Varmt och entusiastiskt talade
fröken Bergius för kvinnornas rättvisa sak
och framdrog många av de orättvisor kvin¬
norna fått finna sig i tillfölje att de sakna
inflytande på lagstiftningen.
Söndagen kl. 10 öppnades förbundsmö¬

tet av ordf. fröken Ingrid Bergius. Fröken
Bergius talade om de nuvarande tryckta
tiderna, som försvårade förbundets arbete
utåt och uppmanade därför till specialise¬
ring på de respektiva föreningarnas inre
organisation.

sWTill medlemmar av arbetsuty^
des: ordf. fröken I. BerslU > ^
v. ordf. fröken
fröken A. Bjorkquist, -

fröken G. Bäck, Trollhättan,
Jakobsson, Öxnered, revisor ^
berg och fröken Beda ^gm#15
samt som suppleanter fröken ^samt som supf^-- der> sm*
Öxnered och fröken I • iläggas
Nästa årsmöte skulle

Alingsås.
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ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

IV. ÅRG. STOCKHOLM, 15 APRIL 1915. N:r 8.

rösträtt för kvinnor
den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatan1
pnuuotid: onsdag och lördag kl - l/»3—V«4.
Frneditionen öppen vardagar kl. 1 4.1P

i Norr 600. Allm. tel. 147 29.
•amadress: Rösträtt, Stockholm,

genom posten:
110 för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.

Mlandet sker prenumeration antingen ge-
Born posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-
pedition.
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Effekte
iliditetsi#
h allajuridi
5 A.t.Br.S
n.aianiiiiij

!
•

s- och af
själva elfel
r med IP

B

len,W
uUningai'

under brinnande krig har in-
utgått till kvinnor i alla län-

ler att samlas till en internationell
kinnokongress i Haag för att på neu¬
tral mark dryfta de internationella

, som äro av livsavgörande be¬
for folken.
i männen tillintetgöra varan-

hemmen och vattna jor-
blod, drivna av en makt som

varit starkare än deras egen vilja, led-
i av idéer, på vilkas berättigande de
aste tro för att kunna uthärda kri-

komma kvinnorna att arbe-
Tatteri
FRITT VI

ta för den framtid, som måste innebära
•it en återupprepning av det gångna
arets händelser omöjliggöres.
Kvinnorna ha genom sitt hjälparbe¬

te och sin sjukvård, såväl i det egna
tadet som ute i fält, ådagalagt sin vil¬
ja och sin förmåga att lindra nöd
och läka sår, men säkerligen bar hos
w och en som nedlagt alla sina tan¬
kar och all sin omsorg på detta arbete,

j® känslan rört sig, att allt vad deMat göra dock inte varit tillfyllest.
Den> som de skött och vårdat, må-

Jte återvända till det slagfält från vil-kan kanske aldrig återvänder, så-
J® som läkts skola rivas upp på nytt
f livet har uppehållits blott för att
ac as'

^ Det meningslösaste av tillva-
JS Problem har här mött
jnnorna och allt starkare ha de känt

1Ve av ad inte bara reparera ska-
!a'utan förebygga det onda.
ßßens blickar ha riktats på dem.
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At0^.egravarna» ord Trån döende
visst 1 ? Vittne därom- Och lika
saärta°m. 0rna med skärande
^niskiT^ f)evittna slöseriet med
Pandet af*?erialet' det "brutala stry-
fennir , ram^dens många ntveck-
C?;Vka visst är det att
#clatt(lestvrH -r°P SOm nått dem5 rkts i medvetandetårtalet av att

-«seii^ mannen På sin sida, de
.ra..!..?ördandet se ett brott

Naar vi arbejder for at faa Kvinderne tncd i Isan*
denes St^reise, arbefder vi i allerhöjeste Grad paa
Krigens Afs!<affelse, ti de to Köns bigestilling og Sam-
arbejde er den Grnndvold, hvorpaa en god Samfunds«
bugning ene \an rejse sig. Slcegtens floder maa
og vil arbejde for, at Stridigheder mellem Foll<ene
bliver afgjorte ved Voldgift og il&e ved Kanoners
og Granaters ödelceggende Sprog.

Jistrid Stampe Feddersen.

Aktiv ock passiv reaktion.
Av docenten Hilma Borelius.

En reaktionens period befinna vi oss
i med avseende på den kvinnliga röst¬
rättsfrågan, med avseende på andra
kvinnofrågor, med avseende på kvinno¬
frågan över huvud.
"Kvinnofrågan?" Finns den ännu

som "fråga"?
De ekonomiska och sociala förskjut¬

ningarna ha varit snabba. Kvinnofrå¬
gan är rik på olika faser. I åtskilliga
fall (man tänke t. ex. på egendomsför¬
hållandena mellan äkta makar) är
själva den lämpliga formen för önske¬
målets vinnande en öppen fråga. Vi¬
dare äro framstegen ojämna inom
olika områden och för olika kategorier
av kvinnor. Även under förutsättning
av klarsyn att inse och beredvillighet
att tillmötesgå alla berättigade krav
från kvinnornas eller de sig föränd¬
rande tidsomständigheternas sida
skulle det ännu ges många speeiålfrå-
gor att utreda och lösa. Däri ligger
intet vare sig nedslående eller förvå¬
nande.
Men reaktionen är ett bedrövligt fak¬

tum.
Det finns en aktiv reaktion och en

passiv. Den senares tillvaro ger kraft
åt den förra, men personerna som stå
bakom den ena och den andra formen

mot mänsklighetens heligaste känslor,
kärleken och harmhärtigheten, som ve¬
ta att effektivare medel för de inter¬
nationella tvistefrågornas lösning må¬
ste komma till stånd och att framtiden
måste ses i den fredliga utvecklingens
tecken.

Nu mer än någonsin komma män¬
nens blickar att riktas på kvinnorna
vid den kongress, som den 28, 29 och 30
april äger rum i Haag, och kunna kvin¬
norna genom sitt samfällda rop på
fred åvägabringa att det ropet inte för¬
klingar ohört, och att folkmedvetandet
genomsyras av känslan av krigets
orättfärdighet, då ha de arbetat på att
från framtiden avlyfta den tyngd, som
varit gångna århundradens förban¬
nelse.

av reaktion äro till stor del icke desam¬
ma och orsakerna till den passiva reak¬
tionen äro även mestadels andra än till
den aktiva.

Den aktiva reaktionen sättes in, så¬
som vi på senare år upprepade gånger
haft anledning att iakttaga, varhelst
det i en aktuell fråga gäller att mota
en lagförändring som skulle innebära
en tillämpning till kvinnornas förmån
av en ur ett klarnat rättsmedvetande,
ett vaknare samhällssamvete framgån¬
gen princip. Det sätt varpå aktuella
kvinnofrågor behandlas av riksdagen,
av offentliga myndigheter och korpo¬
rationer i officiella uttalanden och av

pressen, lämnar icke rum för något tvi¬
vel om befintligheten av en reaktion.
I sin kamp mot kvinnornas rättighe¬

ter, både ifrågasatta nya och redan er¬
hållna eller genom offentliga heslut ut¬
lovade, erhålla vederbörande myndig¬
heter kraftig hjälp av frivilliga maro¬
dörer, personer i framskjuten ställ¬
ning. Såväl dessa fribytarkämpars
kvinnosmädande som det larmande bi¬
fall de erhålla från de övriga aktivt
reaktionära och den likgiltiga, smått
förlägna tystnaden från den passiva
reaktionen, vittnar vältaligt om styr¬
kan och utbredningen av den befintliga
reaktionen i avseende på kvinnofrå¬
gan.

Den aktiva reaktionens målsmän äro
ej alla av samma slag. I denna tid som
i alla existerar den till sinnen och upp¬

fattning tröga men hederliga vanekon¬
servatismen, och den är naturligtvis
rikligt representerad i alla beslutande
och sig utlåtande myndigheter. Dessa
äro ju att räkna till den aktiva reak¬
tionen. De yttra sig offentligt. De ha
makt och bruka den i reaktionens
tjänst.
Men den mest typiska och mest ak¬

tiva reaktionen är en annan och där
hör smädelsen egentligen hemma. Den¬
na fullt tvättäkta, kraftiga reaktion
behärskas av en intensiv motvilja mot
alla mått och steg som tendera att åt
kvinnorna i full utsträckning skänka
eller trygga ekonomisk, politisk, per¬
sonlig och intellektuell självständig¬
het. Principen om yttre likställighet
och inre likvärdighet mellan man och

kvinna kunna de icke fördraga. Men
dessa de klokaste av de reaktionära
äro skarpsinniga nog att inse faddhe-
ten och den psykologiska oklarheten i
att fördöma dessa principer blott som
nya (hur ofullständigt de än erkänts
och genomförts). I en tid som finner
morgontidningen gammal redan sam¬
ma dags afton, är det en betydligt bätt¬
re position att söka slå an genom mo¬
dernitet. De ha därför tillgripit takti¬
ken att presentera dessa principer —

som i verkligheten både som grundsat¬
ser och än mer i tillämpningen ännu
fresta en hård kamp — såsom gamla
utslitna fördomar, som varit allmänt
rådande i tänkesättet men av livet mot-
bevisats.

Finten är väl funnen och gör stor
lycka bland likasinnade.
Den hyggligare delen av den aktiva

reaktionen och den passiva: vanekon¬
servatismens anhängare kort sagt
skämmas nog emellanåt en smula för
den aktiva reaktionära kärntruppens
språk och betraktelsesätt. Men de fin¬
na ändå, att "den har rätt i mycket".
Här komma vi till den passiva reak¬

tionens andel i reaktionära åtgärder,
reaktionära uttalanden, reaktionär an¬
da med avseende på kvinnofrågorna
och kvinnofrågan.
Den passiva reaktionens utmärkande

egenskaper äro dels okunnighet, dels
likgiltighet med avseende på kvinno¬
frågan.
Man kan ju ytterst lätt begå svåra

subjektiva misstag, när man försöker
analysera den tid man själv lever mitt
uppe i — emellertid tror jag inte att
där verkligen finnes ett "omslag" inom
den icke krasst materialistiska delen av
de bildade klasserna. De äro likgiltiga
för kvinnofrågan, emedan de veta för
litet, de veta för litet emedan de icke
följa med och de försumma att följa
med vad som händer och avhandlas i
kvinnofrågan emedan hela deras in¬
tresse, eller vad de därav ha att ge åt
allmänna frågor, är taget i heslag av
annat. "Politiken" har ju dessa sista
år tagit intresset starkt fånget och om
"sociala frågor" har det både talats och
skrivits. Men det är försvarspolitiken,
arbetarfrågan, nykterhetsfrågan man
intresserar sig för, och de skymma för
närvarande undan kvinnofrågan. "Re¬
aktionen" består vad den stillsamma
och icke illasinnade delen av den hö¬
gersinnade bildade klassen beträffar
framför allt i intressets koncentration
på andra frågor.
Den är därför icke mindre farlig. Ty

den aktiva reaktionen har genom till¬
varon av den passiva fritt fält för sina
operationer. Att genom upplysning in¬
skränka operationsbasen för den ak¬
tiva reaktionen vore viktigare än att
direkt bekämpa denna, om dessa båda
saker kunde skiljas åt annat än genom
en abstraktion.
Bådadera tyckes just nn vara att tala

för döva öron. Men det kommer väl
bättre tider!

Annonsera t östnätt för Kvinnor.
,h'års IQ f Öre efter texten, 12 öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser^ 20 / rabatt,
JWatom tiu pa [',.kvartals 5 "I" rabatt. För annons till införing 1'eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-för Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. För annonsavdelningen: Rikstel. 456, Allm. tel. 456, mellan 9 f. m. och 7 e. m.
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SKOrDAGASIN
Jakobsgatan 18 - Fredsgatan 8

Anslutningen till Haagkon¬
gressen.

Svenska delegerade.

Av meddelanden, som genom den in¬
ternationella kvinnopressen och an-
norledes kommit oss till banda, fram¬
går att inbjudan till Haagkongressen
omfattas med stort intresse. Detta är
alldeles särskilt förbållandet i Eng¬
land. Omedelbart efter det förberedan¬
de mötet i Holland utlystes ett kvin¬
nomöte i London under miss Chry-
stal Macmillans ordförandeskap. Vid
mötet, som blev till trängsel besökt ocb
där den mest entusiastiska stämning
rådde, tillsattes en kommitté — bland
vars medlemmar märkas lady Henry
Somerset och Olive Schreiner — med
uppgift att arbeta vidare för saken.
Till hjälp för täckande av kongress¬
kostnaderna tecknades vid samma till¬
fälle £270 eller omkring 5,000 kr. Ett
motsvarande belopp hade redan utlo¬
vats av tyska ocb holländska kvinnor.
Även från Danmark ingå underrät¬

telser, att en kommitté tillsatts. Där¬
ifrån har också uttalats önskvärdbe¬
ten av, att delegerade från de andra
nordiska länderna på vägen till Hol¬
land stannade över en dag i Köpen¬
hamn för att om möjligt åstadkomma
ett gemensamt nordiskt framträdande
på kongressen.
Från Amerika väntas en stor delega¬

tion med Jane Addams i spetsen.
Enligt till den svenska kommittén

hittills inkomna anmälningar skulle
den svenska delegationen komma att

Noestå av följande medlemmar: fru An¬
na Glasell-Andersson, fru Anna Holm,
fröken Anna Kleman, fröken Elisabeth
Krey, fröken Anna Lindbagen, friher¬
rinnan Ellen Palmstierna, fröken Ger¬
da Planting-Gyllenbåga, grevinnan
Anna Ruuth och fru Elin Wägner-
Landquist.
Anmälningar kunna fortfarande in¬

sändas till kommitterade.

Anna Lindhagen hyllas.
Vänner och arbetskamrater, till ett

antal av omkring 40 personer, hade
med anledning av Anna Lindhagens
avgång som ordförande i Stockholms
F. K. P. E. inbjudit henne till en enkel
hyllningsfest den 8 april i Dramatiska
teaterns festvåning. Det första talet
för hedersgästen hölls av d:r Lydia
Wahlström, som i ett briljant, delvis
humoristiskt, anförande uppdrog Anna
Lindhagens historiska utvecklingslin¬
je, belysande mångfalden av dé intres¬
sen, åt vilka hon ägnar sitt liv och sin
verksamhet. I ett av varm känsla bu¬
ret anförande uttalade fru Emilia
Broomé ett tack till Anna Lindhagen
för hennes intresserade och uppoffran¬
de samhällsarbete, särskilt framhållan¬
de hennes outtröttliga vakthållning om
samhällets och alldeles särskilt om

Stockholms skönhetsvärden. Efter su¬

pén tillbringades ännu ett par timmar
i glatt samspråk, därvid festföremålet
på ett målande sätt erinrade om den
svenska kvinnorösträttsrörelsens för¬
sta dagar. Den angenäma stämningen
höjdes ytterligare genom sånger till
luta, utförda av fru Maria Bolin, och
en högstämd hyllning i bunden form,
framförd av grevinnan Louise Sten¬
bock.

I Karlskoga skolråd
ha såsom suppleanter invalts fröken Hulda
Forsgren, Karlskoga, och fröken Hilda Hul-
tin, Bofors, (lärarnas representant).

A.-B. JOHN V, LOFSEEH & S:b Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Kungl. Hofleverantör ■ Siien-ÄYlle-Klädflingstyjer
Bikst. 4 29 JjFSSi&ifltfEU 3? BfOCK i? 01. IM« A. 1. 50 48 prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

Brevkort fra Danmark.
Som det vil vsere Bladets Laesere be-

kendt, stod de danske Kvinderpaa Nip¬
pet til at faa Vargretten i Efteraaret
1914, just da Krigen bröd ud og for en
Tid hragte Stilhed om Grundlovssagen.
I de sidste Dage er Sagen imidlertid
ätter taget frem. Der har vseret fört
nogle Forhandlingar mellem de for-
skellige politiske Partier i Rigsdagen,
og de er enedes om at acceptere det
Forslag Regeringen fremsatte i Fjor
med visse iEndringer.
Efter al Sandsynlighed vil Forslaget

i den nye Skikkelse hlive sat under Af-
stemming i Rigsdagen efter Paaske og
vil da sikkert hlive vedtaget i begge
Ting. Derefter vil Rigsdagen hlive op-
löst og nye Valg vil finde Sted. Des-
se vil sandsynligvis hlive saakaldte
"Fredsvalg", hvor kun de nuvaerende
Rigsdagsmaend opstilles uden Modkan¬
didater, saa at den kommende Rigsdag
vil faa samme Sammensaetning som
den nuvaerende. I den nye Rigsdag vil
da Forslaget blive vedtaget i samme
Skikkelse som i denne, og vil derved
blive til Lov. Det menes da, at Kon-
gen vil underskrive Loven den 5:te Ju¬
ni, den danske Grundlovsdag-.
Hvis Grundlovsforslaget gaar igen-

nem, vil Kvinderne derved faa Valgret
og Valgbarhed paa nöjagtig samme
Betingelser som Maendene. Dog er det
ikke sandsynligt, at der vil blive af-
höldt noget Valg, hvor Kvinderne kan
bruge deres Valgret för efter Krigens
Slutning. Kvinderne maa altsaa vente
endnu en Stund, inden de kan göra de¬
res Indflydelse gseldende, men selve
det, åt Retten sikres dem, vil vsere et
uvurderligt Gode.
Köbenhavn april 1915.

Elna Münch.

Från framgång till
framgång.

I Amerika fortsätta kvinnorna sitt
arbete för rösträtten kanske mera ener¬

giskt än någonsin, och framgångarna
följa också tätt på varandra. En av de
viktigaste är att i staten New York
parlamentets bägge hus nu antagit ett
förslag om rösträtt för kvinnor, var¬
igenom denna betydelsefulla stat ryckt
fram i främsta ledet bland kampanj sta¬
terna med folkomröstning rörande för¬
slaget redan i år.
Även i två andra stater kommer

folkomröstning att företagas i år, näm¬
ligen i Massachusetts och New Jersey,
vilka bägge på samma dag antogo för¬
slaget om kvinnorösträtt. I bägge par¬
lamenten mottogs tillkännagivandet
om utgången med stor hänförelse; i
Massachusetts hade en stor mängd
kvinnor samlats på åhörareläktarna,
och då voteringssiffrorna tillkännagå-
vos — 196 röster för, 33 mot — läto de
hela fång av gula narcisser dala ner
över församlingen. Utanför #väntade
en musikkår, kvinnorna ordnade sig i
procession och tågade under tonerna
av "Star-spangled Banner" till röst¬
rättsföreningens huvudkvarter.
Kampanjstater för 1916 bli Syd-Da¬

kota, där förslaget nu antagits för tred¬
je gången på sex år, Väst-Virginia och
Iowa, samt troligen Arkansas, där det
antagits av parlamentet, men där om¬
röstningen möjligen kommer att upp¬
skjutas av formella skäl. Slutligen
kan nämnas att i Indiana senaten an¬

tagit förslaget med 37 röster mot 3.

Styrelsen för akademiskt
bildade kvinnors förening
inlämnade d. 10 april en framställning
till K. M:t med anledning av lärarelö-
nenämndens betänkande. Efter att hava
erinrat om den av 1907 och 1909 årens
riksdagar beslutade ändringen av § 28
regeringsformen, genom vilken grund¬
lagsändring konungen erhöll rätt att
utnämna och befordra infödda svenska
kvinnor till lärarbefattningar vid sta¬
tens läroanstalter, de teologiska lärar¬
tjänsterna vid universiteten likväl un¬
dantagna, till andra beställningar vid
inrättningar för vetenskap, slöjd eller
skön konst samt till läkarbefattningar
med tillämpning av grunder, som av

konungen och riksdagen godkänts,
framhåller styrelsen, att denna grund¬
lagsändring ännu icke lett till något
praktiskt resultat, då intet förslag till
ifrågavarande gTunder förelagts riks¬
dagen. Genom lärarelönenämndens den
31 oktober 1914 avgivna betänkande har
emellertid ett viktigt steg tagits i ut¬
redningen rörande kvinnors tillträde
till lärartjänster vid rikets allmänna
läroverk, högre lärarinneseminariet
och statens folkskoleseminarier. Sty¬
relsen ansluter sig till nämndens för¬
slag rörande de tjänster, i vilka kvin¬
nor må vinna anställning. Frågan om
kvinnors tillträde till nämnda stats¬
tjänster har emellertid genom denna
utredning sammanknutits med frågan
om lönereglering för ifrågavarande lä¬
rartjänster. Då styrelsen fruktar, att
den senare frågan ej torde komma att
upptagas under nuvarande krisläge,
hemställer styrelsen, att Kungl. Maj:t
måtte oberoende av löneregleringsfrå¬
gan, snarast möjligt förelägga riksda¬
gen förslag till grunder, med tillämp¬
ning av vilka infödd svensk kvinna
må kunna utnämnas och befordras till
lärartjänster vid rikets allmänna läro¬
verk, högre lärarinneseminariet och
statens folkskoleseminarier.
Vad beträffar löneprinciperna anser

styrelsen, att nämnden på ett överty¬
gande sätt bevisat det berättigade i
högre avlöning åt familjeförsörjare,
men beklagar, att nämnden av vissa
omständigheter, bl. a. den omilda kri¬
tik denna avlöningsprincip fått röna,
icke genomgående vidhållit densamma,
utan föreslagit dess tillämpande endast
på de kommunalt anställda lärarna.
Detta är enligt styrelsens mening så
mycket mer att beklaga som principens
tillämpning på de statsanställda lärar¬
na skulle hava inneburit ett första steg
till genomförande av ett rationellt av¬

löningssystem för statens befattnings¬
havare.
Med avseende på förhållandet mel¬

lan de manliga och de kvinnliga lä¬
rarnas löner ansluter sig styrelsen till
nämndens förslag att sätta kvinnliga
tjänstinnehavares lön i matematisk
relation till motsvarande manliga
tjänstinnehavares, men tar bestämt av¬
stånd från nämndens förslag att i frå¬
ga om de statsanställda lärarna ge
högre lön åt alla män, vare sig de äro
familjeförsörjare eller ej, lägre lön åt
alla kvinnor, även om de äro familje¬
försörjare. Styrelsen instämmer i den
mening, som framförts av nämndens
ledamot fröken Anna Sörensen i sär¬
skilt yttrande till nämndens betänkan¬
de, att nämnden, då den icke ansett sig
kunna med avseende på de statsanställ¬
da lärarna på ett rationellt sätt till-
lämpa principen om högre avlöning åt
familjeförsörjare, hade bort lämna fa-
miljeförsörjningsfaktorn ur räkningen.
Styrelsen påpekar till sist betydelsen

av att adjunktskompetenta lärarinnor
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Järte väckts om tillsättandet av en
mitte i och för förenklingar i
höllo d:r Karolina Widerström och
Anna Lindhagen i samband med
följande yttranden rörande
Stockholm:
Fröken Anna Lindhagen: Då vi nu gås

företaga val av kommitté för vi

de av en ingående och allsidig utrefe
angående möjligheterna till
och besparingar rörande polistjänsten
Stockholm, får jag påpeka önskvärdhet påyrka
av, att den också måtte taga nödig
till ordningens upprätthållande i ett s
skilt avseende. Det har på sista tiden
ket uppmärksammats, hur svårlöst fi
synes vara att upprätthålla gatufriden Ésig äve
kvinnor om aftnarna. Må vara att ej t
berättelse om störd gatufrid är sann,
vara att en och annan version är övera

ven, så återstår tillräckligt med ft
akta fall av verkligt övervåld eller
stone försök till övervåld mot unga
samt oupphörliga klagomål från kvii
om erfarenheter av obehag, för att k
med rätta kan fråga sig, om skyddet iré
polisens sida är tillräckligt. Det lijälre
ej bara med bötfällning, ehuru ett s
system härvidlag nog vore önskvärt,
är också nödvändigt att ordningens
rätthållare eller konstaplarna ej heller i
vara för långt avlägsna, då deras
de är behövligt.
Då vi således hava att undersöka mi

heten av förenklingar och
ste jag också uttrycka en
att det behövliga skydd jag här talat
och som nu ej anses vara tillräckligt,
mera effektivt.
D:r Karolina Widerström:
Även jag vill taga mig frihetenatt!

uttryck åt den förhoppningen, att de
enklingar i polistjänsten, som kunna l1
resultatet av kommitténs verksamhet,
måtte bliva sådana, att de komma att "
göra försämringar. Man kan ju i c'1 J
ordnat samhälle pretendera bland
att vilken tid på dygnet man än k.
anledning eller lust att gå på sin si
tor, man skall kunna gå där
sig man är kvinna eller man. Nu veta f

till#

alla, att man just icke alltid kan
vår huvudstad, tack vare tillvaron
del okultiverade och efterblivna
vilka således ordningsmaktens
ter måste taga hand om och v'sa
Det vore därför önskvärt, att den
som skall tillsättas, måtte taga av
frågan i övervägande, hur P°'
skall kunna reformeras, vilka fora
i de metoder den arbetar me U 1
skulle kunna göras för att en
man kan kräva att den skall un
också verkligen skall komma

vid såväl statssamskolor soib
nala mellanskolor erhalla
förmåner, att de som önska* ■
vid dessa läroanstalter, m .

miska skäl skola se sig
ka anställning vid gosslhov

En var bör gynna
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

De norska barnalagarna.
Av Anna Lindhagen.

,Itom äktenskapet födda barns arys-
■ även efter fäder ar helt naturligt
? nva bestämmelsen i den nya lag-
I Sugen som ådragit sig den stör-Jtl
ppmärksambeten och varom stör-Sen stått. Aven förutvarande
SinF angående barns rätt har

»lertid samtidigt undergått föränd-*?„ och gjorts effektivare.
förutvarande norsk lagstiftning.
« års lagar angående dels under-
hållsbidrag till barn, vilkas föräldrar1 ingått äktenskap med varandra,
isangående sådant bidrag till hustru
och barn inom äktenskapet, vilade på
bestämmelser i så gamla lagar som av

1821. Genom dessa lagar hava
ock mödrarna i Norge haft en

rättsställning, till vilken vi bär i Sve-
■e icke alls kava någon motsvarig-
■ Opinionen för förbättrad barna-
Sdslagstiftning bar emellertid i Nor¬
ge varit så stark, att man icke funnit
e gamla lagarna effektiva nog, utan
åyrkat förbättringar, vilka framlagts

i mindre än fyra propositioner,
igt denna gamla norska lagstift-

„ kava ogifta, gifta övergivna och
frånskilda mödrar baft rätt att vända

även till annan myndighet än fat-
eller domstol, vilken haft skyl-
att efterforska barnafadern, fö¬

ra moders och barns talan samt utkrä-
bidrag. I dagligt tal kallas

att "ta ut resolution paa'n" och
emannen, som hjälper modern att
a sin rätt, kallas hidragsfogden.

I Kristiania är sedan länge ett helt
inrättat endast för denna sak,
sn nnderfogdens kontor, där

ian årligen behandlat 10 å 15,000 reso-
htionsärenden. Detta kontor förmed-

äyen inbetalningarna från de för¬
sörjningspliktiga, som sedan lyftas av
mödrar eller fostermödrar. År 1912
förmedlades således 200,000 kr. Kon-

kämtar även belopp från arbets-

Emellertid blev detta både rättvisa
wh utmärkta norska rättsinstitut icke
dfektivt det borde blivit, emedan

föreskrev anmälan till myn¬

digheterna såsom något obligatoriskt
samt emedan man icke tillräckligt kun¬
de efterhålla arbetsgivarna, ehuru la¬
gen stadgade undanhållandet av ar-
hetsförtjänsten. Vidare emedan vid
alla de fall, då intet av fadern kunde
utkrävas, modern och barnet ej säker¬
ställdes ens under barnets första lev¬
nadstid samt slutligen emedan modern
ej kunde få understöd före nedkomsten.

Anmälningsplikten och uppfostringsbi-
draget enligt nu antagna lag¬

bestämmelser.

Kvinna, som blivit havande utanför
äktenskapet, skall senast 8 månader
innan hon väntar sin nedkomst, an¬
mäla detta till läkare eller barnmorska
samt uppgiva när hon tror att hon blev
havande och vem fadern är. Falsk
uppgift om vem fadern är, kan straf¬
fas med böter eller fängelse intill 2 år.
Hennes anmälan skall genast översän¬
das till hidragsfogden. Läkare eller
barnmorska, som är anställd i statens,
kommunens eller sjukkassas tjänst,
kunna bliva åclömda böter om de un¬

derlåta vad ovan föreskrives. De hava
rätt att taga 3 kr. for undersökningen
av kommunen, som sedan kan utkrä¬
va sitt utlägg av den bidragspliktige.
Har icke anmälning skett före nedkom¬
sten, skall den läkare eller barnmorska
som assisterar, uppmana modern att
uppgiva vem fadern är. Har ingen
hjälpt henne vid nedkomsten, skall hon
själv inom 4 veckor anmäla detta till
bidragsfogden. Underlätelse härav
straffas med böter.
Bidragsfogden skall sedan sända er¬

hållna upplysningar till amtmanden.
Är modern omyndig, skall hidragsfog¬
den tillse, att det blir tillsatt en "ver¬
ge". Amtmanden utfärdar därefter
detta föreläggande till den som har
uppgivits såsom fader. Vill han icke
erkänna faderskapet, skall han inom
4 veckor därefter begära rättegång.
Ådömt bidrag kan icke blott, såsom

förut, uttagas av arbetslönen, men om
arbetsgivaren utbetalar det som skall
innestå, till någon annan än bidrags¬
fogden, är han själv ansvarig för be¬

Mödrar och döttrar.
*'1 Elisabeth Kuylenstiema-Wenster.

(Forts. fr. föreg. n:r)
Saana några decennier längre fram,
nn»in e=n aY de storsintaste kvin-
Giistaf .historia äger, nämligen
pfal n Adolfs syster: Catharina av

• om mor och uppfostrarinna tor-
J>n vara oöverträffad. Jämför man
c «iöm ock förståelse av bar-
skionSUV dennes svägerskas'
a rin+t Ui)ps!yhade ömhet för den
la ?en stackars lilla Chri-
s'nten. Gustaf ffii T"/8 £°hdp ni a Adolfs hustru hor
;as rr]miff;?ai?laa kvinnokaraktärer,
>s våtvarmf Y sig uttryek i ett
let eller - 0r a£ av omotiverad
vändancfri yilnet tar en ondske-

iHhattsefrplft everar med löjliga
^tina alS \aVfårad stolthet- Att
r sin mor ärf ? an(ira känslor
!Ve%sna ömt 6n j^elligent varelseshornen hos eYrJ-Y andli^ahamgått av hem?' bar tydligt^ h0rrS^na skrifter, där-
h* al1 den tillrr - i ,pfalz8'revinnan
.storvtiga shn!^ hennes kär-

~ ' och troligt .uppfyllda sinne mäk-
.,en annan drrät' • Sveri^e skpHe

Äom Catharina
livyoch ci!lermålet mest 1S ej» hur'klok a^harma av Pfalz

tyli Var' frigöras:;00# Ylttseende hon
u Se' Va* cL.,, ^ från denna över-

: en ^ar^kull!fg fraon .denna över-
easam kvirm sa i själva ver-lnna pnder dessa oro¬

liga tider finna någon fristad. En tän¬
kande mor måste försöka "placera" sin
dotter, och en förståndig ung flicka
kunde ej misstyda denna moderliga
försiktighet, om hon också led av att
fjättras vid en för henne ofta obekant
man.

Vi kunna knappt läsa något mera rö¬
rande än Catharinas brev till mannen,
den fast beskedlige Johan Casimir. I
dessa brev talar hon om sina små dött¬
rar, och särskilt fäster hon sig vid de¬
ras olika skaplynnen. En genom mån¬
ga uppfostringsböcker skolad mor i vå¬
ra dagar kan inte med mera psykolo¬
giskt klarseende än pfalzgrevinnan
följa sina döttrars utveckling, och än¬
då skedde det utan alla braskande
överord. Hon, om någon, har säkert
med brinnande tro och bön vandrat
uppför Scala santa, fruktande livets
grymhet för sina kära små.
Låtom oss nu taga ett språng till

tolvte Carls glädjelösa regering, då sör¬
jande kvinnor sitta landet runt" och
med stirrande, tomma ögon se in i spi-
seleldens falnade glöd. Mödrarna ha
inga vackra, vårdoftande minnen att
förtälja. Döttrar le icke mot blåa
drömland. Inga hoppets gröna skogar
vinka. De lemlästade, livströtta, kri¬
gare, som återvänt från segrar eller ne¬
derlag, kunna varken höja knä för den
sköna eller amusera la freie. De karla¬
vulna husmödrarna med nyckelknip¬
pans tyngd vid bältet, ha försvunnit.
Fattigdomen sitter huttrande i vapen¬
prydd riddarsal, och nöden.skriker i fä-
dernetimräd stnga.
Mödrarna ha för första gången hu¬

loppet och det kan indrivas hos honom
genom utpantning om han icke beta¬
lar. Det belopp, som skall innestå av
lönen, bestämmes av hidragsfogden ef¬
ter samråd med arbetsgivaren och, om
möjligt, skall den bidragspliktige i
frågan höras.
Uppfostringshidraget skall betalas

tills barnet fyllt 16 år, men under vissa
omständigheter kan det upphöra vid
15 år. Om fadern eller modern rimligt¬
vis kan påläggas bidrag till barnets
fortsatta utbildning, kan sådant ske
även efter 16 år. Om modern har bar¬
net hos sig, skall fadern betala ett sär¬
skilt bidrag under de första nio måna¬
derna (amningsbidrag). Fadern skall
även betala utgifterna för barnets mor
under barnsängstiden samt ett bidrag
till modern under de sista 4 månader¬
na före nedkomsten. Faderns bidrag-
till barnet är bestämt till visst belopp
i månaden, olika för stad och på lan¬
det. Före 14 år minst 15 kr., efter 14 år
minst 12 kr i stad samt på landet 12
och 10 kr. Dessa belopp kunna natur¬
ligtvis sättas högre, då lagen stadgar,
att de skola bestämmas under hänsyns¬
tagande till de ekonomiska villkoren
hos den av föräldrarna som är bäst
situerad.
Enligt regel skall barnet vara hos

modern eller den hon anförtror det till.
Om ingen av föräldrarna har barnet
hos sig, skola båda betala bidrag. Om
ingen av föräldrarna har omsorg om
barnet, så skall utses en "verge". Så
skall även ske om den av föräldrarna,
som liar omsorg om barnet, har utac¬
korderat detsamma och försummar sin
försörjningsplikt. Likaså om modern
vid tiden då barnet blev avlat, sam¬
manlevat med flera män. Bidragsfog¬
den ombesörjer att "verge" utses.

Offentlig hjälp till mödrar och
spädbarn.

Detta bidrag lämnas icke, såsom i
Danmark, under barnets hela uppväxt¬
tid. Att sådant bidrag, som ej anses
för fattigvård, dock enligt lagen kan
givas vid tiden omkring barnets födel¬
se, är dock ett stort framsteg. I de
fall, då intet av fadern dock kan ut¬
krävas, som ju alltid blir förbållandet
i en del fall vid arbetslöshet, sjukdom
o. s. v., är dock nu såväl modern som

Ett stort parti

akta Esprit o. Poradis-Fåglar
utsökt vackra, bortslumpas under e:a 14 dagar

till en fjärdedel av butikspriset.
Esprit.

N:r 1. 25 cm. lång, med 5 Strå
kr. 2.50, med 10 strå kr.
5.—, med 15 strå kr. 8.50,
med 20 strå kr. 11.—.

» 2. 27 cm. lång, med 5 strå
kr. 8.80 med 10 strå kr.
7.60, med 15 stråkr. 12.50,
med 20 strå kr. 16.20.

> 3. 29 cm. lång, med 5 strå
kr. 4.90, med 10 strå kr.
10.50, med 15 strå kr.15.30
med 20 strå kr. 22.—.

» 4. 35 em. lång, med 5 strå
kr. 6.50, med 10 strå kr.
13.—, med 15 strå kr. 19.50
med 20 strå kr. 27.—.

N:r 5. 37 cm. lång, med 5 strå kr. 6.80, med 10 strå kr.
13.60, med 15 strå kr. 20.40, med 20 strå kr. 29.20.

» 6 46 cm. lång, med 60 strå kr. 70.—.
Endast svarta och vita i lager.

Äkta Paradis-Esprit.
N:r 8 30 cm. lång, med e:a 30 strå kr. 21.—.
. 9 40 » » » » 40 » - 88.—.

Svarta, vita och naturfärgade i lager. Sändes till lands¬
orten mot efterkrav, även utan om referenser lämnas.
Därest varan ej utfaller till belåtenhet, återbetalas alla
utlagda penningar. För dem som vilja försäkra sig om
ett utsökt vackert och billigt äkta Esprit är detta tillfälle
enastående och bör Ni i dag göra ett besök eller tillskriva

MODEIMPORTEN
(Skandinaviens enda specialaffär)

Stortorget 8 (huset intill Residenset). R. t. 4725. Malmö.
Begär vår rikt illustrerade katalog.

barnet säkerställda under den första,
svåraste tiden. Såväl ogift kvinna som
gift, då mannen är död eller har över¬
givit henne, kan få kommunalt under¬
stöd 6 veckor före nedkomsten samt un¬
der de 3 första månaderna efter bar¬
nets födelse. Beloppet för veckorna
före ' nedkomsten är fastslaget till 25—
45 kr. För första månaden efter ned¬
komsten 20—45 kr. och för var och en
av de följande månaderna 17—35 kr.

Arvsrätten.

Denna träder icke i kraft för barn
utom äktenskapet, som äro lödda före
1 januari 1917, undantag dock för barn,
som inför domstol av fadern skriftli¬
gen eller muntligen förklarats för
hans, i vilket fall det ärver hälften mot
äkta barn.
För barn, födda utom äktenskapet

från 1 januari 1917, gäller det emeller¬
tid nu följande märkliga bestämmel¬
ser:

"Barn, hvis foreeldre ikke har indgaat
egteskap med hverandre, arves paa
samme maate som egtebarn av mor og

set fullt av döttrar, för vilka ingen råd
finnes. Man hör allt oftare det hånfullt
medlidsamma: stackars flickor. Och ät¬
tartavlorna få allt flera av dem, varom
det endast står: dog ogift.

Så fortsätter det också in i den till
allt annat än namnet förtorkade fri¬
hetstiden. Som sjuka burfåglar växa
de svenska döttrarna upp, alltid blygt
bidande giljare. De skälva ej av kär¬
lekslängtan, ty vinet har surnat i fest¬
pokalen — odrucket — men med en
evigbetslampas stilla låga lyser deras
dygdefromma önskan efter eget hem
och moderskall.
Intuitivt hoppas vid denna tid varje

ung kvinna, att den förstfödda må bli
en son. Sonen — den vardande man¬

nen — skall bygga framtiden av håll¬
bart virke, och för honom är väg ba¬
nad mot högt ställda mål.
Vad förmår en flicka1? Hon är en

varelse utan kraft i arm och mod i
barm. Världen glömmer henne, när hon
fyllt de tjugu — och får hon sedan leva
till sjuttio eller åttio, känner släkten
hennes tillvaro som en olidlig börda.
Är det underligt om moderskärleken
till döttrarna blev tunn och färglös nu,
då Sverige så länge saknat män och
haft överflöd på utarbetade kvinnor.
Vid varje hemmets slända satt en
trumpen Penelope, och tårarna, som
runno ned på tråden, gjorde den grå
mellan hennes dValna fingrar.
Man hade ingen annan tröst än bö¬

nens, och postillan lästes flitigt, tills sin¬
net blev slött och gulnat som dess blad.
Döttrarna slöto sig respektfullt, om

också skyggt, ödmjukt urskuldande sitt
felsteg att ha blivit flickor, till modern,
och hon å sin sida ömkade dem i sak¬
nad och längtan efter sönerna. En hög-
välboren västgötafröken Metta Lillie
ger oss i sin minutiöst förda dagbok
utmärkta skildringar från medio av
sjuttonhundratalets hemliv. Hon var
nära att komma på den överblivna kar¬
tan och tänkte väl ej annat än att
stanna hos sin mycket sjukliga "goda
mor", vilken rikligen utrustade enda
brodern och sedan lät de fyra systrar¬
na dela de återstående smulorna. Dock
skriver Metta om modern: "Gud väl¬
signe vår goda mor. Hon ger oss alla
fem så mycket hon nånsin har lägenhet
till. Gud förlänge hennes liv och hälsa,
sig och oss alla till hugnad och'glädje."
Under dessa enkla ord skönjer man

tydligt ångesten för att mista hemmet,
den enda fasta punkt detta lilla män¬
niskoflarn har att trygga sig till.

Förunderligt nog voro dessa andli¬
ga och ekonomiska svältår föregångare
till en intellektuell alstring, vilken
spred en så lysande gloria omkring
kvinnohuvuden, att dess sken nådde
bortom nordanlanden.
Kvinnorna, som så länge nöjt sig

med att pränta i släktböcker, fingo
plötsligt pennan i handen, och skrevo
så, att stormän och tänkare läste och
förundrades.
Hos moderkvinnan par préférence —

Elisabeth Brenner — har poesiens blåa
vinge visserligen ej lösgjort sig från
den länk, vilken en gång bundit den
vid skafferidörr och linneskåp, men
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mödrene frsender, og tillike av far og
fsedrene frsender."
Det får dock icke taga arv vid "aasse-

tesret" (ett institut på landet i Norge
närmast motsvarande åborätt), så vida
icke fadern skriftligen bestämt det¬
samma.

Angående fastslående av faderskapet
gäller följande:
"Den opgivne far skal ved dommen

kjendes at vsere barnets far, saafremt
retten anser det bevist, at han har hat
samleie med moren paa den i det fore-
liggende .tilfselde sandsynlige besvang-
relsestid. Han skal ikke kjendes at
vsere barnets far, naar retten finder
grund til at anta, at moren har hat
saadant samleie med nogen anden, at
denne efter naturens orden kan vsere
barnets far, eller naar den finder, at
der foreligger omstsendigheter, som
gjör det tvilsomt, om den opgivne far
er barnets far.
Finder retten ikke at kunne avsi dom

for den opgivne fars farskap, blir den¬
ne at kjende bidragspligtig, saafremt
retten anser det bevist, at han har hat
saadant samleie med moren, at han
efter naturens orden kan vsere barnets
far."

Vidare har införts såsom naturlig
konsekvens av arvsrätten efter fader,
att utanför äktenskapet fött barn har
rätt såväl till faderns som moderns fa¬
miljenamn.

Om förbättringarna i den äldre lag¬
stiftningen samt om rätt till bidrag
från det offentliga, har inga delade me¬
ningar rått i huvudsak. Angående
arvsrätten däremot förelågo olika för¬
slag av principiell skillnad i justitie-
kommitténs betänkande liksom inom
själva regeringen. Särskilt stod stri¬
den huruvida ej vid arvsrättens ge¬
nomförande endast vid en del fall arvs¬
rätt skulle vara gällande.
Vad kvinnoopinionen angår, voro

meningarna delade. Men majoriteten
bland kvinnorna synes varit för arvs¬
rätten. Alla arbeterskeföreningar ut¬
talade sig nämligen för densamma
samt 12 av nationalrådets föreningar,
medan 18 av de senare voro emot den¬
samma.

Lärarelönenämndens betänkande ännu en gång.
Av Anna L. Lessel.

(Forts. fr. föreg. n:r)
Under senare tider har man titt och

ofta i tidningarna träffat på rubriken:
"Behovet av skydd för ensamboende
lärarinnor." Vid läsningen härav har
väl då tanken som oftast dröjt vid
småskollärarinnorna och de svåra för¬
hållanden, de mångenstädes ha att
kämpa med, ty man har nog och detta
med all rätt den föreställningen, att
dessa lärarinnor äro de, som i alldeles
övervägande grad äro i behov av sag¬
da skydd. De äro det stora flertalet
bland lärarinnorna, och vid byggandet
av en småskola med tillhörande lära¬
rinnebostad, har nog alltför sällan tan¬
ken på, hur det skulle vara att bo där,
fått öva något inflytande vid valet av
plats för byggnaden.
Missförhållandena ha nu lyckligtvis

blivit beaktade. Man behjärtar och be¬
klagar lärarinnornas svåra ställning
och tävlar om att föreslå medel till svå¬
righeternas avhjälpande. Villigheten
att avlägsna eller förminska de före¬
fintliga bristerna må tacksamt ihåg-
kommas, men glömmas får icke, att
småskollärarinnorna ha att dragas
med flera andra nära nog lika stora
svårigheter, vilka till på köpet drabba
största delen av kåren. Då nu upply¬
ses, att denna grupp av lärare vid 1918
års slut omfattade ej mindre än 11,728
personer, får man någon föreställning
om, vilken betydande uppgift åstad¬
kommandet av förbättring i denna
kårs ställning är, men också om de svå¬
righeter, som kunna väntas vara före¬
nade med arbetet därpå.
När nämnden enligt sitt uppdrag

gick att utreda frågan om småskol¬
lärarinnornas avlöningsförhållanden,
upptäckte den snart, att en förbättring
av deras anställningsvillkor eller med
andra ord den rättsliga ställningen var
nödvändig, emedan ett samband mellan
denna och avlöningsförhållandena i re¬
gel förefinnes och de på detta områ¬
de gällande bestämmelserna voro för
bristfälliga. "I själva verket", yttrar
nämnden, "kan man säga, att småsko¬
lans lärare och med dem likställda tills
för jämförelsevis kort tid sedan så gott
som icke alls haft sin rättsliga ställ¬

ning tryggad genom några i författ¬
ningarna givna bestämmelser." Till
1882 kunde de utan vidare avskedas när
som helst. Därefter kunde det ske en¬
dast efter viss tids uppsägning, så kom
1897 ett stadgande om att skolråd ägde
rätt "att giva lärare vid småskolan en
fastare anställning", och från 1905 gäl¬
ler bestämmelsen, att under vissa om¬
ständigheter lärare vid småskola, som
varit anställd med ömsesidig uppsäg¬
ningsrätt och tjänstgjort i fem år, icke
kan avskedas på andra grunder än
tjänstefel eller därför att skolväsendet
skall omorganiseras.
Som emellertid skolråden ha i sin

hand att avgöra, om och när en lärare
vid småskola skall få en fastare an¬

ställning, givas fall, då en lärare ge¬
nom att år efter år anställas på ett år i
sänder undandrages möjligheten att få
fastare anställning, och de finnas, som
på detta sätt i 22 år fått uppehålla
samma tjänst. Och i ett skoldistrikt
med en småskolepersonal av över 50
personer anställes var och en av dessa
för ett år i sänder.
Nämnden förordar nu en ändring i

stadgandena, så att ett dylikt förfa¬
ringssätt endast i enstaka, noga be¬
stämda undantagsfall och om så prö¬
vas nödvändigt må kunna förekomma.
Att härigenom skulle vinnas en betyd¬
ligt mera tryggad ställning för lära¬
ren, är lätt att inse.
Nämnden föreslår vidare, att den lä¬

rare vid småskola, som en gång vun¬
nit fastare anställning, ej må kunna
avskedas för tjänstefel "utan föregåen¬
de fruktlös befunnen varning". Här¬
igenom skulle småskolans personal i
stort sett uppnå samma trygghet i sin
anställning som lärare vid folkskolan,
vilket varit ett sedan många, många år
eftersträvat önskemål.
Småskollärarinna, som ingår äkten¬

skap, kan enligt nu gällande bestäm¬
melser, av denna anledning när som
helst avskedas, vilket som bekant icke
är fallet med folkskollärarinna.
Nämnden anser, att giftermål i och

för sig icke bör få utgöra tillräcklig
grund för småskollärarinnas entledi¬
gande utan endast, om folkskolöversty¬

relsen på framställning av
finner det nödigt med hänsynTil?'
stens behöriga upprätthållande v
man lätt finner, skulle härigenom ?
dan lärarinna likställas med
statsanställda kvinnor i ämbetsvpy
och med lärarinnor vid läroverk o?
minarier enligt den ställning, ?
den vill giva de senare.

Om också de förslag, nämnden iJ
lagt i avseende på småskollärary
rättsliga ställning, icke kunna vänta
medföra något idealtillstånd, så fe
dock erkännas, att mycket vore».
net, därest de bleve förverkligade, ocii
alla händelser är det uppenbart i
dessa äro de bästa förslag, som hitt|
framkommit, och sannolikt de för»
varande bästa möjliga.
Den avlöningsförhöjning, som

nämnden ifrågasättes för staåskoia.
lärarepersonal, är, om den ses i
hållande till de nu utgående lönefij
nerna, relativt större än den, som i
slås för övriga lärarekårer,
har, säger nämnden, sin förklarings
grund i det förhållandet, att de i%
varande lärarna hitintills hållits
på en allt för låg ekonomisk nivå,
föreslagna beloppen anser nämnk:
med hänsyn till rådande levnadskoi
nåder motsvara kravet
bärgning. Dessa yttranden äro iiir
tvivel väl värda att uppmärksamn
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framför allt av de myndigheter, se a post'
bestämma avlöningsvillkoren,
Särskilt anmärkningsvärt är ocksi

att nämnden tillstyrker
för småskollärare, man eller kvin
som är familjeförsörjare.
Liksom angående "tjänlig

lärare vid folkskola har nämnden
ordnat undersökning rörande
förmånerna för lärare vid
Av nämndens statistik
icke mindre än 851 småskollärarebosti
der bestå av endast ett rum utan te
eller av ett kök utan rum, och i rnerä
hälften av dessa fall har särskild
sättning för bristande rum icke läj
nats. En reglering av dessa bestå
melser synes därför, menar
högst nödvändig, och nämnden
slår för småskollärarinna
mum ett rum och kök eller
därför efter ortspris samt
ersättning "med ett belopp, somsus

c:

Hedvig Elisabeth Charlotta Norden-
flycht sträcker både högt och långt.
Också hon blev i barndomsdagar hål¬
len från boken och till sömnaden, men
hennes mor gav snart vika för sin un¬
ga dotters begär att få veta och lära,
Den blivande skaldinnan glömde al¬
drig detta sympatiska förstående. Hon
ägnar i dikt och liv sin mor den mest
dyrkande ömhet. Vid en eldsvåda bär
hon ut den sjuka modern ur det brin¬
nande huset, och för moderns skull är
hon i stånd till de största uppoffringar.

Snillets prästinna, Lovisa-Ulrika har
anlänt till Sverige, och det blir allt liv¬
ligare på tankens rymder. De ringak¬
tade "strömolnen", kvinnorna, börja
glida allt fortare mot den fjärran hori¬
sonten. Det är nu mödrarna inse, att
något av deras makt och myndighet
fördunstar, och att det ej längre är
samma fattiga äganderätt i andra ra¬
den av det gamla ordstävet:

Min son, min son, tills han fått sig ett viv,
min dotter, min dotter i hela mitt liv.

Också dottern strävar att bli en per¬
sonlighet. Böckerna äro ej längre
dammtorkningsföremål blott och bart.
De läsas i stulna timmars ro, och sä¬
kerligen finns det mer än en, som när
hon i all ärbarhet hjälper söta mor att
stöpa talgljus, tänker på att spara en
liten dank till ensliga nattimmar, då
bok eller penna bli sökande tankars
sällskap. — Det rykande talgljuset ly¬
ste dåligt, det krävde flitig snoppning,
men med sin troget vårdade låga sym¬

boliserade det kvinnans första med-t
vetna kamp mot bildningsmörkret. Att
vid denna tid mamsell Malmstedt, se¬
dermera fru Lenngren, blev ett klart
skinande ljus, en diktens stjärna veta
vi. Hon uppskattades till och med
högre än sin äldre kollega Hedvig
Charlotta Nordenflycht, trots att den¬
nas arbeten päjlade så mycket djupare
och hade så mycket friare horisont.
Ett poem av fru Lenngren, som här

särskilt kan vara på sin plats att om¬
nämna är: "Råd till min kära dotter,
om jag hade någon." Denna dikt ver¬
kar som en tillbakagång i tankar och
åsikter. Man kan ej fatta annat än att
tankeljuset slocknat inom den vittra,
snillrika damen, när man läser strofer
som denna:

Med läsning öd ej tiden bort,
vårt kön så föga det behöver.
Och skall du läsa, gör det kort,
att såsen ej må fräsa över.

Så skrev den firade skaldinnan, me¬
dan överallt törsten efter vetande brän¬
de hennes medsystrar, medan läsning
av in- och utländska verk fostrade och
utvecklade hittills förtorkade sinnen.
Vi måste lyckönska den ofödda dottern
att undslippa en uppfostringsmetod,
som lik en knarrande dörr med rostiga
gångjärn slog igen mellan henne och
världen, om ej innerst under de sede¬
samt pyntade orden dock gömde sig en
liten udd av skarp satir. Man vill så
gärna tro det, när man läser följande:

Bliv vid din bågsöm, dina hand,
stick av ditt mönster emot rutan,

och tro, mitt barn, att folk och land
med Guds hjälp styres dig förutan.

När sig en kvinna nitiskt ter
att staters styressätt rannsaka,
Gud vöt, så tycks mig, att jag ser,
en skäggbrodd skugga hennes haka.

Mer än underligt måste det förefalla
oss, att fru Lenngren, ända från barn¬
domen uppfostrad i en universitetsstad
och med frihet deltagande i den tidens
vittraste, mest upplysta samkväm, kan
råda sin imaginerade Betti sålunda:

Du skall bli gift, då skall din man
med tackasmhet min lärdom gilla.

Och vidare:

Att giftas... ej ett ämne finns
mer rikt att i maximer driva.
Min goda Betti, hör och minns
det enda råd, jag har att giva:

Den make, som dig blir beskärd,
(märk denna stora hemligheten).
Var huld, om han är huldhet värd,
om ej — så var det i förtreten.

Tänkte man sig icke, att läromästa¬
ren Kellgrens ironi lekte under de väl-
visa råden, skulle man känna sig lik¬
som tillplattad inför en dylik fruntim¬
mersuppfattning av en ung kvinnas
livsmål. Och onekligen insmyger sig
en undran, om fru Lenngren skattat åt
mannens gunst eller — i mjugg lett åt
hans godtrogenhet, när hon nedskrivit
dessa fraser, vilkas snusförnuft nästan
kommer oss att nysa, så torra äro de.

Hon, säger också som det förélj
icke utan glädje över sin egen t"

Försiktigt även undanvik
all brydsam forskning i gazetten,
vårt hushåll är vår republik,
vår politik är toaletten.

Hur helt olika varma och starka«;
ka ej Fredrika Bremers ord om
sä som hon låter fru Elise i
nedskriva dem. Hon ^mnar^
stödjande teorierna åt sitt \
säger, att en mors tårar e ei
när hon i sorg eller glädje s ^

net i sin famn, kan vara det
sädet till vackra skördai.
Efter dessa markeskvtnn«^

mit många andra med ni ^

ster och genomtänkta ni
principer. Där har komim ~
exotiska moderselement sam ^
Ellen Key, vilkens läror t ^
famnande storslagennet, „ $
det och fördomarna to ,(t it-det och fördomarna o

draksådd, där har också w
da, ljusa, ba^rmoniska am -
som med outsäglig ka so*
allt för döttrarna, °ch don g
utan att först taga avstand,
till sin mor, som till den ^
Här har jag endast vel

några linjer av skilda ^^dötträJ ^
den mellan mödrar . ^den mellan moarai , ^
utesluta all pedagogis nU Djj
tid och nutid. Och om < oCli dö
något om modärna m ^ att v
sker det utan alla ansp .jet,
fullt hemmastadd pa om

tm
2,100.
1,500,
av n;
cyke

der at
19, Sti
mot fö:

O0Ö<

Ivinnlig
framgår
sm intx

Larsson,
te ant

pa egen

so

iterinträ

tid kort

styrkt t

som fö]

tet i tjä

Pati, me
b(

•trednin
säkring.

upp,
*» san

tetet ha
!'ireisei

V

syfte b]
mei
arin
^ såi



h

netl vissa
betsveiy
erk och sj.

■lärari
ina väiiai
i så fe
vore vi.

gade,odi
«bart, sr
•om hittiig
lo för nä

som di a;

småskolas
ses i I

örklariijs
de ifråga
lållits nen
; nivå, 1

aro it
irksamms
heter, si
i.

er kvina

mnden sa

le
si

imgår, s:
ärarebosi
i utan kä
;h i mer ii
ärskild t
icke läi

sa best»
• nämnds
nden öj
åsom min
ersättoi?
ränsle el
som svarä

en.

starka t
orn k
iB
ar a
värt
er le
sluter bar-
it häi

r na r .

i, högt®
pfostrif
t w
dana .

;s aU def
oförsl
ndlats
pstått
r m®-
velat &
ittrar, *

upP"!,
förtå®

t ®e!
au n?;
cb

'(fort5,1

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

^«woöooeöo
Harfva-e
lotteriet g

till förmån för

liiBBBFS Wilofiem.
.ijU i 2 kr. Artärte 60,00« kr.
Bland de högsta vinsterna märkas:
Möblemang till 3 rum o. hall m. m.tS Motorbåt 3,000, ParlhalsbandvyW) ■# mn T i nnan falwcal

2,100,
1,500,
. nySiiver o. alpacca .

kel 1,035, Bibliotek 1,000, Pia- .

I ' nino 985 etc. 0
lotter erhållas efter rekvisition märkt R un- M
adress Harfvalotteriet, Skepparegatan i»/

t Stockholm, antingen mot postförskott eller
motförskottslikvid 2 kr. jämte kostnad för porto L

och dragningslista (35 öre). r

Anna Josephson, /a
v ordf. i S. B. IC:s styrelse. H
Lotteriets föreståndare. Q

I0Ö0X2)€XOOO<£SOOX3)<EXC5>O

Den ojämna kampen för tillvaron.
Hur godtyckligt och hänsynslöst de

kvinnliga familjeförsörjarna behandlas,
r bland annat av följande händelse,
äffat i dagarna. En kvinnlig f. d.

ts. postexpeditör i Kristianstad, fru Olga
Larsson, som efter genomgången postelev-
tars antagits till postexpeditör och med de

vitsord tjänstgjort vid flera postkon-
te, entledigades efter ingånget äktenskap

ansökan ur postverket i decem-
Sedan hennes man numera av¬

lidit, söker fru Larsson för sin utkomst
återinträde i det verk hon så nyligen

lat, Generalpoststyrelsen har emeller-
kort och gott avslagit denna begä-
oaktat postmästaren i Kristianstad un-

sökandens lämplighet för post-
och därför på det varmaste till¬

styrkt bifall till framställningen, därvid
de ömmande omständigheter

Även postdirektionen i
distriktet tillstyrker ansökningen,

sökandens synnerliga duglig-
i tjänsten.

vård åt obemedlade mödrar.

motion om kostnadsfri vård åt min-

barnsängskvinnor, som hr
väckte vid 1914 års riksdag om-
båda kamrarna med stor sym-

PH men man stannade i olika heslut om
i borde hopkopplas med den pågående

^ aakående obligatorisk sjukför-
Wngen löste frågan på så sätt, att
s

^edicinalstyrelsen och socialstyrel-
utredandet av de med motio-

w , - —e förhållandena. Ar-
Z, "\redan Påbörjats och medicinal¬

ar tillsatt en beredning, i vilken
' torde bli ordförande med
fröken Hanna Lager och riks-
Nils Åkesson och Erik Palm-
dvriga ledamöter.

011 oc^ bränslets verkliga

aa+r.»c^s^ 01'd att säga
oendp r ra?asatta skyddet för

aar°m följande arinUOr 0 yttrar
^ blivit<fiLa^farder' som i nämnda
f.? Qiera verKn gaa' ^orde ingen va-> an Ott bereda
fJt'å sådant av^ningsförmåner
an alltför Ssiltrymme, att hon
J % hysa en V-araade intrång kan
ande> som svu Ett nt-
^Unamman V&ra Val vart att

Alnö F. K. P. K. anordnade i början av
mars en utfärd till Alnö försörjningshem,
där de gamla bjödos på kaffe. Programmet
för aftonen upptog' ett kortare föredrag,
högläsning av poesi och prosa samt unison
sång. Aftonen var lyckad. — Fredagen den
26 mars hade föreningens medlemmar sam¬
lats till arbetsafton för att förfärdiga små¬
barnskläder, som sedan skola skänkas bort.
Under aftonens lopp förelästes dels en bro¬
schyr om kvinnans kommunala rösträtt,
dels ett par uppsatser ur Rösträtt för Kvin¬
nor. Arbetsaftnarna komma att upprepas
var 3:dje vecka.
Eksjö F. K. P. R. hade ordinarie möte

onsdagen den 31 mars å Nya konditoriet.
Sedan vice ordföranden öppnat mötet före¬
kom års- och revisionsberättelser för 1914,
varefter beviljades styrelsen full och tack¬
sam ansvarsfrihet. Centralstyrelsemed¬
lemmen föredrog därefter det viktigaste
från Centralstyrelsemötet 1915 och mötet
gillade L. K. P. R:s stadgeändringsförslag.
Vidare beslöts att rekvirera vissa exemplar
av Rösträttsalmanackan 1916 och L. K. P.
R:s årsberättelse 1914 saint de senast utkom¬
na ströskrifterna. Åt styrelsen uppdrogs
att ordna några samkväm under året och
att söka få resetalare under hösten. Sedan
mötet upplösts, vidtog ett angenämt sam¬
kväm.
Eskilstuna F. K. P. R. hade den 3 mars

årsmöte, varvid års- och revisionsberättel¬
serna godkändes och ansvarsfrihet bevilja¬
des styrelsen. Därefter företogs val av sty¬
relse, varvid hela den avgående styrelsen
återvaldes: ordförande fröken Ingrid Hall¬
man, vice ordförande fru Nanny Grenan¬
der, sekreterare fru Gulli Westlund, vice
sekreterare fröken Hilma Nordlund, kassa¬
förvaltare fröken Hilda Holm; suppleanter
doktorinnan Nina Blom och fru Ida Adams¬
son. Till revisorer återvaldes fröken Elin
Plägg och fröken Signhild Bolin med fröken
Selma Ekström och fröken Hanna Facht
som suppleanter. Fru Nanny Grenander
lämnade därefter redogörelse för senaste
Centralstyrelsemötet, som av de närvarande
med stort intresse åhördes. Sedan beslut
fattats, att under den kommande tiden i
upplysningssyfte anordna läs- och diskus¬
sionsaftnar i familjerna tvänne gånger i
månaden, vilken verksamhet dessutom skall
förbindas med sömnad och stickning etc.
för något välgörande ändamål, vidtog sam¬
kväm med tedrickning.
Huskvarna F. K. P. R. hade måndagen

den 22 mars ordinarie halvårsmöte, varvid
års- och revisionsberättelser föredrogos oeh
godkändes, samt behandlades Centralsty¬
relsens stadgeändringsförslag, vilket an¬
togs. Därefter diskuterades preliminärt
program för sommarmötet i Huskvarna,
eventuellt den 19—20 juni och tillsattes mö-
tesbestyrelse och kommittéer för vidtagande
av åtgärder för mötets anordnande.
Jönköpings F. K. P. R. hade den 15 mars

sitt ordinarie årssammanträde, varvid års¬
berättelsen upplästes och godkändes. Först
skreds till val av ordförande och återvaldes
med acklamation den förutvarande, fröken
E. Aulin. I tur att avgå ur styrelsen voro
fruar Lilja och Lithman samt fröken Klara
Ahrenberg och återvaldes de samtliga.
Dessutom hade avsägelser inkommit från
tvänne av föreningens äldsta styrelsemed¬
lemmar, fröken E. Olsson oeh fru Hulda
Lundberg, vilken senare om en tid kommer
att lämna samhället. För alla, som mer
eller mindre kommit i beröring med fru
Lundberg, vare sig inom föreningen eller
utom, framträdde alltid hennes stora in¬
tresse för kvinnosakens framgång oeh då
hon dessutom hade ett stort och varmt kän¬
nande hjärta för alla sina medmänniskor,
har hon härigenom vunnit'allas stora sym¬
pati oeh aktning, varför det blir ett tom¬
rum, som blir svårt att fylla efter henne
såväl inom föreningen som ock i samhället.'
För att i någon mån uttrycka föreningens
stora tacksamhet till dess vice ordförande,
beslöts anteckning i protokollet oeh över¬
sändande till fru Lundberg av en tacksam¬
hetsskrivelse. Till styrelsemedlemmar efter
de båda avgående invaldes fröken Emma
Wigh och fru Nina Wennberg. Till styrel¬
sesuppleanter omvaldes fru T. Schartau
samt nyvaldes fröken E. Dahlman. Till re¬
visorer omvaldes förutvarande fruar T.
Ericson och S. Karnell, med fröken Anna

E

Sjöstrand som suppleant. Från V. U. in¬
gånget cirkulär angående ändring av vissa
§§ i Landsföreningens stadgar upplästes
oeh godkändes. Vidare behandlades frågor¬
na om annonsanskaffning till Rösträtt för
Kvinnor, bidrag till anskaffandet av rese¬
talare samt att verksamt spirida. den av
Göteborgsföreningen planerade Rösträtts-
kalendern för 1916 och anbefalldes största
möjliga arbete för gott resultats erhållande
av samtliga dessa företag. Sedan erinrades
om det planerade sommarmötet i Huskvar¬
na, oeh hava de medlemmar, som då önska
emottaga gäster, att anmäla sig hos Jön¬
köpings F. K. P. R:s ordförande. Omedel¬
bart efter årsmötet vidtog ordinarie arbets¬
afton.
Karlshamns F. K. P. R. sammanträdde

den 27 mars efter ett offentligt föredrag
av fru Ella Billing om nödhjälpsarbetet,
vari hon särskilt skildrade de insatser kvin¬
norna i alla länder gjort, alltsedan kriget
utbröt, och därvid uppehöll hon sig huvud¬
sakligen vid arbetet i Stockholm. Vid
föreningssammanträdet föredrogs års- oeh
revisionsberättelser, varefter styrelsen be¬
viljades ansvarsfrihet. Dessutom beslöts att
anordna arbetsaftnar varje månadg till för¬
mån för Landstormen. Dessa aftnar ha re¬

dan tagit sin början.
Kalmar F. K. P. R. hade den 1 mars sitt

ordinarie vårsammanträde, då års- oeh re¬
visionsberättelse föredrogs, ansvarsfrihet
beviljades styrelsen och L. K. P. R:s stad¬
geändringsförslag antogs. Därefter följde
uppläsning av "Kvinnorna och kriget"
samt en del upplysande artiklar i dagens
brännande frågor. Möjligheter för ökad
prenumeration och annonsering i Rösträtt
för Kvinnor diskuterades. En trevlig te-
supé avslutade sammanträdet.
Karlstads F. K. P. R. hade d. 22 mars sitt

12:te årsmöte, till vilket medlemmarna
mycket talrikt infunnit sig. Till styrel¬
se omvaldes som ordinarie fru Gerda Hell¬
berg, fru Greta Gullström, fröken An¬
na Ljungkvist, fröken Anna Widmark och
fru Helfrid Severin. Till suppleanter om¬
valdes fru Kristina Bandelin och nyvaldes
fröken Sara Svensson efter fru Lilly Över-
gaard, som undanbett sig omval. Till revi¬
sorer oeh revisorssuppleanter omvaldes
fröken Hilda Allert, fröken Maria Larsson,
fru Ester Lefrén och fru Anna Helleberg.
Ovanpå själva mötesförhandlingarna följde
ett kåseri av ordföranden över "Kvinnorö¬
relsen hemma och ute under 1914 i fågelper¬
spektiv". Efteråt intogs gemensam supé.
En föreningsmedlem föredrog under mycket
förstående stämning Frigga Carlbergs "Mu¬
rare Heising och kvinnofrågan". Samkvä-
met avslöts med "Du gamla, du fria".
Norrahammars F. K. P. R. höll den 26

mars årsmöte varvid års- och revisionsbe¬
rättelser upplästes oeh godkändes. Däref¬
ter företogs val av styrelse varvid hela den
avgående styrelsen omvaldes. Sedan läm¬
nade ordföranden, fru Alma Andersson en
kort redogörelse från länsförbundets möte i
Jönköping. Därefter behandlades en del
föreningsärenden.
Stockholms F. K. P. R. hade tisdagen den

30 mars årsmöte. Ett sedan föregående mö¬
te vilande stadgeändringsförslag antogs,
varefter val av styrelse företogs. Till ordf.
utsågs d:r Gulli Petrini och till v. ordf.
fröken Anna Ljungberg. Övriga Styrelse¬
ledamöter blevo fruarna Ella Billing, Alma
Faustman och Karin Fjällbäck-Holmgren,
fröken Gertrud af Klintberg, fru Carola
Sahl von Koch, fröken Anna Lindhagen,
fröken Héléne Philipson, fru Hilda Sachs,
d:r Alma Sundquist och fru Elisabeth
WEern-Bugge med jur. kand. Eva Andén,
fröken Gertie Söderberg och med. kand.
Elin Odencrants till suppleanter. Till revi¬
sorer valdes fröken Hulda Wahlström och
d:r Eva Ramstedt med fröken Alfhild Lamm
och fröken Anna Bildmark till suppleanter.
Vid mötet höll fröken Anna Lindhagen ett
särdeles intressant föredrag om den nya
barnlagstiftningen i Norge.
Strängnäs' F. K. P. R:s årsmöte ägde rum

å drätselkammarens rum i rådhuset den 11
mars. Ordföranden lämnade några medde¬
landen från Centralstyrelsemötet, varefter
styrelseval förrättades. Till ordförande om¬

valdes fru A. Widebeek oeh till v. ordföran¬
de fru K. Giesecke. I övrigt omvaldes frö¬
ken Ninni Huldt, fröken Mina Rydberg och

Tyska,Engelska
Franska, Ryska
Kunskaper i språk äro av största värde

för var och en. Den, som i tal och skrift
behärskar ett eller flera avde stora världs¬
språken, har alla utsikter att skaffa sig
en välavlönad och säker plats.
Språkkurserna vid vårt korrespon¬

densinstitut äro utarbetade med största

omsorg av akademiskt bildade språk¬
lärare och genomsedda av infödda
språkmän.
Ämnar Ni därför lära tyska, engelska,

franska eller ryska språken, bör Ni vända
Er till vårt korrespondensinstitut. Våra
kurser ha av fackmän och elever erhål¬
lit de amplaste lovord. Vårt 16-åriga,
framgångsrika arbete på korrespondens¬
undervisningens område här vittne om
det stora förtroende, som kommit oss
till del. Bland våra elever ha flera, se¬
dan de studerat språk uteslutande efter
vår metod, avlagt realskole- eller student¬
examen i dessa ämnen.

Eder ålder eller boningsort utgöra ej
något hinder vid vår undervisning. Våra
avgifter äro anmärkningsvärt låga
och betalningsvillkoren synnerligen
förmånliga. Vårt korrespondens-
institut är det äldsta, största och
förnämsta i Sverige. Vi ha hittills
undervisat över 74,000 personer.
Skriv därför redan i dag efter pro¬

spekt genom att ifylla nedanstående ku¬
pong och sända den i öppet kuvert, fri-
märkérat med 4 öre!

Hermods

Korrespondensinstitut

Prospektbegäran

Hemods Korrespideisinstifnl
Österg. 57 C. Dir. H. S. Hermod. Malmö.

Sänd mig gratis och utan någon som
hälst förbindelse å min sida Ert pro¬
spekt över Edra språkkurser!

Namn:

Adr.:

Rösträtt för Kvinnor 207 l5/» 15.

Gynna
Rösträtt för Kvinnors

annonsörer!

HMoffirmon AHERBERG och SCHRÖDER
Luntrnakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITTON. MODERAT ARVODE.

CKOBON
köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

Säj
"

och ^ Floragatan STOCKHOLM, 2, 3 Om 4- tv» (hiss). Telefoner: Riks 9012. Allm. 12 50.
t:r j, C *örlossrdngshemmet är tyst och ostört. Soliga rum. All nutida komfort. Operationsrum. Badrum, med füllst, elektr. ljusbad, med eller utan massage, även för andra än hemmet» patienter.
— rj- Büt TGRE\r n De strängaste fordringar på hygien uppfyllda. Telefoner i varje våning. Gott dietiskt bord. Fritt val av läkare och ackuschörska.

' ■'''ARTHUR FURSTENBERG, D:r ARNOLD JOSEFSON. Föreståndarinna HILMA FREDLUND, f. d. föreståndarinna vid Stockholms sjukhem, Skuru o. vid Drottninghuset.
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fru M. Lindblom. Fröken Huldt utsågs till
sekreterare i stället för fröken Rydberg,
kom önskade avlösning från sin mångåriga
befattning såsom sådan, och fru M. Lind¬
blom blev skattmästare. Det beslöts att
fröken Huldt skulle Under närmaste dagar¬
na förevisä bilderna från Årstautställnin-
gett, Varjämte det meddelades att general
Rergman komme att på föreningens studie¬
aftnar godhetsfullt tala om statsdeparte¬
menten och departeåientalreformen, vartill
föreningsmedlemmar ägde inbjuda vänner
och bekanta. Såsom förut komme förenin¬
gens möten och studieaftnar att, med ve-
derbörandes tillåtelse, äga rum å drätsel¬
kammarens lokal samt om så erfordrades,
även rådhussalen.
Strömstads F. K. P. R. hade ordinarie mö¬

te den 29 mars, varvid föredrogs års- och
revisionsberättelserna för 1914, och bevilja¬
des styrelsen ansvarsfrihet.
Södertälje F. K. P. R:s årsmöte ägde rum

å godtemplarsal ongen torsdagen den 18
mars och var ganska talrikt besökt. Sedan
års- och revisionsberättelserna genomgåtts
och ansvarsfrihet beviljats styrelsen före¬
togs styrelseval, varvid den förutvarande
styrelsen med acklamation omvaldes. På
förslag av fröken H. Eriksson inträdde frö¬
ken Lilly Landén som ordinarie styrelse¬
medlem med fröken H. Eriksson som supp¬
leant. Revisorer och suppleanter omvaldes
även. Ett stadgeändringsförslag för Lands¬
föreningen godkändes, varpå föreningens
ordf., fru M. Dehn, i ett längre anförande
redogjorde för Centralstyrelsemötets för¬
handlingar. Ett samkväm, med duettsång
av fruarna N. Nylund och I. Paulsson, ac¬
kompanjerade av fru Dehn, följde. Sedan
te intagits, uppläste fröken Magda Hall¬
ström en av henne författad, fint och själ¬
fullt hopkommen berättelse från medelti¬
den, som vann åhörarnas sympati och liv¬
liga bifall.
Sölvesborgs F. K. P. R. hade den 31 mars

sitt sedvanliga vårmöte å godtemplarsalen.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos
och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för
1914 års räkenskaper. Bland utgifterna
märktes 50 kr. till Kvinnornas hus på Bal¬
tiska utställningen samt 100 kr. skänkta till
Kvinnornas uppbåd 5 Sölvesborg. Medlems¬
antalet var nu 115. Till ombud vid länsför¬
bundets möte utsågs föreningens ordf. fröken
Ebba Hultqvist samt sjuksköterskan Maria
Lundqvist och fru Karolina Nilsson. Till
suppleanter i föreningens styrelse utsågos
fruarna Hedvig Nilsson och Lovis Johans¬
son. Landsföreningens stadgeändringsför¬
slag antogs. För att verka för spridandet
av Rösträtt för Kvinnor tillsattes en kom¬
mitté av fem personer. Vid mötet höll fru
Ella Billing ett mycket intressant föredrag
om "Kvinnorna och nödhjälpsarbetet", var¬
vid hon ingående skildrade de insatser,
kvinnorna gjort allt sedan världskrisen i
augusti. Särskilt dröjde hon vid den verk¬
samhet som i huvudstaden varit igångsatt.
Det synnerligen gedigna och väl framsagda
föredraget åhördes med stor uppmärksam¬
het.
Västerås' F. K. P. R. hade söndagen den

14 mars en särdeles animerad och trevlig
föreningsafton å stadshuset. Föreningen ha¬
de den stora glädjen att som gäst för afto¬
nen se fröken Anna Whitlock, som höll ett
kåserande föredrag om en resa i Palestina,
vilket åhördes med spänd uppmärksamhet
av den tacksamma publiken. Fröken Whit-
loeks framställningsförmåga är av alla väl
känd; hénnes briljanta talarkonst kom ock¬
så de närvarande att glömma tid och rum;
man fann sig förflyttad många hundra år
tillbaka bland heliga minnen och gamla
sägner. Det vackra föredraget var illustre¬
rat av talrika skiontikonbilder och mottogs
med livliga applåder av den entusiastiska
publiken. Bland föreningsangelägenheter
var även en redogörelse av fru Helga Sil¬
verstolpe om den av rösträttsföreningen an¬

ordnade klädsömnadskursen för kvinnor ur
mindre bemedlade hem. Kursen, som är
avgiftsfri, är besökt av 60 elever, unga och
gamla. Till lokal har stadens folkskolesty¬
relse godhetsfullt upplåtit en stor handar-
betssal med värme och belysning. Till le¬
dare för kursen står en kompetent sömmer¬
ska och som frivilliga medhjälpare ha an¬
mält sig många föreningsmedlemmar. Tack¬
samheten bland eleverna är stor. Hittills
äro förfärdigade cirka 50 plagg (underklä¬
der, klänningar och barnkläder). Kursen
pågår till slutet av april med 3 arbetsaft-
nar i veckan.

Ny kvinnlig hovrättsnotarie.
Svea hovrätt har redan förut en kvinm

lig notarie, jur kand. Märta Björnbom, och
nu har också Skånska hovrätten antagit en

kvinna, nämligen jur. kand. fröken Elisa¬
beth Nilsson.

ÄKTA Schveizer-Broderier
i Rober, Blustyg, Brodvr i längder, säljas

otroligt billigt.
SVENSSONS IMPORTFIRMA

Kungstensgatan 59
2 halvtrappor. Andra huset från Upplandsgatan.

Maskinmärkning
Halsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

A. M. PETTERSON
S:t Paulsgatan 2 B, Allm. Tel. 30114

Försäljer och reparerar KÄPPAR och PARAPLYER
Renovering av Galanteri- och Konstarbeten av Ben,

Sköldpadd och Pärlemor m. m.
Välgjort arbete garanteras.

Söders "English SoSsobF
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

! Stilfulla Modeller
äro i storartat urval representerade i det i da¬
garna nyutkomna och af tusentals sömmerskors
samt damer som själfva sy i hemmet efterläng¬
tade, berömda Dresdner

Favsrlt-Moiealliaet,
hvilket är den bästa rådgivaren i allt som rör
modern damgarderob. Priset är som förut en¬
dast 1 kr. Även rekommenderas Barnmodeal-
bumet, pris 80 öre, samt Handarbetsalbumet,
pris 1 kr. Expedieras pr post franco mot efter-
krav direkt från

A.-6. DresSnw-Expiiiionen
STOCKHOLM

13 Stora Badstugatan, Norr.
Till alla modeller kunna de berömda Favorit¬

mönstren rekvireras.

FFCdrilia-BpeniBF-Förliundets årsmöte
ägde rum i Stockholm tisdagen den 6 och
onsdagen den 7 april. Utom styrelseval och
andra ordinarie föreningsangelägenheter
voro föredrag med diskussion anordnade
över en del aktuella frågor såsom Lärare-
lönenämndens betänkande, Kvinnornas åt¬
gärder för motarbetande av kristidens
verkningar, Det föreliggande förslaget till
äktenskapslag samt på avslutningssamkvä-
met sista aftonen Samhällets krav på kvin¬
norna. Årsmötet beslöt, att uppdraga åt
förbundets styrelse att ingå till K. M:t med
en skrivelse med anledning av lärarelöne-
nämndens betänkande. Mötet gjorde dess¬
utom ett uttalande med anledning av för¬
slaget om ny äktenskapslag.
Till Fredrika-Bremer-Förbundets heders¬

ledamot valdes fröken Gertrud Adelborg,
som undanbett sig återval i styrelsen.

Kokfiltar.
Ett nytt uppslag för att bereda arbets¬

förtjänst åt familjemödrar (särskilt inom
tobaksbranschen) har Kvinnornas uppbåd i
Göteborg nu givit genom att förfärdiga
kokfiltar. Dessa äro en avläggare av tid¬
ningstäcket och tillverkas på initiativ av
föreståndarinnan för Göteborgs skolköks¬
seminarium, fröken Alma Pettersson. Kok¬
filtens effektivitet erkännes av alla som

prövat densamma, såväl i privata hem som
i pensionat, barnhem och andra mindre an¬
stalter. För sommarhemmen på landet bör
den vara en välkommen hjälp såsom be-
sparare av tid, arbete och bränsle. Grytan,
eller kastrullen, eller vad det nu är för
sort, får ett uppkok och sättes så hastigt
på filten (skyddad med en tidning); filten
vikes över kärlet och fasthålles med ett
snöre. 'Sedan sköter koket sig själv i ro

och mak, förutsatt att "byltet" icke står i
drag eller på en särskilt kylig plats, då
en protest mot kokerskans obetänksamhet
kanske inte uteblir.
Kokfilten kostar kr. 2: 50 och kan bestälr

las hos Kvinnornas uppbåds barnhjälps-
kommittés lokal, Drottninggatan 31, Göte¬
borg.

■n AFFÄRSREGISTÉjj
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Ofos, Syster* Fridfehergs
Sjuksköterskebyrå
Äveu Sjukhem

R. t, Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 236 72.

Anna Lindgrens
HEMBAGERI

Gamla Stockholmsgatan 11, Södertelje
Rekommenderas.

Södertelje Allm. Tel. 674.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

Östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

O. F. Nordströms
A. T. 11806 DAMSKRÄDDERI A. T. 11806

47 Westerlånggatan 47, 2 tr.
Modernt snitt! Snabbt utförande! Billigaste priser

SKÅNSK MM T
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Ovanligt billiga priser!
Till och med den 1 Juni. Från 2 kr. pr duss.

Ny modern fotograf-salong ^ ^ jy
har i dagarna öppnats i Folkungagatan 12 A, 1 tr.
Välgjort arbete, prima material och reel behandling

utlovas. Förstoringar billigt!

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barnmorskan

Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445

Frida Janss„
HEMBAGERI

Kommendörsgatan R14
Beställningar å tårtor och Namnsdai?<!kai.„,

Allm, Telefon 2931 01 e®%

Damgarderobe
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 287 25 — STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

Biusises&ren "Svek
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Viking.

Allm. Telefon Vasa 8860
Beställningar å finare och enklare

och blusar.
Förstklassigt arbete garanteras

BLOMKRUKO
köpas bäst och billigast hos

I. M.

Allm. Telefon 558. ®ödertäl]i

Bada=
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Haitis

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Td.li(

VAR OCH HUK
Grevturegatan 24 B

RÅDFRAGNINGSBYHA
Affärsförmedlingar, uthyrningar m. m,

Juridiskt biträde lämnas.

r. t. 12680. Anna M. Rettig a. t. is

DAMERNAS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla ålen:
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisning ti"

SVENSKA BOKEXPEDITIO®
STOCKHOLM C.

JACOBSONS VÄLKÄND
B TAPISSERS-AFFÄR
24 B Grefturegatan, vid
10 % RABATT — I VAROR — FRITT fil

j Juridiska Inbosso-
■ Mästersamuelsg. 37, Stockholm. ^Effektivs
■ Inkasseringsbyrå. Rättegångar, so!iditet%
; ningar, boutredningar, skilsmässor ocb allapnM
■ uppdrag. Billigt o. punktligt. R.t. 1105 A.t.Br

DÅMBH.! SEN HIT! "I
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 Hl tr., tiUWippalngs-ochä ^

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina klaler sj ^
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen aJa dagar
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm 10131.

4stnmpa?m
framstående egenskaper bero
i, att de äro frukten af mera

än 40-årig målmedveten sträfvan
att framställa det bästa möjliga.
Typer passande hvars och ens
behof. Förmånliga afbetal-

ningsvilkor.

Värmlands Eda, bad- o. vattenkuranstalt med jä^:
Post- och järnvägsstation Charlottenberg. Säsong \'c—"/». 9 timmars resa från Stockbol

— 8 timmar från Göteborg. Ovanligt naturskönt, sunt och torrt läge. Milsvida furuskogarjfjibarrsted ^
serveras utmärkta bad såsom nauheimer-, (med flytande kolsyra), gyttje-, tvålmassage . prjger tå1*
hetluftsbehandling. Fullständig kallvattenkuravdelning. Utmärkt bord, propra rum' 1 rgrarekoiitM{t,',#
Doktor B. Möller, Sibyllegatan 53, Stockholm. Prospekt och rumsbeställningar genom amr
byrån i Operahuset, Allmänna Tidningskontoret, Gustav Adolfs Torg, Sv. T. F. -

Kvinnornas uppbåd
i Karlskoga, bildat av ortens kvinnoorga¬
nisationer på initiativ av F. K. P. R., har
under sin verksamhet åstadkommit bekläd¬
nad åt 20 Iandstormsmän samt enstaka gån¬
ger lämnat hjälp åt nödlidande familjer.
Var vecka har arbetseftermiddagar för
Landsstormen anordnats. Fil. kand. fru
Karin Hammar, Bofors, har lämnat Upp¬
bådet värdefull hjälp genom ett utmärkt
och sakrikt föredrag om "Hemmet, huslig
ekonomi och sparsamhet", vilket hölls i
Karlskoga den 12 febr.

Rösträtt lör Kviw*
... - -usilerblA

åttonde nummer för 1915 i
Framtiden och kvinnorna.
Aktiv och passiv reakti°n,_rpssen,
Anslutningen till Haagkongr

legerade.
Anna Lindhagen hyllas. ^
Brevkort fra Danmark. ^ ^
De norska barnalagarna. K
Mödrar och döttrar. Av Ehsa

Wenster. stänkande I
Lärarelönen ämndens beta

Av Anna L. Lestel.
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ROSTRÄTT FOR KVIXXl )R
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt..

Motto : Vi kunna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.
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iv. ÅRG. STOCKHOLM, 1 MAJ 1915. N:r 9.

rösträtt för kvinnor
utkommer den 1 och 15 i var månad.

Uattion och Expedition: 6 Lästmakaregatani
Redaktionstid: onsdag och lördag kl• 7*3-7*4.
Exoeditionen öppen vardagar kl. 1—4.Kel Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.

Prenumeration genom posten: 1
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer o öre.

För utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
75 öre i postanvisning till tidningens ex-
pedition.

från Danmark.
Krigets mörker har vilat så länge

och så tungt över våra sinnen, ätt vi
nästan trott oss oförmögna att någon¬
sin mera kunna känna verklig glädje,
men när budet kom att grundlagsför¬
slaget om allmän rösträtt även för
hinnor antagits i det danska folke-
tinget mot en enda röst, då var det som
om den klaraste solstråle bröt in i vår
själ.
Budet kom visserligen ej oväntat, ty

man var säker på utgången i folketin¬
get, liksom förut i landstinget, men än¬
då var vissheten om att de danska
kvinnornas rätt nu var säkerställd en

god nyhet att få. När nu riksdagen
etter nya val åter sammanträder om

en månad och ännu en gång antar för¬
slaget, varom intet tvivel råder, då ha
alla kvinnor i Danmark — likasom för¬
at i Finland och Norge — rösträtt och
valbarhet och de kunna bruka den vid
nästkommande val, vilka antagligen
wdan i höst komma att äga rum.
Sveriges kvinnor äro således nu i

Norden de enda, som ej ansetts värdiga
ätt skänkas det förtroende och den
rättvisa, som rösträtten innebär. Vi
■Mste känna detta som en djup föröd¬
mjukelse och fråga oss, om vi förtjäna
,enna skam. Med handen på hjärtat
unna vi säga nej, och åter nej. Sve-
nges kvinnor äro i stort sett samvets¬
grannaoch plikttrogna och värda sam-
u medborgarrätt som männen.

f m fullt ut lika mycket
grannländernas kvinnor på att gö-
* bredda att ta rösträttens an¬

för aH°C° 0^a kört en värdig kamp
lekar Hkafnfi^' T* Sveri8'es rlksda8'
»ktnir. i . 8'lva dem samma
män l u som grannländernas*.lfa"kt Silla k™nor- I Första
in.,: .. I11^ man vår begäran
maren w inajordek och i Andra kam-
som rnsfnmnie^ en betydande minoritet,
kamm1 nei' medan i Danmarks bå-
iandp^m gan e*' ads varit parti-

forsta k'n°C 1 m°kskåndet, som i det vår
tinget nu mil+ai-e m°tsvarande lands-
röster oeh .u„g|;,0rdes av fattiga elva
^ icke va • °.1Ilgek av en enda
ten. i v 1 11^tat mot kvinnorösträt-
vi veta aiiniv^ s^rking beviljades, som
Ulligt, och kör kvinnor en-
j' .J,^ ds laatdag yttrades

Vi retter vor Tak til det Slaegtled af Kvinder, som
for mer end en Menneskealder siden Söftede Kvinde-

sagen op af Tidens Ström, og gennem en Menneske¬
alder ofrede den deres Ungdom og deres Livskraft,
frivillig och for intet. fEre vaere disse Kvinder paa

Sejrens Dag!
Kvinden og Samfundet

till de svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte i Huskvarna
19 och 20 juni.

Tre år ha snart förflutit sedan sena¬

ste allmänna rösträttsmöte hölls i Lund,
då kvinnor från olika trakter av lan¬
det kommo samman att rådslå om de
åtgärder, som borde vidtagas i röst¬
rättsarbetet, vilket sedermera resulte¬
rade i namninsamlingen under den sto¬
ra opinionsyttringen. För alla delta¬
gare i detta möte står minnet kvar av
den entusiasm, av de ljusa förhoppnin¬
gar varmed nya arbetsuppgifter mot-
togos.
Också blev denna namninsamling en

imponerande yttring av svenska kvin¬
nors rösträttsvilja. Att den ej fick de
verkningar, som avsetts med densam¬
ma, känna vi alltför väl till: inre och
yttre politiska förhållanden tvingade
andra spörsmål i förgrunden, och vår
rösträttsfråga står alltjämt olöst.
Om än världskriget med alla dess

skakningar medfört en prövningens
tid även för vår rösträttsrörelse, om än
kvinnornas krafter och intressen bun¬
dits för nya plikter, framkallade ge¬
nom krisen, kunna dock icke nuets om¬

sorger skymma det stora målet, kvin¬
nornas fulla medborgarrätt.
Det var i känslan härav som årets

centralstyrelsemöte beslöt att ett all¬
mänt rösträttsmöte skulle äga rum in-

ej ett ord om att kvinnorna borde ute¬
slutas, när Finlands folk fick allmän
rösträtt. Det ansågs självfallet, att de
skulle, vara med. De tjänade sitt land
lika mycket som männen. Detsamma
göra vi i Sverige, men oss vägrar man
vår rätt.
Vi sända nu vårt hjärtas varma lyck¬

önskan till våra systrar på andra sidan
Sundet. Hos dem spirar våren. De
kunna börja sin sådd. Hos oss råder
ännu vinterns dvala oeh isarna ligga
tjocka.
När skall våren stunda även för Sve¬

riges kvinnor?
Ha vi gjort allt vad vi kunnat för att

smälta isarna?

Ann Margret Holmgren,
f. Tersmeden.

nevarande sommar, och har det till¬
kommit Huskvarna F. K. P. R. hedern
att i sin stad få anordna detta möte
den 19—20 juni.
I anledning härav sänder Huskvarna

F. K. P. R. en hjärtlig inbjudan till
rösträttskvinnor över hela landet att
talrikt infinna sig till mötet. För en
var av oss står nog klart betydelsen av
ett personligt sammanträffande för
dryftande av nya aktuella spörsmål,
för sammanhållningen och för uppgö¬
relse av nya verksamhetsplaner.
Huskvarna den 23 april 1915.
Styrelsen för Huskvarna F. K. P. R.

Preliminärt program.
Mötet tager sin hörjan lördagen den

19 juni kl. 10 f. m. i F. K. P. R:s hörsal.
Förmiddagen ägnas åt halvenskilda
förhandlingar, vid vilka alla medlem¬
mar av F. K. P. R. äga närvara och ha
därvid yttrande- och rösträtt. På efter¬
middagen beredes deltagarna i mötet
tillfälle hese Huskvarnafallen och sta¬
dens skolor. På aftonen offentligt mö¬
te i Stadsparken med korta rösträtts¬
anföranden. Därefter intages tesupé i
parken, varvid alla främmande mötes-
deltagare äro Huskvarna F. K. P. R:s
gäster.
Söndagen den 20 juni anordnas en ut¬

färd med ångbåt till Yisingsö; öns se¬
värdheter förevisas. Därefter stort of¬
fentligt möte med tal av Ellen Key. På
aftonen återfärd pr ångbåt till Jönkö¬
ping, mötet avslutas i Stadsparken,
varvid Jönköpings F. K. P. R. åtager
sig värdskapet.
Anmälan om deltagande i mötet,

jämte mötesavgift 1 kr., beställning av
rum samt förfrågningar i övrigt torde
insändas under adress: Rösträttsmötet,
Tormenås, Huskvarna.
Rum kunna erhållas antingen i pen¬

sionat eller hos privatpersoner. Ett
begränsat antal mötesdeltagare kunna
erhålla fri inkvartering. För dem, som
föredraga att ho i Jönköping, (22 min.
järnvägsresa från Huskvarna), kunna
avgiftsfria rum anskaffas, om anmälan
härom göres under förut nämnda
adress.

"Det kommer väl bättre tider",
med dessa ord avslutar docenten Hil¬
ma Borelius sin uppsats i förra num¬
ret av Rösträtt för Kvinnor om "Ak¬
tiv och passiv reaktion", i vilken hon
med förklarlig pessimism skildrar den
kvinnliga rösträttsfrågans såväl som
andra kvinnofrågors nuvarande läge i
Sverige. Hon nämner icke särskilt, att
det är på svenska förhållanden hon
syftar. Detta förtjänar att påpekas.
Annars ligger det nära till hands att
tro, att Sverige i detta fall, som i så
många andra, hämtat intryck från ut¬
landet. Så är det emellertid icke. Yi
behöva icke se längre nt över världen
än till vårt grannland Danmark. Där
har kvinnorösträttsfrågan gått sin
jämna gång framåt, och, stödd av alla
partier, står den nu inför sin slutliga
lösning. I England förmärkes icke,
trots kriget, någon minskning i intres¬
set för kvinnorösträtten. Tvärtom sy¬
nes stämningen icke blott i England,
utan även i andra krigförande länder,
vara avgjort till kvinnornas fördel.
Kvinnans arbete och prestationer un¬
derskattas där icke, och med lugn för¬
väntan tyckas kvinnorna se mot kri¬
gets slut, vissa om att fredens dag ock¬
så skall medföra åt dem det fulla er¬

kännandet av deras medborgarskap i
samhället. I Förenta staterna växer
år från år antalet stater, som beviljat
kvinnorna rösträtt. Det sista budska¬
pet därifrån meddelar oss, att i staten
New-York parlamentets bägge hus nu

antagit lagförslag om rösträtt för
kvinnor. New-Jersey hör också till de
stater, där kvinnornas rösträttsfråga i
år skall avgöras genom folkomröst¬
ning. Och de amerikanska kvinnorna
sätta all sin energi på att betrygga
"erövringen" av dessa två östra stater.
När det väl är gjort, så är det slut
med talet om att det endast är de väst¬
liga staterna, nyhyggarstaterna, som
vågat ge kvinnorna rösträtt.
När kommer det väl bättre tider hos

oss! De komma — och de komma med
all säkerhet, när de svenska kvinnor¬
na hunnit några steg längre i utveck¬
ling och självuppfostran. När de hun¬
nit så långt i självständigt tänkande,
att ej första manliga förhånande argu¬
ment bringar dem att ändra åsikt eller
att retirera. När de vunnit större
självtillit och övervunnit sin barnsli¬
ga rädsla för att såsom ansvariga sam¬
hällsmedlemmar stå för sin mening.
När de lärt sig att ej betrakta olika
tänkande genom partilidelsernas syn¬

glas. När både svenska män och sven¬
ska kvinnor våga tro, att det ej är far¬
ligt att genomföra en rättvis reform.
När de kvinnor, som nu slå sig till ro
i likgiltighetens passivitet, av samve¬
tets röst bringas till att känna, att de
icke ha rätt att vara okunniga om sitt
samhälles liv, icke rätt att sluta ögo¬
nen till för samhällets lidanden; när
de vakna till medvetande om att alla
individerna i ett modernt samhälle, de
lyckligt lottade i främsta rummet, bä¬
ra ansvaret för både de reformer, som

Annonsera i F^östnätt för Kvinnor.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR
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Jakobsgatan 18 - Fredsqatan 8

En hjältes död.
Jean du Breuil de St. Germain f.
Med detta namn på dödslistorna har

krigets nedmejande lie nått oss när¬
mare äh förr. Sex millioner äro fall¬
na av de stora okända krigarskarorna,
nu glesna även leden inom den lilla
trupp av föregångsmän, av mänsklig¬
hetens riddare och ädlingar, vi kunde
räkna till de våra.
De flesta av dem som deltogo i Stock¬

holmskongressen 1911 minnas M. du
Breuil de St. Germain. Vid alla för
handlingar syntes den högresta gestal¬
ten med den klara pannan under det
täta, mörka håret. Han var en Frank
rikes son, som icke kunde och icke vil¬
le vara endast en passiv åskådare av
en rörelse, som väckt hans sympatier
och mycket till följd av hans initiativ
bildades just vid Stockholmskongres¬
sen "Männens internationella förbund
för kvinnans politiska rösträtt". M. du
Breuil \ blev vald till dess vice-presi
dent. I Budapest var han även med,
livligt deltagande i de stora offentliga
möten, som "Männens förhund" där
anordnade vid sidan av den egentliga
kongressen.
M. du Breuil framträdde tidigt som

författare till historiska och politiska
studier och var uppskattad för sin
fina, personliga stil. Djupt intresserad
som han var av sociala problem kom
han att särskilt sysselsätta sig med or¬
sakerna till revolutionen och förhål¬
landet mellan staten och kyrkan. Bland
det sista han skrev var tre broschyrer
rörande kvinnornas socialt och ekono¬
miskt osäkra ställning, kvinnorösträt¬
ten och männens intresse av kvinnor¬
nas medborgarskap. För arbetarkvin¬
nornas hårda lott var han fylld av en
varm och levande medkänsla och för
höjandet av deras villkor arbetade han
nitiskt i tal och skrift.
Som föreläsare var han outtröttlig.

Besvär och svårigheter avskräckte ho¬
nom aldrig från att komma kvinnoor¬
ganisationer i skilda delar av Frankri¬
ke och England till hjälp och uppmun¬
tran genom sin entusiastiska vältalig¬
het, sin törst efter rättvisa och rättfär¬
dighet, sin oegennyttiga strävan, att,
vad på honom ankom, söka gottgöra
vad som sedan århundraden brutits
emot kvinnorna genom fördomar och
förtryck.
M. du Breuil innehade, förutom mån¬

ga andra befattningar av liknande art,
posten som förste sekreterare i den
franska valmansförening för K. P. R.
i vilken M. Buisson är ordförande.

, Den franska kvinnorösträttsrörelsen
har gjort en betydande förlust och in¬
om hela världsalliansen kommer un¬

derrättelsen om hans bortgång att
mottagas med vemod och saknad.
I le Figaros artikel om honom skil¬

dras hans död med följande ord: "M.
Jean du Breuil de St. Germain, löjt¬
nant vid 10:de dragonregementet, föll
den 22 febr. nära A. — då han skyndade
för att hjälpa tre av sina män, som
på sin post blivit angripna av en tysk
patrull och svårt sårade. Två kulor i
bröstet — tre minuter därefter var

hans liv slut." Vid rapporten om hans
död yttrade regementschefen: "En
verklig hjälte var löjtnant du Breuil.
Jag måste beundra honom redan under
striderna i Belgien. Han var den tapp¬
raste bland de tappra."
Vi veta att han var tapper. Det

fordras mod och självövervinnelse för
att träda i breschen för en ofta förhå-

göras och de, som icke göras. När
allt detta sker, då skola bättre tider
redan ha stundat.

Jenny Wallerstedt.
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Kvinnorna och äktenskapslagstiftningen.
L. K. P. R:s Verkställande Utskott insänder en skrivelse till lagutskottet.
Den 14 april överlämnades till riksdagens

lagutskott en av V. U. undertecknad skri¬
velse angående det föreliggande förslaget
till lag om äktenskaps ingående octi upp¬

lösning, närmast i anslutning till några av
de uttalanden, som gjorts vid möten anord¬
nade av F. K. P. R. i Stockholm och Upp¬
sala. Det hade ursprungligen varit V. U:s
avsikt att avvakta ett uttalande från Fre-
drika-Bxemer-Förhundet för att eventuellt
instämma i detsamma, men då detta utta¬
lande icke kunde väntas föreligga färdigt
i så god tid, att det hunne tillställas andra
kvinnoföreningar, beslöt V. U. att ingå till
lagutskottet med särskild skrivelse. Den
var av följande lydelse:
Med anledning- av K. M:ts proposi¬

tion till riksdag-en med förslag till lag
om äktenskaps ingående och upplös¬
ning få vi, med uttalande av vårt er¬
kännande av det allvarliga arbete och
den goda vilja att göra även kvinnor¬
na rättvisa, som utmärker förslaget,
till lagutskottets beaktande vördsamt
göra följande hemställan:
I lagförslaget äro icke allenast de

förutvarande bestämmelserna om s. k.
o fullkomnade äktenskap upphävda,
utan man har också frånträtt den prin¬
cip, varpå dessa bestämmelser vila, så¬
dan den återfinnes i G. B. 3: 9 och 3:10
med uttrycken: "Hävdar man sin fä¬
stekvinna, då är det ett äktenskap,
som skall fullkomnas med vigsel", och
"Hävdar man kvinna under äkten¬
skapslöfte, då skall han taga henne till
äkta, om hon det påstår." Här är det
de reella momenten, överenskommelsen
och sammanlevnaden, som konstituera
äktenskapet, medan mindre vikt fästes
vid uppfyllandet av de lagliga formali¬
teterna, under det att i det nya försla¬
get dessa senare äro avgörande för äk¬
tenskapets bestånd. Endast när dessa
till fullo uppfyllts, räknas förbindelsen
vara av den "högre art", att den kan
anses som äktenskap, och alla de va¬
riationer av icke vigselfästa äkten¬
skapliga förbindelser, som verklighe¬
ten företer, räknas icke hit utan läg¬
gas under den ekonomiska synvinkeln
och degraderas till fullständigt fria
förbindelser. Medan tro och loven hål¬
les i helgd i den nu gällande lagen,
vilken förpliktar mannen att under i
G. B. 3:9 och 3:10 givna förutsättnin¬
gar fullkomna äktenskapet, grundläg¬
ga dessa faktiska förutsättningar i för¬
slaget icke någon äktenskaplig för¬
pliktelse utan kunna på sin höjd ge
upphov till skadeståndsplikt för man¬
nen. Den kvinna, som i gällande rätt
förklaras för äkta hustru, skall enligt
förslaget få skadeersättning hl. a. på
grund av den "vanära", vari hon rå¬
kat. (Se lagberedningens motiv sid.
124 rad 7 nedifrån.) Ha löften om äk¬
tenskap redan förut lättsinnigt givits
och brutits, så torde detta förslag, om
det upphöjes till lag, komma att verka
direkt upplösande på den ansvarskän¬
sla, som dock ännu finnes.

nad, alltid ringaktad strävan bland de
fattiga och icke maktägande i sam¬
hället.
Till hans moder skrev M:me de Witt

Schlumberger å franska rösträttsför¬
eningens vägnar — han var medlem av

dess centralkommitté —: "Om M. du
Breuil är det icke ett tomt överord att
säga det han ständigt var villig att
offra sitt liv för varje stor och ädel
idé, — nu offrade han det för sitt folk
och för sitt land." Ellen Hagen.

Förslagets kap. I § 3 mom. I in¬
nebär även ett sanktionerande av dub¬
belmoralen för man och kvinna. Man¬
nen blir icke vanärad, fastän han bry¬
ter sitt genom den efterföljande häv¬
den alldeles särskilt bindande äkten¬
skapslöfte, medan kvinnan blir så
fläckad genom sitt på förtroende till
hans ord grundade förhållande, att hon
tilldelas skadeersättning särskilt för
sin vanära — åtminstone om hon icke
förut har dåligt rykte. Ty (enligt lag¬
beredningens motiv, sid. 125 rad 8 upp¬
ifrån ff.) "om kvinnan till exempel re¬
dan förut vanvårdat sitt rykte, kanske
rent av är känd för lösaktighet, lärer
den ersättning, hon enligt förslagets
bestämmelser kan påräkna för minsk¬
ning i förvärvsförmåga och för skada
av icke ekonomisk art, i allmänhet bli¬
va ringa eller ingen."
Förslagets upphovsmän ha tydligen

icke reflekterat över, att det oftare blir
just dessa sistnämnda kvinnor, som
komma att söka tilltvinga sig skade¬
stånd, medan de som enligt nu gäl¬
lande lag betraktas såsom verkliga hu¬
strur, enligt förslaget faktiskt förlora
all rätt. Förslaget tenderar på denna
punkt till en lagfästning av prostitu¬
tionen, därigenom att detsamma prak¬
tiskt taget legaliserar betalningsskyl¬
dighet för könsumgänge, eftersom ska¬
destånd skall utgå, även då barn icke
blivit frukten av förbindelsen.
Lagförslagets bestämmelser om att

lysning hädanefter skall gälla i alle¬
nast tre månader står i skarp motsats
till den särskilt på landsbygden djupt
rotade uppfattningen av lysningens
helgd och förpliktelser och skulle, om
den bleve lag, verka oerhört upplösan¬
de på ansvarskänslan.
I anledning av det här anförda få

vi vördsamt hemställa, att den humana
och sedligt riktiga grundtanke, som
fått sitt uttryck i nu gällande rättsreg¬
ler om s. k. ofullkomnade äktenskap i
den nya lagstiftningen bevaras, och
däri gives en sådan form, att de olä¬
genheter, som vidlåda de nuvarande
bestämmelserna, måtte i den nya lagen
undvikas.
Yad beträffar förslagets bestämmel¬

ser om separation och äktenskapsskill¬
nad anse vi, att, då det är ytterligt
svårt, i många fall omöjligt, att av¬
göra vem av makarna, som bär den
huvudsakliga skulden till brytningen
— och att över huvud avgöra vad som
skall kunna anses såsom skuld —, det
må överlämnas åt domstolen att efter
prövning av alla förhandenvarande
omständigheter bedöma såväl om skyl¬
dighet att utge underhåll som om vil¬
ken av makarna, då båda äro lika skic¬
kade därtill, bör tilldelas vårdnaden
om barnen, detta såväl vid separation
som äktenskapsskillnad.
Utan att här ingå på det kungl. för¬

slaget i dess övriga delar vilja vi slut¬
ligen instämma i vad däri stadgas be¬
träffande skyldighet för kvinna såväl
som man, att för erhållande av lysning
avgiva skriftlig försäkran på heder
och samvete att såvitt veterligt icke li¬
da av könssjukdom i smittosamt ske¬
de. Vi kunna således icke dela hr Ek¬
mans uppfattning i hans motion (n:r
68 i I kam.), att det skulle vara någon
kränkning för kvinnan att avgiva en
dylik förklaring. Man bör förutsätta
att en kvinna, som ingår äktenskap,
skall vara så mogen, att hon förstår,
att denna bestämmelse tillkommit i
samhällets intresse.
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Alltid välsorterat lager i fördelaktiga nu i-

Specialité: ^
J. A. WETTERGRENS FABRIKATE*

Haaflkongressen.
Listan på svenska delegerade till

kongressen fick, sedan en del avsä»k
från de först utsedda inkommit
slutliga utseende: fru Nina
Västerås, fröken Emilia Fogelklou
holm, fru Anna Glasell-Andersson,'
holm, fröken Emma Hansson, '
fru Anna Holm, Nääs, fröken Annalft
man, Stockholm, fröken Anna Lindhaga
Stockholm, friherrinnan Ellen Palmstierti
Stäringe, fru Ruth Randall-Edström, Tj"
sterås, doktor Naema Sahlbom, fröken Mi
thilda Widegren och fru Elin Wägner-Lay
quist, Stockholm.
Det förberedande kongressarbetet tog sj

början redan den 20 april i
det att den kommitté, med två
från varje land, som utsetts att
de inkomna resolutionsförslagen
jade sitt arbete. Till svenska represente
ter i resolutionskommittén hade
fröknarna Anna Kleman och Enmia
son. Övriga svenska delegerade del
det skandinaviska, samkväm, som den S
april ägde rum i Köpenhamn, och där
vid sidan av det egentliga programmet M
tillfälle att fira de danska kvinnornas iö
rättsseger.
Enligt från kongressbestyrelsen inte¬

rnet meddelande hade Jane Addams utsett
till kongressens ordförande.

Vi hoppas att i vårt nästa nummer to
na lämna en utförlig redogörelse för kon¬
gressen och dess förhandlingar

Två kvinnogärningar.
K. M:t har med medaljen Ulis quors

meruere labores, belönat en av våra fräl¬
sta krafter på det pedagogiska omr
nämligen seminarieadjunkten Hedvig
ner. Hennes lärareverksamhet har var.;
ovanligt omfattande, bl. a. har hon vari;
ledamot av folkundervisningskomnu'''-
och av överstyrelsen för Stockholms folk¬
skolor. I år blev hon vid fyllda
år, alltså sju år efter nu gällande
ålder, tillkallad som sakkunnig för kvina-
lig slöjd i både folkskole- och läroverte
överstyrelsen — ett bevis på alltjämt ofö.
minskad arbetskraft.

Samtidigt har samma medalj
föreståndarinnan för skolan för 1,11111
kvinnor i Uppsala, fröken Anna WiksW
för den storartade hjälpverksamhet hon *
utvecklat.

Män, som tro på kvinnorna.
Männens förening för kvinnans poW

rösträtt i Ungern har i en
talat som sin mening, att kriget al 11
tit ut om kvinnorna haft politisk r°
Redan före krigets utbrott var °re!
mycket livaktig och nyligen saniman^ ^
de hemmavarande medlemmarna'
stående av äldre akademici och a-
ett möte i Budapest, där talare e ^
underströk den synpunkten att
rätten vore ett av de effektiv as e
förebygga krig.

RING ANTON JTXRJGDXÄKLA. BYRÅ
Allm. Telefon 20168 68 VÄSTERLÅNGGATAN 68, STOCKHOLM. Rikstelefon 144 68.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Ut Första Men.
J0U ett stort tal av hr Thyrén.
„k massmotion från förra året om

"Jälpande av det sedliga tillståndet i?JJ återupplivades av professor Thyrén
■ets riksdag och behandlades i Första

under en flera timmarsdebatt.
visste att förslaget skulle avlivas i

, men hr Thyrén hade satt sig
jnnet, att det skulle åtminstone inte döithet och fick därigenom anledning till
av sina långa anföranden. Denna; lust
utbreda sig över ett ämne, i vilket hans

jsiiter äro så nogsamt kända, straffade sig
■ allmänt, t. o. m. bland meningsfrän-

jur torde omdömet ha varit det, att ett så
igt anförande som detta måste anses som
spik i det thyrénska vältalighetsryktets

likkista.
Provet gällde att visa hur väl en utred¬

ning om sedlighetstillståndet var av nöden
till den ändan skulle bevisas, hur dåligt,
uu i detta avseende ha det ställt. Om
i det långa talet föreföll flackt och yt-
, kom detta därav, att dess tankegång
i hög grad förlegad, framdragen från
tid, då de sociala frågorna sågos som

staka företeelser utan det inbördes sam-
g man nu alltmer tillerkänner dem

även av den ensidigheten att döma
itt lands sedlighet uteslutande efter kvin¬
nornas sedlighet. Riktigheten i detta sätt
stt döma behövde icke bevisas: tillståndet,
yttrade talaren, är sämre nu än för

trettio år sedan, emedan nu flera kvinnor
å fria förbindelser. Men en uppfatt-
g, enligt vilken männens nivå är nu

an den varit och aldrig behöver bli an¬

norlunda, lär icke kunna sträcka sig till
att fatta ett förbättrat tillstånd, då ju män-

kvarblivande på samma ståndpunkt
måste kräva en kvinnlig kon-

kvarblivande,
tilltagande antalet barn födda utom

äktenskapet framdrogs även. Här hade
platsen varit att påminna om mannens dju¬
pare skuld, då i de flesta av dessa fall löf¬
ten från hans sida, löften som sedan ofta
brutits, torde vara en kraftig orsak till att
förbindelsen kommit till stånd. Dessutom
visar den ännu så vanliga manliga uppfatt¬
ningen, som gör att män kunna handla be¬
drägligt mot kvinnor i ett av livets djupa¬
ste förhållanden samt kunna undandra sig
det största av allt ansvar, föräldraplikten,
att det är de manliga sedlighetshegreppen,
som framför allt behöva höjas.
Som det allvarligaste för talaren i fråga

om könssjukdomarnas spridning, sedd som
bevis för tilltagande osedlighet, stod att
siffrorna för sjuka kvinnor stigit. Han
glömde härvid att för varje fall måste ju
en man varit lika brottslig, förutom att
han tillika begått den samvetslösheten att
bibringa smitta.
Det är onödigt att fortsätta ...
Sedan hr Thyrén skapade åt sig eller und¬

fick eller ärvde sin syn på den sexuella sed¬
ligheten, har för många personer, och för
många andra långt innan dess, vilka satt
sig in i detta viktiga samhällsspörsmål,
blivit klart, att så länge dubbelmoralen —

en särskild måttstock på männens sedlighet,
en annan på kvinnans — härskar, finns inte
något att hoppas på detta område. Den,
som ännu icke insett detta, torde äga föga
av värde att komma med.
Såvida icke till äventyrs saken ses så,

att då kvinnornas ställning i fråga om

sedligheten är så övervägande viktig, då är
varje man som lockar eller låter sig loc¬
kas, som provocerar med penningen eller
med löften, djupt medbrottslig, icke endast
i fråga om en kvinnas, utan också om sitt
lands fördärv.
Då hr Thyrén återkommer med en syn på

tingen ändrad i någon av dessa riktningar,
då kunna vi måhända tro, att han tänkt all¬
varligt över det sedliga tillståndet i landet.

Hilda Sachs.

Kvinnorna och lärarhefattninprna vid statens läroanstaiter,

tot kriflet - för freden.
kika Schwimmer talade i Stockholm

lör ett auditorium, som till sista plats
Ilde Grand Hötels stora festsal, där för

lyra år tillbaka den sjätte internationella
rosträttskongressens förhandlingar ägde
ran. Bosika Schwimmer erinrade om de
'"""na, så bräddade av glädje, entusiasm,

hopp och tillförsikt mitt under den
bolmska försommarens vackraste och

®tst löftesrika tid, och hon ställde den bil-lU i relief mot nutidens mörka bakgrund,
en bakgrund av krutrök och männi-ier, tårar, blod och olyckor. En nu¬tid som berövat oss hoppet, glädjen ochlivsmodet och vars Kainsmärke alltid skallmas inbränt på den nu levande genera-onen.

ben Bosika Schwimmer var en annan.1® gav intryck av en människa som lidit,® levat i händelsernas medelpunkt, setthaten ramla, hoppet grusat, livsglädjenwssad, men vars hela väsen var inkarne-Iat till en flammande protest mot våldet ocha> den råa styrkan vars pansradeA sönderbryter de andliga värden, somY tvärat århundraden av hjärnkultur att"toga upp.

föreläsningar höras och glömmas. Mena Bosika Schwimmer aftonen den 21talade till Stockholms kvinnor kom->nte att glömmas. Ty den kvällen kon-rerades för vår blick krigets olyckortlge*s vanvett till en så förtätad bildtwin'111 eeßom Rosika Schwimmers ordallt det lidande och all den jäm-värl(U°ü- rymmes inom det enda ordet:6 "g. Där hon stod på estraden "allflame" var det inte bara hennes
löst som kom åhörarna att
flau JSSna' u^an Jämför allt var det
E f ,av hennes indignation och hen-

var ett "''.hennes sorg och hennes skam,sta, U1 hennes eget väsens inner-
möjligt V Ct förshräckligaste av allt är'

_ a finns ju intet att tro på, intetatt tro
IPVinAlla värden vändas upp ort1Alla band brytas. Och nu vill en li-outingent av mänskligheten, den somräknats, inte erkänts, men Bom dock

varit den enda, vilken under dessa hatets
och blodsutgjutelsens tider förmått bevara
de internationella sambanden och som inte
kunnat tvingas att hata på befallning, för¬
söka det omöjliga, att på en kongress av¬
skaffa kriget. Från norr och söder, öster
och väster samlas kvinnorna för att pro¬
testera mot det ohyggliga som nu sker, för
att rädda de rester av kulturen som åter¬
stå, de liv som ännu inte blivit spillda.
Tre franska kvinnor som arbetat för anslut¬
ning från Frankrike sitta nu häktade. "Vil¬
ket öde väntar oss själva?" undrade Ro¬
sika Schwimmer. "Vi veta det inte, men
vi äro beredda på allt, och om våra hän¬
der bindas, våra röster förstummas, då blir
det ni, kvinnor från de neutrala länderna,
som måste taga vid där vi slutat och full¬
borda vårt arbete."
Jag tror inte att Rosika Schwimmers

vädjan var förgäves. De bleka ansiktena,
de tårade ögonen voro ett vittnesbörd om

att det inte bara var en stundens flyktiga
stämning som gripit de närvarande, och de
applåder, som knappast ville upphöra när
de församlade, stående bringade henne sitt
tack, voro ett uttryck för att kvinnorna in¬
för en stor sorg, liksom inför en stor gläd¬
je förnimma den gemensamma plikt och det
gemensamma ansvar som binder dem alla
tillsammans. G. H. E.

Kvinnornas kalender.
En hel del från våra F. K. P. R. inkomna

rekvisitioner visa, att förslaget om utgi¬
vande av en Kvinnornas Kalender motta¬
gits med sympati, men ännu felas mycket
innan garantisiffran uppnåtts. En svårig¬
het att avlåta beställningar ligger helt na¬

turligt däri, att föreningsmöten icke låta.
anordna sig när som helst. Ett efterföl-
jansvärt exempel lämnar därför en liten
men livaktig förening, vars ordförande
skriver: "Gärna vilja vi här arbeta för ka¬
lendern, helst som användningen av över¬
sköttet mycket tilltalar oss, men något för¬
eningsmöte kunna vi ej anordna förr än i
slutet av april. För att ej förhala tiden,
hava emellertid fem styrelsemedlemmar
tecknat sig för 5 ex. vardera i avsikt att
sedan avyttra dessa. Alltså rekvirera vi
härmed 25 ex. — att börja med."

"Frågan om det s» k. kvinnoöverskot¬
tets uppgift och ställning i samhället
är av mycket gammalt datum. Olika
kulturperioder hava sökt lösa frågan
på olika sätt. Vår.a urförfäder avliva¬
de en del av de nyfödda kvinnobarnen
för att på sådant sätt reglera det nu¬
meriska förhållandet mellan kvinnor
och män. Andra sätt att lösa frågan
äro polygamien, slaveriet och livegen¬
skapen." Så inleder kanslirådet Per
Elof Lindström i sista häftet av Social
tidskrift ett intressant inlägg i den nu
så aktuella frågan om kvinnors an¬

ställning vid statens läroanstalter.
Författaren påminner om, att det år

1910 fanns i Sverige sammanlagt
1,053,488 ogifta vuxna kvinnor, änkor
och frånskilda, utgörande nära en fem¬
tedel av hela befolkningen, och uppvi¬
sar, hur frågan om den ogifta kvin¬
nans existensvillkor trängt sig fram på
grund av maskintekniken, som flyttat
det arbete, som kvinnorna haft att för¬
rätta i hemmen över till fabrikerna.
"Frågan är", yttrar författaren, "en
stor samhällsfråga, som icke kan av¬
färdas med det vanliga argumentet, att
kvinnan hör hålla sig till sin egentliga
verksamhetssfär, hemmet, ett argu¬
ment, som skulle verka som hån, där¬
est det icke bottnade i bristande insikt
om de sociala förhållanden, under vil¬
ka vi leva." De förändrade förhållan¬
dena ha gjort det nödvändigt för me¬
delklasskvinnan att förvärva tillträde
till verksamhetsområden, som dittills
huvudsakligen förbehållits männen,
och detta icke endast för brödets skull,
utan för att genom en ordnad verksam¬
het erhålla en livsuppgift. Sedan för¬
fattaren erinrat om vad de svenska
statsmakterna gjort för kvinnorna i
detta avseende, framhåller han, att det
innehar ett fullföljande av det lagstift¬
ningsarbete, vilket fortgått sedan mit¬
ten av det förra århundradet i syfto,
att bereda kvinnorna ökade förvärvs¬
möjligheter, då § 28 i regeringsformen
år 1909 erhöll ett tillägg av innehåll, att
till lärarbefattningar vid statens läro¬
anstalter, de teologiska lärartjänsterna
vid universiteten likväl undantagna,
till andra beställningar vid inrättnin¬
gar för vetenskap, slöjd eller skön
konst samt till läkarbefattningar må
av K. M:t, med tillämpning av grun¬
der, som av K. M:t och riksdagen god¬
känts, kunna utnämnas och befordras
även infödda svenska kvinnor.
" I den omdebatterade frågan om den¬
na grundlagsändrings innebörd fram¬
håller författaren, att av allt som i den¬
na fråga förekom vid riksdagen fram¬
går, "att den heslutande riksdagsmajo¬
riteten hade den uppfattningen, att
kvinnor kunde och borde i någon ut¬
sträckning och i någorlunda avsevärd
utsträckning vinna anställning vid sta¬
tens läroanstalter, ehuru det i sakens
dåvarande läge ansågs nödvändigt att
låta det ankomma på en blivande ut¬
redning i huru stor utsträckning så¬
dant borde äga rum". Om riksdagen
räknat med möjligheten, att grundlags¬
ändringen icke skulle komma att leda
till någonting, då hade denna ändring-
åldrig kommit till stånd. "Ty på grund¬
lagsändring ställer grundlagen själv
den fordran, att den skall vara högst
nödig och nyttig. Skulle det nu, såsom

Tjugufem exemplar pr förening! Det är
just vad som behöves för att förslaget skall
bli verklighet, men då har man förstås
tänkt sig, att de större föreningarna skola
betydligt överskrida denna siffra, till vil¬
ken många av de mindre aldrig kan nå.
Vår rösträttsfrågas framgång beror ej på

kalenderns vara eller icke vara, men rese-

talarefondens betydelse får ej underskattas
— kanske att genom dess förverkligande
till och med en försummelse gottgöres.
Rekvisitioner ställas till fröken Hildur

öijer, Göteborg 1.

pastas, förhålla sig så, att riksdagens
berörda heslut var förhastat, så lärer
det icke ankomma på någon annan än
riksdagen själv att vidgå detta och er-
kanna beslutets grundlagsstridighet.
vungl. Maj:t och dess organ göra klo¬
kast uti att i detta hänseende icke gå
riksdagen i förväg. Från Kungl.
Maj.-ts sida skulle sådant innebära upp-

* A en konstitutionell konflikt."Tortattaren upptar sedan till bemö-
nndc de viktigaste av de argument,
sffin plaga anföras mot kvinnas till¬
trade till lararbefattningar och fram¬
håller därvid, att man i fråga om kvin¬
nors verksamhet som lärare har ett så
rikt erfarenhetsmaterial, att "det torde
kunna ifrågasättas, huruvida vid nå-
8°t foregående tillfälle, då nya verk¬
samhetsområden öppnats för kvinnan
en sa jämförelsevis säker grund fun¬
nits att bygga på". Särskilt kraftigt
t illbanavmar författaren farhågan för
en allt for stark invasion av kvinnor
till de allmanna läroverken. Den om-

standigheten att för kvinnan det yrke
hon utbildar sig för endast är "ett al¬
ternativ att repliera på, medan hon
vantar pa honom, som skall komma och
befria henne, eller när förhoppningar¬
na i detta hänseende definitivt gru¬
sats , gor, att medelklassens kvinnor
oftare valja lättare och ringare yrken
an man ur motsvarande sociala sam-

halis.ager Tages vidare i betraktande,
att flertalet kvinnor bliva gifta, så kan

ufLa? ?SaS' kvinnornas tillström-ning till levnadsbanor, vilka fordra en
sä lang och krävande förberedelse som

amneslarartjänsterna vid exempelvis
de allmanna läroverken, skall bliva
ratt begränsad. Som en belysande siff-

?wa? 5 författaren, att från och med111 t1' r-, °rsta kvinnan legitimera¬des som lakare endast 45 kvinnor mot

1U °Alani >7' 8' endast 3 Proc. erhål¬lit sådan legitimation. Författaren an¬

tar, att den kvinnliga lektorn vid goss-
laroverken kommer att utgöra en un-
dantagsforeteeise och att icke heller an¬
talet kvinnliga adjunkter blir så stort,
att läroverken av den grund förändra
sm karaktar. Frågans räckvidd har
under diskussionen i hög grad överdri-
,YA S' PeA ar likväl icke utan betydelse,
tfil ™ -r författaren, "som serrealiteter, ar det ingen förnuftig

vfvetf pH en ™anniska, om vilkenmcÄ m?d h°8' 8Tad av sanno-afV Hl fUn?aA?i 8f' att hon är i stånd
sia 11 rli edsstallande sköta en tjänst,skall på grund av förhållanden, som
ai° for saken främmande, under alla
omständigheter vara utesluten från
loj lgheten att komina under bedö¬
mande vid sysslans tillsättande. Föl¬
en sadan uppfattning är det icke av

wAw av8°1rande betydelse, huruvidaantalet av dem, som sålunda bliva li¬
dande, ar stort eller litet; det är nog,

finnas PerSoner över lmvud taget
Slutligen lugnar författaren dem,

som velat se något kausalsammanhang
mellan kvinnornas uppträdande på den

2?wnia:^^marknaden och de tenden-*n8' som uPPenbara sig

stater och nordeuropeiska
ställda t • Jan!e Ba%! "Den yrkesan-sta Ida kvinnan har lika stark moders-
h ang tan som den i kulturellt hänseen¬
de likställda kvinna, vilken har sin
verksamhet eller overksamhet förlagd
till hemmet For de män, som vilja
gifta sig och föda barn till världen, fin
nes nog och över nog med kvinnor.

^enom aHetiPäSitåendet' att kvinnornafl-Ylu a i konkurrera med männenskulle minska dessas möjlighet att bil¬
da familj, staiydet påståendet, att kvin¬
norna genom sin arbetsinsats giva lan¬
det en starkare ställning i den ekono¬
miska konkurrensen, så medelst bidra¬
gande till en rikare utveckling av lan¬
dets ekonomiska liv och till skapandet
av nya arbetstillfällen även åt män¬
nen."
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Barnen och religionen.
I dessa dagar har till många tusen-

den av svenska hem utgått ett upprop
i en sak som hör på det djupaste in¬
tressera varje tänkande svensk kvinna.
Och i all synnerhet alla mödrar.
Författarinnan Lucie Lagerbielke

(sign. Vitus) har med samtliga uppla¬
gor av Aftonbladet utsänt en broschyr
"Barnen och religionen", tillägnad Sve¬
riges kvinnor. I denna broschyr fram-
liållés med kraft och med flammande
vältalighet bristerna i den nu bedriv¬
na kristendomsundervisningen och «le
olycksdigra följder den medför. Den
ena anledningen till förf:s framträ¬
dande i denna fråga är — skriver hon

. — minnet av hennes egen barndoms er¬
farenheter: den sorg och det trots som
det väckte hos henne att nödgas upp-
rabbla inlärda svar, vilkas innehåll
hon i sitt hjärta protesterade emot. Och
den andra anledningen har varit det
stora antal uppmaningar hon emotta-
git från skilda håll, däribland också
från några barn, som i brev förklarat
att "katekesen är en dum och elak bok",
och att "vi barn tycka att katekesen
är ryslig", varför de ivrigt be "Vitus"
att göra vad hon kan för att de må få
slippa den. Bibliska historien är också
föremål för dc små brevskrivarnas kri¬
tik. Att "Gud slog ihjäl allt förstfött
i Egypten" finna de upprörande grymt
och orättvist, och att han — som kallas
den Allseende — behövde se dörrpos¬
terna bestrukna med blod för att veta
var medlemmarna av "hans egendoms¬
folk" bodde, det finna de med skäl un¬

derligt.
I sin kritik av den lutherska kate¬

kesen som barnalära framhäver Vitus
bl. a. huru de budord med vilka den
inledes till stor del äro sådana för vil¬
kas innehåll barnen stå helt främman¬
de. Vad är det för mening i att för¬
bjuda barn att missbruka Guds namn

till vidskepelse och bedrägeri, eller i
att uppmana dem till att "älska och ära
sin äkta maka1?"
"Såsom det nu är", skriver förf.,

"blir det genom religionslärarens un¬
dervisning som barnen få inblick i all
världens ondska och först få höra ta¬
las om hor och tvegifte, lögn och be¬
drägeri, mord och massmord, avguda¬
dyrkan och brutna löften, och detta in¬
nan själen är nog balanserad för att
kunna bära all denna kunskap om det
onda i dess olika former"

"När skall man här i Sverige be¬
fria barnen från katekesplugget? Och
de vuxna från inbillningen att bibeln
är en papperspåve? Och när skall man
klargöra för dem att rättfärdiggörelse-
begreppet icke är lika med andlig
stagnation eller ett de kristnas ste¬
reotypa leende med en i mörker för¬
sänkt värld? — — Vad våra dagars
människor begära och fordra, det är
icke 'en försiktig revision' av Martin
Luthers katekes utan en fullständig be¬
frielse från denna föråldrade lärobok.
Om denna befrielse nekas dem och de¬
ras barn, skola föräldrarna i massor
anhålla om befrielse för barnen från
all 'kristendomsundervisning'. I ett
sådant vanrykte har den så länge be¬
drivna undervisningen i enlighet med
den 'rena läran' fört kristendomen.
Kan där givas ett större fiasko?"
Missnöjet med katekesen är ju gam¬

malt. Gång på gång har man dragit i
härnad emot densamma. Det finnes
emellertid skäl för att hoppas att Vi¬
tus' skrift verkligen skall lyckas åstad¬
komma något. Hennes föregående för¬
fattarskap har ådagalagt vilken säll¬
synt förmåga hon äger att gripa män¬
niskorna i deras innersta, att tvinga
dem till eftertanke, att driva dem till
handling. Hon är en eldsjäl som för¬
mår att också sätta andra i brand, och
på samma gång äger hon den klara
blick för realiteter som kräves, när det
gäller en fråga av praktisk innebörd.
Vitus är viss om att den likgiltighet
för eller motvilja mot kristendomen,
som i våra dagar är så utbredd, är en
verklig olycka för individer och för
samhälle. Och i övertygelsen att en
förvänd barnaundervisning bär stör¬
sta skulden till detta missförhållande,
har hon icke tvekat att — med bety¬
dande personliga uppoffringar — spri¬
da sin vädjan till de svenska kvin¬
norna.

"På ett sätt skola väl vi kvinnor ha
rätt — att protestera — dels såsom
mödrar och dels såsom kristna med
minst sagt samma förmåga att fatta
och tolka andliga sanningar som män¬
nen." — —

"Var och en medger så gärna att
kvinnorna i regel äro mera religiösa
och att de desslikes synas ha större be¬
hov av religionen än männen, och lik¬
väl synes det dessa alla — dessa "var
och en" — att det är en självklar sak
att kvinnorna på god tro skola accep¬
tera precis vad som helst, som herrar

prelater i dogmväg sekler igenom på¬
bjudit såsom uttryck för 'gudomlig
sanning'."
Det säges stimdom — och kanske ej

alldeles utan skäl — att hos många
rösträttskvinnor intresset för rösträtts¬
reformen förkväver så gott som alla
andra sociala intressen.* Det finns
kvinnor som mena: Låt oss först bara,
få rösträtt; sedan skola vi visa huru
kvinnorna förmå omskapa samhället.
Det är ett resonemang som något för
mycket — tyckes det mig — påminner
om deras vilka förklara: när jag bara
hunnit förvärva en så och så stor för¬
mögenhet, skall jag börja att göra nå¬
got för andra; dessförinnan är det än¬
då relativt så litet jag förmår göra.
För min del tror jag, att varje kvinnor¬
nas strävan av ideell art stärker röst¬
rättsrörelsen. I sin mån bidager varje
sådan strävan till att tysta det illvilli¬
ga talet om att rösträttsfrågan för
kvinnorna främst är en maktfråga.
Skulle det ej vara lämpligt att vid

rösträttsföreni ngarnas sammanträden
till diskussion upptaga detta ämne:
"Barnen och religionen?" Frågan bör
ju kunna intressera kvinnor av vitt
skilda åsikter.
Vid innevarande riksdag har, som

bekant, motion varit väckt om avskaf¬
fande av katekesen som lärobok. För¬
slaget föll i första kammaren men gick
— med ganska stor majoritet — igenom
i andra kammaren.
Helt visst kommer denna fråga upp

vid varje riksdag, ända tills den blivit
löst. Sveriges kvinnor äga i sin makt
att skapa en opinion som högst betyd¬
ligt måste påskynda frågans lösning.
Till tjänst för dem som ej känna till

broschyren i fråga, nämner jag att den
utkommit i bokform från aktiebolaget
Sandbergs bokhandel, Stockholm.
Till sist ännu några rader ur denna

medryckande och varmhjärtade vädjan
till den svenska kvinnan, som i san¬
ning förtjänar att ej få förklinga
ohörd:
"Länge nog ha kvinnorna tegat.
Länge nog ha barnen gråtit.
Länge nog har det andliga förtrycket

härskat.
Länge nog har 'det svaga' könet varit

svagt, emedan det ej djärvts att bruka
sin medskapade styrka.
* Att samhällsspörsmålen icke äro främ¬

mande för rösträttskvinnorna, därför torde
vår egen tidning Rösträtt för Kvinnor ut¬
göra det bästa beviset. Red.

Den sjunde basuna
Ovanstående är titeln på en broset

fattad av Anna Lenah Elgström IIIkommen i den serie av småskrift
utgivits på Tidens förlag. Den ä er'S!
mande protest mot kriget och en ^ ^
räkning med de principer som
da därtill. Den är även fyll,} ay
lig medkänsla, ett, man kunde varastad att säga, koncentrerat individuTllt^
dande vid tanken på alla smärtor, i
digt offrande och alla de ohygglig
kelser och umbäranden som bilda itv
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tragediens bakgrund.
Man kan inte skildra Anna Lenah E,,

träslag'
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ströms syn på företeelserna, ord bli
ta, när det gäller att ge en

om sådant, vilket hon själv skriver
det patos och den medkänslans glöd,S8!måste rycka även den likgiltige och'ta
åskådaren med, men dock inte svävar te
som en stämning, utan är uppbyggt
grundvalen av en förnuftig och alla
mänsklig världsåskådning. Säkert år
Anna Lenah Elgströms flammande
skrift kommer att vinna genkla
kvinnorna, åtminstone den del av dem sa
från världskrigets början protesterat eg
det och tagit avstånd från den maktik
vilken under de gångna månaderna, si
i pressen som i personliga uttalanden,
git sig allt mera motbjudande uttryck od
vilken är frukten av den materialistisk
nyttighetskult, som i sitt krav på stala
förbiser och offrar delarna som

står av. De kvinnliga synpunkter
fattarinnan frambär i sin essay, ovilja
mot mördandet, det fruktansvärda
det som övergår individerna, det vans®

ga slöseriet med framtiden och
och främst av allt de etiska synpunkters
som samhällena en gång uppställt sa

norm, men som underkännas när
hetskraven göra sig gällande, ha dt
sat sig vara de, som inneburit det
av sanning och sunt förnuft.
Var har rätten funnits i detta krig, ii
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Vår religion är vår styrka.
Vår andliga natur innesluter i si{

våra största maktresurser. Di
äro våra barn vår styrka — ty j
tillhör det kommande släktet. Och W
je moder, som danat och fostrat
barns själ, har givit det mer än
köttet. Och själv är hon —

sådd hon sått — delaktig i den
mande utvecklingens offer och^
der." Anna Maria
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Mödrar och döttrar.
Av Elisabeth Kuylenstierna-Wenster.

(Forts, och slut.)
Så länge döttrarna äro barn, har det

förefallit mig som om mödrarna ej i
allmänhet toge vara på deras små sjä¬
lar, som de dyrbara och tacksamma
blommor dessa äro; det bar tyckts mig,
att skolan får ensam uppfylla den
plats, där modern skulle stå främst
vakande, ej blott över det bokliga bild¬
ningsarbetet utan ock över hjärtats
och tankarnas daning. Hemmens tid
är en, barnens en annan. Mödrarna
äro upptagna av arbete eller vila, just
när de små flickorna, som ej i likhet
med pojkarna rusa ut, strax de ätit
middag, kunde behöva moderlig själs¬
syn. Många band ha brustit eller sli¬
tits under det jorden vridits runt år ef¬
ter år, men ett håller ännu: moders¬
kärlekens, och det är i tro på att den¬
na kärlek fortfarande vill det största,
jag nämner, att det förefaller, som om
den stundom utan att veta det, skug¬
gade sig själv med dagens alla små
obetydliga intressen, i stället för att
helt fylla sin uppgift. Mer än någon¬
sin borde mödrar och döttrar lära sig
inse, att de skola gå med varandra och
i ärligt förtroende blicka in i varan¬
dras ögon. Tidens allvar är över kvin¬
norna liksom över männen, ansvaret
drabbar båda lika, men kravet är störst
hos kvinnan modern, och hon skall

nedlägga i dotterns unga sinne det le¬
ende ljusa mod, som heter framtids¬
tro. Sorg skall hon icke amma, ej hel¬
ler ytlighet, men styrka och glädje.
Hon sår ju för ett kommande släkte,
det må en mor aldrig glömma, och för
ädel sådd skall en vuxen dotter alltid
tacka.
Mödrarna få ej falla till föga för

döttrarnas pockande maktlystna fri¬
språng ut i en värld, som dessa icke
känna; de måste, om så fordras, hej¬
dande sträcka ut handen och yttra ett
varnande ord, innan det är för sent.
Och har något historiens blad visat oss,
att den mor blivit mindre älskad, som
förstått att höja plantan medan den
var grön? — Om vi äldre själva se
tillhaka på en barndom och första ung¬
dom, vilken så att säga hade lydnad
till ryggrad, känna vi oss då förbitt¬
rade mot mor.
När barnet växt sig till egen tanke¬

kraft, låt det handla, men ställ dig ej,
om du vill vara dess mor och vän, vid
sidan endast för att applådera det un¬
ga, det nya.
Vad forna tider saknat, har varit

förstående för ungdomens rätt, denna
brist har man nu velat avhjälpa, men
som ofta vid reformer skjutit över må¬
let, och trott, att eftergivenhet är det¬
samma som förstående. I övergångsti¬
der inträffa alltid brytningar; all storm
går med höga vågor över haven, och
det har väl tidtals förefallit, som skulle
mödrar och döttrar skiljas så till själ

och kynne, att återföreningen endast
kunde ske i minnets försonande skim¬
mer vid en öppen grav.
På adertonhundratalets mitt inföllo

de svåraste slitningarna mellan gam¬
malt och nytt och inom litteraturen
uppstodo moderstyper, vilka liknade
sagornas häxor. Döttrarna tvungos
kvar i hemmet, och deras åtrå efter
självständighet skrattades tit.
Man fick den föreställningen, att mo¬

dern ej kunde följa med tidens krav;
detta är naturligtvis sant. Hon sak¬
nade förutsättningarna; endast helt
långsamt kunde de nya lärorna tränga
igenom, då däremot modersinstinkten
att skydda dottern mot världen som
mot ett yttre våld var tusenårig. Vi få
aldrig glömma detta, när vi se kvin¬
nokampen i retrospektiv belysning.
När modern in i det sista höll dot¬

tern kvar vid vävstolen, menade hon
det bästa med henne, men underligt är
det att se, hur hon, sedan skytteln för
beständigt fallit nr dotterns hand, mist
sin förmåga att granska flickans nya
arbeten. En modärn mor tyckes ofta
nog älska sin uppväxande dotter med
en viss fruktande ömhet. Hon liksom
icke anser sig ha rätt att säga ett av¬
görande ord. I blindo beundrar hon,
i blindo slösar hon med en kärlek, vil¬
kens styrka är — dess svaghet, ty det
händer, att dottern ädelmodigt tycker
synd om lilla mamma, som sitter en¬
sam i någon avskild vrå, oändligt tack¬
sam för ett fattigt erinrande ord.

Den från slagg renade tillgivenMs
skall dock helt säkert växa fram t
idéernas kaos, och lika litet som«
kunna tänka oss flydda tiders W
tism återuppstånden, vilja vi tro,
den vacklande, nervtrötta eller s]
ligt överspända fördragsambeten s
fortleva.
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De kraftiga kvinnogestalter, vil af'
hävdernas blad framställas for05'
skuggor blott. Deras uppfosta«®
toder och vilja verka i tjugonde ,
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STOCKHOLM
Gamla Kungsholmsbrogatan 26
jjdra huset från Drottninggatan)

af finare och enklare
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ek, mahogny, valnöt samt andra' '

?enmålade, till billigaste priser.
Tel. 11410 Riks Tel. 65 05
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Harfva=
lotteriet

till förmån för

ingen självföPsörjandB Bildade
Kvinnors Vilohem.
er a 2 kr. Vinstvärde 60,000 kr.

vinsterna märkas:
Möbler.: ~ g till 3 rum o. hall m. m.
ß, Motorbåt 3,000, Pärlhalsband
)», Flygel 1,500, Linneutstyrsel
jo, Fullständig borduppsättning
av nysilver o. alpacca 1,300, Motor¬
cykel 1,035, Bibliotek 1,000, Pia-

nino 985 etc.

Mer erhållas efter rekvisition märkt R un-
Jtr adress Harfvalotteriet, Skepparegatan
ii, Stockholm, antingen mot postförskott eller
Htiörskottslikvid 2 kr. jämte kostnad för porto

och dragningslista (85 öre).
Anna Josephson,

v. ordf. i S. B. K:s styrelse. H
ställt ffl Lotteriets föreståndare. Q
är nyt& OG0OX3)(DXB)OO<EXG>eXC2)OX2>O

Flyglar, Pianinon
t orglar i konstruktion och kvalité oöver-

le. - Högsta utmärkelser å flera världs-
taingar. Begär priskurant från

Kungl. Hovleverantör.
ÖSTLIND & ALMQUIST, ARVIKA.

maktlystnaden och de ekono-
intressena varit de verkliga be-

fraser, med vilka sta-
skyla sin moraliska fattigdom,

ästa, de livsdugligaste ha blivit offra-
® en kraftmätning, som antagligen
®er att resultera i intet. Det har från

håll ordats så mycket om kvinn-
® synpunkter, de etiska kraven gent-

s atsnyttan, men kunna statsmännen

täta KSa begrepp i strid med var-a'.)a, då bli kvinnorna desto fastare

lenr yge'ae aR de i statslivet verk-3 ,®n mission, och en mycket stor

i om o/iJ3' 0e^ de ^dra vara särskiltatt bevara dessa speciellt kvinn-
Pun-ter, som borde utgöra sältanPohhska havet och utan vilka allt

av «• ^aSt.6 Wi snedvridet. Prutar
lör a!ira^ai(^^^el;sliravet, då är det
och „Hgranserna göras alltmera Süd¬

lingen»Tv, tlU sl"t kommer in på
% c 1 anarkins vildmarksom-

ÜüQ
fksam, at> \aia ,^nna Lenah Elgström

a svn °n*JUSt tillvarataSit denna
hon tnp,i .. Pa varlösföreteelserna och

känsla ochTiuiriSka f5rdjupniupr'isg »kapat ett d . gsi"ika språk
aa hommev au do ument som genom
hinnor I-,»a a vittnesbörd om.»Lrde och tänkte intör det

B Arbetet ute i landet

kallas världskriget.
G. H.-E.

Alfta F. K. P. B. hade annandag påsk an¬
ordnat efi aftonunderhållning. Föredrag
hölls av fru Anna Tybell, Kilafors, över äm¬
net Självrannsakan, varvid hon framhöll,
hurusom kvinnorna, därvid understödda av

goda och kloka män, småningom arbetat
sig fram till allt flera medborgerliga rät¬
tigheter, och att de, som ännu fattas dem,
säkert komma att vinnas, om blott kvin¬
norna själva allt framgent hålla fast vid
sina ideal och sträva efter att mer och mer
utveckla sina medborgerliga dygder. Efter
det med stort intresse åhörda föredraget,
som var rikt både på upplysningar och go¬
da råd och uppslag, upplästes Madame An-
tis' skäl mot kvinnorösträtten, även de mot¬
tagna med stort bifall. Dessutom förekom
musik. Även försåldes och utdelades åt¬
skilliga ströskrifter samt Rösträtt för Kvin¬
nor.

Degerfors' F. K. P. R. hade den 27 mars

anordnat en fest, vartill allmänheten inbju¬
dits. Därvid förekom musik till orgel och
fiol av lärarna Karlsson och Carlberg samt
sång av barnkör. Huvudintresset samlade
sig kring aftonens talare, pastor Hj. Ahl-
vén, som höll ett intressant och medryckan¬
de föredrag över ämnet: Kvinnans roll i
nutidens och framtidens samhällsskick.
Festen, som samlat fullt hus, var i allo
lyckad.
Eksjö F. K. P. R. har genom försäljning

av flaggmärket "Hem och härd" erhållit en

nettobehållning av omkring 350 kr., vilka
lämnades till kassan för fattiga skolbarns
bespisning vid Eksjö folkskola. Enskilda
medlemmar inom föreningen ha arbetat för
Röda korset och Landstormen, men då
hjälpföreningar funnos inom staden, fanns
ej skäl för F. K. P. R. att bilda något Kvin¬
nornas uppbåd.
Enköpings F. K. P. R. hade den 21 mars

anordnat fest till förmån för Röda korset.
Vid festen, som var talrikt besökt, höll fru
Ezaline Boheman från Stockholm föredrag
över ämnet: Kvinnornas hjälparbete i kris¬
tider, vilket mottogs med stort bifall. För
övrigt förekom musik av kända förmågor
i staden.
Falu F. K. P. R. och F. K. P. R:s diskus¬

sionsklubb hade den 26 mars sina årsmöten,
varvid ändringen i L. K. P. R:s stadgar
godkändes. Efter förhandlingarnas slut
var diskussion anordnad över ämnet "Barn
och politik" med inledningsanförande av
folkskollärarinnan fröken Vendela Wester.
Det beslöts att i april anordna diskussion
över ämnet "Kvinnorna och kriget", var¬
till skulle inbjudas förutom de gifta med¬
lemmarnas män även åtskilliga andra män.
Under det sedvanliga samkvämet utfördes
sång, musik och deklamation av fruarna
Norling, Almkvist och Andersson och tala¬
des för diskussionsklubbens intresserade
ordförande, fru Dagmar Carlsson, som in¬
om kort avflyttar från Falun.
Forshaga F. K. P. R. höll måndagen den

19 dennes sitt ordinarie vårsammanträde,
varvid föreningsärenden behandlades. An¬
svarsfrihet beviljades styrelsen.
Göteborgs F. K. P. R. hade den 30 mars

årsmöte på Gamla högskolan under fru
Frigga Carlbergs ordförandeskap. Sedan
års- och revisionsberättelserna föredragits,
ansvarsfrihet beviljats styrelsen och några
av centralstyrelsen föreslagna stadgeän¬
dringar godkänts höll fru Ellen Hagen från
Uppsala ett mycket intressant föredrag om

B

Kvinnorna och kriget. Föredraget formade
sig till en skarp vidräkning med krigets
våldsdåd och talarinnan framhöll till sist
att det vore kvinnornas plikt att inskrida
för krigets avskaffande, att alltid predika
för det uppväxande släktet att det som är
orätt för individen även är orätt staterna
emellan och att de aldrig skola tala om kri¬
gets ära, utan endast om dess vanära.

Hälsingborgs F. K. P. R. hade möte den
19 april. Fru Ragnhild Modin-Ringström,
under flera år lärarinna vid svenska skolan
i Berlin, höll ett instruktivt och intressant
föredrag om "Den tyska kvinnan i hem och
samhälle". Talarinnan, som var väl för¬
trogen med sitt ämne, drog en del parallel¬
ler mellan tyskt och svenskt hemliv, och
underströk bl. a. hurusom vi i Sverige hade
mycket att lära av de tyska kvinnornas flit,
sparsamhet och organisationsförmåga, de¬
ras fosterlandskärlek och offervillighet. Fö¬
redraget mottogs med applåder av en gan¬
ska talrik publik. Därefter vidtog ett trev-
livt samkväm med teservering. Till stäm¬
ningens höjande bidrog musik och uppläs¬
ning av ett par humoristiska småberättel-
ser, upplästa av postexpeditör L. Fager¬
ström. Föreningen beslöt att efter bästa
förmåga verka för tidningen Rösträtt för
Kvinnor.
Skara F. K. P. R. hade onsdagen den 24

mars anordnat en studieafton å Skara blå-
bandslokal, då fru Jenny Veländer redo¬
gjorde för "J. L. Almqvists förhållande till
samhällsreformerna" samt fröken C. Wa.ll-
mark talade om "Kvinnans rösträttsfråga
i det nuvarande tidsläget". Några dikter
av Snoilsky upplästes av en av föreningens
medlemmar. De närvarande uttryckte sin
belåtenhet med aftonens program.

Stockholms F. K. P. R:s styrelse har på
sitt första sammanträde efter nyvalen ut¬
sett: till sekreterare fruarna Alma Faust-
man, Carola Sahl von Koch och Elisabeth
Wasrn-Bugge, till kassaförvaltare fpi Ella
Billing. Föreningens sista diskussionsaf¬
ton för våren ägde rum den 12 april å
Margareta hushållsskolas lokal. Diskussio¬
nen utgjordes av Ni-reformen och inleddes
av fröken Valborg Ulrich, som i ett kåse¬
rande och humoristiskt föredrag framhöll
sina synpunkter i frågan. Diskussionen
blev ganska livlig och stämningen den bä¬
sta. De av F. K. P. R:s medlemmar med
intresse omfattade diskussionsaftnarna
komma till hösten att återupptagas.
Torshälla F. K. P. R. hade årsmöte den 7

april. Förutvarande styrelsen, fruarna Fri¬
da Grönberg, Emelie Carlén och fröknarna
Erika Färnlund, Maria Carell och Josefina
Nilsson, omvaldes. Revisorer blevo frök¬
narna Emma Lundqvist och Anna Söder-
qvist. Sedan fru Grönberg redogjort för
senaste Centralstyrelsemötet och d:r Gulli
Petrinis föredrag "Kvinnorna och kriget"
upplästs, vidtog ett angenämt samkväm.
Växjö F. K. P. R. hade den 27 mars sitt

årsmöte å stadshuset. Revisionsberättelsen
föredrogs och ansvarsfrihet beviljades sty¬
relsen. Vid mötet höll fröken S. Åkerstén
ett orienterande föredrag över den nordi¬
ska kvinnokongressen i Köpenhamn som¬
maren 1914. Det beslöts, att en del av de
lagstiftningsfrågor som behandlades å kon¬
gressen skulle föredragsvis genomgås å bli¬
vande föreningsmöten. På initiativ av för¬
eningen har till förmån för Röda korsets

LärEr teckning
och målning!
Inga ämnen torde vara mera in¬

tressanta och tacksamma att studera
än teckning och målning, ty varje
person äger större eller mindre an¬
lag härför, ehuru dessa anlag först i
och med lämplig undervisningkomma
till sin rätt. Dessutom är kunskap
i frihandsteckning och målning av
oskattbart värde för alla, ehuru i
synnerhet för varje tekniker, yrkes¬
man, klichétecknare och annonsör.
Ett öäkert öga och en säker hand
samt förmågan att skarpt iakttaga
äro för mången lika oumbärliga som
de egentliga fackkunskaperna.
Ämnar Ni lära Er teckning eller

målning, bör Ni genom att deltaga
i vår undervisning pr korres¬
pondens skaffa Er de nödvändiga
kunskaperna. Eder ålder, boningsort
eller nuvarande sysselsättning utgöra
ej något hinder vid vår undervisning.
Avgifterna äro låga. Betalningsvill¬
koren synnerligen förmånliga.
Lärotiden obegränsad.
Skriv därför redan i dag efter pro¬

spekt genom att ifylla nedanstående
kupong och sända den i öppet ku¬
vert, frimärkerat med 4 öre!

N Hermods

Korrespondensinstitut

Prospektbegäran

Adr.

Rösträtt för Kvinnor 702 15.

Hermods Korrespndensinstitnt
Österg. 57 C. Dir. H. S. Hermod Malmö
Sänd mig gratis och utan någon som

hälst förbindelse å min sida Ert prospekt
över Teckning och konstmålning!

Namn:

verksamhet i Växjö ett sällskapsspektakel
hållits å teatern, vilket rönte livlig upp¬
märksamhet från allmänhetens sida. Be¬
hållningen härav jämte frivilliga bidrag
uppgick till icke mindre än 600 kr., vilket
belopp överlämnades till Röda korset.

Nya landvinningar.
Nya F. K. P. R. ha bildats i Kälarna

och Ytterberg, Jämtland, samt i Lill-
herrdal, Härjedalen efter föredrag av
fröken Walborg Bergström. Friherrin¬
nan Ebba Palmstierna har i Laxå bil¬
dat en filial till Hallsberg och slutli¬
gen bar filialen i Vadstena blivit själv¬
ständig förening.

L. K. P. R:s årsberättelse
för 1914 är nu utkommen och kan rekvire¬
ras å Rösträttsbyrån, Lästmakaregatan 6,
Stockholm.

ne mmmmw
tö(1, Göteborg 3. Höstt. l:sta Sept.ciV Stelt J

Öirektriser' ' J)ommun' utbildar Handarbets-, yrkes-, hemslöjdslärarinnor.' Sommerskor, tillskärerskor.

ÄUG. MAGNUSSON
STOCKHOLM

Största lager och billigaste priser på
DRÄKTTYGER FÖR VÅREN i ylle, siden, linne & bomull.

Begär prover! — Modeplanscher och prover gratis och franco.

Ny VÅR- och SOMMARKATALOG nu utkommen
sändes på begäran gratis och franco.

Bästa sätt att ekipera sig smakfullt och billigt.

HIHBHHHHfil

Extra Kortare kurser för hemmet.

soinmarkompletteringskurs för lärarinnor i kv. slöjd
26 Juli—31 Aug. A. 22984)

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
32 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

Advokatfirman AKESBEKG och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.
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Malens Havsbads Restaurang
vid kurorten Malen, 3 min. fr. Båstads station.

Säsong 1 juni—1 sept.
rekommenderas.
Inneh. Nanny Holmstrand.

Resebrev från Norrland.
Äntligen har då förhållandena medgivit,

att den långa tystnaden på rösträttsområ¬
det kunnat brytas och arbetet inom förenin¬
garna åter på allvar tagas upp.

De livaktiga norrlandsföreningarna kän¬
de behov av att nu få samlas omkring den
stora rösträttsfrågan, och det var på deras
enträgna anhållan som jag kom hit upp
för att tala om Kvinnans uppgift i kristi¬
der. Föredraget lämnade en kort framställ¬
ning av vad kvinnorna i vårt land och
särskilt i vår huvudstad hade sett sig nöd¬
sakade att företaga för åtgärder till nödens
avhjälpande under den kris, som det förö¬
dande världskriget skapat även bland oss,
och berörde därefter den insats som de
krigförande ländernas kvinnor gjort för att
i mesta möjliga mån lindra de genom kri¬
get uppkommande oerhörda lidandena.
Min färd har gått genom nordligaste

Norrland och föredrag hava hållits i Ki¬
runa, Murjek, Haparanda, Neder Kalix, Bo¬
den, Luleå, Piteå och Umeå. Över allt möt¬
tes jag av vaket intresse. Det märks att
rösträttstanken under den långa tystnaden
mognat och träder nu fram på ett mera
klart och målmedvetet sätt än som förut
varit fallet. Huru innerligt känna vi ej
alla i dessa tider, att vi behöva varandra
och fosterlandet behöver oss. Handlingar¬
na hava talat. Kvinnorna hava av omstän¬

digheternas njakt kallats till verksamhet
på olika områden, där de genom sitt arbe¬
te, kraftigare än vad många ord kunnat
tolka, visat sig vara vuxna de största upp¬

gifter. Modigt, lugnt och beslutsamt hava
de givit sina krafter och bringat de offer,
som fosterlandet krävt av dem, men de for¬
dra att få göra allt detta under ansvar, att
bli ansedda som medborgare i sitt land och
få de rättigheter, som följa därmed.

Ella Billing.

Uppsalabrev.
"1914 års idéer", — för att begagna ett

nyligen i riksdagen fällt uttryck, till dem
höra, vad F. K. P. R. beträffar, bl. a. varje
vecka återkommande arbetsaftnar — ha
fortlevat även under första hälften av 1915.
Kvinnliga studentföreningen har välvilligt
upplåtit åt oss sitt trevliga hem, — lokal är
för tarvligt ord — i Folkskolans nybygg¬
nad. Hemtrevnadskänslan där har kommit
oss att längta mer än någonsin efter en

egen bostad, — ack, när skola vi komma
därhän!

Bernard Shaw säger i "Socialism för mil¬
jonärer" att intet är värdigare föremål föl¬
en donators sparade slantar än ett välskött,
dugligt reformsällskap, som sätter tankar i
rörelse. Motsvarar icke F. K. P. R. på ett
utmärkt sätt betingelserna?

Lärarelönenämndens förslag har varit
föremål för tvänne aftnars diskussion. En
kväll hade vi glädjen höra fru G. Hertz-
man-Ericsons gripande föredrag om
"Fredstankens seger". Fru H-E. gav oss
också prov på sin verkligt betydande, dra¬
matiska uppläsningskonst i den långa dia¬
logen mellan majorskan och Gösta Berling
ur andra kapitlet av Gösta Berlings saga.
Till ett offentligt möte i äktenskapslag¬

stiftningsfrågan inbjöd F. K. P. R. kvin¬
nor i Uppsala med omnejd. K. F. U. M:s
stora sal blev till trängsel fylld. Anföran¬
den höllos av flera av våra kvinnliga ju¬
rister och enhälligt antogs en resolution av-

följande lydelse:
"Kvinnor i Uppsala, till ett antal a\7 500,

samlade för att diskutera förslaget till lag
angående äktenskaps ingående och upplös¬
ning, uttala sin erkänsla för det gedigna
arbete, som nedlagts på detta förslag och
den goda vilja däri ådagalagts att förstå
och tillgodose kvinnornas särskilda syn¬
punkter och krav.
Dock anser mötet, att den humana och

sedligt riktiga grundtanke, som fått sitt
uttryck i nu gällande rättsregler om s. k.

Söllers "English School"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

Maskinmärkning-
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg.

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

Stilfulla Modeller
äro i storartat urval representerade i det i da¬
garna nyutkomna och af tusentals sömmerskors
samt damer som själfva sy i hemmet efterläng¬
tade, berömda Dresdner

Favorit-Modealbnmet,
hvilket är den bästa rådgivaren i allt som rör
modern damgarderob. Priset är som förut en¬
dast 1 kr. Även rekommenderas Barnmodeal-
bumet, pris 80 öre, samt Handarbetsalbumet,
pris 1 kr. Expedieras pr post franco mot efter-
krav direkt från

A.-B. Dresdner-Expeditionen
STOCKHOLM

13 Stora Badstugatan, Norr.
Till alla modeller kunna de berömda Favorit¬

mönstren rekvireras.

anta

Modemagasinet
100 Drottninggatan 100
REKOMMENDERAS.

Moderata priser. Allm. Tel. 12392

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

FÖRLOVADE.
Smakfull möblering.

Ingen som skall sätta bo får försumma att
begära skisser och fotografier från

Hnltkrants renoverinys-atelier
Arvika. Rikst. 241.

Obs. Endast verkligt gamla pietetsfullt renove¬
rade möbler uti allmogestil och högre stilar, syn¬
nerligen lämpl. för Matrum, Vardagsrum, Hal-

i lar, Villor. Fina referenser och intyg från
belåtna köpare på begäran.

Louise Blomberg
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39
REKOMMENDERAS

Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

ofullkomuade äktenskap i den nya lagstift¬
ningen bör bevaras och därvid gi\Tas så¬
dan form, att de olägenheter, som oveder-
sägligen vidlåda de nuvarande bestämmel¬
serna måtte i den nya lagen undvikas."

E. H.

ÄFFÅRSHEGISTEB
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

OüSm Syster Frideborgs
Sjuksköterskebyrå
Även Sjukhem

R. t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

SKÅNSK MAT
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Halvbad

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Tel. 1547

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN

Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

BomoxorslcfAti

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Jansso,Frida

hembageri
14 Kommendörsgatan fl

Beställningar å tårtor och NamnsdaesV»-,.
Allm. Telefon 29 31 k0t**4

Damgarderobi
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 28725 —

rekommenderas.

Biusbasaren "SVty
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av

Allm. Telefon Vasa
Beställningar å finare och enklare- klädn-n.och blusar. *

Förstklassigt arbete garantera»

VAR OCH HUR
Grevturegatan 24 E

rådprågningsbyr
Affärsförmedlingar, uthyrningar m a

Juridiskt biträde "J

r. t. 12680. Anna M. Rettig

DAMERNAS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla 1Up u

hålles då Kr. 1.30 insändes i postanVisnkgi'
SVENSKA BOKEXPEDITIOH

STOCKHOLM C.

JACOBSONS
• TAPISSERI.AFFÄR
24 B Grefturegatan, vid Tattw
10 % RABATT — I VAROR — ,

Hdisiui Inkasso- S
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. Effekte
Inkasseringsbyrå. Rättegångar, soliditet?:;;:
ningar, boutredningar, skilsmässor och altojmäL,
uppdrag. Billigt o. punktligt. R.t. 1105 ilja, särs

il

(STB

Ixpedf

Pris fö
S utland

pedition.

{I har:
™ t en sto

isåomf;

are
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DAMER! SEN HIT! 1 l OSE

Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 III tr., tillklippnings- ock «I (

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder s"''
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

i ar i

Värmlands Eda, bad- o. vattenkuranstalt med järnki
iden sc

Post- och järnvägsstation Charlottenberg. Säsong i/s—1"/#. 9 timmars resa från Stockholm
— 8 timmar från Göteborg. Ovanligt naturskönt, sunt och torrt läge. Milsvida furuskogar. I tidsenligt,
serveras utmärkta bad såsom nauheimer-, (med flytande kolsyra), gyttje-, tvålmassage- och
hetluftshehandling. Fullständig kallvattenkuravdelning. Utmärkt hord, propra rum, billiga priset
Doktor B. Möller, Sibyllegatan 53, Stockholm. Prospekt och rumsbeställningar genom
byrån i Operahuset, Allmänna Tidningskontoret, Gustav Adolfs Torg, Sv. T. F.

C

jsfis va

an öi

Hivare

i Parasoller, Parapl? ?
& Käppar
nu inkommet i

LOTTEN LJ.
paraplymagasi
Drottninggatan 73 a,

OBS.!IEttrparti PAJJJJ,
sedan förra året borts
halva priser

(Innehavare: C. A. Rydberg)
Stora Vattugatan ^

Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som ^ll®Ve8grjer förtulln111
terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. "ni ^

OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. O •
Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångåiig Pra

Van och pålitlig personal. ^ ^ Allm
Telefoner till byrån: Riks 66 67, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden: Riks Huddin0

Golfkappor
Nyheter för våren i silke, ylle och bomull.

Malmö Trikåmagasin
CECILIA AHLSTRÖM

Rikstel. 1152. Amiralsgatan 17

Arvika Vagn

Stockholm. Iw

fisonlig!

tona

WH 144S
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Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt.
Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

Arg. stockholm, 15 maj 1915. N:r 10.

öSTRÄTT FÖR KVINNOR
Pommer den 1 och 15 i var månad.

-Ii Expedition: 6 Lästmakaregatani
: onsdag och lördag kl. Va 3—Va 4.
nen öppen vardagar kl. 1—4.

stef Norr 600. Allm. tel. 147 29.
jgramadress: Rösträtt, Stockholm,
eration genom posten:

to för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
sker prenumeration antingen ge-

3len eller genom insändande av 1 kr.
i postanvisning till tidningens ex-

■
ii leras plats borde varit.

svenska lagstiftnings-
få ocli så omärkliga

iningar av det bestående som moj¬
nar naturligtvis som vanligt sam¬

stor styrka, även då det gällde
reform som ny äkten-

r en alldeles utmärkt princip att

gs- och iij
r själva alle
;ar med P

ärnki'!
lm - diii
; tidsenligt

, priser.

;. Effektini ;al
ioliditetagd J)j
ich allajerS

A.t.Br ivtplja, särskilt om man, av helt natur-
härvidlag, känner sig

V "»på osäker mark. Ju mera obekant
med den mark man. trampar
ödesdigrare tror man natur-
varje steg vara. Endast den

som för tillbaka, är riktigt säker
len som helst ser åt det hållet.
I till grund för förslaget ligger en
in önskan att bereda kvinnan ef-

feare skydd i hennes ställning som
mor bar lika kraftigt fram-

av förslagets anhängare, som
"ståndarna förfäktat att familjen

och samhället hotades
om förslaget skulle gå

Även på detta håll var det
sanna väl det gällde. Att

tmgarna voro delade efter vars och
Mividuella manliga synpunkt och
./> er^arenhet säger sig själv

större häpnad förmådde ut-
ia icke framkalla - ens på åhö-
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säkert var det mer än en

som, då hon lyssnade
om den nya äkten-

, ?en. kände sig frestad till ett
ten allvarliga varningen till

klesfrlna de ödesdigra
. ,tf estå -; fn lagstiftning som skall

SS* * 1448 ochem4TidsfÖrloppet mellan
loriaaia , , 1734 framhölls som den
—

gen ino* familjerättsut-
^aia alldeles främmande

- n!f tankegån2> att en äk-mlkommer under något
senare 1734 0ch ~ 1915- Attfeen faktor att räkna

Det finnes intet problem, över vilket en intelligent kvinna
icke kan kasta ett nytt ljus. Genom att vi beröva oss kvin¬
nornas hjälp i lagstiftningsarbetet begå vi en mängd miss¬
tag, icke endast då det gäller saker, som vi uträtta, utan
än mera då det gäller saker, som vi försumma. Vi behöva
kvinnorösträtten lika mycket för vår egen skull som för
kvinnornas.

ISRAEL ZANGWILL.

Internationella kvinnoken§ressen i Haag 28—30 april.
När i mitten av februari månad in¬

bjudan utgick från några holländska,
tyska, belgiska och engelska kvinnor
till en internationell kvinnokongress,
uppmanades de länder, som ämnade
låta representera sig vid kongressen,
att utse 2 medlemmar var, vilka till¬
sammans skulle förbereda kongressen
och utarbeta förslag till resolutioner.
Denna s. k. resolutionskommitté arbe¬
tade omedelbart före kongressen i mer
än en vecka och kunde också, när kon¬
gressen öppnades för deltagarna, fram¬
lägga ett vidlyftigt arbetsprogram.
Enligt detsamma skulle på förmid¬

dagarna förhandlingar äga rum och på
aftnarna offentliga möten anordnas.
De egentliga förhandlingarna börja¬

de den 28 april på f. m., men redan
kvällen förut hade kongressdeltagarna
tillfälle att sammanträffa med varan¬

dra. Den holländska kongresskommit¬
tén hade nämligen inbjudit samtliga
deltagare till ett enkelt samkväm i
Dierentnin. Till denna sammankomst
såväl som till alla andra hade allmän¬
heten tillträde. Den stora konsertsa¬
len, vilken rymmer 2,000 personer, var
fylld till sista plats. Förutom många
av de mest kända förkämparna för
kvinnosaken i Amerika och Europa —

Jane Addams, Aletta Jacobs, Chrystal
Macmillan, Kathleen Courtney, Anita
Angspurg, Lida Gustava Heymann,
Rosika Schwimmer för att endast näm¬
na några — märktes medlemmar av
holländska regeringen och riksförsam¬
lingen. I sin välkomsthälsning utta¬
lade Aletta Jacobs sin stora glädje över
att så många som 1,200 kvinnor, trots de
svårigheter en resa under nuvarande
förhållanden innehar, kunnat komma

samman. Hon var förvissad om att
var och en, vilken nation hon än till¬
hörde, skulle känna sig som bland idel
vänner. På denna välkomsthälsning
svarade först å de tyska kvinnornas
vägnar dr. Angspnrg. Hon talade med
djup sorg om alla de internationella
förbindelser, som brustit genom det
hat, kriget fört med sig. En ljuspunkt
fanns dock: kriget hade ej kunnat döda
kvinnornas känsla av samhörighet och
allmänmänsklighet. När en gång ef¬
ter krigets slut det åter skall börja
byggas bryggor mellan folken, då skall
man också ta denna kvinnornas sam¬

hörighetskänsla i anspråk. Hon hop¬
pades, att det rop, kvinnorna nu ville
höja, skulle höras över hela världen: vi
vilja ej förstörelse och hat, vi vilja kul¬
tur och vänskap. — Miss Courtney be¬
klagade, att hon endast kunde tala å
tre engelska kvinnors vägnar, då hon
ursprungligen „hoppats få representera
180 kvinnor. Hon hoppades emellertid,
att förbindelserna mellan England och
Holland skulle återupptagas en av de
närmaste dagarna, så att åtminstone
ett 20-tal skulle komma. Hon talade om
den glädje, som spritts bland Englands
kvinnor, när inbjudan till kongressen
kom, därför att ett tillfälle därigenom
erbjudits kvinnorna att säga ifrån, så
att det hördes över hela världen vad de
tänka om kriget, icke såsom engelsmän,
tyskar, belgier o. s. v., utan såsom kvin¬
nor, och därför att de också kunde få
visa, att de betrakta alla länders kvin¬
nor såsom systrar. Därefter framför¬
des tack från samtliga vid kongressen
representerade länder. Å Sveriges väg¬
nar talade fröken Anna Kleman kraf¬
tigt och varmt.

med som det förra saknade, nämligen
den kvinnliga sakkunskapen och —

kritiken.
Att vid en lagstiftning av den mest

vitala betydelse för kvinnor och barn
män ensamt skola vara de bestämman¬
de borde vara kränkande för en nor¬

malt utvecklad rättskänsla. Var det in¬

gen blick som nedifrån salen höjdes
upp till läktaren och vid åsynen av

fruarna Agda Montelins, Emilia Broo-
mé, Anna Wicksell, Frigga. Carlberg
och många fler kände sig en smula ge¬
nerad. Om hans samvetes röst hett ho¬

nom att på heder och tro säga var sak¬
kunskapen i den fråga det här gällde
att lagstifta om fanns, så hade han som

ärlig man haft endast ett svar att ge,
det som klokhet, billighet och rättvisa
bjöd honom.
När man anser kvinnan som seder¬

nas och de etiska värdenas väktare, så
är det väl ingen mening i att hålla
henne borta från lagstiftningen, som
har att behandla dessa frågor. Det är
icke endast i samhällsnyttans och rätt¬
visans namn kvinnorna begära röst¬
rätt, de göra det även i logikens.

På onsdagsmorgonen öppnades kon¬
gressen av dr. Jacobs. Hon redogjor¬
de för hur kongressen kommit till och
meddelade att resolutionskommittén
till kongressens president föreslagit
miss Jane Addams, vilken med ackla¬
mation valdes till ordförande. Därefter
vidtogo förhandlingarna omedelbart.
Då nnder de tre dagar, som voro an¬
slagna till kongressen, man endast
hann att behandla de föreslagna reso¬
lutionerna, måste kongressen fortsätta
även under lördagen.
Det var icke mindre än 14 olika för¬

slag till uttalanden, som förelagts kon¬
gressen. Då det är omöjligt att gå in
på dem alla, vill jag dröja vid dem,
som knöto det största intresset vid sig.
Dessa rörde:
vapentillverkning och vapenhandel,
demokratiskt folklig kontroll av ut¬

rikespolitiken,
landavträdelser och
medling, skiljedom och undersök¬

ningskommission,
kvinnans politiska rösträtt.
Man uttalade sig för att staten hör

övertaga såsom statsmonopol all till¬
verkning, kontroll och handel av vapen
och ammunition, då det visat sig, att
den privata vinsten av vapenfabrika¬
tion utgör ett mäktigt hinder för kri¬
gets avskaffande. Ett radikalare för¬
slag framkom från amerikanskt håll,
vilket yrkade på upphörande av all va¬
penhandel mellan nationerna. Detta av¬
slogs emellertid.
Resolutionen angående den andra i

ordningen av de nämnda frågorna in¬
nebär en fordran på att utrikespoliti¬
ken ställes under demokratisk kontroll,
d. v. s. under kontroll av parlamenten,
samt tillägger att kongressen kan anse
som demokratisk endast den statsform,
där män och kvinnor äro i lika grad
representerade.
Diskussionen om landavträdelse tog

lång tid i anspråk och en mångfald
förslag framkom. Man enade sig slut¬
ligen om ett uttalande av ungefär föl¬
jande lydelse:
Internationella kvinnokongressen pro¬

testerar mot varje avträdelse av land
utan att befolkningen i de annekterade
områdena genom omröstning uttalat
sig därför samt fordrar, att autonomt
och demokratiskt styrelsesätt inte skall
vägras något folk.
I frågan om internationella organi¬

sationer uttalades fordan på bl. a.
En permanent internationell konfe¬

rens, i vilken även kvinnor skola ha
säte, en permanent internationell med¬
lingskommission, en permanent inter¬
nationell, skiljedoms- och undersök¬
ningskommission.
En resolution, som man från ett par

olika håll önskade få struken, var den
om kvinnornas politiska rösträtt. Man
menade, att kvinnorna nn kommit sam¬
man inte för att begära rösträtt utan
fred. Från motsatta hållet betonades,
att vi kommit samman för att överläg¬
ga om vad kvinnorna i framtiden kun¬
na göra för att förebygga krig och ett
av medlen därtill är kvinnans politiska
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rösträtt. Beslutet blev, att man begär
av den konferens, som skall fastställa
fredsvillkoren, att den skall uttala sig
för behovet av kvinnornas medverkan
i det politiska livet i fredens och civi¬
lisationens intresse.
Först på lördagen hann kongressen

fram till diskuterande av ett arbetspro¬
gram för närmaste tiden. De vikti¬
gaste besluten man enade sig om äro
de tre följande:

I. Att välja delegationer, vilka till
samtliga regeringar i Europa och till
Förenta staternas president skola över¬
lämna de ä kongressen fattade resolu¬
tionerna.
Den första av dessa resolutioner, som

antogs utan debatt, lyder sålunda:
Vi kvinnor av skilda nationer, klas¬

ser, partier och trosbekännelser, före¬
nade till en internationell kongress, ge
uttryck för var varma medkänsla för
allt lidande, som de utstå, vilka offra
sig i striden för sitt fosterland, vilken
nationalitet de än må tillhöra.
Då intet av de krigförande länderna

anser sig föra ett anfallskrig, utan
fastmer kämpar för sin hotade nationa¬
litet, fordrar den internationella kvin¬
nokongressen att alla de olika länder¬
nas regeringar måtte göra slut på
blodsutgjutelsen och inleda fredsför¬
handlingar. Kongressen fordrar ut¬
tryckligen att den blivande freden måt¬
te bli varaktig och därför byggas på de
grundsatser, som äro inbegripna i de
av denna kongress beslutade resolutio¬
nerna.

Börande sättet, på vilket resolutio¬
nerna skulle överlämnas till makter¬
na, voro meningarna delade. Miss Mac-
miilan föreslog att en av kongressen
vald delegation skulle överlämna reso¬
lutionerna till samtliga vid hovet i
Haag ackrediterade ministrar. Bosika
Schwimmers förslag, att flera delega¬
tioner skulle tillsättas, vilka direkt
till regeringarna i Europas samtliga
länder samt Förenta staternas presi¬
dent skulle överlämna resolutionerna,
segrade. Till medlemmar i dessa de¬
legationer utsåg kongressen sin presi¬
dent, Jane Addams, resolutionskom¬
missionens ordförande Aletta Jacobs
samt de två, som framfört och under¬
stött det segrande förslaget/ Bosika
Schwimmer och madame G-enoli från
Milano. De övriga utses av miss Ad¬
dams.

II. Att tillsätta en internationell kom¬
mitté, vilken har att förbereda mass¬
möten i alla vid kongressen represen¬
terade länder för demonstration för
fred, varvid också de vid kongressen
fattade resolutionerna skola stödjas.
Denna kommitté skall utgöras av

samma medlemmar som resolutions¬
kommittén. Förslaget om att dessa mö¬
ten skola hållas samma dag, 18 maj, i
alla länder, förkastades.
III. Att tillsätta en kommitté för att

sammankalla en ny internationell kvin¬
nokongress på samma ställe och vid
samma tid, där den konferens kommer
att samlas, vilken efter krigets slut
skall fastställa fredsvillkoren.
Härmed voro förhandlingarna av¬

slutade, och det återstod endast att
upplösa kongressen. Avslutningsak¬
ten formade sig till verkliga ovationer
för kongressens ädla, omutligt rättvi¬
sa och opartiska ordförande, för med¬
lemmar av resolutionskommissionen
och andra framstående kongressdelta¬
gare. På förslag av dr. Augspurg,
Tyskland, beslöts avsändande av ett
hälsnings- och sympatitelegram till de
engelska kvinnor, som voro anmälda
till kongressen, men av olika skäl ej
kunde komma, samt till de franska
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kvinnor, som velat vara med, men av
sin regering hindrats därifrån. För¬
slaget mottögs med varmt bifall, och i
detta bifall låg också en hyllning till
dr. Augspurg, som på ett så ädelt,
varmt och storsinnat sätt föreslagit
denna hälsning till de franska och en¬
gelska kvinnorna.
På aftnarna voro offentliga föredrag

anordnade, varvid man en afton ute¬
slutande sysselsatte sig med kvinno¬
rösträtt och krig, och en annan med
kvinnan och kriget. Vid ett av dessa
tillfällen höll fröken Anna Lindhagen
ett av varm känsla buret föredrag om
folkens rätt att själva bestämma sitt
öde och mot påtvingad skilsmässa från
nationell och kulturell gemenskap.

Intrycket av kongressen skulle emel¬
lertid bli alldeles ofullständigt, om jag
inte också tillade några ord om stäm¬
ningen under den. Det är omöjligt att
nu klart skönja i vad mån kongressen
kan verka för uppnående av fred och
för dennas framtida betryggande. På
en punkt ligger dock kongressens stora
betydelse i öppen dag, inte minst för
dem, som haft den stora lyckan att
närvara vid densamma. Den har i vä¬
sentlig mån stärkt kvinnornas samhö¬
righetskänsla med varandra, den har
stärkt vår tro på att det, som förenar
människor och folk i grunden är större
och starkare än det, som skiljer dem
åt. Den har givit oss alla, som haft
den ovärderliga förmånen att vara
med, en tillitsfullare syn på framtiden,
ett hopp om att arbetet för folkens för¬
brödring ej skall varaktigt hämmas
genom det pågående världskriget, utan
skall upptagas med ökad energi och
hänförelse. Den hänsynsfullhet, den
finhet och takt, den kärlek, med vilken
de olika ländernas kvinnor bemötte
varandra och diskuterade de mest öm¬
tåliga frågor, vittna om, att mitt under
det hatfyllda kriget de krafter leva och
verka, som en gång skola bygga upp
en ny tid och en ny kultur — det mel-
lanfolkliga broderskapets och fredens.

Anna Holm.

24,151 namn på 3 dagar.
Från flera håll hade framställts en

önskan att möjlighet skulle beredas
alla de tusenden kvinnor över hela
Sveriges land, som, själva hindrade att
närvara vid Haagkongressen, med sina
tankar och goda önskningar följde kon¬
gressens arbete, att ansluta sig till dess
stora syfte: fredens återställande. För
att tillmötesgå denna önskan, lät den
svenska kongresskommittén införa ett
upprop i tidningarna med anmaning
till kvinnorna att inom tre dagar in¬
sända sina namn till kommittén. Oak¬
tat någon propaganda eller organise¬
rad namninsamling på denna korta tid
helt naturligt icke hann igångsättas,
kunde kommittén vid den fastställda
tidens utgång telegrafera till kongres¬
sen, att kommitténs vädjan till förmån
för ett sympatiuttalande för kongres¬
sens syfte på den korta tiden av 8 da¬
gar besvarats av 24,151 svenska kvin¬
nor, "förenade i en brinnande önskan
om fredens återställande".
Under de närmast följande dagarna

inkommo ytterligare 3,613 namn, var¬
för slutsumman av namn, som kommit¬
tén åtagit sig att befordra till Holland,
blev 27,764.

Omvägar.
"Nu rösträttskvinnor, skola ni visa

vad ni duga till — nu är det tid att
genom ett aktivt arbete i 'statsnyttans'
tjänst skaffa respekt för er själva och
därigenom även för den sak ni repre¬
sentera!"
Har ni hört den maningen någon

gång under den gångna vintern?
Förmodligen har ni både hört och

följt den: man skall icke hava hjär¬
ta i bröstet för att låta den gå allde¬
les ohörd förbi sig. Men...
Det synes mig ändå som om allt det¬

ta myckna arbete, som många av oss
i år slita upp sig i, för oss endast är
en omväg, och för dem det gäller, kan
presteras lika bra och lika villigt av
kvinnor, som på grund av sina åsik¬
ter icke anse sig ha rättighet att arbeta
för de rent feministiska synpunkterna.
Vi veta ju, att det icke finnes något

överflöd på verkliga feminister, och vi
som äro det böra först ihågkomma att
all den hjälp vi nu kunna lämna för
att något jämna ut de skriande miss¬
förhållanden männen skapat, endast
blir en bråkdel av den verkliga nytta
vi göra, om vi i dessa tider, liksom
under de bättre, arbeta för den sak,
i vilken vi tro att samhällets frälsning
ligger. Besultatet kommer visserligen
icke att omedelbart föreligga, vare sig
i form av strumpfästningar eller mat¬
lagningskurser, men när det i sinom
tid kommer, sker det därför, att vi al¬
drig förtröttats och aldrig låtit några
andra företeelser, av vad art de vara
må, skymma vår syn. I kraft av detta
resultat skall vinnas värden, som
mångfalt överstiga allt vad vi nu kun¬
na drömma om att nå, även om vi
flådde oss för att breda ut oss till mat¬
tor för frusna och olyckliga att stå på.
Det är icke min mening att någon av

oss skall missunna någon god sak nå¬
gon god människas hjälp; och de fin¬
nas främst kanske bland oss, som ha
råd att spänna sig själva framför mera
än ett tungt lass. Yad vi därvid fram¬
för allt böra ihågkomma, är blott att
varken den sak, som ligger oss främst
om hjärtat, eller de människor de nu
rasande olyckorna hårdast drabbat, ha
råd att undvara ett uns av den kraft,
vi kunna ägna vår egen sak.
Välja vi, av spontant medlidande el¬

ler medborgerlig pliktkänsla, i år an¬
dra vägar för vårt arbete, blir det i
varje fall endast omvägar, som dess¬
värre icke endast öka våra bördor,
utan också bidraga att uppskjuta vår
seger.

Ty, icke sant, det finnes väl ej en
enda av er som icke är övertygad om,
att detta och föregående års historia al¬
drig skulle ha skrivits i blod, om vi
kvinnor fått ha någon medbestämman¬
derätt över hur samhället använde de
pengar vi, likt andra medborgare, giva
samhället?
Det heter att vi väcka ond blod om

vi i dessa tunga tider arbeta för röst¬
rätten, "för våra egna intressen!"
Detta synes mig, med förlov sagt,

vara ett kortsynt tal. Vi ha ju hitin¬
tills icke gjort oss några vidare illu¬
sioner om vår egen popularitet i denna
manbyggda värld. Av vad anledning
låta vi nu imponera på oss av en så
självfallen företeelse som att vårt krav
skall vara det första, som skall sättas
i skymundan nu, när det gäller på helt
annat sätt akuta kriser?
Ha vi någonsin på allvar trott, att vi

skulle mötas av lovsjungande och ett
gott uppförandebetyg, för att vi vilja
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vara' med och kritisera, vad de
ägande ha gjort?
Och vilka äro vi — hur ^

har vår syn och vårt hopp - _

inför det första ropet: "GönmftJgjiigh
på det att samhället icke bei
värdet av er hjälp, som det i
taga, emedan det icke kan varafcrsl
förutan" lystra till med en nnderJiiia ml
kvinnlighet, som var söt och M E
för femtio år sedan, men somÄ
dess i svett och försakelse oc

möda genom hundratnsende
kvinnors inskridande blivit, si
trodde, väl skrinlagt på hyllan,
på sin högsta höjd tagas ned ti
visning i ett framtida feministisktj
seum.

Det finns ett norskt ordspråk
ger: "Pene barn ber ikke — men al
de heller ikke noget!"
Det är ett bra ordspråk för

rättskvinnorna att komma iliåg-
ske allra mest i Sverige!
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Ingen borde försumma att för
priset av 25 öre skaffa sig
stedts broschyr "Den grymma
utgör ännu ett dokument till de uttaiaj
om kriget, som föreligga av våra fria
författarinnor och feminister. Bri
utgöres i huvudsak av det föredrag
tarinnan hållit i vissa orter i ■
Sverige och när det nu föreliggeri
får man hoppas att det spriöes till i1
lar av landet. Skriven med
stedts klara och fulländade stil
lad av den varmaste medkänsla,
schyren den kraftigaste vädjan i
den. Det är Belgiens olyckliga öde, >c
fattarinnan speglar i en serie
bilder, som visar oss ett litet,
högtstående folks ödeläggelse
demon. Belgiens skövlade land, de ö|;
da hemmen, de förstörda
lidande, olyckliga människorna:
tak över huvudet och som 1
land måste leva av andras
står det inte som en fruktansva
tion till det pågående världskriget
brutalt stryper kulturen och fött®!
utvecklingsmöjligheter och bör ,

krafter sättas i gång för att frae att
ligheten lyfta denna dess största '-fU
nelse.

Det är medkänslan med ett olj
och ett härjat land, som driy'•• J,,
Stjernstedt att fatta pennan ock
Belgiens sak och för dem, sc
nog lyckliga att leva utanför
deplats, borde tanken på andras o.
na dem att i någon mån lindra e
som övergått Belgiens folk oc
en skärv visa sin medkänsk
redan skänkts, men mycken
ännu att lindra. ^
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den nuvarande äktenskapslag-
i;„?pn vilken med några obetydli-ffiSJ daterar sig från 1734, be-
K ersättas med en ny, som bättre58 jerade med nutidens och aven

omdöme och åsikter om det
1JS Sållandet mellan kvinna

d&om har man länge varit
, Men det gick långsamt med den
to så långsamt att vi först blevo

_2i'a sedan resignerade och slutli-
sal * började koppas, att det skulle dra-
U så långt på tiden, att Sveriges

r jvinnor innan dess kunnat vinna sin
edborgarratt ocb salunda haft
»t att själva bevaka sina in-

teenoch framhålla speciellt kvinn-
fa synpunkter vid utarbetandet av ett
lagförslag, som dock berör dem minstin vart . -

undergt Sa mycket som mannen,
och kil Emellertid ligger nu forslaget till
som a ing oin äktenskaps ingående ocb upp-
och myt lösning färdigt att slutligt antagas av
e arJfois riksdag och troligen träda i kraft

, 1916. Allmänna meningen om

o_. är att det är ovanligt väl ut-
d med fullt tillgodoseende av alla
•s berättigade krav. Även kvin-
äro nöjda och de ha även skäl

1, åtminstone till största delen.
lien det är ett par punkter, som vi

v skulle varit med om att fram-
j, och som vi ej vilja godkänna,
första momentet i § 3 lyder: Har kvin-
m ander trolovningstiden blivit häv-
dad av mannen, brytes likväl trolov-

ra, och bär mannen huvudsakli-
skulden därtill, give han henne

migt skadestånd. Då kvinnornas
titt rörande denna punkt emellertid
redan förut genom L. K. P. R:s Verk-

Utskotts skrivelse till Lagut-
ijr detl fottet kommit till synes i denna tid¬
arika förbigår jag- den här, oaktat än-

mycket skulle kunna sägas därom.
k uu«| 'ei ai]åra punkt, som bos under¬
våra bi j^ad och många andra väckt harm,

Bros® f i® om underhållsskyldighet efter
méapsskillnad, eller rättare sagt

1 yttrande i motiveringen till denna
1

Kapitel 6 § 22 mom. 1 sa-

*Wda makar skilda i äktenskapet,
® nnnes den ena efter skillnaden bli-
Jlbe;oy av bidrag till sitt tillhör¬
da underhåll, äge rätten ålägga an-

ntgöra sådant bidrag, efter
artikel har på grund av utrym-

överstå från föregående nuxn-itr,
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tsl' VostnWp !llla notlsen omW\ T?? ansående kvinnans
ebf^er, vi]VP„ av Amerikas förenta
» ^iumtier av i m Å nast ^öregåen-

äålunda- Hm tldldng och som
- mäno-ri "i • ^assachnsetts hade

■is läktaren ^oifv\anor samlats på åhö-
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åtbörrf b]omre§?. denna stol-

il611 röd, är rlo V Var(TTs tacksamhetEivaChwleke en avde små>?ande glimta! gråhet °fta fram-^varS'..80^ V-
isk S °Ssmne,T! eld °fptnne, av ursprnng-
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ty med avseende å hans förmåga samt
övriga omständigheter prövas skäligt.
Underhållsbidrag må likväl ej tiller¬
kännas make, som huvudsakligen bär
skulden till skillnaden. Träder den be¬
rättigade i nytt gifte, skall bidrag ej
vidare utgå."
Häremot är intet att invända. (Jag

bortser härvid fullkomligt från stad¬
gandet i paragrafens andra punkt, vars
kategoriska bestämmelse angående
skuldmomentets inverkan på rätten till
underhåll väcker stora betänkligheter.)
Om en man efter giftermål med en
rik kvinna lämnar sitt yrke, med vil¬
ket han förut försörjt sig, för att

_ helt
ägna sig åt något ideellt, men ej in-
komstgivande. arbete, ocb äktenskapet
efter 10—15 år upplöses genom skils¬
mässa, kan det måhända, i synnerhet
om han är gammal, bliva svårt nog för
honom att återgå till sitt förra yrke
eller att inom ett nytt söka vinna sin
utkomst. I ännu högre grad är detta
förhållandet med kvinnorna. Om de
under ett mångårigt äktenskap helt
ägnat sig åt hemmets vård, är det föga
troligt, att de, även om de före äkten¬
skapet ägnat sig åt ett yrke, efter en
kanske 20-årig bortavaro äro skickade
att återupptaga detsamma. Till och
med kvinnor, som äro skickliga i sitt
yrke, ha svårt, ja, nästan omöjligt att
få anställning, om de närma sig 50-ta-
let, huru mycket mera då den, som
länge ägnat sig åt annat arbete. Där¬
emot borde naturligtvis vid skilsmässa
efter ett kortvarigt äktenskap under¬
hållsskyldigheten ej utsträckas längre
än ett eller annat år, under vilken tid
en ännu jämförelsevis ung person med
någon energi hör kunna tillägna sig er¬
forderliga kunskaper för att på nå¬
got sätt försörja sig. Men ingalunda
borde det vara meningen, att den ena
maken (i de flesta fall hustrun) skall
sitta hela sitt liv med händerna i kors
och låta sin f. d. make försörja sig,
därför att vederbörande haft den äran
att under några år vara den andres
make. Enligt den ovan citerade para¬
grafen tyckes det också, som om rät¬
ten skulle avgöra, vad härvidlag bor¬
de anses skäligt, och då fick man för¬
lita sig på rättens omdöme härom.
Men i motiveringen om underhållsskyl¬
digheten heter det särskilt med hän¬
syftning på hustrun: "Stundom har
hon genom sitt giftermål blivit försatt
i helt nya och förbättrade ekonomiska
och sociala förhållanden och nnder äk¬

tenskapet vant sig vid ett annat lev¬
nadssätt än det hon tidigare fört; kan¬
ske har hennes ställning i samhället
genom äktenskapet blivit sådan, att det
icke utan skäl kunde kännas föröd¬
mjukande för henne, om hon såge sig
tvungen att ägna sig åt förvärvsverk¬
samhet. Och synes det
vara något för rättskänslan sårande,
att makarna skola genom skillnaden
försättas i alltför olika ekonomiska
villkor."
Att f. d. makar, som ju ej mera hava

något gemensamt, utan äro tvänne fri¬
stående människor, som i de flesta fall
icke längre umgås med varandra, att
dessa komma i olika ekonomisk ställ¬
ning huru kan det såra rättskän¬
slan mera, än om av tvänne syskon
den ena genom arv, eller giftermål
kommer till rikedom och oberoende,
medan den andra får sträva och knoga
för livets nödtorft? Då synes mig ett
icke ovanligt förhållande inom äkten¬
skapet vara långt mera sårande, näm¬
ligen när hustrun sliter ut sig i arbe¬
tet för att få de alltför knappa hus¬
hållspengarna att räcka till, medan
mannen samtidigt med vänner och be¬
kanta förstör långt större belopp på
restauranger eller andra nöjen. De tu
äro jn fortfarande ett, vilket dock väl
ej kan sägas om frånskilda makar.
Vad som emellertid huvudsakligen

mötts med indignation bland kvinnor¬
na är lagberedningens av omtanke för
hustrun gjorda uttalande, att hon kan
ha kommit i sådan samhällsställning,
att det kan kännas förödmjukande för
henne att försörja sig genom arbete.
Vad menas med detta? Vilken ställ¬
ning i samhället skall man inneha för
att arbetet skall bli en förödmjukelse?
Och varför skulle det vara mera föröd¬
mjukande för den, som varit gift, att
försörja sig med hederligt arbete, än
för den ogifta? I alla självförsörjan¬
de kvinnors namn protesterar jag mot
en sådan uppfattning av arbetet. Ett
samvetsgrant och efter bästa förmåga
utfört arbete hedrar den som gör det,
men kan aldrig bli en förödmjukelse.
Långt större synes mig den förödmju¬
kelsen att för mitt uppehälle nödgas
taga emot understöd av en person, som
jag intet kan ge i gengäld och med
vilken jag ej längre vill ha något ge¬
mensamt, anledningen därtill må nu
vara vilken som helst. Jag har alltid
beklagat dem som nödgats taga emot
ett sådant understöd, beklagat dem
emedan jag tänkte mig att de genom
sitt äktenskap utvecklats eller rättare
sagt omhildats — ty en utveckling kan

Sommarhem åt feriebarn.
En vädjan till landsbygdens rösträttsföreningar.

Från ordföranden i Örebro länsförbund av

F. K. P. E. hava vi mottagit nedanstående
vädjan med begäran om införande, en begä¬
ran, som vi så mycket hellre villfara, som
vi veta att arbetet för skollovskolonier icke
är främmande för våra rösträttsföreningar,
vilka på sina håll redan sedan lång tid
tillbaka upptagit denna gren av social verk¬
samhet:

På sitt nyligen hållna årsmöte fatta¬
de Örebro länsförbund ett heslut, som
är värt att följas av F. K. P. R. landet
runt: om samarbete för att skaffa som¬

marhem på länets landsbygd åt fattiga
skolbarn från Örebro stad. Av de Öre¬
brobarn, som äro i största behov av
lantvistelse, kunna omkring två tredje¬
delar komma med i stadens skollovs¬
kolonier, för vilka särskilt Örebro F.
K. P. R. nedlagt ett intensivt arbete.
Det återstår sedan omkring ett hun¬
dratal barn, alla från mycket fattiga
hem och i kanske lika stort behov av

lantluft.
Hur många hundra, kanske tusen,

barn bli månne i Stockholm och lan¬
dets andra storstäder över, när koloni¬
erna fyllts? Och i år, efter denna nö¬
dens vinter, är behovet naturligtvis
ojämförligt större än någonsin förr.
Här är ett tillfälle för alla landsbyg¬
dens F. K. P. R. att göra en insats i
hjälparhetet.
För att erhålla s. k. feriebarn från

Stockholm kunna föreningarne lämpli¬
gast vända sig till sekreteraren i cen-
tralkommittéen för ferielj^rn fröken
Marianne Bolin, Karlavägen 59 eller
fru Hanna Granlund, Klara folkskola,
Stockholm, vilka båda stå i kontakt
med de olika skolorna, samt till dem
meddela sommarföräldrarnas namn,
yrke och tydlig postadress, varefter re¬
spektive ombud i Stockholm hos veder¬
börande prästerskap ha att inhämta
närmare upplysningar angående som¬
marföräldrarnas anseende i orten och
lämplighet i övrigt. Endast välartade
barn utsändas. Dylika meddelanden
höra vara gjorda före den l:sta juni.

sådant ej innebära — till parasiter, som
ej längre kunna existera som själv¬
ständiga varelser, men aldrig har jag
kunnat föreställa mig att det kunde
vara en skam för dem att arbeta. En
skam för dem är endast att ej vilja ar-
heta, om de ha förmåga därtill.

Valborg Ulrich.

vande, värmande, i slösande ädelmod
uppoffrande grundprincip — påminner
en om våra mödrar, om alla de stora,
goda och ädelmodiga kvinnor som, om
icke alltid kroppsliga mödrar, dock va¬
rit mödrar för generationer, andliga
mödrar, själafostrarinnor. Och vid
tanken på dessa ler man än varmare
sitt: O, kvinnor, kära systrar! Mänsk¬
lighetens lastdjur, tänker man, släkte¬
nas syndabockar, evigt kuvade, hånade,
förtryckta — vilka djup av överflödan¬
de storsinne måtte Ni icke gömma,
Ni som fått så litet, så litet frihet,
så litet lycka och dock alltid gett
och alltid kunnat ge — ge mer och
mer, allteftersom Ni mera finna Er
själva, Er egenart. Er gång genom
seklerna på väg mot den ser
man genom skymningen och obemärkt-
heten skall man finna den lik ett blom¬
stertåg — stilla i tålig slutenhet, i
seg, lugn motståndskraft, i oförgäng¬
ligt ädelmod, som evigt glömt och för¬
låtit, och evigt nedtrampat, lika evigt
åter rest sig i ny kraft ha Ni gått där
och strött blommor över det hårda li¬
vet genom Er hängivenhets storhet, Er
godhets skönhet. Männen ha förirrat
sig, tagit fel om livets rätta värden
och jagande dimbilder, fyllt världen
med fasa och kaos. Men Ni ha alltid
stått där Ni stått, liksom i livets cen¬
trum, med handen på dess hjärta, stått

stilla och välkomnat de vilsefarande
hem igen till det väsentliga. Hjältar
ha viskat Ert namn: "Moder!" på
dödsbädden — stora snillen ha i tysta
stunder erkänt sin skuld till någon
kvinna — alltid en kvinna — vilken i
kraft av sitt väsens djup, sin kärleks
klarsyn förmått förstå det ingen an¬
nan i tiden varit mogen fatta. Sålun¬
da, prisade ibland, häcklade ibland,
men aldrig förstådda ha Ni dock all¬
tid förstått att hjälpa och lisa, att bära
andras bördor och stillatigande även
Edra egna. I oändlig hängivenhet ha
Ni gett ut och bort Er själva, men in¬
nerst inne, tack vare århundradens va¬

na vid oförstående och hån, förmått att
vara Er själva nog. På det rätta sät¬
tet, utan själviskhet, utan bitterhet, på
mödrars sätt, vilka utan att alltid själ¬
va vara lyckliga dock förmå att lyck-
liggöra.
O, Ni kvinnor, kvinnor, mycket ha

Ni fått lida och tåla, mycken träldom
och försmädelse, men är det icke som
om just denna Er yttre förnedring
tvingat Er, de bästa av Er, att resa Er
i envist oberoende, i oryggligt förlitan¬
de på det enda Ni haft att lita Er till
— Ert samvete! Är det icke som om
all den yttre inskränkning man tvin¬
gat på Er, kommit Er att rikta blic¬
karna inåt, utspanande det väsentliga
i livet, dess verkliga värden bakom alla

de skenvärden samhället så smånin¬
gom belamrat det med. O Ni kvinnor,
alla kära systrar — jag skulle önska
mig en mästares ord, ord skönare än
allt annat i världen för att därav bilda
blommor till Er ära, härliga kransar
åt Edra tinningar, massor av gula nar¬
cisser att hölja Er med på den punkt
av Er vandring genom världen för att
finna Er plats, där Ni nu tysta och
förtröstansfulla stå — den punkt vi
kallat fredskongressen i Haag.
Ty är det icke så att denna tilldra¬

gelse i kvinnorörelsens och därmed
även i kvinnans historia står som det
hittills klaraste uttrycket för kvinnans
nya medvetande av att hennes speciella
värden och synpunkter, kärleken, sam¬
hörighetskänslan och alla de andra
värnande egenskaper hon i och med
sitt moderskap är satt att framföra, ic¬
ke längre kunna, icke längre få sät¬
tas i andra rummet. Om deras rätt
har hon väl alltid i sitt innersta hjärta
varit övertygad — den kristna religion
vi alla tillhöra har ju visat henne det.
Men männens värld har visat henne
något annat, — i den har hon väl sett
kristendomen erkänd som statsreligion,
men i verkliga livet en helt annan reli¬
gion "statsnyttan" proklameras som
det enda vilket duger i verkligheten.
Och har hon icke hört till de klokare
av sitt kön, har hon i tysthet tryckts
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Herr Laurins aftonbön.
Det är numera nästan banalt att

säga, att hr Carl G. Laurin är den kvic¬
kaste karlen i Sverige. Alla veta det.
En del vet t. o. m. att han är nästan för
kvick, ty man kan få för mycket av det
slaget också. Man kan visserligen av¬
färda alla företeelser här på jorden
med ett honmot och ett fint smålöje,
men man riskerar lätt att småningom
inte bli tagen riktigt på allvar. Hr
Laurins kvickhet sprakar och bländar,
den lyser inte med humorns stilla, vär¬
mande låga. Den talar till förståndet
och ej till hjärtat. Hans spirituella
vanvördighet skonar ingen. Hans smi¬
diga franska klinga sticker både till
höger och vänster, politiskt sett, mest
dock åt vänster. Han älskar att se sig
högt ovan något så lumpet som de
dagspolitiska striderna, och dock kom¬
mer hans renodlade aristokratiska blod
i (låt vara mycket lätt) svallning vid
allt som tyckes honom på minsta vis
smaka demokrati — fortfarande rent
politiskt sett. Hr Laurin är en fullän¬
dad typ i sitt slag och som sådan myc¬
ket sympatisk. Men han skall icke tro
sig i stånd att i allt som händer och
sker kunna tala som befullmäktigat
ombud för den fint bildade, belästa,
djupt konstnärliga och reflekterande
Svenska Folkviljan. Därtill tar han
dock stundom för lätt på företeelserna:
en axelryckning, en gasconnade, och så
är det färdigt!
Jag tror, att hr Laurins ord betyda

mycket för vissa människor. Det är
egentligen denna tro som satt pennan
i min hand* Ty att förf. till "Svensk
självprövning" skall få stå oemotsagd
i allt vad hans rörliga intellekt narrar
honom in på, det tycker jag knappast
är rätt. Därtill gälla hans ord säker¬
ligen för mycket inom åtskilliga, vis¬
serligen exklusiva, men betydelsefulla
kretsar.
Det var nu närmast om hr Laurins

svar i en uppmärksammad enquéte, an¬
ordnad av S. S. U. H:s organ "Unga
krafter" rörande möjligen förefintliga
"brister i absolutismens idé". Vad hr
Laurin tänker därom är emellertid i
detta ögonblick för mig av mindre in¬
tresse. Men han passar samtidigt på
att i förbifarten ge en släng — inte den
första för övrigt — åt någonting helt
annat:
"Från idealisternas vilda raseri fräls oss

milde Herre Gud, beder jag av hjärtat var¬

av föreställningen om de rent manli¬
ga synpunkternas ofelbarhet och över¬
höghet och det tvivel på sig själv och
sina tankar denna föreställning inspire¬
rat. Dock — den världsbankrutt vi nu
bevittna torde ha lärt även de skyg¬
gaste av kvinnorna att det är de som
haft rätt.* I Haag se vi dem därför
göra, icke det första, men det hittills
kraftigaste försöket till protest mot det
nuvarande virrvarret i en enbart man¬
styrd värld med dess fruktansvärda
moraliska dualism, där etik står mot
etik i oförsonlig motsats — en moral
för mannen, en annan för kvinnan, en
för staten, en helt annan för individen
— med hat och hämndkänslor, fördo¬
mar och beskyllningar på alla håll.
Utom ett — det där den lilla skaran

kvinnor från stridande och neutrala
länder samlats. O, Ni kvinnor, kvin¬
nor med Ert "känslobetonade själsliv",
ert "illogiska tänkande", Er "oförmåga
att befria Er från små synpunkter och
fatta de stora", att "fria från fördomar
döma rättvist", Ni ha Alltså förmått
det knappt någon av männens upply¬
sta, oväldiga, logiska släkte ansett va¬
ra möjligt, där de sitta fast i var sitt
träsk av nationalhat och nationaiför-
domar — ha förmått att mötas som

je morgon, och då kvinnorösträtten, som
ingen egentligen vill ha, blir genomförd
'av ideella skäl', då skall jag bedja den om
kvällarna också."
"Av ideella skäl!" Hr Laurin vet nog

att man kan sätta citationstecken kring
vad som helst och göra det löjligt? Men
känns det inte liksom en liten aning
om att saken är en smula för lätt av¬
färdad med detta? Vet inte hr Laurin
att det finnes många människor, som
äro färdiga att falla ner på sina bara
knän och tacka den Vårherre, som han
anropar i helt annat syfte, för att det
finns idealister i världen?

Ja, av ideella skäl önska kvinnorna
rösträtt och av praktiska också. Hr
Laurin har kanske aldrig tänkt på ex¬
empelvis den saken, att om kvinnans
politiska rösträtt nu varit genomförd i
vårt land, så hade ålderdomspensione¬
ringen sannolikt inte sett ut som den
nu gör vad kvinnorna angår. Det må
väl vara "praktiskt" så det förslår! Det
talas om "kvinnorösträtten, som ingen
egentligen vill ha". Den senaste opini¬
onsyttringens 350,000 namn äro natur¬
ligtvis "inga!" Kvinnor runt hela värl¬
den, sammanslutna i Internationella
rösträttsalliansen, kvinnor från alla
kontinenter, av olika raser, hudfärg,
vanor och bildning — de äro natur¬
ligtvis "inga!" Och de män som, nu¬
mera litet varstans i världen, önska
medborgerliga rättigheter åt kvinnor¬
na, antagligen mest av "ideella" skäl
— de äro också "inga!"
Det kan inte falla mig in att disku¬

tera de ideella och praktiska skälen för
kvinnorösträtten med hr Laurin. För
det första därför, att han säkerligen ej
önskar diskutera dem med mig, och för
det andra därför, att hans ögon väl
knappast komma att falla på dessa ra¬
der. "Bevare oss milde Herre Gud!" —

Men jag ville ändå tala och rädda
min själ och ansåg därvid Rösträtt för
Kvinnor vara rättaste forum.
Hr Laurin kommer säkert att få bed¬

ja sin litania om kvällarna också. Ty
kvinnorösträtt hör till de saker, som,
ehuru ofta långsamt, förr eller senare
arbeta sig fram till verklighet våra bö¬
ner förutan. Den är ett led i evolutio¬
nen; kommande generationer skola för¬
undra sig över att det en gång i värl¬
den kunnat stå så mycken strid om den
saken.
Man må stå likgiltig inför kravet på

kvinnorösträtt, man må hata det intill
döden — men man viftar inte bort det
med en handrörelse! Jus Suffragii.

* Då jag säger "kvinnorna", menar jag
aldrig de få av oss, som äro krigsentusia¬
ster och tillika med männen jubla över stri¬
dens uppfostrande makt. Ty de äro inga
kvinnor.

vänner, avhandlande ett gemensamt
mål! Hustrur, mödrar, systrar, vän¬
ner till män, vilka kämpa mot var¬
andra, ha de dock kunnat räcka varan¬
dra handen och le mot varann — sorg¬
set intill döden måhända, men kärleks¬
fullt likt bedrövade systrar.
Ty med goda, älskande kvinnoögons

klarsyn ha de sett till botten av det för¬
färliga lidande som nu övergår värl¬
den och sett den grundval av gemen¬
sam orättfärdighet, gemensamt förne¬
kande av livets alla högsta värden till
förmån för rent egoistiska och mate¬
rialistiska intressen, varifrån det upp¬
stigit och som deras kära nu gemen¬
samt lida och betala för.
"Our common crime, our common

sorrow", sades det därborta i Haag.
Sådant säga kvinnor, kunna blott

kvinnor säga.
Sådana ord strö blommor av hopp

över vår arma jord. De säga oss att
kanske det dock finnes en väg ut ur
det stora hatet — om mödrarna även
i strid med fäderna neka att lära sina
barn annat än kärlek och barmhärtig¬
het även mot fiender — om kvinnorna
av den fruktansvärda världsolycka,
vilken nu övergår oss lärt sig klarare
än förr sin plikt att som livets mödrar
med myndighet och klokhet havda sin
naturs värnande, fredande egenskaper
såsom mer än förr de bestämmande.
Kom icke vårt hopp på skam!

De engelska kvinnornas "krigstjänst",
Under ett krig i vår tid, när million-

hären skall tagas ut bland rikets alla
manliga medborgare, beröras kvinnor¬
na på ett sätt, som aldrig förr av de
omkullkastade förhållandena, och ett
större ansvar än eljest faller på dem i
det som rör hela landet. Det var i käns¬
lan härav, som Englands kvinnoföre¬
ningar redan vid krigets utbrott bör¬
jade diskutera frågan om att organi¬
sera och utbilda kvinnor att övertaga
de mäns arbete, som togo värvning. Ett
förslag härom till regeringen avvisa¬
des dock utan vidare såsom onödigt.
Och med de snäva förhållanden, som i
England råda i fråga om kvinnors rätt
till yrkesarbete, var det ej möjligt att
på privat initiativ uträtta något nämn¬
värt. Kvinnorna hänvisades till Röda-
kors-arbetet och att sticka — sticka i
oändlighet till soldaterna.
Månaderna gingo och det blev med

tiden tydligt att kvinnornas arbets¬
kraft skulle bli nödvändig. Men rege¬
ringen, som aldrig förr erkänt betydel¬
sen av kvinnors insats i samhällets liv,
som gjort allt för att få kvinnorna till
sina fiender, regeringen drog sig i det
längsta. När slutligen i februari må¬
nad utkom en förordning, att gossar
mellan tolv och fjorton år skulle få ta¬
gas från skolan för att användas i
lantbruksarbete, blev kvinnornas in¬
dignation allt starkare, och ledande ar¬
tiklar i deras tidningar ställde fram
det orimliga i att omkring 5,000 yrkes¬
lärda kvinnor gingo arbetslösa, medan
barn på tolv år togos ut från skolan
till hårt arbete; Då kom i mitten av

mars regeringens cirkulär om "kvin¬
nornas krigstjänst". Regeringen upp¬
manade kvinnor, som ville tjäna sitt
land, att anteckna sig i ett register för
det arbete de ville utföra som ersätt¬
ningsarbete för män, som gått i krigs¬
tjänst. Detta deras arbete skulle vara
lika viktigt för fosterlandet som fält¬
tjänsten, kallades krigstjänst, och
skulle hedras därefter. Särskilt för va¬
penindustrin och klädestillverkningen
för arméns behov behövdes arbetskraft,
och meningen skulle vara att få reda
på hur stor reserv av kvinnliga arbe¬
tare, utbildade och outbildade, man
kunde göra räkning på.
Med kännedom om regeringens före¬

gående ställning till kvinnorörelsen
kan man ej undra på om kvinnornas
glädje över att äntligen bli erkända
som nyttiga samhällsmedlemmar blan¬
dades med en viss misstro från de förr
så totalt ignorerade kvinnoföreningar¬
na. Samma dag cirkuläret utsänts, fat¬
tades vid ett massmöte av rösträtts-
kvinnor (United Suffragists) enhälligt
en resolution om, att då kvinnorna nu
uttryckligen förklarades göra krigs¬
tjänst för fosterlandet genom att upp¬
taga de stridande männens arbete, upp¬
manades regeringen att som konse¬
kvens härav erkänna kvinnornas med¬
borgarskap och vid första lämpliga
tillfälle lägga fram förslag om kvinno¬
rösträtt. Vidare fordrades, att samma
lön som männen haft skulle givas dem,
som skötte männens arbete.
Rösträttskvinnornas tveksamhet in¬

för cirkuläret koncentrerade sig i for¬
dran på vissa garantier för att ej en
nedpressning av arbetslönerna och ex¬
ploatering av oorganiserat och således
oskyddat kvinnoarbete skulle äga rum.
Dessa garantier eller skyddsåtgärder
voro: lika lön för lika arbete under
förutsättning av utbildad arbetskraft,
tillräcklig yrkesutbildning, samt an¬
skaffning och inspektion av bostäder,
särskilt för de kvinnor, som skulle ar¬
beta i lantbruket.
Rösträttstidningarna konstaterade med
en viss humor att männen nu officiellt
upptäckt, att kvinnorna hade egenska¬
per, som kunde berättiga dem till arbe¬
te även utom hemmet. Att 6 å 7 mil¬
lioner kvinnor i Storbritannien redan
arbetade i olika yrken hindrade ej
"Times" att betrakta det hela som kvin¬

nans första framträdande, henn
ra chance att visa vad hon du ^
- I Tyskland och Frankrike haL"
norna utan vidare ryckt in v
mäns platser, men i England
steg för steg och med tvekan tili
att försöka sådana farliga wl J
chaufför (dock ej alls för drosHi?
polis, biljettförsäljare och h" '
törer. Endast inom posten
kvinnlig arbetskraft i något
sträckning.
Vid ett möte mellan kvinnoföreä

gar och manliga fackföreningar vjj
det sig, att fackföreningarna top
minst lika ivriga som kvinnorna
hålla på principen om lika lön, di
fruktade, att inkastandet på 'art,,
marknaden av billig arbetskraft sh|
föranleda massavskedande av män §
att tvinga dem att taga värvning, od
hela arbetsstandarden därvid prs
ned.

Kvinnotidningarna fortsatte att 4
kutera saken och möten köllos.
framhölls hur underbetalt arbete
stör arbetarens hälsa, initiativ k

energi, tills arbetaren slutligen
gör skäl för svältlönen. Kvinnors
beklagade, att de ej fått börja
hösten med yrkesutbildningen,
de varit färdiga, när det behövdes, Dr
är få yrken, säger "The
Cause", där kvinnor ej kunna ers

män, om de få samma utbildning,
och villkor i övrigt, och kunna der,
är det i de flesta fall muskelstyrka
som fattas. — Det påpekades i
vikten av att fackföreningarna ii
des för kvinnliga medlemmar.
Kvinnornas fordran på en rep»

tativ kvinnokommitté, som skul
samarbete med regeringen och fae
eningarna ordna förhållandena, ti
tesgick regeringen på det sätt, att
delskammarens president i mitten f
april sammankallade representant!
för 18 kvinnoföreningar till ett
för överläggning i frågan. President:
meddelade där att dittills 33,000 te
nor antecknat sig. De flesta av
hade förut vana vid något yrke,
ej alltid för det, de anmält sig
utöva. Regeringens mening var i
vid behov av kvinnlig arbets!®-
skulle först användas de arbetslo:
kvinnor, som vore anmälda vid den-
kala platsförmedlingen, och först®
efter, för att utjämna tillgång®'
som antecknats i registret. Med ®
syn till att soldatrekryteringen v®
des taga ökad fart, skulle snai
mängd kvinnor behövas. Angaen e;
nerna meddelade han, att de o
kommittéerna, som först ej hatt a.
fatta sig med löneförhållandena, -
blivit ålagda att meddela varje a
sökande de olika yrkestaxorna.
betingarbete hade regeringen
att lönerna skulle bli desamma
männens arbete. För arbe sg.
skulle påpekas vikten av att
platser hölles öppna för dem ,.
get. Kommittéer för att ordn
förhållandena voro i verksam
flera ställen, men många flerJ»
och vid detta arbete vore ^
tacksam för kvinnoorgani ^
hjälp. Utbildningskurser for i ^
terskor vore redan i 8aUo .,

olika kurser skulle ordnas
- Efter presidentens me
följde diskussion, varvid ^
framlade sina önskemal, ' ^
lön för okvalificerat kvi^eii5i
räknad lika som for ^ g
kvinnor använda i sta'te . ar|
inspektion för det kvwd««. „
och bättre villkor vidar*^
fabrikerna, däi' forhå kesutbildJ*
olidliga, en gedigna:re y ta
samt de gifta kvinnornas ] ^
med de ogifta. Fordran P ^
nent kvinnokommitte,
vaka de rösträttslösa o -vin-';
de och därigenom ap.Äkäl,s"
nas intressen framhölls
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Danmarks nya grundlag i hamn.
Efter riksdagens upplösning har man

i Danmark skridit till nya val, vilka
utfallit så, att de hemförlovade med¬
lemmarna av folketinget återvaldes.
Av de 114 folketingsmännen är endast
en, nämligen högermannen Wulff emot
den nya grundlagen, som nu är tryg¬
gad och med den kvinnornas politiska
rösträtt. Behandlingen av frågan i
den nyvalda riksdagen samt konun¬
gens sanktion, vilken kommer att äga
rum den 5 juni, äro nu endast de form¬
saker, som erfordras för att lagen skall
träda i kraft.

Den nya äktenskapslagen,
äktenskaps ingående och upp-

;, förelåg till behandling i riks¬
dagen lördagen den 8 maj. Resultatet
blev att båda kamrarna i stort sett, om
också med betydande skiljaktigheter i
vissa punkter, antogo förslaget. Lag¬
utskottets sammanjämkningsarbete be¬
gynner omedelbart och torde resultatet
av detta inom några dagar föreligga
till antagande.

Huskvarnamötet.
Det är nu fastställt att talarna vid

det offentliga mötet i Huskvarna bli¬
va: fröken Anna Whitlock, fru Augu-
sto Widebeck och fru Gerda Hellberg.
Vidare kommer en talare från Dan¬
mark att redogöra för den danska se¬
gern. Detaljerat program för sommar¬
mötet kommer att inflyta i 1 juninum-
fet av Rösträtt för Kvinnor.

Arbetet ute i landet

®|ste på grund av utrymmesskäl överstå" aästa nummer.

Stockholms F. K. P. R.
aaordnar tisdagen den 18 maj kl. halv 8

kvärn å Margareta hushållsskolas

f1, Bönninggatan 71 a.
'«om blir Makars
'fwden och inledes
wa Andén

Ämne för
egendomsför-

av jur. kand.

skulle'M)^3™eorilas krigstjänst ejZ2 ?em tlU direlrt skada,
han fått 1T tackade iör de uppslag
möte för hb fdde i utsikt ett nytt
egentligt rS f 1S}mssioiL — NåS"ot
ställnin, av kvinnornas fram-

döma a yC^es dock ,e3 an visat sig,
över "svphJ- » ytterligare klagomål

vid arbeten för sta-
bsden VA,, dåliga arbetsförhål-^ glädiaudn ortiarande framkomma,
handlas itu Un1ntag, där kvinnorna

0 På fapUf016 torde snarare
^ eP botiriri 0^entn&arnas protester
5rbete- Men i, . onkurrens av billigt
ri0rilas frigövprro ar gj°rd till kvin-
n0ln Sa läne-p Mivlan.de stränga band,
Msfrihet och F i tillhaka deras ar-ktera åtminstn ands kvinnor kon-get. minstone en god följd av kri-

Gertrud Rodhe.

Kvinnorna under vapen —

en kulturfara.

Under ovanstående rubrik finnes in¬
förd i n:r 18 av tidskriften Forum en

artikel av fru Frigga Carlberg, som
förtjänar läsas i de vidsträcktaste
kretsar. Efter att inledningsvis ha be¬
rört tron på att kvinnornas växande
makt och inflytande skulle varsla om
den nya dag, som skall frälsa vår
olyckliga jord från blodskulden, över¬
går författarinnan till en granskning
av förhållandena, sådana de te sig i
verkligheten:
Att under sådana förhållanden som de nu

rådande, skriver fru Carlberg, då nationer¬
na kämpa den blodigaste kamp världen än¬
nu sett, även kvinnor kunna gripas av
stridslust och i vild förtvivlan över sitt
folks och sitt lands hotade existens gripa
till vapen, är endast naturligt och följd¬
riktigt i det kulturskede vi nn befinna oss.

I varje stor, epokgörande tilldragelse i
världen ha kvinnorna tagit del som stri¬
dande och — icke minst — som offer. Mån¬
ga av dem ha modigt och glatt lidit mar¬

tyrdöden för sin hänförelse. —

Författarinnan övergår så till ett färskt
exempel, Belgien, där kvinnorna grepo till
vapen vid försvaret av sina hotade hem,
men tillägger:
Det är kvinnornas sysslande med vapen

under fredstid, som är den stora faran. Det
börjar som lek, som sport, ett angenämt
tidsfördriv med en falsk nimbus av ung¬

domlig käckliet, mod och patriotism över
sig och utmynnar i — vad? —

Vart det leder visar författarinnan med

exempel från England, där förslag fram¬
kommit om en militäriskt organiserad
kvinnlig skyttekår, som vid behov skulle
ställas till krigsdepartementets förfogande
och hon fortsätter:
Den som ivrar för likställighet mellan

könen, står kanske härvidlag inför ett nog
så kinkigt problem. Det är ju fråga om
en för kvinnan ny yrkesutbildning, kanske
en ny förvärvsmöjlighet och — böra icke i
konsekvensens namn alla banor stå henne

Lyckligtvis finns det större synpunkter
än kvinnosaken, nämligen människosaken.
D. v. s. både mäns och kvinnors högsta ge¬
mensamma intressen. Kvinnofrågan är
endast ett led — ehuru onekligen ett av de
viktigaste — i den stora sociala rörelsen,
som arbetar för en bättre och värdigare
mänsklighet, en högre och finare kultur.

Att de kvinnor, som ävlas att få bruka
vapen, kunna drivas av ädla motiv, får
icke betvivlas. De vilja försvara sina hem,
heter det, försvara svaga och hjälplösa mot
råhet och övervåld. Vilken kvinna skulle
icke känna sig berättigad att skjuta ned
den soldat, som gjorde sig skyldig till nes¬

ligt våld mot ett barn t. ex., även om det
skulle kosta henne livet? Vet hon då icke
att hon har de rikaste tillfällen att taga
sig an dessa barns skydd under djupaste
fredstid och mot andra än soldater i krig?
Hon kan göra det långt effektivare ge¬

nom att arbeta för bättre sociala förhållan¬
den och en förnuftigare lagstiftning än ge¬
nom att skjuta ned en eller annan av för¬
brytarna. Detta slags värnplikt borde
kvinnan känna som sin första plikt och för
att fylla den behöver hon varken kunna
fäkta eller skjuta. Det finns ett ordspråk,
som visst har engelskt ursprung, att då ge¬
nomsnittsmannen säger: "Det är vackert
väder i dag, låt oss gå ut och skjuta nå¬
got", så säger genomsnittskvinnan: "Det är
något som lever — låt oss taga vård om
det."
Kvinnor och krig! Kvinnor och dödan¬

de! De begrepp orden representera stå som

oförenliga motsatser, som värme och köld,
som liv och död. —

Medlemmar av F. K. P. R. i Stockholm

få gratis avhämta ett exemplar av

Landsföreiiingens och lokalföreningar¬
nas nn utkomna årsberättelse å Röst¬
rättsbyrån, Lästmakaregatan 6.

Ur L. K. F, R:s årsberättelse.
Några siffror från 1911 års stadsfull¬

mäktigval.
I L. K. P. R:s årsberättelse för 1914

finnes införd en tabell utvisande delta¬
gandet i förra årets stadsfullmäktig-
val, utarbetad med stöd av inkomna
uppgifter från 46 F. K. P. R. För jäm¬
förelsens skull äro även siffrorna för
männens deltagande på samma orter
införda. Härav framgår att, medan
kvinnornas deltagande i allmänhet nå¬
got understiger männens, siffrorna för
de förra på många ställen likväl utvisa
en stigning sedan förra valet, och på
icke-mindre än 7 platser överstiger pro¬
centtalet röstande kvinnor de röstan¬
de männens. Detta är förbållandet i
Falun, Hjo, Kalmar, Mariestad, Sim¬
rishamn, Söderhamn och Sölvesborg.
Störst är skillnaden i Söderhamn, där
40.8 proc. av de röstberättigade kvin¬
norna begagnade sin rösträtt mot 28.2
proc. av de röstberättigade männen.
Det minsta antalet röstande kvinnor i
förhållande till röstande män visar
Strängnäs med 49.4 proc. kvinnor mot
90.0 proe. män. Därnäst kommer Ström¬
stad med 41.2 proc. kvinnor mot 74.8
proc. män. Medeltalet röster, som äges
av personer, som begagnat sin rösträtt,
är genomgående lägre för kvinnorna;
det ntgör 10.7 proc. för kvinnor mot 16.2
proc. för män. Antalet valda kvinnliga
stadsfullmäktige utgör 28 på 1.7 platser.
Av dessa voro valda av: de frisinnade
9, de moderata 9, socialdemokraterna 1,
vänster och socialdemokrater 1, de fri¬
sinnade och nykterhetsvännerna 1, de
borgerliga 1 och kvinnliga gruppen 1.
21 av de valda äro medlemmar av F. K.
P. R.

Örebro länsförbund

hade årsmöte den 11 april i Örebro, var¬
vid 17 ombud från 8 av länets 9 föreningar
voro närvarande. Års- och revisionsberät¬
telser upplästes, varjämte ansvarsfrihet för
1914 års förvaltning beviljades. Arbetsut¬
skottet omvaldes och består av fröken Maja
Forsslund, Kopparberg, ordf., fru Elsa
Perselli, Örebro, v. ord., fröken Clara Lundh,
Karlskoga, sekr., fröken Hilda Karlsson,
Örebro, v. sekr., fru Gerda Åström, Kumla,
kassaförvaltare, samt fru Selma Liljekvist,
Hallsberg. Revisorer blevo fröken Hulda
Hedberg och fru Hilda Ekman, Kumla.
Mötet beslöt trycka 100 ex. av länsförbun¬
dets stadgar och årsavgiften bestämdes till
10 öre pr medlém. Ombuden lämnade med¬
delanden av intresse från lokalföreningar¬
na, varvid framgick, att de flesta förenin¬
gar ägnat sig åt någon form av hjälpar¬
bete. Även dryftades utsikterna för direkt
rösträttsagitation och för bildandet av nya

rösträttsföreningar. I Laxå hoppades man
snart få en förening till stånd, och även
andra orter i länet ha bearbetats för detta
ändamål. Länsförbundet anslog en summa
för prenumeration å Rösträtt för Kvinnor
för länets sanatorier och badorter. Mötet
beslöt även verka för anskaffande av som¬

marhem för s. k. feriebarn från Stockholm
och Örebro. För att stegra kvinnornas in¬
tresse för sociala frågor framkom en del
förslag, hl. a. fröken Forsslunds, att för¬
bundet skulle anhålla, att Bergman-Öster¬
bergska fonden bekostade utgivandet av en

Vägledning i sociala och politiska frågor
att gratis utdelas bland kvinnorna. Mötet
uttalade därjämte önskvärdheten av lokal¬
föreningarnas samarbete med andra kvin¬
noorganisationer, exempelvis Vita Bandet,
där sådana funnes. Ett förslag att anord¬
na sjukvårdskurser avslogs, enär sådana
redan hållits på de flesta orter inom länet.

köpas ovillkorligen fördelaktigast hos

Fabrikslagret RECORD
82 Gamla Kungsholmsbrogatan 32 — Stockholm.

Tyska,Engelska
Franska, Ryska
Kunskaper i språk äro av största värde

för var och en. Den, som i tal och skrift
behärskar ett eller flera av de stora världs¬
språken, har alla utsikter att skaffa sig
en välavlönad och säker plats.
Språkkurserna vid vårt korrespon¬

densinstitut äro utarbetade med största
omsorg av akademiskt bildade språk¬
lärare och genomsedda av infödda
språkmän.
Ämnar Ni därför lära tyska, engelska,

franska eller ryska språken, börNi vända
Er till vårt korrespondensinstitut. Våra
kurser ha av fackmän och elever erhål¬
lit de amplaste lovord. Vårt 16-åriga,
framgångsrika arbete på korrespondens¬
undervisningens område bär vittne om
det stora förtroende, som kommit oss
till del. Bland våra elever ha flera, se¬
dan de studerat språk uteslutande efter
vår metod, avlagt realskole- eller student¬
examen i dessa ämnen.
Eder ålder eller boningsort utgöra ej

något hinder vid vår undervisning. Våra
avgifter äro anmärkningsvärt låga
och betalningsvillkoren synnerligen
förmånliga. Vårt korrespondens-
institut är det äldsta, största och
förnämsta i Sverige. Vi ha hittills
undervisat över 74,000 personer.
Skriv därför redan i dag efter pro¬

spekt genom att ifylla nedanstående ku¬
pong och sända den i öppet kuvert, fri-
märkerat med 4 öre!

Hermods

Korrespondensinstitut

Prospektbegäran

fleiiii: Kirrespondensiistitut
Österg. 57 C. Dir. H. S. Hermod. Malmö.
Sänd mig gratis och utan någon som

hälst förbindelse å min sida Ert pro¬
spekt över Edra språkkurser!

Namn:

Adr.:

Rösträtt för Kvinnor 207 15.

yya.i,
:

■ 4'

Under nykterketsdekattei
på onsdagen i Första kammaren erinrade hr
Carl G. Ekman under tal om det lokala ve¬

tot högerns ledare om att över de mest en¬

visa nej ha de största reformerna gått fram
till seger, såsom t. ex. rösträttsreformen i
Danmark, där den fulla medborgarrätten
tillerkänts såväl män som kvinnor. Talaren
framhöll därpå det orimliga i att högern
hos oss nekar kvinnorna rösträtt under den

förevändningen att hemmet är den enda
värld, där de kunna och böra verka, men
samtidigt avskär dem möjligheten att utöva
något inflytande på frågor, vilka liksom
nykterhetsfrågan är av avgörande betydelse
för denna samma världs lycka.

HdvakitfiraiB ÅRE8EERG och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

PERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.
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Malens Havsbads Restaurang
vid kurorten Malen, 3 min. fr. Båstads station.

Säsong 1 juni—1 sept.
rekommenderas.
Inneh. Nanny Holmstrand.

"Det oiöjliga, som låste ske."
Genom en stor del av den frisinnade

landsortspressen har gått en cirkulär¬
ledare, i en tidning undertecknad J.
B—tt, som i hög grad varit ägnad att
uppväcka förvåning och en högst be¬
rättigad indignation hos alla kvinnor,
som äro insatta i den fråga, varom
artikeln handlar. Under rubriken "Det
omöjliga, som måste ske" söker för¬
fattaren genom insinuationer och obe¬
visade påståenden — närmast med an¬
ledning av Rosika Schwimmers före¬
drag i Stockholm och kvinnokongres¬
sen i Haag — att kasta en skugga över
kvinnornas fredssträvanden, över kvin¬
norörelsen och alldeles särskilt över
rösträttskvinnorna. Vi nöja oss med
att ur den för övrigt rätt osammanhän-
gande artikeln anföra följande prov¬
bit:
Det är ju nämligen ett ofrånkomligt

faktum, att det stora flertalet kvinnor i
de kämpande nationerna med nästan lika
stor iver som männen ägnade sig åt den
chauvinistiska hetsen vid krigets utbrott
och därefter lika energiskt medverkat i
arbetet på att möjliggöra krigets fortsät¬
tande intill nationernas yttersta krafter.
Icke minst ha ledarinnorna av rörelsen för
kvinnans rösträtt i stormaktslanden upp¬
trätt som fullödiga "nationalister".
Var och en som någorlunda följt med

i den in- och utländska rösträttspres¬
sen vet att detta icke är sant. Om det
är några, som uppträtt och verkat i
motsatt riktning, så är det rösträtts¬
kvinnorna och just de ledande röst¬
rättskvinnorna såväl i "stormaktslan¬
den" som i de små länderna, i de krig¬
förande såväl som de neutrala. Detta
har också i en artikel i Sundsvalls Tid¬
ning, där samma cirkulärledare fun¬
nits införd, med "ofrånkomliga fakta"
bevisats av fröken Elin Wahlquist, som
i kronologisk ordning från dagarna
närmast efter krigsutbrottet och till nu
redogör för vad som av Internatio¬
nella kvinnorösträttsalliansen och dess
ledande kvinnor i olika länder åtgjorts
såsom protest mot kriget och till för¬
mån för freden, en i sanning impone¬
rande lista. Fröken Wahlquist påmin¬
ner om att Internationella kvinnoröst¬
rättsalliansen är "den enda internatio-
nélla förbindelseled, som ej avslitits av
de lidelser världskriget framkallat",
och hon nämner Jus Suffragii, den in¬
ternationella rösträttstidningen, som
genom sin hållning i dessa prövande
tider förvärvat sig hela den internatio¬
nella kvinnorösträttsorganisationens
beundran och tacksamhet och kan stå
som ett mönster för andra tidningar.
"Dessa kvinnosträvanden i fredens

och kulturens intresse ha ännu ej läm¬
nat några spår i världshändelserna",
säger fröken Wahlquist. "Men de äro
dock, tyckes det mig, så gott som den
enda hoppfulla glimt i allt det hat och
all den blodsutgjutelse, som står som
en tjock dunst över världen." Vi in¬
stämma med fröken Wahlquist.

Ett leve för Danmarks nya grundlag
utbragtes från åhörarläktaren i folketinget
den historiska 23 april, då Danmarks kvin¬
nor finge rösträtt. Den som bröt mot den
traditionella tystnaden var den danska
kvinnorörelsens nestor, hedersordföranden
i Dansk Kvindesamfund, den nu 79-åriga
fru Jutta Bojsen-Möller. Politiken, som om¬
talar händelsen, säger att det var riktigt,
att det första levet för den nya grundlagen
utbragtes av en kvinna och att denna kvin¬
na var fru Jutta Bojsen-Möller.

Söllers "English Scheel"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 86.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

1 villa i Mölle
uthyras 2 möblerade rum, det ena med bal¬
kong. Egna ingångar. Härlig utsikt. Pris för
varje rum 75 kr. för sommaren. Närmare ge¬
nom »Å.» Ängelholm.

Maskinmärkningf
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg.

Riks Tel. Norr 811. Allm. Tel. 11905.

itxf
'jggmagftiaer'

[ Lika bra och bättre än de
bästa utländska i afseende
å konstruktion, hållbarhet,
samt lätt och tyst gång.

Prisbilliga.
Obs.! Förmånliga
afbetalningsvilkor.

Modemagasinet
100 Drottninggatan 100
REKOMMENDERAS.

Moderata priser. Allm. Tel. 12392

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

FÖRLOVADE.
Smtilcfull mötileritig:.

Ingen som skall sätta bo får försumma att
begära skisser och fotografier från

Hnltkrants renoverinp-atelier
Arvika. Rikst. 241.

Obs. Endast verkligt gamla pietetsfullt renove¬
rade möbler uti allmogestil och högre stilar, syn¬
nerligen lämpl. för Matrum, Vardagsrum, Hal¬
lar, Villor. Fina referenser och intyg från
belåtna köpare på begäran..

Louise Blomberg
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39
REKOMMENDERAS

Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

Hur man gör gott.
Tidningen Ny Tid i Göteborg har avslö¬

jat förhållandena vid tillverkningen av
majblomman, vilka äro sådana att de i
sanning ge anledning till reflexioner: me¬
dan man med ena handen söker minska ett
samhällsont ökar man ett annat samhälls-
ont med den andra. Här som på så många
andra områden är det kvinnorna, som få
sitta emellan, det är den kvinnliga arbets¬
kraften, som exploateras. Arbetet utföres
på ackord, och till arbetet användes unga
flickor i 17 å 19 års åldern. Priset som be¬
talas är kr. 1:10 pr 1,000 blommor oeh ar-
hetsförtjänsten uppgår i allmänhet till 5
å 6 kr. pr vecka, undantagsvis till 7 kr.
Arbetsgivaren erhåller 7 kr. pr 1,000 blom¬
mor, och det antas att han på en enda
säsong gör sig en nettovinst, som kan skri¬
vas med femsiffrigt tal.

FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER
Rikstel. 9649. 9 Gref-Thuregatan 9 Allm. tel. 9649.

REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K- P* Ä« erhålla rabatt.

AFFÄRSREGISTEB
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Obs. Syster Frideborgs
Sjuksköterskebyrå

A ven Sjukhem
R. t. Vasa! Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

Ivar Grönqvist
HERB- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes.

SKÅNSK MAT
PensionatMalmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Halvbad

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Tel. 1547

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- oeh flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barnmorskati

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

O. F. Nordströms
A. T. 11806 DAMSKRÄDDERI A. T. 11806

47 Westerlånggatan 47, 2 tr.
Modernt snitt! Snabbt utförande! Billigaste priser

en

STrida Jansson,
HEMBAGEuj
14 Kommendörsgatan 14

Beställningar å tårtor och NamnsdaeRk«tn.
, Allm. Telefon 29 81 01

Damgarderob
48 Upplandsgatan 48

ALLM. TEL. 287 25 — STOCKHOLM
REKOMMENDERAS.

Blusbeseren "SVEA1
57 Karlbergsvägen 57 (hörnet av

Allm. Telefon Vasa 88 L
Beställningar å finare oeh enklare

och blusar.
Förstklassigt arbete garanteras

VAR OCH HUR?Grevturegatan 24 B

RÅDRRÅGNINGSBYRA
ASärsförmedlingar, uthyrningar m m

Juridiskt biträde lämnas.

A. T. 181S(
r. t. 12680. Anna M. Rettig

DAMERNAS
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla åldrar»
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisniiig till '
SVENSKA BOKEXPEDITIONBI

STOCKHOLM C.

JACOBSONS VÄLKÄNDA
• TAPISSERI-AFFÄR |
24 B Grefturegatan, vid Tattersi
10 % RABATT — I VAROR - FRITT l'ÅL

3apidisha Inkasso- S
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. Effektivaste;
Inkasseringsbyrå. Rättegångar, soliditetsnpplys- j
ningar, boutredningar, skilsmässor och allajurldists ]
uppdrag. Billigt o. punktligt. R.1.1105 A.t. Br.3515, j

■..■.....Mil!

A. IM. PETTERSON
S:t Paulsgatan 2 B, Allm. Tel. 80114

Försäljer och reparerar KÄPPAR och PARAPLYS
Renovering av Galanteri- och Konstarbeten av te.

Sköldpadd oeh Pärlemor m. m.
Välgjort arbete garanteras.

DAIMUSR! SEN HIT! "i
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21 ni tr., tillklippnings- och avpror-

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva eller ss-
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar med undaMg
av Lörd. från 10 f. m. till 8 e. m., dessutom Tisd. oeh Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

i Parasoller, Paraply®
& Käppar
nu inkommet i

Golfkappor
Nyheter för våren i silke, ylle och bomull.

Malmö Trikåmagasin
CECILIA AHLSTRÖM

Rikstel. 1152. Amiralsgatan 17

Rösträtt för Kvinnors
tionde nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Där deras plats borde varit.
Internationella kvinnokongressen i Haag 28—30

april. Av Anna Holm.
Omvägar. Av Owen.
Den grymma läxan. Ree. av G. H.-E.
Förvärvsverksamhet — en förödmjukelse. Av Val¬

borg Ulrieh.
Blommor. Av Anna Lenah Elgström.
Herr Laurins aftonbön. Av Jus Suffragii.
Do engelska kvinnornas krigstjänst. Av Gertrud

Rodhe.
»Kvinnorna under vapen — en kulturfara.»
»Det omöjliga som måste ske.»

LOTTEN
PARAPLYMAGASIN
Drottninggatan 78 A.

OBS.! Ett parti PARASOUJ
sedan förra året bortslump
halva nriser. —-

\gnfsbrikf*
största

Arviks Wa,

alfa'°soit«» b*'"4

Stblm 4»4i
Begär priskurant även å Knflag^——"

Å. WAHLGR®11
SLAKTERI & CHARKBTE®

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 30 54. W* »»"'

filial:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Stockholm Ivar Hsggströma BokOT



IROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.
--—

iv, ÅRG. STOCKHOLM, 1 JUNI 1915. N:r 11.

rösträtt FÖR KÅZT5FNOR
„tkommer den 1 och 15 i var månad.

Aktion och Expedition: 6 Lästmakaregatani
aktionstid: onsdag och lördag kl »/tS-VtL
Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.Bei, Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm,
enumeration genom posten:
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 ore.

För utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex¬

ar det mest under tider av

mörker ock depression, som organisa-
visa prov på sin inneboende

växtkraft och hållbarhet. Det som
vält med svaga rötter ryckes upp av

, men det som rotat sig fast,
som tätt utstå såväl de vassa hagel¬
ärarna som de hårda vindarna, som

i med- och motgång och även
och gisselslag förmått lägga

i tum till sin egen växt, det knyter
g allt fastare, härdas alltmer i kam-
M och förblir obesegrat — trots allt.
Ir det förmätet att ge den kvinnliga
rösträttsrörelsen en plats bland dessa
irganisationer, som utgöra livets tri-
imferande kraft över död och förin-
else?
Vittnar inte den nyligen hållna
redskongressen i Haag, till vilken ini-
v tagits från rösträttens pionjärer,

ittuar inte kvinnornas hjälparbete, de
Mf under krig och förödelse länderna

uppspirande rösträttsföreningar-
$a> att just nöden, olyckorna och be¬

eren, den hotade världskulturen ocha nedtrampade livsvärdena tvinga
'anorna att hålla allt fastare sam-
°ck att över länder och hav spän-
en kedja av samhörighet och ide-
ro'soni ännu håller världsbyggna-
samman.
fånar c^et till att tro? frågar den
> som ser jorden och dess liv

0 as. Men kanske är det största
1 -vmnorna just det, att de, trots

1 e»s vittnesbörd, förmått hålla
. ro brmnande. Ty miste männi-

Sy ('a ^He världen i spillror.
videts

Pannor ha kvinnorna mot

fredsvili Pansarnf-Ve Proklamerat sin
dräkt, s& s*n internationella en-

slåi-11* m na^onalhatets rykande
'a?a. En p mec^ en ^ar oc^ lysande
bränna ? ,S°m. varmer ulan att
,Jled »lin r," dödande hjärtan och

ha de'irT11^3, ^^nsioner krossa-
maniska l°CV det högsta en
bån nuet w k°mma tiU> at* hortsebortse fråp alla pei.sonliga

JLen dc l<vitinor, som i dag sträva efter att höja
sin egen självtillit och sin egen uppgift i familjen och
samhället, de vill^a, såsom många redan gjort, l<ämpa
sig fram därtill genom tusen svårigheter, och som
nu fordra att man ocl<så för dem sl<all erkänna idea*
lens upphöjdhet, arbetets adel och deras ansprål{
på rättvisa, de äro icl^e "feminister", de äro kvinnor,
de sanna kvinnorna.

^

Eleonora Duse.

önskemål, för att i stället bygga upp

framtiden, den framtid, som måste
tryggas för det kommande släktets
skull.
Rösträttskvinnornas tro på framti¬

den har icke blott varit ofruktbara
drömmar. De ha gripit in var helst
deras hjälp påkallats, och hos många,
som förut likgiltiga följt med ström¬
men, ha de väckt intresset, känslan av

ansvar, betydelsen av att vara medbe¬
stämmande i sitt lands öde, inför vil¬
ket man inte har rätt att proklamera
sin egen vanmakt. Nu i sommar, un¬
der årets vackraste ocli mest löftesrika
tid ges det ett tillfälle för alla dem
som arbeta under rösträttens banér att
få mötas och utbyta tankar, få nya in¬
tryck och kraft till fortsatt arbete för
sin rättfärdiga sak genom att bevista
det sommarmöte, som genom Huskvar¬
na F. K. P. R:s gästfrihet kommer att
äga rum därstädes den 19 och 20 juni.
Det är att hoppas att sommarmötet

får en mycket livlig tillslutning. Detta
är av stor betydelse, inte bara för del¬
tagarna själva, utan för hela sakens
framgång, ty i rösträtten fordras arbe¬
te, arbete inte bara av dem som sitta i
styrelserna och som bära all dagens
möda, utan av varje enskild individ,
som i sin stad och på sin ort har ett
verksamhetsområde, kanske nog så
hårdarbetat, men därför eggande till
allt vidare ansträngningar.
Sommarmötet blir en vilo- och sam¬

lingspunkt för dem som arbetat, en ve¬

derkvickelse för dem som äro trötta.
De som ho i avlägsna delar av landet
kunna här få tillfälle att höra våra
främsta rösträttstalare, inte i tillbom¬
made lokaler, fastän Huskvarna F. K.
P. R:s egna hus, vad samlingslokal be¬
träffar, tillgodoser stora fordringar,
utan, om vädret tillåter, med himlen
till tak och jorden till fotapall, varför
utrymmet kan beräknas för snart sagt
hur många som helst. Och må de kom¬
ma! Från norr och söder, från öster
och väster, alla dessa, som, enade i

Den nya äktenskapslapn
är nu av riksdagen definitivt antagen,
därigenom att båda kamrarna bifal¬
lit lagutskottets sammanjämkningsför¬
slag.
Trolovningsparagrafen föranledde,

som bekant, en synnerligen livlig de¬
batt i båda kamrarna. Lagutskottet
hade liksom både lagberedningen och
K. M:t föreslagit följande lydel¬
se: "Trolovning är sluten, då man och
kvinna överenskommit att ingå äkten¬
skap med varandra." Denna lydelse
antogs oförändrad av Andra kamma¬
ren, men av Första kammaren med föl¬
jande av hr Thyrén föreslagna tillägg:
"och gjort denna överenskommelse kun¬
nig eller ock skriftligen sig 'förbun¬
dit." Hr Thyrén, eller i varje fall hans
kammare, hade emellertid härvidlag
blundat för den konsekvens av paragra¬
fen, som har att göra med bestämmel¬
sen i promulgationslagens § 8 om att
"Barn, som är avlat i trolovning eller
vars föräldrar efter barnets avlelse in¬
gått trolovning med varandra, är äkta
barn." Man får anta, att det i mycket
var för att säkra den äkta ställningen
för de barn, vilkas föräldrar varit för¬
enade i en varken kungjord eller skrift¬
ligen överenskommen trolovning, som
utskottet i sitt sammanjämkningsför¬
slag frångick den thyrénska första-
kammaruppfattningen och i stället
stannade vid den ursprungliga av An¬
dra kammaren biträdda lydelsen.
Vad den särskilt bland kvinnorna

så omdiskuterade 3 §:s 1 punkt beträf¬
far, avsedd att ersätta bestämmelserna
om de o fullkomnade äktenskapen, så
kan man säga, att kvinnornas fram¬
ställningar på det hela taget vunnit
beaktande. För det fall att under tro¬
lovningstiden kvinnan blivit hävdad
av mannen ocli trolovningen sedan
bryts huvudsakligen genom mannens
skuld, skall den utsträckta skade¬

känslan för en stor sak och lyckliga i
medvetandet att få vara med om att
från kvinnosläktet lyfta en av dess
tyngsta orättvisor, till allt vidare kret¬
sar vilja sprida kunskapen om röst¬
rättens medel och mål, vikten av att
i hemmets, såväl som i statens angelä¬
genheter, kvinnorna göras medansva¬
riga.

ståndsskyldigheten för honom inträda
endast under förutsättning, att kvin¬
nan blivit rådd med barn. Utsträckt
skadeståndsskyldighet vid allenast
hävd, då mannen huvudsakligen är
vållande till trolovningens upplösning,
är sålunda utesluten. Som synes är
det antagna sammanjämkningsförsla¬
get här av samma innehåll som utskot¬
tets ursprungliga av Andra kammaren
biträdda förslag. Första kammaren
fick sålunda frånträda sin vid huvud-
debatten intagna ståndpunkt att låta
den utsträckta skadeståndsskyldighe¬
ten omfatta, ej blott hävd under trolov¬
ning — oberoende av om kvinnan bli¬
vit mor — utan även hävd före trolov¬
ning.
År mannen i detta fall vid hävdandet

under 18 år, inträder ej den utsträckta
skadeståndsskyldigheten, utan han blir
i sådant fall ej ersättningsskyldig i vi¬
dare mån, än om kvinnan ej blivit rådd
med barn. Åldern var i den kungl.
propositionen i motsvarande fall be¬
stämd till 21 år.
I sammanhang härmed bör anmär¬

kas, att riksdagen i skrivelse till K.
M:t anhållit, att i sammanhang med
behandlingen av frågan om reglering
av de utom äktenskap födda barnens
rättsliga ställning måtte verkställas
utredning, på vilket sätt genom lag¬
stiftningens försorg en förbättrad
rättsställning må kunna i olika hän¬
seenden beredas sådana barns mödrar,
särskilt i de fall, då hävdandet skett
under trolovning eller under äkten¬
skapslöfte, samt att K. M:t därefter
måtte framlägga de förslag, vartill ut¬
redningen kan föranleda.
Andra ändringar att omnämna är

dels, att tiden, inom vilken efter verk¬
ställd lysning vigsel skall äga rum,
blivit fastställd till 4 månader i stället
för av utskottet först föreslagna och
av Andra kammaren beslutade 3 måna¬
der mot av Första kammaren beslutade
6 månader, dels att uttrycket "separa¬
tion" utbytts mot "hemskillnad".
Utskottets förslag, att i 7 kap. införa

bestämmelse om att makarna vid vite
av fängelse eller böter kunna förbju¬
das att under det separations- eller äk¬
tenskapsskillnadsmål är anhängigt,
eller sedan det dömts till separation,
hesöka varandra, vann redan vid hu-
vudbehandlingen båda kamrarnas bi¬
fall.

Den 5 juni bör firas även i Sverige.
Meddelande från V. U.

Utom de i cirkulär N:r 108 föreslagna
åtgärderna för att även i Sverige spri¬
da kunskap om de danska kvinnornas
rösträttsseger föreslår V. U., att i hu¬
vudstaden varande medlemmar av

svenska rösträttsföreningar på aftonen
den 5 juni samlas för ett gemensamt
högtidlighållande av den för hela nor¬
dens kvinnor så betydelsefulla dagen.
Närmare underrättelser om tid och
plats m. m. komma att lämnas genom
annonser i de dagliga tidningarna
samt å Rösträttshyrån, där anteckning
för deltagande kan ske.

Ana
10 j ^re e^er texten, 12 öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm.nmWÄ kvartals 5 % rabatt.

ra I östrätt fön Kvinnor.
Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 "/» rabatt,

tillö"-» 7° rat>att. För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-
'"'"'■'■'••■««■•...„.„„r Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. Iför annonsavdelningen: Rikstel. Norr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9 f! m. och 7 e. m.""""■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Il ■■llIB|iaiaBHBBRBIBVIinRlllII!i|R3ISIIHIIBBBIIIIHIIBOBBBBBIIRliamiaiBPilBI!lllK ■■ ■ ■ ■ ■ ■ 9 ■■■ 19 8 ■ ■ IBB ■ B B B Br 8 9 ■ 8 ■ IIB 81B B B B ■ ■ B ■ ■ B ■ 8 8 ■■8 B ■ B B ■■■ ■ BBE■■■ ■ 88888!■■■■■■■■■■a



RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

LAGBRSON8

SKOmAGASIN
(Jakobsgalan 18 - Fredsqatan 8

L. K. P. R:s verksamhet
under 1914.

Årsberättelsen för Landsföreningen
och lokalföreningarna för kvinnans po¬
litiska rösträtt har nu utkommit. Årets
stora händelse inom rösträttsvärlden
borde ju, och det med rätta, ha varit
den imposanta opinionsyttringen med
dess slutresultat av 351,454 namn. Men
den kom att undanskymmas, dels av de
inre politiska händelserna under årets
förra del, och i ännu högre grad av
den utrikespolitiska situationen under
dess senare. Som en följd härav har
årsberättelsen, och särskilt lokalföre¬
ningarnas årsberättelser, kommit att
starkt präglas av det arbete, som så
gott som alla rösträttskvinnor utfört
för att i sin mån mildra följderna av
den rådande kristiden och bidraga till
landstormens och sjukvårdens utrust¬
ning.
Genom F. K. P. R:s initiativ, och i

samarbete med andra kvinnoförenin¬
gar har sålunda Kvinnornas uppbåd
bildats på ett 30-tal platser, och i övrigt
ha rösträttsföreningarna livligt delta¬
git i arbetet för landstormen och Röda
korset samt i annat hjälparbete. Så
sitta ett 40-tal av F. K. P. R:s medlem¬
mar i kommunala livsmedels- och ar¬
betslöshetskommittéer, och en har varit
medlem av statens livsmedelskommis¬
sion.

Av de 401 representanter, som under
1914 sutto i centralstyrelsen, voro 143
föreståndarinnor och lärarinnor i sam-,
elementar- och folkskolor, 3 seminarie¬
adjunkter, 15 fil. d:r, jur. och fil. kand.
samt fil. mag., 1 docent, 2 läkare, 4 för¬
fattare, 2 konstnärer, 2 redaktörer, 1 di¬
rektör, 1 fabrikör, 16 handlande, 19 tjän¬
stemän i post, telegraf och bank, 4 foto¬
grafer, 4 gymnastikdirektörer, 5 barn¬
morskor, 2 sömmerskor, 1 sjuksköter¬
ska, 1 typograf, 1 kemist, 1 organist, 2
småbrukare, 1 barnavårdsinspektör, 1
Prokurist och 1 kontorist.
Av uppgifterna i årsberättelserna,

som dock ej alltid röra sig med fullt
exakta siffror, framgår, att omkring 650
(517 under 1913) medlemmar av L. K.
P. R. inneha kommunala förtroende¬
uppdrag, därav 70 stadsfullmäktige.
Dessutom sitta 2 å 300 i pensionsnämn¬
derna och ett 40-tal i styrelsen för män¬
nens politiska organisationer.
Den egentliga föredragsverksamhe¬

ten har naturligtvis varit vida mindre
än under det stora namninsamlings¬
året, men icke desto mindre har upp¬
lysningsarbetet pågått, och föredragen
i de Bergman-Österbergska samhälls-
kurserna ha varit talrikt besökta.
På hela arbetet för rösträtten under

1914 kan tillämpas de ord, varmed en
F. K. P. R. avslutade sin årsberättelse:
"I övrigt har föreningen levt en stilla,
men därför ingalunda tynande till¬
varo. Den svåra tiden har visserligen
förlamat handlingskraften, men icke
intresset för rösträttssaken."

Ezaline Boheman.

Eva Kamstedt docent vid Stock¬

holms högskola.

Liksom förut universiteten i Uppsala
och Lund, har nu även Stockholms hög¬
skola fått en kvinnlig docent, i det att
fil. dr. Eva Ramstedt förordnats till
docent i radiologi. Efter avlagda exa¬
mina i Uppsala studerade dr. Ram¬
stedt vid Sorbonne i Paris och var där¬
vid bl. a. Nobelpristagaren madame
Curies elev. Hon har under de sista
åren tjänstgjort såsom amanuens vid
Nobelinstitutet i Stockholm.

A,-B. JOHN T. LOFGREN & C:i Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Kungl. Hofleverantör ■ Siåeu-& Ylle-Klådningstyger
Riket. 4 29 Freilsiiaiau 3, StocklioI.ni. a. t. so» PrOTCTl . landsorten sändas gratis o. franco.

De svenska kvinnornas tredje allmänna röst¬
rättsmöte i Huskvarna 19 ocli 20 juni.

Program:

Lördagen den 19 juni kl. 10 f. m.
Halvenskilt möte, till vilket alla med¬

lemmar av F. K. P. R. äga tillträde.
Lokal: F. K. P. R:s hörsal.

1. L. K. P. R:s ordförande öppnar mö¬
tet.

2. Diskussion:
I. Vad kan göras för att övervinna det

sista sega motståndet mot kvinnans
politiska rösträtt i vårt land?
a) hos männen;
b) hos kvinnorna.

II. Vad kan göras för att motverka
kristidens inflytande på rösträttsrö¬
relsen?

3. Redogörelse för kvinnornas inter¬
nationella fredskongress i Haag:
Friherrinnan Ellen Palmstierna.
Om tiden medgiver beredes mötesdel¬

tagarna tillfälle att efter diskussions¬
mötet bese skolorna och Huskvarna¬
fallen.

Kl. 7 e. m. -

Offentligt möte i Stadsparken.

rösträtts-

4.

Musik.
De danska kvinnornas
seger: fröken Sarah Orth.
Kvinnorna och kriget: fröken Anna
Whitlock.
Rösträtt och rashygien: fru Gerda
Hellberg.'

5. När kvinnorna vakna: fru Augusta
Widebeck.
Efter det offentliga mötet intages

tésupé i parken, varvid alla främman¬
de mötesdeltagare äro Huskvarna F.
K. P. R:s gäster.

2.

Söndagen den 20 juni kl. 1/210 f. m.
Utfärd med ångbåt till Visingsö.
Kl. i/212—1.45 e. m. öns sevärdheter

förevisas.
Kl. 2 e. m. Stort offentligt möte vid

Slottsruinen.
1. Sång av Huskvarna Hembygdskör.

Hälsningstal av Huskvarna F. K.
P. R:s ordförande.
Kvinnovilja och kvinnomakt: frö¬
ken Ellen Key.
Sång.
Hur man kan trygga en varaktig
fred: fru Anna Wicksell.
Sång.
Kl. 4 e. m. Gemensam middag.
Kl. 5 e. m. Återfärd till Huskvarna

och Jönköping.

6.

8 e. m.

i Jönköpings Stads-
Kl. V;

Offentligt möte
park.
1. Världsfreden och kvinnorösträtten:
fru Elisabeth Wsern-Bugge.

2. Då fosterlandet kallar: fru Ella Bil-
ling.
Efter det offentliga mötet avskeds-

samkväm i Stadsparksstugan, vid vil¬
ket Jönköpings F. K. P. R. utövar
värdskapet.

Måndagen den 21 juni kl. 10 f. m.
Sammanträda länsförbundens ordfö¬

rande jämte V. U. till enskild överlägg¬
ning i F. K. P. R:s hörsal, Huskvarna.

Upplysningar om mötet.
Anmälan om deltagande i mötet bör

ske snarast och senast den 12 juni un¬
der adress: Rösträttsmötet, Tormenås,
Huskvarna, och insändes mötesavgift
kr. 1:— samtidigt med anmälan.
Rum erhållas antingen i pensionat

eller hos privatpersoner till kr. 1.25 å
2: — per dag. Delat rum till reducerat
pris. Ett begränsat antal deltagare
kunna erhålla avgiftsfria rum i Hus¬
kvarna eller Jönköping.
Då inga större restauranger finnas i

Huskvarna anordnar mötet en särskild
matservering i Idrottshuset fr. o. m.
fredag afton den 18 juni t. o. m. mån¬
dag den 21 enligt nedanstående pris:

Frukost 0.75
Middag .. 1.50
Supé 0.75
Kaffe med smörgås 0.60

Dessutom serveras i Perssons Pen¬
sionat middag å 1 kr. för ett begränsat
antal gäster.
Middag serveras under Visingsöfär-

den antagligen ombord å båten till ett
pris av kr. 1.75. Ett mindre pensionat
finnes å ön.
De som efter mötets slut önska före¬

taga turistfärder i Vetterns omnejd er¬
hålla kostnadsfria råd och upplysnin¬
gar genom Vetterns Turistförenings lo¬
kalombud, Jönköping.

Tågtider:
Från Jönköpings östra till Huskvarna

avg. 6.00, 8.45, 12.00 f. m., 2.55, 4.10, 6.05, 7.45,
9.20 e. m. 10.15 e. m. lör-, sön- och helgdag.
Från Huskvarna till Jönköpings östra

avg. 7.10, 9.25 f. m., 1.00, 2.10, 3.25, 4.40, 6.40,
8.15, 9.50 e. m. 10.40 e .m. lör-, sön- och helg-

Ännu en gång
fästa vi våra läsares uppmärksamhet
på de uppmaningar, som utgått från
Göteborgs F. K. P. R. till föreningar
och enskilda att i tid insända sina re¬

kvisitioner å den till julen utkomman¬
de Rösträttskalendern, som Göteborgs¬
föreningen på centralstyrelsens upp¬
drag åtagit sig att redigera. Helt sä¬
kert finns det icke någon förening, om
än så liten, som icke skall kunna av¬
yttra åtminstone ett par dussin exem¬
plar. Men för att kalendern skall kun¬
na komma till stånd, är det nödvän¬
digt att redan nu kunna bestämma en
viss minimiupplaga, och detta kan icke
göras, förr än beställningar från alla
föreningar inkommit. På upplagans
storlek beror det också, om den för re-
setalarefonden avsedda vinsten skall
bli verklighet.
Rekvisitioner ställas till fröken Hil¬

dur öijer, Göteborg 1.

En av hörnstenarna
i ett tidningsföretag är annonsavdel¬
ningen. Från denna regel utgör icke
Rösträtt för Kvinnor något undantag.
Genom sitt låga prenumerationspris är
tidningen för sin ekonomi i hög grad
hänvisad till den inkomst, som en väl
upparbetad annonsavdelning kan in¬
bringa. Men för att utvecklingen skall
kunna hålla jämna steg även på den¬
na avdelning, fordras det att läsekret¬
sen känner sig solidarisk med sin tid¬
ning och stöder dess annonsörer. För
att utveckla Rösträtt för Kvinnor till
ett gärna anlitat annonsorgan, och det¬
ta är en av betingelserna för att und¬
vika förhöjning i prenumerationspri¬
set, är växelverkan mellan läsekrets
och annonsörer nödvändig. De, som
ekonomiskt stödja oss genom att an¬
nonsera i våra spalter, ha å sin sida
rätt att fordra, att vi ekonomiskt stöd¬
ja dem genom att själva anlita deras
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»För allmännyttig verksamhet,)
Ordföranden i Landskvi

föreningen och Norske kvinders saufe
förening fru F. M. Qvam har av ku»
Haakon utnämnts till riddare av S:t 0 '
orden I klass.
Genom sin stora politiska klokhet

sin eminenta organisations- och ledareii;.
måga har fru Qvam haft stor del
Norges kvinnor så snabbt tillerkänts
rätt och valbarhet i samma utsträcka«
som de norska männen. Man har lut
henne vid generalstabschefen, som

planerna och dirigerat frammarschen, t
kaså är det främst henne, som

eningen har att tacka för det lysanae iesii
tatet av dess 20-åriga verksamhet,
förening har inriktat sitt förnämsta arte
på tuberkulosens bekämpande, men k
även ägnat sig åt verksamhet i Röda te
sets tjänst samt åt utbildning av sjukste
terskor. Det är en betydande
som här, genom tilldelandet av S:t
ordens riddartecken, vunnit officiellt erkte
nande.

klst om i

tadet äi

Från Amerika.

Nyligen berättades det, att
Freneh genom vad han sett av kvinnorna
duglighet och organisationsförmåga
kriget, blivit omvänd till kvinnorösträtts
och även från Amerika ha vi en liknank
händelse att notera. Där gäller det ea c
Lawrence Abbott, vars mor under sei
var ordförande i New Yorks antirösträfe
förening och vars far även gjort sig
som motståndare till rörelsen. Någi
fiytanden från hemmet ha alltså inte toji
mr Abbott till hans nuvarande
och han berättar själv, att det är
heter från det verkliga livet som övertyg«
honom om betydelsen av kvinnans
rösträtt. Mr Abbott, som arbetar
ra sociala föreningar, nämner ocks
gjort ett mycket starkt intryck på hon®
att av alla de kvinnliga industriarki«!
och affärsbiträden han kommit i
med, ingen enda visat sig likgiltig för ro-'
rätten.

I trots av krigets stormar och all
hinder ett oblitt öde rest i kvinnornas
vinner rösträttsrörelsen alltjämt w
Mrs Chapman Catt påvisar att de
i Amerika som infört kvinnoros
utgöra 56.4 procent av hela Foren a
ternas jordareal. "Vi äro övertyga e,
ger hon, "att med ännu en smula <
strängning och uppfostran
fördomar att få vika för v r
lika rättigheter för män och v ^

affärer och även
åt andra

rekommen^era

Således: glöm ej att även J»
märksamhet åt annonsa . ^
Rösträtt för Kvinnor och 1 nlriruisirau rui rV5 skriver
åberopa tidningen, da b | ; ;
ter kataloger och pnskura» »
minst vid personliga beso
Det finns tusen sätt at

rättsarbetet. Det har a
av dem. -
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

av skattebetalande

tedra Stockholms kvinnor
effektivt gatuskydd.

rinn kvinnoföreningar, däribland även
v K. P> K., ha med anledning

'alltmer tilltagande osäkerbeten på
tor, som bl. a. tagit sig ut-

, j n» «in tid omtalade automobil-
yft 1 A® ^

till överståthållarämbetet

[7skrivelse, vari framhålles, att deti kvinnorna borde äga rätt att fordra,
#ör ringa grad kommer dem till del.
j,beter vidare i skrivelsen:

icke endast hända, att en kon-
fopr en ganska närgången för-

:USn även att han, när han anmo-
att träda emellan, visar sig icke for¬
att en förnärmelse ägt rum. Det synes

::,f5r som om konstaplarna i allmänhet
åsikten, att männens uppträdan-

ki detta fall är något, som kvinnor höra
Ljraga, eller ock torde konstaplarnas in-
litioner vara ofullständiga. Den enda
tå som anvisas, är i regel den, att den
uijitade skall väcka åtal, något som na-
urligtvis förefaller motbjudande för en
pon, som anser självfallet, att ordnings-

is ingripande borde ge henne det
hon behöver,

lättare än genom åtals väckande för
torde vara att i lagen finna

genom den paragraf, som talar om
av förargelse på allmän plats,

«Ist om denna paragraf tydes så, att be-
det är straffbart, även om det endast
tignat att väcka förargelse. Så tillämpad
en av vårt lands större städer, Norrkö¬

ping. har den visat sig av särdeles god
Éan.
Ti kvinnor i Stockholm, heter det till
'of, våga tro, att ett sådant system vore

även i huvudstaden. Även om

oge en kostnad, vilken dock icke be-
hli alltför betungande, tro vi oss så-

sfflskattebetalande äga rätt att fordra, att
itt skydd anordnas, som försäkrar oss, att
fen tid på dygnet som helst, oförnärma-
e oeh i fred färdas på vår stads gator.
Skrivelsen har remitterats till polismästa-
»vilken i sin tur delgivit den till veder-

distriktskommissarier med infor-
v yttrande.

Redogörelse för Haagkongressen.
Det möte, på vilket tre talare skulle

framlägga sina intryck från Haagkon¬
gressen, och som var utlyst att äga rum
å K. F. U. M:s lokal i Stockholm den
19 maj, blev mycket talrikt besökt; redan
före den utsatta tiden var salen i det när¬

maste fullsatt. Efter några hälsningsord
av fröken Axianne Thorstensson, den sven¬
ska kongresskommitténs ordförande, he¬
stegs talarstolen av fröken Emilia Fogel-
klou, som i ett poetiskt och stämningsfullt
anförande talade om de idéer, vilka växt
sig så starka hos kvinnorna, att kongres¬
sen till följd därav kunnat bli en möjlighet
och ett hos många känt behov. Talarinnan
påminte även om kvinnorörelsens pionjär,
Fredrika Bremer, som redan efter Krim¬
kriget i "Times" framlade en protest där¬
emot och citerade som slutord några rader
ur samma skrivelse. Nästa talare var frö¬
ken Anna Kleman, vilken, såsom medlem
av resolutionskommittén, redogjorde för
det arbete, förknippat med stora svårig¬
heter, kommittén fått sig ålagt, och där så
många synpunkter måste vägas, innan de
kunde få sitt slutgiltiga uttryck. Till re¬

solutionerna, som ordagrant upplästes, fo¬
gade fröken Kleman en del randanmärk¬
ningar och intressanta uttalanden om olika
medlemmar av kongressen samt betonade
den rörande enighet, som från början till
slut varit förhärskande vid förhandlin¬

garna.

Fru Elisabeth Wcern-Bugge gav till sist
i ett av varm känsla buret föredrag sina
personliga intryck av kongressen. Hon ut¬
talade sin skarpa förkastelsedom över kri¬
get, som lett till olyckor och våldsamheter
av det mest upprörande slag, och framhöll
vikten av att de bärande idéer, som lett
kvinnorna fram till Haag, även måtte få
sitt uttryck i handling och i en på större
rättfärdighet grundad samhällsordning.
De tre talarinnorna, vilka samtliga före¬

fallit varmt besjälade av de tankar och
känslor, som enat kvinnorna under kon¬
gressen, avtackades med kraftiga applåder,
och auditoriet syntes till fullo dela den
stämning, som förmått en handfull kvin-

Troglodyter.
I Jus Suffragii skriver den kända un¬

gerska författarinnan, grevinnan Iska Te-
leki:
Vad gott kan 1915 föra med sig till er¬

sättning för allt vad dess föregångare,
1914, belastat med alla avgrundens förban¬
nelser, bragt mänskosläktet?
Finns det — kan det på jorden finnas en

segerfana så stor, att den kan täcka all
låghet och skam från 1914? Kan det i hela
världen finnas så mycken godhet och en
lön så rik, att den kan komma de hundra¬
tals millioner människor att glömma ocea¬
nen av blod, tårar, besvikenhet, ångest och
elände? Jag tror det knappast.
Och vi ungrare skulle ej tro det, även

om vi segrade; även om gatorna i Wien,
Berlin oeh Budapest år 1915 kunde beläg¬
gas med guld; inte ens om den vida un¬
gerska slätten i år bure dubbla skördar.
Även om nya generationer skola och måste
födas till lycka, måste vi, den generation
som med tänkande sinnen lever 1915, ställa
räkningen så här: Skulle än lycka, glädje
och framgång gjuta bubblande, gnistrande
vin i vårt glas, skall dock det glas, av vil¬
ket vi hädanefter skola dricka, aldrig bli
annat än kantstött och sprucket.
Och varför måste detta hända? Varför

måste millioner dö till lands och havs?
Varför äro så många hem ödelagda? Var¬
för så många konstens mästerverk för¬
störda? Varför sjukhusen i så många län¬
der fyllda, inte allenast med sårade, utan
med dem som lida av fältsjukdomars olika
former och med andra därtill, med unga

kvinnor och flickor, som inkräktande fien¬
ders djuriskhet skadat till kropp och själ?
Varför?
Därför att mänskligheten, styrd av män

kommit in i en återvändsgränd, varifrån ej

nor att mot en värld i krig uttala sin för¬
kastelsedom över de metoder, som, vuxna
nr barbariet, leda till civilisationens under-

Stämningen förhöjdes med sång mellan
ett par av föredragen.

G. H. E.

finnes annan väg nt än att köra huvudet i
väggen.
Och så beror givetvis många millioner

människors svåra eller lätta öde av vil-
ketdera av de stridande partierna, som har
det hårdare huvudet.
Men häri ligger inte tyngdpunkten. Den

ligger i detta: Varför måste krig bringa
hjältemodet i dagen; varför kunde det
mänskliga kapitalet ej bära frukt i arbete,
som hade varit civilisation och samhälls¬
utveckling värdigare? Ett fruktbringande
samarbete av alla dem, som nu stå emot
varandra som fiender och förgäta att Goe¬
the, Shakespeare, Tolstoj ha levat och lärt?
Varför?
Helt enkelt därför, att hela världens

statsmannavisdom liksom med en samfälld

vilja stött mänskligheten tillbaka till dess
ståndpunkt för femtiotusen år sen — till¬
haka till dess gömställen i grottor. Visst
kallas de skyttegravar nu, men principen
är densamma. Invånarnas livsvanor äro

desamma som deras förfäder, troglodyter-
nas, att försvara sig med list och om möj¬
ligt döda, döda, döda!
Om detta var målet, så nog var det onö¬

digt att utveckla grotthemmet för femtio
tusen år sen till fredspalatset i Haag.
Oeh kunna männen trivas där de nu i

månad efter månad fått leva som vild¬

djur? Längta de ej efter värdigare hem, för-
ljuvade av kvinnors händer?
Om någon skreve en bok med titeln:

"Från grottor till skyttegravar" skulle
månne denna bok vara en lovsång över di¬
plomater och stora politici?
Utom det goda och onda som är fördolt,

bringar 1915 åt oss i Ungern det vi veta
förut, de allmänna valen. Och naturligtvis
åter utan att kvinnors röst höres därvid.
Är det rättvist?
Men därpå skola inte endast vi ungerska

kvinnor svara; vi låta svaret givas av d?
världsdelars mödrar, hustrur och döttrar,
vilkas livs farkoster bräckts och brutits av

styret i manshand.

Gynna Rösträtt för Kvinnors
annonsören

ii

!tt uttalande i kvinnofrå¬
gan för femtioåtta år

sedan»
År 1857 utkom av den då mycket läste
w omtyckte författaren Onkel Adam
® bok, som hette "Samhällets kärna",
^tstendens utmynnade i följande ord:aminen är statens kärna, kvinnan
er familjens. Det är hon, som sitter
nerst i mänskligheten oeh är den

a. fina, för allt damm oåtkom-
,fadern, som genom tusende ut-

nS ,Tar' rf ^ock gör att visaren
, vlan alltid går framåt. Det vore
i n°.l en gång vara tvungen

fadern inne i fjäderhuset och
ra. er! plats för den på tav-

n* cfn ar SBa(* att brynas isolsken, eller frostbitas av kriti-
binnar» därför, att
iäUets liJ aifPad att som hela sam-

dämmas i det inre,
' »««»«PM. så fa, ,åW

kraft* ~ gåvad med så mycket
s mån™ ~ r ^ellan tropikerna

Tf!e i jorden^ / SOm' de ej fått
',eva endasf ' ,as]'a ^ luftrötter och
PW såtl ^ ej ettWj>a att .n "?n också genom sind f™ Mt:r8ttCT l0va i ve-
?endet, är nödfnli v-'-f polltlkeT1s luft;
sUl för riD i P ~ - En ^rt-

;t med sin ••nij0r-' som förstå
ri?a ämbete !u Redning, det höga

!} JWnte*?'P'pSerAa^es av den kvic-
,, hävdade aifi' ^nfelt, som med
friska oi linnan framfär allt
1a> Oljande tänkv-S yttrade därvid

Modernt — a ord- som klin-
*Fa®iljen

som voro de sagda i
ar fatens kärna", ja, det

medgives gärna, men att "kvinnan är
familjens" det håller ej säkert stånd.
Familjens kärna, det är väl dess medel¬
punkt och väsentliga innehåll, således
dess bästa del. Men den bästa delen i
ett samhälle vare sig stort eller litet,
är dess huvud, och det får ju icke kvin¬
nan vara efter hon skall vara sin man

undergiven. (Denna föreskrift gällde
dock endast den judiska och hedniska
kvinnan på Kristi tid och kan endast
betraktas som en behövlig eftergift åt
den tidens låga begrepp om kvinnan.)*
Följaktligen är det varken hennes rätt-
eller skyldighet att vara familjens kär¬
na. Men kanske kärnan icke sitter i
huvudet, utan i hjärtat1? Är således
kvinnan familjens hjärta, så står det
illa till med mannens regemente och
likväl skulle han ju föra spiran inom¬
hus? Bäst torde vara att ej placera
kvinnan varken så högt som efter för¬
ra antagandet, ej heller så djupt, som
författaren tycks vilja, då han säger:
"hon sitter innerst i mänskligheten"
o. s. v.

Som kvinna sitter hon varken högst
eller innerst; allt kommer ju an på vad
hon är som. människa, som intelligens,
som karaktär, som sedlig personlighet.
I familjen som överallt gör andlig
överläsenhet sig gällande och denna
överlägsenhet är icke bunden vid kön,
men var den erkännes — evad det nu
är kvinnans eller mannens, där blir äk¬
tenskapet lyckligt och med äktenska¬
pet även familjen.
Det är utvecklingen av detta rent

mänskliga, detta väsentliga i vår na¬
tur, som borde vara all uppfostrans
ändamål. Inrymmer man åt kvinnan
egenskapen av människa, måste hos
henne ej mindre än hos mannen hela
människan utvecklas. Men, säger man,
• Förf. anmärkning.

kvinnan blir icke hel människa utan
genom föreningen med en man; hon
måste således framför allt uppfostras
till hustru, äktenskapet skall på en
gång vara hennes bestämmelse och den
enda väg, som drager dit.
Ogift kvinna är förfelad, är en blom¬

ma utan frukt, heter det, en "växt, som,
då den ej fått fäste på jorden, kastar ut
luftrötter och lever av endast luft". Lik¬
nelsen är kvick, men är den även sann?
Kan det verkligen vara Onkel Adams
mening, att äktenskapet, och det allena,
förhjälper kvinnan till hel och stadig
existens, att hennes livs "rötter" måste
skjuta ned i eget hem för att där få
fäste? Nog vet han var människan
kan få ett bättre fäste, var hon kan
bli "rotad och grundåd", så att ingen
rubbar henne. Oeh denna livsgrund är
tillgänglig för kvinnan så väl som för
mannen, för den ogifta kvinnan såväl
som för den ogifta mannen. Äktenska¬
pet "är gott det må vi ej klandra" men
— icke duger det till fundament för vä¬
sentlig och varaktig existens. Köns¬
olikheten är en ganska respektabel na¬
turens inrättning, men icke konstitue¬
rar den eller dess övergång till äkten¬
skaplig förening en hel människa. Hel
kan såväljjmannen som kvinnan vara
även äktenskap förutan, oeh halv kun¬
na beggedera vara även i äktenskap.
Aposteln Paulus var icke blott "en hel
karl" han var ock en hel människa och
jungfrun av Orleans var större än nå¬
gon samtida fransman, när hon räd¬
dade sitt fädernesland. I eget hem
hade hon nog blivit en förträfflig hu¬
stru liksom aposteln Paulus en exem-
plarisk husfader, men som ogifta räck¬
te de bättre till för mänskligheten. Den
senare kunde med fog berömma sig av
att han "arbetat mer än de alla, mer än
de höge apostlar, som vardera kring¬
förde en hustru". Och den förra hade

näppeligen blivit vad hon blev, om hon
haft en man att vårda eller ett hus att
sköta. Kan familjeintresset förenas
med intresset för det som mer är, så är
det väl, men — huru sällan framträder
en Harriet Beecher-Stowe, som på en
gång är ett mönster för husmödrar och
en väldig murbräcka mot en av barba¬
riets och hedendomens bredaste för-
skansningar? Kvinnan behöver ej va¬
re en indragen Dalai Lama, som döljer
sig undan världens ögon, en underlig
varelse, som "sitter innerst i mänsk¬
ligheten och är den gömda, fina, för allt
damm oåtkomliga fjädern, som gör att
visaren på tavlan alltid går framåt."
Och det är väl icke heller så "dumt att
på en gång vara fjädern i (urverket)
oeh ändå taga plats på (ur)-tavlan".

Ett nytt världshistoriskt uppslag är
idén om kvinnans emancipation, en
idé varmed vårt tidevarv arbetar och
säkert icke arbetar förgäves. Men som
alla andra frihetsidéer väcker även
denna ett starkt motstånd, och det är
ingenting att beklaga. Må det ofria
släktet rusta sig däremot, må det häm¬
ta sina vapen nr vilken rustkammare
som helst; vapnen äro slöa och till en
del alldeles förrostade. Tanken och hi¬
storien vidkännas dem ej, uppenbarel¬
sen ej heller. Ty ingendera av dessa
makter motsätter sig kvinnans frihet,
fastmer har denna idé alla tre instan¬
serna för sig. Förnuftet vet platt icke
av någon rättsgrund däremot, histo¬
rien ger den hävdvunna åsikten orätt
nära nog alla tider igenom, och uppen¬
barelsen, särdeles nya testamentets
dicta classica förklarar sig tydligt nog
för kvinnans, särdeles den ogifta kvin¬
nans, anspråk på alla rent mänskliga
fri- och rättigheter.

Sigrid Kruse.



RÖSTRÄTT FÖR KYINHOR

Creng-ångf&re.
Det är välbekant att en förfluten tids

kvinnor ur maskulin synpunkt sakna¬
de individualitet, att de voro varandra
så lika, "som bullar ur samma bak-
ning"; den som gjort bekantskap med
en bestämd kvinna, kände i och med
detsamma hela könet i gemen. Un¬
dantagen, om vilka alla kulturländers
historia bevarar minnen, är det inte
fråga om här, bara om allmän ma¬
skulin uppfattning i vårt eget land.
Sitt mest klingande uttryck har tros¬
satsen kanske fått i skaldens bekanta:
"mister du en, står dig tusende åter."
Att vidare styrka ovan gjorda på¬

stående är lika onödigt som tröttsamt.
Långt mera upplivande är det att vän¬
da sig till det som är, till dagens högt
färgade kvinnoflora, om vars artskill¬
nader ingen längre kan tvivla, då hans
egna ögon ge honom besked. Att det
individuella hos alla dessa olika skulle
finna luft och jordmån för en sådan
förhöjd blomstring som skett, därom
vågade man för några tiotal år sedan
knappast drömma. Var är hon, den
forna lilla dockan, som skulle smeka
sig till ett par nya handskar, som lät
pärletårar glittra på kinden, om man¬
nen skyndade i väg till arbetet utan att
kyssa henne? Hon är förvandlad i den
förnuftiga varelse, som fastän mitt i
ungdomens klangår har blick för pro¬
portioner och inte som barnet gör berg
av mullvadshögar, hon har blivit en
metodiskt arbetande kvinna med prak¬
tisk uppskattningsförmåga av verkli¬
ga värden, en som vet att tid är 'pen¬
gar och inte en skänk för spegelstu¬
dier eller avhandlingar i sömmens ve-
t(^iskap hos modisten.
Var är hon, denna av hushållsodör

andligt och lekamligt genompyrda
stackars husmoder, för vilken naturen
ungefär lika oförstådd som kulturen
bredde ut sin skönhet, därför att tram¬
pet i hushållskvarnen överdövade mor¬

gonens fågelkvitter och aftontröttheten
tvingade blicken att sluta sig för sol¬
reflexernas underbara lek i tankens
flammande världar? Hon är förvand¬
lad till den klarvakna kvinnan med
öm blick för det liv, som rör sig långt
utanför hemmets smala dörrar, kvin¬
nan, som redan tänker på egen insats
i kulturarbetet, allt medan hon, med
hjälp av en sen tids teknik, ställer hem¬
mets urverk i gång med fjärdedelen av
en fordom nödvändig handkraft.
Var är hon, den "gamla flickan" i

knappt passabel paryr, som, skjuten åt
sidan i de beslutsammas paradmarsch
upp till bröllopsborden, hade stannat
villrådig vid någon dörr, vilken slut¬
ligen gick upp, öppnad av en medlid-
sam eller beräknande släktings band?
Man skall någon gång ännu träffa på
henne antingen inom asylernas gömslen
eller i ett eget krypin, men i allmänhet
återfinna henne som den pensionerade
f. d. tjänstekvinnan eller som den
tjänstgörande damen med sitt yrkes-
tränade väsen, sin snabha uppfattning
och sitt välvårdade yttre. Hon kom¬
mer kanske rätt tidigt att se förbru¬
kad ut. Men vad är nu detta att föra
upp på förlustkontot emot en stundom
absolut förspilld tid i evigt grubbel
över felslagna förhoppningar och ett
perspektiv så tomt som en dammig,
öde landsväg. Redan detta att hon nu
kan möta sina systrar som auktoriteter
på skilda områden, att hon kan återfin¬
na dem bland samliällsstöttepinnarna,
att bon hör ekot av de hyllningsrop,
som lyfter deras namn på tusendens
läppar, redan detta höjer henne själv.
Detta är icke hyllningsoffer för vär-
dinneskap (en penningens uttrycksfor¬
mel) utan för medborgerliga förtjän¬
ster. Jag skymtar framtiden, tänker
hon. Källarljus gav bleka blad, det är
i solen de äkta färgerna få liv. Solen,
solen... hon kommer att sluta med det
ordet på läpparna.
Den hypermoderna damen, hon som

ägde blott ett djupt intresse i livet: för-

B Arbetet ute i landet
Alingsås F. K. P. R. hade den 13 mars

årsmöte. Efter förhandlingarna lämnade
fröken Ingrid Bergius en skisserad redogö¬
relse över kvinnofrågans nuvarande läge.
Det i medryckande form framsagda anfö¬
randet mottogs med livligt bifall och mö¬
tet avslutades med ett angenämt samkväm.
— Den 14 maj hade föreningen samlats till
en vårfest med gemensam supé. Under af¬
tonen förekom hl. a., efter ett inlednings¬
tal av ordföranden, en livlig diskussion
över en brännande lokal fråga — renhåll¬
ningen och i samband härmed den vatten¬
mängd, som "stadens fäder" anslagit till
hushållen. Ämnet befanns vara särdeles
givande, särskilt som en av de närvarande
satte "piff" på meningsutbytet genom att
med djupt allvar och stor slagfärdighet
hålla på status quo och de styrandes och
"bra som det är-systemets" förträfflighet.
Diskussionen fick utgöra svar på frågan och
man konstaterade, att de mest torra saker
kunna förvandlas till både uppiggande och
lyckliga diskussionsämnen. — D:r Gärda
Lidforss af Geijerstam höll på föreningens
initiativ den 7 mars ett offentligt föredrag-
över ämnet: "Några olika former av ner¬
vositet." Föredraget i fråga var mycket
talrikt besökt och följdes av en kraftig
applåd.
Avesta-Krylbo F. K. P. K. anordnade fre¬

dagen den 23 april en musik- och teateraf¬
ton, vilken allt igenom blev vällyckad. Post-
expeditören Brügges trenne nummer å vio¬
lin fingo alla ett gott utförande och mot-
togos av publiken med tacksamhet. Ac¬
kompanjemanget utfördes diskret av fru
Liander-Alner, likaså de pianostycken, var¬
med hon beredde publiken en enastående
njutning. Så uppfördes en enaktare: "Hur
kvinnorna fingo • politisk rösträtt", där de
kvinnliga rollerna innéhades av medlem¬
mar i rösträttsföreningen. Spelet gick ut¬
märkt, trots det, att en ganska kort tid an¬
vänts för pjäsens inövning. Efteråt serve¬
rades en enkel tesupé, varunder stämningen
förhöjdes genom flera musiknummer.
Den 2 maj hade föreningen sitt ordina¬

rie vårsammanträde, då års- och revisions¬
berättelserna föredrogos, varefter styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Vidare behandla¬
des centralstyrelsens stadgeändringsförslag,
vilket antogs. En av ordföranden inlämnad
och inledd fråga: "Kunna vi göra något för
att våra medlemmar talrikare infinna sig å
föreningsmötena, ävensom å andra möten,
som deras egen förening ställer till med?"
diskuterades sedan. Debatten blev över för¬
väntan livlig och beslöts det att hädanefter
anordna möten en gång i månaden. Åtta
dagar förut eller den 25 april hade förenin¬
gen anordnat offentlig aftonunderhållning
i Fors templarlokal. Ett intressant före¬
drag över ämnet "Kvinnorösträtten och
samhällslivet" hölls av fru Erica Falkman
och programmet upptog vidare sång, musik
och deklamation. Publiken var talrik och
bland nya medlemmar inom föreningen
märktes även en i fjol uppställd riksdags-
mannakandidat.
Borlänge-St. Tuna F. K. P. E. hade ons¬

dagen den 21 april ordinarie vårmöte. Här¬
vid föredrogs års- och revisionsberättelse

sköning av allt eget, var är hon? Hon
sorn knappast lät sin stäckta fantasi
flyga högre än till erövringar för egen
eller familjens räkning och som i be¬
haglig självtillräcklighet tronade på de
hyenden, en belevad umgängesvärld
ständigt lade till rätta för henne? Exi¬
sterar hon verkligen ännu i hela sin
forna klargranna ursprunglighet utan
någon tidens mildrande patina? Att
hon verkligen är kvar, det lärde vi
häromdagen av en hederlig gammal
gumma, som fått i uppdrag att sälja
lösnummer av L. K. P. R:s tidning.
"Hur går det?" frågade vi. "Åhjo, som¬
liga ä' vänliga. Di fina damerna här
i sta'n ä' värst, di grälar på mej för
jag går omkring med ett sådant bla\"
Ett sådant blad, som allvarligt försö¬
ker ta vara på kvinnornas intressen
och som ibland vågar säga, att inte allt
är gott, då blott de bäst situerade äro
belåtna. Alltså: den man, som ännu
anser det Tegnérska "mister du en" etc.
som ord i gyllne skål, han har ännu
möjligheter — tusen möjligheter —

blott han vänder sig åt rätt håll.
V. K—n.
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och redogjordes för Kvinnornas uppbåds i
Borlänge verksamhet samt för användan¬
det av de medel, som influtit genom för¬
säljning av flaggmärket Hem och härd.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och L. K.
P. K:s stadgeändringsförslag antogs. Cen¬
tralstyrelsemedlemmen, fröken Signe Frid¬
holm, lämnade en livlig och medryckande
redogörelse för centralstyrelsemötet 1915
och dr. Gulli Petrinis föredrag Kvinnorna
och kriget upplästes. Sedan därefter en del
föreningsangelägenheter behandlats, för¬
klarades mötet upplöst, och vidtog ett liv¬
ligt samkväm med deklamation samt sång
av fru G. Berg från Linköping.
Degerfors F. K. P. E. hade ordinarie möte

den 28 april. Kassarapport och revisions¬
berättelse föredrogos och godkändes. Lika¬
ledes godkändes de av centralstyrelsen fö¬
reslagna ändringarna i L. K. P. B:s stad¬
gar. Vidare beslöt mötet att under maj
månad anordna ett samkväm och tillsattes
en kommitté för detta ändamål. Fem nya
medlemmar inskrevos i föreningen.
Falköpings F. K. P. E. har vid sitt nyli¬

gen hållna årsmöte till styrelse för kom¬
mande arbetsår valt: fruarna Jisca Jacob¬
son, Amy Örtenblad, Gerda Jerlow, Alma
Bergström, Josefine Carlsson och Clara An¬
dersson samt fröknarna Anna Trägårdh,
Clara Erlandsson och Ellen Nilsson. Till
revisorer utsågos fröknarna Elsa Thune
och Sanna Blåberg med fru Aurora Sten¬
ström och fröken Thekla Fältström som

suppleanter. Sedan ordföranden lämnat en
kort redogörelse för arbetet under det
gångna året, föredrogos års- och revisions¬
berättelserna och beviljades styrelsen full
och tacksam ansvarsfrihet. Efter samman¬

trädet följde musik samt uppläsning av
Anna Lenah Elgströms broschyr Den sjun¬
de basunen.

Grängesbergs F. K. P. E. höll måndagen
den 26 april sitt ordinarie vårmöte. Diver¬
se föreningsärenden behandlades och stad¬
geändringsförslaget bifölls. Fem nya med¬
lemmar hälsades välkomna. Pianomusik
utfördes av fröken Hanna Mose. Samtliga
närvarande tecknade sina namn på en li¬
sta, som tillställdes kommittén för Haag-
kongressen. — Den 26 mars hade förenin¬
gen en ganska talrikt besökt och mycket
angenäm samkvämsafton, därvid föredrogs
och livligt senterades Kvinnorna och kri¬
get av Gulli Petrini.
Göteborgs F. K. P. K. hade den 26 april

möte i Chalmerska institutets högtidssal,
varvid fru Kagnhild Modin-Eingström före¬
läste om De tyska kvinnorna i hem och
samhälle. Föredraget hade lockat en rätt
talrik och tacksam publik.
Halmstads F. K. P. E. hade fredagen den

23 april årsmöte, varvid föredrogos års-
och revisionsberättelser, L. K. P. K:s stad¬
geändringsförslag, som godkändes samt
utdrag ur centralstyrelsemötesprotokollet.
Den avgående styrelsen omvaldes. D:r Pe¬
trinis föredrag "Kvinnorna och kriget"
upplästes.
Hedemora F. K. P. E. höll måndagen den

10 maj ordinarie vårmöte. Mötet var tal¬
rikt besökt och öppnades av ordföranden,
som hälsade de närvarande välkomna, var¬
efter års- och revisionsberättelserna före¬
drogos och ansvarsfrihet beviljades styrel¬
sen. Den av centralstyrelsen föreslagna
stadgeändringen antogs enhälligt av de
närvarande. Sedan ordföranden i korta
ordalag redogjort för L. K. P. B:s central¬
styrelsemöte — de beslut som fattades där
och de resolutioner som antogos — erinra¬
des föreningen om önskvärdheten av, att
alla dess medlemmar vore prenumeranter
på tidningen Rösträtt för Kvinnor samt
förvärvade sig årsredogörelsen för 1914. —

På initiativ av ordföranden har bildats en

lokalkommitté för flaggmärket Hem och
Härd och en aftonunderhållning hade av
kommittén anordnats den 21 april, varvid
fru Ella Billing talade om Hjälparhetet
under kristiden.
Karlskoga F. K. P. E. hade den 29 mars

en arhetsafton, varvid apotekare Åke Wi¬
kander godhetsfullt gav ett utförligt och
intressant referat av Else Kleens bok Släk¬
tens kvinnor. Efter föredraget följde liv¬
lig diskussion. Samtliga närvarande sub-
skriberade å den bebådade Bösträttskalen-
dern.
Karlskrona F. K. P. E. hade årsmöte den

17 februari. Till ordförande återvaldes frö¬
ken Sigrid Kruse och övriga styrelsemed¬
lemmar blevo fru Elisabeth Tham, fröken
Signe Måhlén och fröken Josefine Kjell¬
berg, samtliga återvalda. Fru Majken Mo¬
berg valdes i stället för fru Valborg Falck,
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som undanbett sig återval. Tillter i styrelsen utsågos fröken r;PJ*
endorff och fröken Nanny Carlssonde stadgeenliga förhandlingarna tf!
ken Gertrud Neuendor if en gav ItL
dring av årets centralstyrelsemö?1 ?limi cnm onr>-nlnnvil- L« — ;_j , >hon som suppleant bevistat. DärefUslöts på styrelsens förslag, att förskulle anordna en serie sociala förö,]?1"8
der vårterminen. Till dessa skulle df'antecknade sig och betalade 50
träde. Även icke föreningsmedlenm^Jle ha rätt att anteckna sig sasoni ål"Denna anordning väckte livligt inf3*Det första föredraget/var om Social IToring och hölls i Börsrummet på Bådfden 18 mars av fröken Sigrid Kruse hl
var så talrikt besökt, att en del av åh
na måste stå i tamburen. Den 29 marulade fru Ella Billing om Nödhjälpsarbrtunder kristiden. Man hade nu ska«»' "
rymligare lokal och föredraget var
ligt. Fru Billings livliga och utmärkt^dogörelse för nödhjälpsarbetet och särs]för kvinnornas insats däri, väckte det a]
största intresse hos åhörarna och belåt
heten var allmän. Det tredje och sista
redraget om Personlig hygien hölls på 8
huset tisdagen den 27 april. Det hölls
gymnastikdirektör Karin Baeckström,
gediget och intressant och blev en myetå
god avslutning på F. K. P. R:s sociala w
lysningsarbete för denna termin.
Katrineholms F. K. P. R. hade d

mars ett större offentligt möte med
drag av fru Ezaline Boheman, Stockholm,
som talade om Kvinnornas uppgift i kri
der. Talarinnan gav en översikt av de
gärder, som kvinnorna vidtagit för al
någon mån bryta udden av den olycka, sm
nu övergår världen. Främst berördes va:
kvinnorna i vårt eget land uträttat
genom. Kvinnornas uppbåd m. fl. organ®
tioner. Även berördes det omfattande a

bete som med stor organisatorisk skicklii
het bedrives av kvinnorna i de
länderna. Föredraget åhördes av en

publik och väckte livligt intresse.
Kristianstads F. K. P. R:s årsmöte

rum tisdagen den 20 april. Års- och red
sionsberättelser upplästes och ansvarsfrihet
beviljades styrelsen. Efter förhandlingar
na var samkväm anordnat, till vilket all¬
mänheten inbjudits. Kyrkoherde
Bruhn i Skepparlöv höll ett, med vän»
och kraft framfört, innehållsrikt och at-
svarsväckande föredrag över ämnet: Kvin¬
nan och fredsfrågan. Efter föredra©
sjöng fru A. Theorin Sverige, som åhörde
stående. Därefter ett par pianonuminer
fru Louise Carlsson samt sång, såväl salt
av fru Theorin som duetter av fröknarna
Hasselgren och Somelius. Adjunkt I
Malmström uppläste sedan på ett förträ?-
ligt sätt ett par bitar av Henrik b rånet
Tesupé avslutade aftonen. Samkvämet
mycket talrikt besökt och åtskilliga nyt
medlemmar ingingo i föreningen.
Lindesbergs F. K. P. B. hade

den 26 mars sitt ordinarie vårmöte,
sionsberättelsen föredrogs och
styrelsen full och tacksam ansvars n
L. K. P. R:s stadgeändringsförslag antoj
Vidare beslöts att rekvirera en del en
plar av Rösträttskalendern för ar1
att arbeta för spridning av Rosträtt
Kvinnor. Fröken Elin Lennkvist
de i ett längre anförande för sei
tralstyrelsemötet. Därefter bes o
att föreningen skulle deltaga i no J;
arbetet genom anordnande av ai e<
Den första av dessa ägde rum fre
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1-B.ÖS'

dfrökei

hån Ysta
iptiftnii
ils till fl
ii sv den

tirlöst f

6 frågor
ii lösten

lar ur Rösträtt för Kvinnor
Hg "Kvinnorna
Under aftonens" lopp intogs tesupe ^

nåden förhöjdes ytterligare
och musik. årsmöte $
Ljungby F. K. P. R; ha( ' ^1#

25 april, varvid föreningens
granskades och ansvars:4111 , ystert
styrelsen. Föreningen har un ^ ^
haft stickaftnar för Listor sås»®
under förfärdigat en de ^ y ^ ^ viRs
strumpor, hjälmar, muddar ffl-
komma att överlämnas a ^

korsavdelning för landstoimen aprj] e
Luleå F. K. P. ^erkapell^offentligt möte - — , o9 ji

fru Ella Billing höll foredrag ^ p
uppgift i kristider. Det om en^
djup medkänsla for de
samhället vittnande an 01' , starkt b11*"'
den rätt talrika B
Följande dag var samJ 'ltomStående- hr
föreningsmedlemmar och _ Billin?l'
gripande föredrag hsfls renhet-gnpanutj xux^^ —

ämnet Uppfostran till sen ^
övrigt förekom tal av

fPls:

III.

Stort

jjSMC

ii Oi

lit, 1. K
¥ enhi

kö orgel
Kfifter i

M Åslin

fläste

ssrsfrihe
hteliet

t- ville
a,i

ros
»a i Mi

framami
_ så si

höten i

1 sitt -

i upp
fru;

its i

himmört
4 °dh 51
fnBergi
?! Geije



I» II

fnd^.
'D' Efter
gav H-
sänt stj.

Tük(|
•efter t*
ireningej

ahörare,
intre®,

ni försät
Eådhusr,
■ose. Det
t ahörar-
mars ti.

lama re
i särskilt
det allra

i belåten-
sista d

3 pa Eäj.
hölls ar

Jörn, Tit
a mycket

ek mahogny, valnöt samt andra
riislag äfvenmålade, till billigaste priser. §
Alim°Tel. H410 Riks Tel. 6505 jj

e

ned fe
toekholn
t i kristi
a? de it
för att
ycka, s«
irdes vät
tat t, &
organisa-
tände ar-

skicklij-

dr fröken Märta Bucht. Stadens bästa mu-
a förmågor bland kvinnorna bidro-
sång och musik.

ö F. K. P. R. hade strax före påsk
iiiuv„o. möte, då rektor M. Strandberg

„„ Ystad" talade om Svensk fattigvårds-
Jjstiftmng. Sedan har föreningen sam¬

flera diskussionsaftnar, alla prägla-
en bästa stämning. Av ämnena må

Kvinnoföreningarnas lokalfrå-
. i Malmö en i sanning brännande, men
iiirlöst fråga och Husmodersskola för obe-
KÜade flickor. Då intresset för båda des¬

visade sig mycket stort, torde de
bli föremål för ytterligare utred-

löte ägde
och revi

diket all,
le H
>d vår«
och an-

et: Kris-
öredragei
i åhörd®
immer ai
åväl sah
röknaffl
iunkt E
förträf-
Wranér.

ämet- vai
liga ny»

;e, flC"'
leviljads
arsfriW
g anW
lel exe»
1916 sa®1
trätt ®
redogjW'
aste c®-

: intres«
afton®

te stäffl-
og art*
Gulli Fe-
krig«1'

och tf
)m sån'

nöte' dea
enskaP«'
evilja^
vinte®

och d«1'
j. sås««1
i vi*«

april e

ar®
ri#
ttogs 1
it bifa.

ide-

;f|e#

RÖSTRÄTT FÖR KVUSAOR

^c==}@e99C=>®^9<==S69C=}&

Itoft laSer

STOCKHOLM
Kungsholmsbrogatan 26
huset från Drottninggatan)
af finare och enklare

9

S

Flyglar, Pianinon
orglar i konstruktion och kvalité oöver-
Ide - Högsta utmärkelser å flera världs-
ällningar. Begär priskurant fran

Kungl. Hovleverantör.
IB,ÖSTLIND & ALMQUIST, ARVIKA.

F. K. P. R. hade ordinarie vår-
i Ordenshuset den 26 april. Års- och

Hisionsberättelser föredrogos och styrel-
heviljades full och tacksam ansvarsfri-

kt, L. K. P. R:s stadgeändringsförslag an-
¥ enhälligt, varefter lämpliga punkter
a cirkulären n:ris 106 och 107 upplästes
Rt diskuterades. Programmet utfylldes

av ordföranden samt unison sång
si orgelackompanjemang. Resterande års¬
tider npptogos.

F. K. P. R. hade den 19 april sitt
vårsammanträde. Ordföranden,

ta Holmgren-Ekman, hälsade fröken Em-
na Aulin, kursledaren i de på platsen på-

Bergman-Österbergska kurserna,
inom föreningen. Sekreteraren

års- och revisionsberättelserna,
föreningen godkändes och full an¬

stehet beviljades styrelsen. — Från
folkets centralförsamling i Mo-

— inkommit förfrågan om F. K. P.
' Wie vara representerad inom densam-

^ men beslöt föreningen avslå inbjudan,Wiverande den med, att F. K. P. R. på
Program endast har strävan efter po-'

rosträtt. Även fran arbetarekommu-

i^tala hade kommit förfrågan om
ville deltaga i 1 maj-demonstra-
1 år särskilt standar för freden

, Föreningen lämnade
som det föregående. Det oak-
sedermera många förenings-
i demonstrationståget under

Vidare diskuterades Hus-
och beslöts att i samlad trupp,

7 som möjligt, följas åt dit. —

> sv ! ,bö11 härefter ett med stort
fnmvi, °redra£ om: "Vad rösträtts-Wrphktar oss till."

barn

tät 8itt v5wl"ua, " R. hade anord-
tei, Skok-ii • april * fredens tec-
ki.

..
eß i Rönninge, som godhets¬

fru M T);,.Va!' -1 av åhörare och, se-
ra sämt m kabsaj; de närvarande väl-ea del föreningsangelägenhe-

,™ades ordet åt fredsta-
- - «sur n , ' yilken erinrande om

^riunan ßnA aasb°t till den stora
Waaorna vm-n ü Schwimmers tro på att

® hami .,e' sam skulle ta fredssa-
5Wrser'rin Q av skolbarn sjöng

!ä ^wglund frå n psalmen 53, fröken Bri-
ffe och .i,,^,°Ckholm utförde sånger
a

u iPsalmen 53, fröken Bri¬
efe och Tno !°ekholm utförde sånger
:rba®i (lptieP n' varefter fru Thyra

ocb Julen\qIü,eracle Drömmare av
f5m att i-v,^ aV,.Hedberg- Det helaatt Va -u-cuuerg. jjet neia

— rea sjöng den gamla pil¬

grimssången Härlig är jorden och en freds¬
kantat av Ebba Cederstrand.

Sala F. K. P. R. hade tisdagen den 12
april ordinarie sammanträde, varvid års-
och revisionsberättelsen godkändes. Av
årsberättelsen framgick, att föreningen un¬
der höstens lopp arbetat för beklädnad åt
Landstormen. Medel till inköp av varor
hade anslagits av föreningen. Föreningens
ordförande, fröken Hanna Mogren redo¬
gjorde för årets centralstyrelsemöte och
dess förhandlingar. Tisdagen den 20 april
hade föreningen anordnat offentligt möte
med föredrag av jur. kand. fröken Eva
Andén över det kungl. förslaget om ny äk¬
tenskapslag. Efter det intressanta före¬
draget, för vilket ordföranden frambar för¬
eningens tacksamhet till talarinnan, antogs
enhälligt samma resolution som förut an¬
tagits i Uppsala, på av F. K. P. R. därstä¬
des anordnat offentligt möte.

Sandvikens F. K. P. R. hade sitt årsmöte
den 4 maj. Års- och revisionsberättelserna
föredrogos och ansvarsfrihet beviljades.
Fröken Mia Ljungqvist gav en kortare bio¬
grafi över skalden och tänkaren Thomas
Thorild samt uppläste hans skrift Om kvin¬
nokönets naturliga höghet. Fröken Eva
Bruce utförde vacker solosång, förtjänst¬
fullt ackompanjerad av fru Tyra Hammar¬
ström.

Stockholms F. K. P. R. anordnade tisda¬
gen den 18 maj en extra samkvämsafton
med diskussion om Makars egendomsför¬
hållanden. Inledare var jur. kand. Eva An¬
dén, som på ett klart och belysande sätt
redogjorde för frågans utveckling under se¬
nare tider och dess nuvarande läge. Dis¬
kussionen, som blev synnerligen livlig, rör¬
de sig i huvudsak om det Stjernstedtska
förslaget, i enlighet med vilket man och
hustru sins emellan dela inkomsterna och

gemensamt bestrida utgifterna, samt den
s. k. hustrulönen, varigenom hustrun tiller-
kännes en viss procent av mannens inkom¬
ster. Av de närvarande uttalade det över¬

vägande flertalet sympatier för det Stjern¬
stedtska förslaget.

Söderköpings F. K. P. R. anordnade sön¬
dagen den 16 maj sitt sista samkväm för
arbetsåret, till vilket även medlemmar från
Norrköpings och Valdemarsviks F. K. P. R.
på anmodan infunnit sig. Fru Malla Grön¬
lund höll ett med intresse åhört föredrag
om Kvinnornas fredsönskan och kvinnor¬
nas krig. Efteråt uppfördes "Samma don".
Rösträttssången, samt en del andra sånger,
illustrerade den angenäma festen.

Trollhättans F. K. P. R. hade fest onsda¬
gen den 15 april — musik- och teaterafton
— som vi kallade den. Och den gick bra.
Fullsatt salong och varmt bifall. Vi hade
anordnat det hela dels för att stärka vår
egen kassa och dels för att ge en bespis¬
ning för fattiga barn här ett litet handtag
och slutligen även med den lilla biavsik-
ten, att än en gång här i Trollhättan slå
ett slag på trumman för rösträtten. Alla
tre syftemålen nåddes också ganska bra,
det sistnämnda kanske allra bäst, i det
att Frigga Carlbergs dialog: "Samma don"
— i det utmärkta framförande, som gavs
den, på ett lättfattligt och övertygande
sätt klarlade för den talrika publiken rätt¬
färdigheten i kravet på rösträtt för kvin¬
nor. Dessutom bjöds på god sång och mu¬
sik, ett amatörsällskap roade publiken för¬
träffligt genom framförandet av en liten
två-aktare, "Ett tjuvpojksstreck", och i ta¬
blån "Nordens tre riken" fick festen en i
allo värdig avslutning. Sverige räckande
händerna åt Nordens två övriga riken,
varslade om kommande tider, rikare på
broderskärlek och rättfärdighet än vår.

Umeå F. K. P. R. hade den 19 april an¬
ordnat ett offentligt möte, varvid fru Ella
Billing talade över ämnet: Kvinnans upp¬
gift i kristider. Den ingående redogörelsen
över kvinnornas storartade arbete att före¬
bygga och lindra nöd samt avhjälpa brister
på olika områden åhördes med spänt in¬
tresse av cirka 200 personer. Vid ett efter
föredraget anordnat samkväm med tesupé
talade ordföranden, fröken öqvist, för fru
Billing och uttryckte föreningens tacksam¬
het för fru B:s värdefulla hjälp i arbetet
och önskade henne varmt välkommen åter.
Fru Billings svar blev en erinran om de
senaste årens mödor och svårigheter och en

Använd L. K. P. R:s
evkort och agitationsmärken.

uppmaning att hålla ut i rösträttsarbetet i
fast förhoppning om bättre tider.
Den 26 april hade föreningen ordinarie

sammanträde, varvid, sedan års- och re¬
visionsberättelsen för 1914 föredragits och
ansvarsfrihet beviljats styrelsen, meddelan¬
de lämnades om sommarens allmänna röst¬
rättsmöte i Huskvarna och om den interna¬
tionella kvinnokongressen i Haag. Därpå
beslöts att rekvirera 25 exemplar av den
blivande rösträttskalendern. Aftonens före¬
drag utgjordes av ett med stort intresse
åhört referat av fröken Aina Björklund av
en engelsk utredning i "Jus Suffragii" över
ämnet: "Militarism och kvinnorörelse." Mö¬
tet avslöts med uppläsandet av ett tidnings¬
referat av Rosika Schwimmers gripande tal
om "Kvinnorna och kriget".

Visby F. K. P. R. hade den 23 april sitt
ordinarie halvårssammanträde i Högre
flickskolan. Innan förhandlingarna börja¬
de, uttalade ordföranden några varmhjär¬
tade minnesord över föreningens nyligen
bortgångna vice ordförande fru Clara Bo¬
lin, och tolkade de närvarandes saknad av
hennes person och arbete, varefter fru R.
Hagstrand utförde ett stämningsfullt pia¬
nonummer. Därefter vidtogo mötesförhand¬
lingarna, varvid års- och revisionsberättel¬
serna föredrogos och ansvarsfrihet bevilja¬
des styrelsen samt L. K. P. R:s stadgeän¬
dringsförslag antogs. Ordföranden redo¬
gjorde för föreningens verksamhet under
vintern, då medlemmarna varje vecka sam¬
lats till arhetsaftnar å Tekniska skolans
lokal, som godhetsfullt upplåtits. Därvid
ha persedlar förfärdigats för drottning
Sophias förening, och man har även till¬
verkat barnkläder åt nödlidande mödrar.
Efter förhandlingarna inledde fru F. Lund¬
berg en diskussion över ämnet Värnplikt,
krig och kvinnorösträtt. Meningarna voro
delade, och följaktligen blev diskussionen
mycket livlig. Sedan te intagits, utfördes
sång och musik av fröken I. Möller och fru
R. Hagstrand. Det hade varit meningen att
också diskutera livsmedelsfrågan i Visby,
men då den första diskussionen redan dra¬
git ut på tiden, beslöts att uppskjuta den¬
na fråga till följande arbetsafton.

Västerås' F. K. P. R. hade onsdagen den
28 april sitt ordinarie årsmöte. Därvid upp¬
lästes års- och revisionsberättelsen samt
kassaförvaltarens rapport och beviljades
styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.
Därefter höll fröken M. Nordenson ett in¬
tressant föredrag om Dr. Barnardos barn¬
hem i England, illustrerat av talrika färg¬
lagda skioptikonbilder. Det väl framförda
föredraget belönades med livliga applåder.
Ordföranden uppläste en skrivelse från
Västerås Allm. nykterhetskommitté med
förslag om inrättande av ett Västerås folk¬
hem med ungdomsbibliotek och läsestuga.
Föreningen beslöt att uttala sitt stora
intresse för saken, och hoppades flera för¬
eningsmedlemmar att till hösten få hjälpa
till med realiserandet av denna för stadens
industriungdom så välsignelserika sak.
Mötet avslutades med gemensamt samkväm,
varvid beslöts avsändande av ett sympati¬
telegram till kongressen i Haag. Två av
styrelsens medlemmar nämligen ordföran¬
den fru Nina Andersson samt fru Ruth
Randall-Edström hade avrest till Haag för
att deltaga i kongréssen.

Västkinde F. K. P. R. höll söndagen den
25 april halvårsmöte i Västkinde stora skol¬
sal, som högtiden till ära var festligt deko¬
rerad. Av årsberättelsen framgick att fler¬
talet av de sammankomster, som hållits un¬
der året uppgått i arhetsaftnar till förmån
för här och landstorm, då rösträttslittera¬
tur liksom ock annan litteratur förelästs.
Sedan den allvarliga delen av programmet
genomgåtts, vidtog en angenäm pratstund,
då även te intogs.

Örebro F. K. P. R. hade tisdagen den 13
april sitt ordinarie månadsmöte å Strand¬
restaurangen, och var detsamma ordnat
som samkväm. Bland föreningsangelägen¬
heter var även en redogörelse från Läns¬
förbundets årsmöte, som här avhölls sönda¬
gen den 11 april. Ett för staden glädjande
beslut hade där fattats, i det förbundet be¬
slutat verka för möjliggörandet av fattiga
barns sommarvistelse på landet under feri¬
erna. Härefter uppfördes "När begreppen
klarna" utav föreningsmedlemmar och mot¬
togs av de närvarande med kraftiga applå¬
der. Teservering under angenäm stämning
avslutade aftonen.

OKODON
köpas ovillkorligen fördelaktigast hos
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Inga ämnen torde vara mera in¬
tressanta och tacksamma att studera
än teckning och målning, ty varje
person äger större eller mindre an¬
lag härför, ehuru dessa anlag först i
och med lämplig undervisning komma
till sin rätt. Dessutom är kunskap
i friliandsteckning och målning av
oskattbart värde för alla, ehuru i
synnerhet för varje tekniker, yrkes¬
man, klichétecknare och annonsör.
Ett säkert öga och en säker hand
samt förmågan att skarpt iakttaga
äro för mången lika oumbärliga som
de .egentliga fackkunskaperna.
Ämnar Ni lära Er teckning eller

målning, bör Ni genom att deltaga
i vår undervisning pr korres¬
pondens skaffa Er de nödvändiga
kunskaperna. Eder ålder, boningsort
eller nuvarande sysselsättning utgöra
ej något hinder vid vår undervisning.
Avgifterna äro låga. Betalningsvill¬
koren synnerligen förmånliga.
Lärotiden obegränsad.
Skriv därför redan i dag efter pro¬

spekt genom att ifylla nedanstående
kupong och sända den i öppet ku¬
vert, frimärkerat med 4 öre!

Hermods

Korrespondensinstitut

Prospektbegäran

Österg. 57 C. Dir. H. S. Hermod Malmö
Sänd mig gratis och utan någon som

hälst förbindelse å min sida Ert prospekt
över Teckning och konstmålning!

Namn:

Adr.:

Rösträtt för Kvinnor 702 1U 15.

F. K. P. R. och hjälpverksamheten.
En trevlig sömnadsknrs, anordnad av

Västerås' F. K. P. R., har torsdagen den
29 april haft sin avslutning. Kursen, som
varit avgiftsfri, har lämnat undervisning
i all slags sömnad såsom linne- och kläd¬
sömnad, lagning och ändringar samt för¬
färdigande av barnkläder åt kvinnor från
mindre bemedlade hem. Lokal har god¬
hetsfullt lämnats av skolstyrelsen i en av

folkskolans handarbetssalar, symaskiner ha
lånats av enskilda samt gåvor från intres¬
serade skänkts, så att kursen kunnat bära
sig. En kompetent sömmerska samt vid
hennes sida frivilliga medhjälpare ha skött
undervisningen. Kursen har varit besökt
av 60 elever, gamla och unga. 225 plagg
ha förfärdigats. Deltagarnas tacksamhet
har varit mycket stor, och hoppas förenin¬
gen att till hösten få igång en liknande
kurs. Avslutningen var ordnad som sam¬
kväm med kaffe och dopp, gemensam sång
samt föredrag av skolföreståndarinnan, frö¬
ken Löfgren om Det husliga arbetets bety¬
delse för hemmen och för hela landet.

flditfntfiraai BKEBBERO sch SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.
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Malens Havsbads Restaurang
vid kurorten Malen, 3 min. fr. Båstads station.

Säsong 1 juni—1 sept.
rekommenderas.
Inneh. Nanny Holmstrand.

Från Berpan-Österiergska
samMllskurserna.

Årets kurser togo sin början den 15 jan.
i Södermanland och pågingo där under lop¬
pet av fyra veckor å sjutton olika orter med
ett sammanlagt åhörarantal av 2,473 perso¬
ner. Intresset för social upplysning visade
sig å de olika orterna ganska växlande.
Därefter ställdes färden till Jämtland, där

ingen övermättnad i föredragsväg tycktes
råda. Intresset var här mycket livligt, be¬
folkningen i hög grad vaken och intelli¬
gent. På många ställen infunno sig åhöra¬
re miltals ifrån, och en mera uppmärksam
och välvillig publik torde för kurserna
knappast kunna vinnas. I Jämtlands län
besöktes 25 olika orter. I allmänhet hölls
här endast ett eller två föredrag på vart
ställe; dock skulle den vanliga serien —

minst 3 föredrag — otvivelaktigt å de flesta
orter kunnat påräkna anslutning.
Ett par belysande smådrag från dessa

kurser må här anföras. I Lillherrdal, Här¬
jedalen, besöktes de båda föredragen av för¬
samlingens kyrkoherde, den mycket kände
botanisten, tillika med alla hans konfirman¬
der. På en plats i Jämtland yttrade kyr¬
koherden i församlingen efter föredragets
slut till de ännu församlade åhörarna unge¬

fär följande:
"Jag har alltid tyckt att kvinnan kunde

anse sig lycklig som slapp ta del i det
offentliga livet, men kanske är det ändå in¬
te så rätt att hon intar denna ställning i
lä och låter saker och ting ha sin gång,
utan kanske bör också hon göra sin insats
till det allmänna bästa; det vill nog tyckas
som skulle den behövas."
I allmänhet ställde sig männen mycket

förstående och även aktivt intresserade

gentemot kvinnornas rösträttskrav och på
flera platser uppmanade de dem t. o. m. att
organisera sig i rösträttsföreningar. Fem
nya rösträttsföreningar blevo också det syn¬
liga resultatet av samhällskurserna i Jämt¬
lands län, och jordmånen synes gynnsam
att låta än flera uppstå. Antalet åhörare
som bevistade kursen här uppgick till 2,992
personer.

Jämtlands länsförbund förtjänar en sär¬
skild éloge för den utmärkta förtänksamhet
varmed kurserna voro anordnade och från
min enskilda synpunkt som kursledare sett
också för den hänsyn och omtanke, varmed
man sökte lätta arbetet och spara alla onö¬
diga och tröttande dubbelfärder under den
i och för sig ganska mödosamma resan.

I Linsäll, Härjedalen, avslötos samhälls¬
kurserna på ett stämningsfullt sätt. Efter
en älskvärd avtackning sjöng en vacker
kvartett av unga flickröster några sånger,
däribland "Vintern rasat ut bland våra fjäl¬
lar", varefter jag på det sista skröpliga
slädföret redan samma kväll anträdde re¬

san söderut.

Walborg Bergström.

Ny landvinning.
Filial till Norrköpings F. K. P. R.

liar bildats i Skärblacka efter föredrag
av fröken Emma Aulin.

Kvinnornas krigstjänst.
Vid krigets utbrott inlämnade Münchens

kvinnliga rösträttsförening ansökan till
stadsfullmäktige om att kvinnor måtte få
tillträde till sådana platser, som på grund
av männens krigstjänst blivit lediga. De¬
ras ansökan beviljades och kvinnor bekläda
nu platser som inspektörer vid frukt- och
grönsakstorgen, i torghallar o. d. samt fun¬
gera även som kommunala bokhållare och
assistenter, spårvagnskonduktörer m. m.
Samtidigt erbjöd sig rösträttsföreningen att
bespisa barn, vilkas fäder voro ute i krig
och vilkas mödrar voro utan arbete.

Söders "English Scheel"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

I villa i Mölle
uthyras 2 möblerade rum, det ena med bal¬
kong. Egna ingångar. Härlig utsikt. Pris för
varje rum 75 kr. för sommaren. Närmare ge¬
nom »Å.» Ängelholm.

Maskinmärkning-
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg.

Riks Tel. Norr 811. Allm. Tel. 11905.

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

Iiouise Blomkorg
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39
REKOMMENDERAS

Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

PENSIONATET
Hamntorget 3 (vid Angfärgestationen)

HELSINGBORG

Rekommenderas abonnenter och resande.
Tel. 10 53.

A. WAHLGREN
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 3054. Allm. 8880 & 23052

FILIAL:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Riks 8194 Allm. 88 65
—— Till landsorten ferm expeditlon. ——

Manlig logik.
Vi taltes vid en gång-, en vän och jag.
Det var musik vi dryftade den dagen.
Jag hade lyssnat nyss förut betagen
Till toner av förtjusande bebag.

Vi tvistade, jag minns, om snillets lag.
Han påstod med beslutsamhet i dragen,
Att ju den stora konsten — alla sla¬

gen —

Var mannens fält, där kvinnan var
blott svag.

Då frågte jag: "Men har ni glömt
Neruda?

Har bättre spel ni hört i något land?
Har en fiol ni någonsin hört ljuda,

När stråken förts av mer besjälad
hand?"

Men strax han gentog: "Det kan mig
ej störa.

En sådan konst är manlig för mitt
öra."

Eva.

Rösträtt för Kvinnors
elfte nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Samling under rösträttens banér.
Den nya äktenskapslagen.
L. K. P. R:s verksamhet under 1914. Av Ezaline

Boheman.

De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträtts¬
möte 1 Huskvarna 19—20 juni. Program.

Ett uttalande i kvinnofrågan för 58 år sedan. Av
Sigrid Kruse,

Gengångare. Av V. K-n.
Arbetet ute i landet.
Från Bergman-Österbergska samhällskurserna.

Av Walborg Bergström.
Manlig logik. Av Eva.

AFFARSREGISTEB
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
A. T. 97 74. Vördsamt Ch. Skoglund.

Obs. Syster Frideborgs
Sjuksköterskebyrå
Även Sjukhem

R.t. Vasa 99. Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

Ivar Grönqvist
HERR- & DAMSKRÄDDERI

östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 02
Utför beställningar och reparationer av alla sorters

Herr- och Damkläder till billiga priser.
Beställningar utföras även när tyg tillsläppes,

SKÅNSK MAT
PensionatMalmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinaekordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Halvbad

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Tel. 1547

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

Barnmorsfean

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Damgarderob
43 Upplandsgatan

1
et

allm. tel. 287 25 - stockboij
rekommenderas.

VAR OCHHto
Grevturegatan 24 b '

I X2 GSBVD
Affärsförmedlmgar, uthyrningar ,7Juridiskt biträde lämnas.

b. t. 12680. Anna M. Rettig A.T.1

IV.

iösi
IDJSlIVLERNÅS

speciella uppslagsbok, oumbärlig för »]i» »u
hålles då Kr. 1.30 insändes i postanvisniug tffl1
SVENSKA BOKEXPEDITION?!

stockholm c.

JACOBSONS VÄLKÄND,
• TAPISSER1-AFFÄR |
24 B Grefturegatan, vid Tattai
10 •/, RABATT — I VAROR-FHnn

Pris

Idiska Inkasso- S
* Mästersamuelsg. 37, Stockholm.
; Inkasseringsbyrå. Rättegångar,
; ningar, boutredningar, skilsmässor
■ uppdrag. Billigt o. punktligt. E.t. 1105. A.t.Br.i

Nä
Kvi

Babylåda å 5 kr,
Innehållande. 2 omgångar = 12 st.

den nyfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffäi
UMEÅ. Jen sv(

Engelska stranpr
MALMÖ TRIKÅMAGASIN

Cecilia Ahlström
Amiralsgatan 17. Rikstel. U£

Ni ä

åi kvi

re, och

JÖÄMEEU SEN HIT! 1
Äe:

Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, iii tr., tillklippnings- och aft»
ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva elM
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar med ta®
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

(Innehavare: C. A. Rydberg)

Stora Vattugatan 11
Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som till o. från landsorten. Tr#

terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. Ombesörjer lortuun g •
OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!

Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik.
Van och pålitlig personal.

Telefoner till byrån: Riks 6667, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden: Riks Huddinge 57, Allm. Huddtip'

MBRMÄN HÅKANSOl
FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER

Rikstel. 9649. 9 Gref-Thuregatan 9 Allm.»11
REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K- P- R- erhålla rabat^

Arvika Vagnfabrik> Arvska•
Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
alla sorters lyx- och
arbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskurant på begä¬

ran. Riks t. Arvika 87,
Sthlm 4544.

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

SY SJÄLV EDER
Stor besparing

Gratis råd gives av i facket

DAMHATTFORMAR. Pr*193
BARNHATTFORMAR. Pr^1^

Buttericks hatt/ormar äro spe
för hemsymng

tagelflätor
Kr. 0.25 pr mtr, Kr. 2.2a pr 10

HATTBLOMMOR &
till montering av hattar. Bnorm

büttericks mönstebiff»
57 Drottninggata11

Stockholm. Ivar

ny syn

sätter

i häi

man a1

feordi

rad vei

för h(

frigsh
'öjupi

i'"«!.,.
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Irösträtt för kvinnor
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

ÄNDf r

>Vn . fil

STOCKHOLM, 15 JUNI 1915. N:r 12.

rösträtt för kvinnor
den 1 och 15 i var månad.

urnon och Expedition: 6 LästmakaregatanT
Ijaktionstid: onsdag och lördag kl. /a3— /»4.
Faeditionen öppen vardagar kl 1—4.Speditionen ^ u? ^

"madress: Rösträtt, Stockholm,
iiaiion genom posten:
för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
ndet sker prenumeration antingen ge-
posten eller genom insändande av 1 kr.
i postanvisning till tidningens ex-

När få Sveriges
kvinnor rösträtt?
Det är den fråga de svenska förenin¬

garna för kvinnans politiska rösträtt
dagar ställa till Sveriges män,
digen till medlemmarna av

len svenska riksdagen, och den frågan
att upprepas till dess att sva¬

ret blir: i dag.
h äro vi helt omslutna av länder,
iår kvinnorna äro verkliga medborga¬
re, och det kan ej förtänkas oss, om vi
-1"' ' ° äro då Sveriges kvinnor

de övriga nordiska län-
eller är det Sveriges män, som
långt tillbaka i rättrådighet?
a tider, då man ser allt från en

synvinkel, då man ständigt syssel-
ter sig med tanken på vad som

åstadkommit världsbranden, på möjlig¬
en att släcka den och hindra upp¬
äten av nya krig, vill man gärna
förklaringen i de riktningar inom

Amoraliska och politiska livet, som
® bärska i världen. Det finns- ännu
människor, som anse att vi leva i stora

' Stora inte bara i ohygglighet,
även i god mening, därför att de

®dra fosterlandskärlek, nationell
®?äet och uppoffring. Men den som
"®ier och talar så, har aldrig vetat

P verklig fosterlandskärlek vill säga.or onom är fosterlandet en fäst-
s°m måste förses med så starka

11 som möjligt för att kunna stå
enden. Men människorna, som

a och ho därinom, intressera ho-
°ga, annat än när han räknar
arméer. Den enda uppoffrande
han känner är offren för

jta» fn' ^an förstår inte, att man
+£ ^ ka» SfPra de mest ly-er for fosterlandet genom att

:g0t av den egna maktställ-' enom att göra hela folket soli-

mdets väl ni^ansvarigt i arbetet för
estrida ah fg6n kan va^ På allvar
Eleken ät i 6n s^örs^a fosterlands-
^ar sätta ITl S°m under livets var-

Stresset, perso-

Vi Maend haaber at Kvindernes politiske Valgret
skal faa en heldbringende Virkning for Statsstyrelsen.
Det er min Tro, at Kvinderne vil elske Freden, og
at de vil fremme den sociale Lovgivning. I det Haab,
at denne Tro maa blive til Virkelighed, byder jeg
Kvinderne Velkommen som danske Medborgere.

Konseljpresident Zahle
till kvinnodeputationen i danska riksdagen den 5 juni 1915.

nens, klassens och partiets efter foster¬
landets och strävar att genom rättvi¬
sa åt alla samla och ena folket. Den
fosterlandskärleken behöver inte upp¬

eldas genom hets mot grannar och den
väcker heller ingen misstro hos dem.
Tvärtom, en seger för större rättvisa i
ett land är till nytta även för andra
länder. Arbetet för rättvisa hinder
samman, där chauvinismen söndrar.
Att det är den senare, som nu firar si¬
na segrar i vårt arma Europa, är ove¬
dersägligt.
Om man lagt ner lika stor möda på

att göra rätt inom det egna landet som
på att väcka hat och misstro mot andra
nationer, så hade kriget aldrig blivit
verklighet. Hur mycket av allvarlig
äkta känsla för fosterlandet det än kan
rymmas inom denna kapprustningar¬
nas dreadnoughtspolitik, så är det dock
den, som här ansvaret för kriget.
Och när vi tänka på vårt eget land,

så måste vi säga, att även vi smittats
av den härskande tankeriktningen; vi
ha fått för mycket av maktläran och
för litet av rättfärdigheten, och där¬
med har som naturlig konsekvens följt
en reaktion i kvinnofrågan. i Sverige
söker man nu på alla områden driva
kvinnorna tillhaka — de passa inte in
i det "moderna" maktsystem, som här
predikas med pukor och trumpeter.
Med dess större beundran vända vi oss

därför i dessa dagar till Danmark,
som stått emot maktberusningen. Mitt
under det att kanonerna dåna vid dess
gränser, har detta lilla land, vars
stämma ingenting betyder i den euro¬

peiska konserten, givit ett exempel,
som skall överleva den ragnarök kri¬
get åstadkommit. Danmark har "visat,
att det tror på alla sina medborgares
fosterlandskärlek och därför vågat att
mitt under krigsfaran ge dem fnll med¬
borgarrätt. Det är till denna den äd¬
laste fosterlandskärlekens seger, till
den vunna nationella enigheten, som vi
nu lyckönska Danmarks folk, dess män
såväl som dess kvinnor.

Yid fredsslutet och kvin¬
nornas plats där.

Av Millicent Garrett Fawcett, L.L.D.

För etthundratjngu år sedan offent¬
liggjorde en av Tysklands största filo¬
sofer, Immanuel Kant, en uppsats om
"Ständig fred". Många stora män
från många nationer ha arbetat på att
föra fram samma tanke: hur krig skall
kunna förebyggas, hur grundvalen till
en varaktig fred skall kunna läggas.
Bland dem må nämnas Dante, Eras¬
mus Grotius, sir Thomas More, Ben-
tham, Rousseau och William Penn.
Ingen nation och ingen tid kan sålun¬
da tillskriva sig äran att ha kommit
fram med denna tanke. Den är i sann
mening internationell.
En metod, som så gott som alla de

stora män jag nämnt ha rekommende¬
rat, är bildandet av ett statsförbund
(ett europeiskt förbund), vars olika
stater förpliktigade sig till gemensam
aktion gentemot någondera av dem,
som hröte freden. Kants uppsats gav
uttryck åt denna tanke, men innehöll
därjämte en annan, som gav hans för¬
slag större aktualitet än något av de
föregående. Han påvisade, att frihet
och självstyrelse — demokrati således
— i hög grad skulle stärka fredens
grundvalar. Det är den oinskränkta
konungamakten, en autokratisk stats¬
styrelse, som leder till krig, ofta för att
bevara sin egen makt och sina egna
företrädesrättigheter eller för att av¬
vända uppmärksamheten från besvär¬
liga inre angelägenheter. Fria natio¬
ner gripa icke till krig annat än för
frihet och till självförsvar. Därför är
den första bestämda punkten i Kants
uppsats om "Ständig fred", att varje
stats författning skall vara grundad
på frihet och självstyrelse. Han stödde
sig på det antagandet, att det är dy¬
nastierna och icke folken, som föra an¬

fallskrig. Kant har påpekat, att en en-
våldshärskare kan göra en krigsför¬
klaring med lika stor lätthet, som han
kan ställa till ett jaktparti. Om hans
militära förberedelser, äro goda, eller
han tror dem vara goda, anser han sig
helt naturligt kunna vinna mycket och
förlora litet genom ett krig. Han löper
ingen allvarlig fara för sitt liv eller
sin egendom; han spelar helt senkelt
det förnämliga spel, som inom han§

egen krets anses vara det enda slag av
sport, som är konungar och kejsare
värdigt. Folket däremot är utsatt för
svåra lidanden, oerhörda fasor och för¬
luster, de som vinna såväl som de som
förlora. Därför, så resonerade Kant,
"lägg politisk makt i folkets händer,
och risken för krig minskas ofantligt".
Sedan Kants uppsats skrevs, har en

erfarenhet av nära ett och ett kvarts
sekel bekräftat riktigheten av hans
principer. Under dessa 120 år har de¬
mokratins tillväxt varit oerhörd, och
demokratiskt styrda länder hava icke
börjat anfallskrig. De ha deltagit i
frihets- och försvarskrig, men de ha
icke försyndat sig genom lättsinnigt
anfall på oskyldiga grannar för att
vinna ökat landområde eller för att
vända allmänhetens uppmärksamhet
bort från besvärliga inre förhållan¬
den.
Min förhoppning är, att makternas

nästa stora kongress åter skall godtaga
den Kantska principen, att demokratin
är det bästa skyddet mot krig, men ge
den en ny tillämpning och en vidare
tolkning, än vad som avsågs år 1795
eller 1815. Demokrati innebär nn mera,
än vad det gjorde då. "Folket" betyder
nu män och kvinnor inom varje na¬
tion. Detta är vad som nu håller på
att bli verklighet i alla världsdelar. Att
utsträcka självstyrelse och politisk
makt till kvinnorna skulle ofantligt
stärka de krafter, som bidraga till att
skapa fred.
De oerhörda krigskostnaderna i dyr¬

bara människoliv framträda klarare
för kvinnorna i deras egenskap av
släktets mödrar än för männen; ja,
det är i själva verket först med kvin¬
norörelsens gryning, som några allvar¬
liga ansträngningar gjorts av värl¬
dens härskare att på något sätt hejda
det avskyvärda ödslande med liv, som

kriget innebär. Före Florence Night-
ingales tid kastades helt enkelt hundra¬
tusentals liv bort av brist på anständig
vård.
Jag påstår icke, att kvinnor skulle

vara immuna mot krigsfebern, men vad
jag påstår är, att de sannolikt, mer än
män, innan krigsfebern brutit nt,
skulle vara benägna att skapa förut¬
sättningar för att krig skola kunna
förebyggas, att stärka sådana förbin¬
delser mellan staterna, som leda till öm¬
sesidigt samförstånd och god vilja sna¬
rare än sådana, som äro grundade på
ömsesidigt hat och konkurrensavund.
Det är denna synpunkt, som vi måste
försöka att med all den styrka vi äga
framhålla för de statsmän, vilka kom¬
ma att mötas vid den kongress, som
måste sammankallas, när kriget är slut.
De skola mötas, det hoppas vi, i den be¬
stämda avsikten och strävan att söka
åstadkomma ett sådant sakernas till¬
stånd, att anfallskrig omöjliggöres.
"Det är icke gott för mannen att va¬

ra allena." Har verkligen mannen en¬
sam lyckats så förträffligt styra värl¬
den, att han har råd att förakta den
hjälp, som kan bjudas honom av kvin¬
nan? Frankrikes, Belgiens, Polens, Ost¬
preussens hemsökta fält må svara, och

Anno
10 j ^rabatt ^kvad^l1" ^ex?en' ^ öre a textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm.

ra i F^östrött för Kvinnor
Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 '/» rabatt,

'tili"p-LA,.Kvai'tals 5 fö rabatt. För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-AR för Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. För annonsavdelningen: Rikstel. Norr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9 f. m. och 7 e. m.■■»■■H»lllmi|I|aII||||||aiI1|I lgIIm>IIIIun((p,|alIIaIIiiaIuiailIIIMIIIllUI»I»lliaHlin»IIBMI ■■■■■■■«■ ■!!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■*■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



RÖSTRÄTT FÖR KVIIMOR

LAGBRSON8

SKOrDAGASIN
Jakobsgatan 18 - Fredsgatan 8

de ödelagda hemmen i varje krigföran¬
de land.
Jag tror, att redan nu något av den¬

na känsla börjar göra sig gällande i
världen, och den stärkes genom de för¬
färliga lidanden, som detta krig bragt
över kvinnorna. Det är gagnlöst att
försöka komma med några siffror och
anställa noggrann jämförelse mellan
mäns och kvinnors lidanden i krigstider.
Bådas kval äro otroliga och kunna icke
mätas. Må vilken man som helst för¬
söka föreställa sig den själsliga och
moraliska ångesten hos en kvinna, som
är dömd att föda till världen ett barn,
avlat i våldtäkt och hat av en segrande
fiende. Sådana kvinnor, i icke ringa
antal, stå den dag som i dag är ansikte
mot ansikte med ett förstört liv, och det
finns verkligen en regering, som har ta¬
git i övervägande, på vad sätt sådana
kvinnor bäst kunna hjälpas att bära
sitt så gott som bottenlösa elände. Hur
avskyvärda männens lidanden i krig
än må vara, ha de någonsin haft att
uthärda en belägenhet, som kommer
dem att vämjas vid sin egen kropp och
att icke kunna uthärda dagens ljus?
Må därför kvinnornas synpunkter

vinna beaktande och kvinnornas röst
få höras. Låt dem få intaga den ställ¬
ning, som gör det möjligt för dem att
i framtiden hjälpa männen att omöjlig¬
göra alla krig utom försvarskrig.
Kvinnorna i alla de krigförande län¬

derna ha lojalt gjort sin plikt mot män¬
nen och ha med alla till buds stående
medel strävat att stärka och upprätt¬
hålla sitt folks motståndskraft. De bör¬
ja i mera framskridna länder att er¬
kännas som politiska faktorer. Stats¬
män, som haft erfarenhet av kvinnor
som väljare, komma att bevista kon¬
gressen, och de veta på grund av fak¬
tisk erfarenhet, att de fantastiska far¬
hågorna hos motståndarna till kvinno¬
rösträtten helt och hållet sakna grund.
Tjugusex länder äro anslutna till In-<

ternationella alliansen för kvinnans po¬
litiska rösträtt. Om ett något så när
stort antal av dessa kan inskärpa hos
sitt lands representanter vid kongres¬
sen att påminna om, att det icke finnes
någon sann demokrati, så länge halva
folket är uteslutet och berövat varje
spår av politisk makt, skall 1915 ha att
uppvisa ett stort och värdigt framsteg
från 1815. Åt Kants principer skall ges
en ny tolkning, och det faktum skall
ännu en gång hävdas, att världsfreden
är i betydligt säkrare förvar, om den
lägges i händerna på de män och kvin¬
nor, som lida mest genom kriget, än
hos fem eller sex krönta huvuden och
deras drabanter, som nu äga makt att
när som helst störta världen i krig.

Till Anna Lindhagen
har med anledning av hennes avgång
som ordförande i Stockholms F. K.
P. R. överlämnats en smakfull tex¬
tad adress, utförd av fröken Eivor
Hedvall. Adressen, som bar 55 namn¬
underskrifter, hade följande lydelse:

Till Anna Lindhagen.
Till minne av 13-årig verksamhet som

sekreterare och ordförande i Stock¬
holms F. K. P. R., som initiativrik del¬
tagare i och anordnare av 53 offentli¬
ga och 46 föreningsmöten samt 133 sty¬
relsesammanträden.
För oväld och vidsynthet, för aldrig

svikande intresse, för hängivet och
uppoffrande intresse i rösträttsidéns
tjänst, bringa vi Eder vårt tack och
vår hyllning.
Stockholm den 7 juni 1915.

Nuvarande och forna styrelsemedlem¬
mar i Stockholms F. K. P. R.

A.-B. JOHN T. LOFGREN & C:i Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Kungl. Hofleverantör ■ Siiei-SYlle-KlSininistyger
Rikst. 4 29 Freäsptan 3, Steckholm. A. T. 50 48 prover t . landsorten sändas gratis o. franco.

Haagkongressens sändebud.
Onsdagen den 2 juni anlände till

Stockholm med nattåget från Kristia¬
nia den deputation, som på kongressen
i Haag fått sig ålagt att besöka de nor¬
diska länderna och till dess regeringar
överlämna de resolutioner om protest
mot blodsutgjutelsen och krav på en
varaktig fred, vilka på kongressen an-
togos.
De framstående kvinnor, vilka under

nära en veckas tid gästade huvudsta¬
den, voro inga främlingar för de med
rösträttsrörelsen förtrogna. Rosika
Schwimmer har under sina tre föregå¬
ende Stockholmsbesök genom sin entu¬
siasm och sin vältalighet blivit upp¬
skattad och avhållen som få och miss
Chrystal Macmillan, även hon känd i
Sverige sedan den stora rösträttskon¬
gressen 1911, har genom den energi,
med vilken hon efter krigsutbrottet or¬
ganiserat det internationella nödhjälps¬
arbetet i England, blivit vida känd.
Även mrs Ramondt, Holland, och pro¬
fessor Emily Balch, Amerika, äro per¬
sonligheter, som gjorde deputationen
all heder.
Innan färden styrdes till Sverige, ha¬

de deputationen besökt Köpenhamn
och Kristiania, där stats- och utrikes¬
ministrarna uppvaktades. Kung Hå¬
kan i Norge beviljade även de delege¬
rade en lång audiens. Enligt ett ytt¬
rande av en av deputationens medlem¬
mar ha de, liksom ock den deputation,
som besökt de krigförande länderna,
varit mycket tillfredsställda med det
mottagande de fått röna, och om de i
Norge haft en alldeles särskild hem¬
känsla, berodde detta säkert på att de
gästade ett land, där kvinnorna redan
länge räknats med som fullvärdiga
medborgare.
Klockan 12 den 2 juni ägde uppvakt¬

ningen rum hos excellensen Wallen-
berg, och mottagningen i Arvfurstens
palats, med vilken de delegerade sena¬
re förklarade sig synnerligen nöjda,
varade ungefär tre kvarts timme.
Måndagen den 7 juni avreste deputa¬

tionen med Lapplandsexpressen över
Karungi till Petrograd. I stället för
Rosika Schwimmer, vilken i egenskap
av undersåte i ett krigförande fientligt
land, icke kunde komma över Ryss¬
lands gränser, inträdde en av de sven¬
ska delegerade vid kongressen, friher¬
rinnan Ellen Palmstierna, känd som
intresserad och verksam médlem av

rösträttsrörelsen.
Den deputation, som begav sig söder¬

ut, när den andra reste mot norden,
räknar ibland sig Haagkongressens
ordförande, miss Jane Addams, d:r
Aletta Jacobs, den holländska kommit¬
téns ordförande, och italienskan, ma-
dame Genoni. Deputationen, som i bör¬
jan av juni befann sig i Bern och Rom
och anträder hemfärden över Paris,
har förut besökt London, där den mot¬
togs av utrikesministern, sir Edward
Grey. Miss Addams hade dessutom
företräde även hos statsministern, mr
Asquith. I Berlin skedde uppvaktnin¬
gen hos rikskanslern Bethmann-Holl-
weg och utrikesministern von Jagow.
I Wien blev deputationen mottagen av
utrikesministern Burian och i Buda¬
pest av statsministern Tisza.
Den mission de två deputationerna

åtagit sig är alltså snart fullgjord.
Vad man vågar hoppas såsom resultat,
är ännu för tidigt att yttra sig om,
men varje av varm medkänsla och
övertygelse framsprungen fredsaktion
blir dock en vikt på den våg, som en
gång skall väga tyngre för människo¬
kärlek och fred än för krig och bar¬
bari.

Kvinnofrågan och antiken.
Vid läsningen av ett populärveten¬

skapligt arbete, "Griechische Kultur
im Bilde" (i serien "Wissenschaft und
Bildung", Leipzig 1914), överraskades
jag av den vidsynthet, som författaren
till den briljanta lilla boken, doktor H.
Lamer, röjde i kapitlet om kvinnornas
ställning i det gamla Grekland. Ett
referat av det huvudsakliga borde, sy¬
nes det mig, kunna intressera denna
tidnings läsare.
"Det förblir ett underligt faktum i

kulturhistorien", skriver doktor La¬
mer, "att de eljest så bildningstörstiga
grekerna ängsligt utestängde den ena
hälften av mänskligheten från allt ve¬
tande, under det dock några få, högt
bildade kvinnor bevisa, att åtminstone
inte alla förtjänade lotten att förslöas.
Det gamla Greklands kvinnor i alla
åldrar tillbragte sitt liv så gott som
ständigt inom hemmets fyra väggar,
och denna inskränkning i rummet be¬
tydde på samma gång en inskränkning
av den andliga horisonten. Att förvär¬
va kunskap och därigenom möjlighet
att taga aktiv del i allmänna frågor,
det förvägrades dem. Helt visst åt¬
njöt den grekiska kvinnan som maka
och moder mycken kärlek — attiska
gravreliefer från 300-talet visa detta
på ett gripande sätt. Men mannens
intellektuella intressen delade hon
blott föga, d. v. s. endast så långt som
hennes medfödda sunda förnuft tillät
det. Den bildade mannens sanna kam¬
rat förmådde hon ej vara, emedan det
brast henne i bildning och uppfostran.
Liksom än i dag* ansågo tusentals fä¬
der det som sin självklara plikt att
uppfostra sönerna till bildade männi¬
skor, under det att det syntes dem lika
naturligt, att deras döttrar inte behöv¬
de, ja, inte ens borde, erhålla en lika¬
dan bildning.
Under en bland de största tider av

andligt uppsving, som historien kän¬
ner, under 400-talet f. K., se vi alltså
kvinnorna utestängda från alla de sto¬
ra kulturella landvinningarna. Vilken
skillnad mellan Grekland år 500 och år
400! Men bland de människor, som
möjliggjorde framstegen, bland politi-
ci, diktare, bildhuggare, arkitekter,
lärda — aldrig en kvinna. Få voro åt¬
minstone de, vilkas tankar betytt något
för framåtskridandet. Inte ens intres¬
set för sport, som i så hög grad fyllde
männen, fingo de dela. Ensamt Sparta
gjorde i fråga om flickornas uppfost¬
ran ett undantag åtminstone såtillvida,
som det i sina flickgymnasier gav lan¬
dets döttrar en god fysisk uppfostran.
Tiden efter Alexander medförde även

kvinnofrågan tecken till befrielse,
men en verkligt genomgripande för¬
ändring skapade varken hellenismen
eller kristendomen. Blott i undantags¬
fall se vi under antiken kvinnor vid
männens sida i universitetens hörsa¬
lar, i ett domar-, läkar- eller lärarkol¬
legium. Den enda rätt, som de ägde,
beklädandet av prästerliga ämbeten —

något, vartill de ju i så hög grad äro
ägnade —, berövades dem av kristen¬
domen.
Då även senare tiders liv in i detalj

bestämdes (och bestämmes) av antika
åskådningar, så blev i Tyskland den
gammalgermanska uppskattningen av
kvinnan som en bildningsvärdig varel¬
se snart undertryckt, och först den se¬
naste tiden har häri åstadkommit nå¬
gon förändring. Detta är ett gott ex-

* Månne inte i detta fall tidsbestämnin¬
gen "än i dag", åtminstone med hänsyn till
svenska förhållanden, är överdrivet pessi¬
mistisk? övers.
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Ett släkte som förblöder,
Vid avresan från Sverige sände Eosika Schwimmer följande smärtfA

hälsning till Sveriges kvinnor,
na vi stå emot hennes bevekande

jotlMänskligheten vrider sig under pä
rappen av den rasmördande
rien, som ödelägger kultur ock civilisa¬
tion.

Outsäglig smärta söndersliter mänsk
lighetens hjärta, och viljan till liv
brerar allt saktare och saktare.
Skola vi låta vårt släkte

eller skola vi försöka rädda det!
Om vi vilja rädda det, måste vi

la blodet, innan hjärtats slag uppköra
Det är ej frågan om, huruvida
flödar ur franska, tyska, engels:
gerska, ryska, italienska, serbiska ella
österrikiska hjärtan: det flödar
släktets hjärta.
Sveriges kvinnor! Vi lita på att! atj

skolen bistå oss i denna

kamp för livet hos vårt släkte.
Det kan icke ges någon sommarvi,

någon ferieglädje för Eder: I måste
stå oss bi, I de livsstarka, oss de Iii
blödande.

Hjälpen oss, I svenska systrar!
Rosika Schwimmt.

Sommarmötet i Huskvarna,

Anmälningarna till Huskvarnamöte
ha varit synnerligen talrika, och i
grammet, vilket i förra numret
Rösträtt för Kvinnor avtrycktes, b
mer med en del smärre ändringar »
rande tider, matservering o. d. att til
sändas alla anmälda mötesdeltagai
Diskussionen på det halvenskilda ni¬
tet om Vad kan göras för att övervin
na det sista sega motståndet mot
nans politiska rösträtt i vart la ^
a) hos männen, kommer att inledas
d:r Gulli Petrini; b) hos kvinnorna, -
fröken Jenny Wallerstedt. PlS 11 ,

nen om Vad som kan göras for a
verka kristidens inflytande pa ■
rättsrörelsen? inledes av fröken
Kruse.

I samband med rösträttsmötet,1®,
mer ett religiöst möte att an
Huskvarna F. K. P. Ks horsal^
gen den 21 juni kl. 8 e. m. ,
1. Vårt ansvar såsom kristna
JL. V ellt ano v ai — M0j

samhällets nöd: fröken j51»" V,;
2. Jesu evangelium och

frågan: fru T.niipmau. —

empel på att man alls bite k
skåda ett så modernt pr o
minismen utan att kanna ^
Den, som avböjer , ,< __ sn^
krav, är — oftast oweJve ^
i gammalgrekiska aska4
må hålla sig själv for en a d
dern och målmedveten tysm
Må dessa rader tala 0

Vissa "moderna och ^ tål
svenskar borde de ku
självprövning. (J 0ud,

RIING ANTON BRÖDENS JURIDISKA BYRA
Allm. Telefon 20168 68 VÄSTERLÅNGGATAN 68, STOCKHOLM. Rikstelefon 144 68.
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drömlandet
För Fösträtt för Kvinnor.

Jiv fMjalmar Wallander.

Som när min mor förtaide mig en saga
om äventyr en gäng för längesedan,
och det var mörkt i rummet, brasan brann,
jag säg först sagans bild i töcken draga,
en drömsyn lik, förbi mitt öga, medan
pä ögonblickets vingar tiden svann.
.Men sä kom plötsligt kraft i linjer svaga,
och sagan stod där, levande och sann,
och innan brasan brunnit ut, den hann
bäd' mänsklig form och mänsklig skönhet taga.

Sä är det ock med Sverige — sagans land!
dess mörka skogar voro sagans gärdar,
dess jättetallar, näs och bläa berg
förgängna sagotiders minnesvärdar
av urtids seder och av urtids färg.
djupt ur dess gömslen hörde jag en gäng
som barn med hemlig bävan vitrans säng.
där levde sagoting och troll och rät,
och bodde dolda krafter djupt i myr
och där läg farlig gast pä lömskt försät
— där levde ocksä bragders äventyr
med purpurträdars glans i sagoväven.
Och vid var insjöstrand, dä mänen slog
sin silverslöja omkring land och skog
jag hörde sjöfrun röra sig i säven
och säg hur mörkt och hemligfullt hon log....

Sen dess ha ären gätt; min barndom, svann,
min ungdoms drömtid med och jag blev man
och fördes bork av livets härda vindar.
Min dröm är slut och själv jag är en ann'.
äVu lyser allting i en annan färg:
mitt land är starkt, med malm i sina berg.
I blekta trasor är min sagoväv,
glömd sjöfruns spökgestalt i strandens säv.
Bär ligger landet med sin djupa skog,
sin teg, som svartnat efter plöjarns plog,
ett mödans land, där ocksä livet gär
med frukt och frö i nutidsröjda snär,
sen berget öppnade sin sagovärld
och göt sin härda malm i smältans härd.

Ja, sä ha sagans dunkla bilder bytt
med verkligheten hamn, allt dunkelt flytt.
Blott jorden, hemmets jord har än mig fängen
och viskar sagor om en tid förgängen,
frän Sverige, sagans urhem stolt och fritt.
Bä lyssnar jag, med hjärtat fullt, till sängen
ur sagans skog som till min moders röst
och känner, lisad, barn pä nytt, hur mången
förtvivlans tanke lyftes frän mitt bröst.

gen att underkänna hr Ehlins, den nu
tillsatte överlärarens skicklighet och
kompetens, saken är endast, att fröken
Aspman visat sig ännu mera kompe¬
tent, vilket också av förste folkskole¬
inspektören, professor Frans von
Schéele, framhållits i hans till Stock¬
holms folkskoledirektion avlåtna skri¬
velse, där det bland annat heter: "men
jämför jag honom med den av de sö¬
kande, som av en reservant i skolrådet
förordats i första rummet, nämligen
lärarinnan vid Klara folkskola Maria
Aspman, så synas mig hennes förtjän¬
ster och skicklighet för denna överlä¬
rarebefattning ännu större än hr Eh¬
lins."
Professor Schéele framhåller vidare,

liksom reservanten, d:r Karolina Wi-
derström, att skolrådets majoritet sy¬
nes ha underlåtit att uppföra fröken
Aspman på förslaget av det principi¬
ella skälet, att en kvinna ej vore lämp¬
lig till befattningen som överlärare.
D:r Karolina Widerström och fru

Emilia Broomé ha i en reservation
gjort en jämförelse mellan fröken Asp-
mans och hr Ehlins meriter och kom¬
mit till följande resultat: vad angår
lärarerfarenhet, så har fröken Aspman
tjänstgjort i folkskola 8 år längre än
hr Ehlin. Dessutom är fröken Asp-
mans lärarerfarenhet mångsidigare.
Hon har undervisat i flera privata sko¬
lor samt vid Högre lärarinnesemina¬
riets utbildningsanstalt för lärarinnor
i huslig ekonomi, medan hr Ehlin,
utom folkskolan, endast undervisat i
Stockholms Borgarskola. I fråga om
utbildning, undervisningsskicklighet
och kunskaper stå båda ungefär lika.
Båda ha även utgivit läroböcker och
utarbetat undervisningsmateriel. Frö¬
ken Aspman har ordnat och lett fort¬
bildningskurser, ett viktigt företräde.
Hr Ehlin har framför fröken Aspman
den meriten, att han avlagt musiklä¬
rare-, kyrkosångare- och organistexa¬
men. Fröken Aspman har vid flerfal-
diga tillfällen dokumenterat sig såsom
dugande organisatör och ledare. Vida¬
re blev hon år 1908 av K. M:t kallad
till ledamot i direktionen för stiftelsen
Sunnerdahls hemskolor på landet och
har även erhållit åtskilliga förtroende¬
uppdrag för folkskoledirektionens räk¬
ning. "Allt detta och dessutom åtskil¬
ligt annat, som skulle kunna framdra-

< gas, vittnar om en banbrytande och
ordnande, trots sin mångfald enhetlig,
pedagogisk och socialpedagogisk verk¬
samhet, som ådagalägger en eminent
organisatorisk begåvning. Något mot¬
svarande har icke vare sig uti hand¬
lingarna eller under debatten fram¬
lagts om hr Ehlin", yttra reservan¬
terna.
I trots av vad som av meritlistan

framgått, i trots av vitsord från tre av
våra mest framstående pedagoger, av
vilka den ene är förste folkskolein¬
spektören, och i trots av den skrivelse
med bön om att erhålla fröken Asp¬
man till överlärare som till folkskole¬
direktionen avgivits av 16 kvinnliga
medlemmar av Klara folkskolas lära¬
rekar, har dock folkskoledirektionen
fastställt skolrådets förslag och ut¬
nämnt hr Ehlin med förbigående av
fröken Aspman.
Reflexionerna göra sig själva.
Vad är meningen med att förklara

en befattning ledig till ansökan även
för kvinnor, men vid samma befatt¬
nings

o tillsättande helt godtyckligt
frångå de principer, som borde vara
bestämmande, och i stället giva en min¬
dre meriterad person företräde på
grund av hans kön. Här föreligger en
så allvarlig kränkning av rättsbe¬
greppen, en så snedvriden syn på tin¬
gen, att allmänheten, och vi kvinnor i
synnerhet, på det kraftigaste borde
reagera däremot och inte längre foga
oss i den ordning, som endast därför
att det gäller en kvinna, genast är be¬
redd att göra undantag och eftergifter
från det, som annars brukar gälla som
norm.
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De danska kvinnornas
Med kvinnotåget i Köpenhamn.
Den 5 juni fick Danmark en ny

grundlag, som i begreppet det danska
folket innesluter såväl formellt som
reellt både kvinnor och män. Kvin¬
norna hade beslutat att fira dagen
med ett kvinnotåg till båda statsmak¬
terna, först till kungen omedelbart ef¬
ter att han genom sin underskrift gi¬
vit lagen bindande kraft, därefter till
riksdagen i det ögonblick, då regerin¬
gen till dess talmän överlämnat det
autentiska grundlagsexemplaret.
Tåget samlades under gröna träd ute

vid Langelinje; försommarens ljusa
grönska omgav det, och något av vå¬
rens hopp och tillförsikt präglade de
lugna, medelålders ansiktena hos de
gamla kvinnosaks- och rösträttsför¬
kämpar, som bildade dess början. Allra
främst gingo dock unga, vitklädda
marskalkar med breda röda band över
bröstet och med danska flaggor, fana
och emblem, bland vilka Dansk Kvin-
desamfunds baner med kvinnan, som
lyfter guldhornen ur mullen, mest
drog blickarna åt sig. Omedelbart ef¬
ter fanorna kom den delegation på 25
kvinnor, som skulle uppvakta konun¬
gen och riksdagen, och där alla de
kvinnor funnos, vilka burit kampens
börda, icke endast under det sista tio¬
talet år, utan från den dag för 45 år
sedan, då det organiserade kvinnosaks¬
arbetet började i Danmark. Där voro
de båda rösträttsorganisationernas
ordförande, fröken Eline Hansen och
fru Elna Münch, jämte deras verksam¬
maste krafter; likaledes Dansk Kvin-
desamfunds ordf. fru Astrid Stampe-
Feddersen och veteranen och stiftaren
av den organiserade kvinnorörelsen,
fru Matilde Bajer, ordf." för Köpen¬
hamnskretsen av Landsforbundet for
Kvinders Yalgret, fröken Meta Han-
sen, och av Dansk Kvindesamfund, fru
Estrid Hein; gamla fru Johanne Mün-
ters ännu resliga figur syntes bland de
andra. Som delegationens ordförande
fungerade fröken Henni Forchham-
mer, ordf. för Danska kvinnornas na¬

tionalförbund, vilket tagit initiativet
till kvinnotåget.
Tåget själv räknade minst 20,000 del¬

tagare, sannolikt mera. Inmarschen
genom portarna till Amalienborg tog
gott och väl 112 timma. Där visste man,
att samtidigt med att kvinnotåget ord¬
nade sig på platsen, höll konungen ut¬
omordentligt statsråd i en av byggna¬
derna för undertecknande av den nya
grundlagen; då det gjorts, åkte han
tvärsöver till sin bostad, där han till¬
sammans med drottningen och ett par
små prinsar mottog delegationen. Frö¬
ken Forchhammer uppläste och över¬
lämnade följande av namn underteck¬
nade adress:
Paa denne for os saa betydningsfulde

Dag, da danske Kvinders politiske Valgret
er en fuldbyrdet Kendsgerning, har vi som
Talsmasnd for Tusinder af Kvinder önsket
at udtale for Danmarks Regering og Rigs-
dag vor Glaede over den fulde, politiske
Borgerret, som den nye Grundlov giver
Kvinderne.
Vi vasrdsEetter i fuldeste Maal denne

Valgret, som aabner os Mulighed for Ind-
flydelse paa Landets Love, de Love, der
gaslder for Kvinder saavel som for Maend.
Det har vaeret os en stor Tilfredsstillelse

at se alle Partier staa enige i denne Sag,
og det er vor Forventning, at det Lovgiv-
ningsarbejde, som Maend og Kvinder nu
sammen skal tage op, vil blive övet med
fuld Hensynstagen saavel til kvindelige
som til mandlige Synsmaader og Interesser.
Vi er os bevidst, at der fölger Ansvar og

Pligter med de nye Rettigheder, og vi ud-
taler som vort Haab og vort alvorlige ön-
ske, at Kvindernes Deltagelse i det politi¬
ske Liv maa blive til Lykke for Land og
Folk.
Sedan kungen i ett kort tal förkla¬

rat, att det var med full förtröstan han

Festligheter i Danmark och även i Stockholm.
välkomnade de danska kvinnorna som

fullmyndiga medborgare, lät han dele¬
gationens samtliga medlemmar presen¬
teras för sig och drottningen, varefter
båda stego ut på en balkong och häl¬
sade tåget, som under sjungande av
fosterländska sånger tåligt avbidat de¬
legationens återkomst.
Från Amalienborg gick tåget till

riksdagsbyggnaden, där båda tingen
samlats i Folketingssalen. Delegatio¬
nen placerades här till en början på
stolar i salens bakgrund; folketingets
talman, Pedersen-Nyskov ledde för¬
handlingarna, varvid konseljpresiden¬
ten Zahle å den samlade regeringens
vägnar överlämnade grundlagsexem¬
plaret, i det han med ett handslag till
talmannen uttalade: Så lova vi varan¬
dra, att Danmarks regering och Dan¬
marks riksdag obrottsligen skola hål¬
la Danmarks nya grundlag. Sedan
denna därefter nedlagts i det därför
bestämda silverskrinet, uppkallades de¬
legationen, och dess ordf. uppläste från
folketingets talarstol samma adress
som förut till konungen. Konseljpre¬
sidenten svarade, att det var med gläd¬
je samtliga statsmakter motsågo kvin¬
nornas ansvariga deltagande i landets
politiska liv och att han av dem sär¬
skilt hoppades insatser för det sociala
arbetet och för freden mellan folken.
Medan allt detta försiggick, hade tå¬

get fortsatt tillbaka till sin utgångs¬
punkt, dit efter en liten stund delega¬
tionen ankom i bilar och där fru Elna
Münch från en av bilarna uppläste
adressen och redogjorde för mottagan¬
det hos konungen och riksdagen, var¬
efter tåget upplöstes. En del utlännin¬
gar, huvudsakligen svenskor och nor¬
skor, men även ett par engelska och
tyska kvinnor samt last but not least,
Rosika Schwimmer deltogo.
Efter en middag, där fru Estrid Hein

samlat alla spetsarna inom den danska
kvinnorörelsen jämte några få utlän¬
ningar, samlades kvinnorna åter till
samkväm och tesupé i Grundtvigs Hus.
Här skötte fröken Meta Hansen ord¬
förandeskapet, och fröken Daugaard
Började mötet med att uppläsa en mas¬
sa telegram. Bland dessa funnos från
mrs Chapman Catt, mrs Fawcett och
ett gemensamt från miss Chrystal
Macmillan och fröken Signe Bergman,
alla medlemmar av AJliansens styrel¬
se, flera från Finland, många från
Norge och en del även från Sverige.
Fröken Fredrikke Mörck öppnade ta¬

lens rad med en varm hälsning från de
norska kvinnorna, och undertecknad
fortsatte med en hälsning från Sverige,
i vilken förklaringen till Sveriges ef¬
terblivenhet i rösträttsfrågan gent¬
emot de andra skandinaviska staterna
söktes däri att nuvarande generation
av norrmän av sina stora diktare och
danskarna av den grundtvigska hög¬
skolerörelsen i sin ungdom fått inplan-
tat i sig den aktning för kvinnan, som
gjorde det lätt och naturligt för dem
att som mogna män medgiva dem po¬
litisk medborgerlig likställdhet; talet
avslöts med uppläsandet av L. K. P.
R:s smakfullt textade adress, vilken
väckte allmän beundran.
Bland övriga talare märktes Rosika

Schwimmer, som talade om kvinnor¬
nas internationella solidaritet och det
trängre fäderneslandet samt de neu¬
tralas skyldighet att arbeta för freden;
en engelska bragte en hälsning från
mrs Despatd. Av de danska talarna re¬

dogjorde fröken Henni Forchhammer
för förmiddagens mottagningar på
Amalienborg och i riksdagen; fröken
Anne Bruhn talade om äldre tiders
kvinnorörelse, och fru Gyrithe Lem-
che avslutade mötet med några varma
ord, till vilka knöts en sång av samma

författarinna, av de närvarande uni¬
sont avsjungen.
Det var en stämning av allvar och

ansvar, som vilade över de danska
kvinnorna på. denna deras medborger¬
liga födelsedag; den faller ju också
inom en tid, som kan giva kvinnor
mycket att tänka på och giva deras
framtidsföresatser en prägel av hög¬
tidlighet och ödmjukhet på en gång.
Måtte det lyckas Danmarks kvinnor
att med tiden realisera vad de nu hop¬
pas på och drömma om för sitt land.

Anna Wicksell.

På glädjefest på Gillet i Stockholm.
Den 5 juni, en av de betydelsefulla

dagar, som för alltid skola stå inristade
i rösträttens annaler, då den åt Dan¬
marks kvinnor skänkt den rösträtt,
som av så många länders kvinnor ef¬
tersträvas, men endast av få uppnåtts,
firades i Stockholm genom en av
Landsföreningen för kvinnans politi¬
ska rösträtt anordnad fest på Gillet.
Den ljusa, vackra lokalen fylldes snart
av en förväntansfull publik, bland vil¬
ken främst märktes medlemmarna av

deputationen från Haag, med undan¬
tag av Rosika Schwimmer, som kväl¬
len förut avrest till Köpenhamn för
att på ort och ställe fira den danska
segern. Men där syntes miss Macmil-
lans högresta gestalt och mrs Ramondt,
som livligt underhöll sig med sina ny-
förvärvade svenska vänner. Ävenledes
såg man representanter för de danska
kvinnorna, bland vilka märktes förfat¬
tarinnan Carit Etlar. D:r Alma Söder¬
hjelm från Finland hedrade också mö¬
tet med sin närvaro. Talarstolen var

smakfullt dekorerad med svenska och
danska flaggor, röda Qch vita blommor
samt blommor i de internationella
rösträttsfärgerna gult och vitt.
Nog kände de svenska kvinnorna en

smula vemod i glädjestämningen, men
om också droppar av malört blandades
däri, var det ljusa inslaget domineran¬
de, och den känsla var säkert förhärsk¬
ande, som tog sig uttryck i miss Mac-
millans tal under supén, då hon yttra¬
de, att vi aldrig kunna känna bitterhet
emot de länders kvinnor, som få röst¬
rätt, fastän vi själva sakna den, ty vi
ha alltid förvissningen om, att varje
vunnen seger betyder, att kvinnorna i
övriga länder komma närmare målet.
Sedan auditoriet samlats och Lands¬

föreningens ordförande, fröken Signe
Bergman, hälsat de närvarande väl¬
komna, bestegs talarstolen av d:r Ly¬
dia Wahlström, som höll ett intressant
och instruktivt föredrag över ämnet:
Varför dröjer Sverige? Med hänsyft¬
ning på dagens stora betydelse inledde
d:r Wahlström sitt föredrag med att
berätta en gammal sägen om Dan¬
marks flagga, som förskriver sig ända
från korstågens dagar, och berörde se¬
dan det nya slag av skandinavism, det
samförstånd mellan de nordiska län¬
derna, som nödvändiggjorts av de ti¬
der vi leva i. D:r Wahlström byggde
sitt föredrag på historisk grund och
gav en levande skildring av vårt rät-
linigt utvecklade statsskick, över vil¬
ket vi kunna känna berättigad stolt¬
het, och till vilket endast ett land har
att uppvisa motstycke, nämligen Eng¬
land, som också utvecklats i demokra¬
tisk och frisinnad anda. Talarinnan
uppdrog därefter paralleller mellan
Sverige och de andra nordiska länder¬
na. Det har varit svårare för Sverige
att revolutionera än för dem, ty de ha
inte haft en så lugn och enhetlig ut¬
veckling av sitt statsskick som vi. Det
är svårt för den, som har förmögenhet,
att göra sig urarva. Häri såg d:r
Wahlström orsakerna till oviljan att
här rubba det bestående. Vad som en¬
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ligt hennes uppfattning för oss 't
stod att göra var att sätta se
skyldigheten i stället för den
duella rättigheten. D:r Wahlstrom
såg, att de tretton år av arbete sol
ligga bakom oss, ha varit av stork
tydelse, men arbetet måste bli Lnc
mycket intensivare och nå till å
större och bredare lager av
släktet. Det är ännu för få, som gönsin insats i rösträttsrörelsen, men nät
rösträtten en gång blir vår, var
Wahlström övertygad om, att fa
svenska kvinnan skulle vara

ligt kvalificerad för att rätt
D:r Wahlströms föredrag

med det livligaste bifall, och
ken Bergman till henne
närvarandes tack, sjöng fru
Weiss, ackompanjerad av fru
ström, Heyses Dyvekes sånger,...
hon tolkade på ett utomordentligt sitt
Därefter talade fru Karin Fjäll!

Holmgren om Vårt mål, och hon
nade fram allt som under årens
varit till glädje och ljus. Fru Holt (na Da
gren ansåg även, att det var
att förbli overksam inför de
hållanden, som rymmas inom
let, och vi kunna inte tillåta,
efterkommande uppleva sådana tider
av skräck och lidanden, som blivit it:
nu levande generationen beskärda, la-
larinnan övergick därefter till att tak
om den danska segern och dess bety¬
delse även för oss samt framförde de
svenska kvinnornas varma

ningar till sina danska systrar,
av publiken stående underströks,
slutord anförde fru Holmgren der
daritet och inbördes hjälp, som
ena män och kvinnor att
arbeta för ett nytt och bättre
Fru Holmgrens med värme

da anförande mottogs av auditoriet
med starka applåder, varefter ett liv-
ligt och animerat samkväm vidtog. W
supén höll fru Ezaline Bobeman
de danska kvinnorna, och fru
Etlar svarade med några
de ord, varefter den danska
sången stämdes upp och kraftiga
rop utbringades för Danmarks ^-
nor. Fröken Ingeborg Walin
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en skål för de utländska gästerna, son c danska
besvarades av miss Macmillan,
Fru Anna Wicksell, som avrest ®

Köpenhamn för att närvara vid M
tidligheterna under 5 juni, medföflli
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från Sveriges L. K. P. & en to>a'
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Till Danmarks kvinnor.
Lycka till målet ni nått,
Lycka till rätten ni fått,
Danmarks medborgarinnor.
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I jublet, som fyller er själ,
Kan ingen, ta varmare del
Än svenska rösträttskviuß0'
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Landsföreningen för kvinnans

rösträtt.

Under aftonens lopp ingick*
telegram från Danmark:
10,000 danska kvinnliga P0.^

medborgare sända svens.ka » ^
jublande hälsning och hopp r,
seger måtte föra er seg
målet. Henni Forchha
Rosika Schwimmer telegraf^ ^
Då jag icke kan delt^iLaro©a!i

sänder jag hjärtliga onsk ],3 #
Ni snart måtte följa de ^
emplet. Rosika SchV**
De av fru Ezaline Bohenwn.^i,

telegrammen mottogos frÖkeß
fall och nådde sin klü® ' av 1>ef
Signe Bergman
själv och miss ob'fSia"
författad hälsning att
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Hem för späda barn
I- Ll5 juni av ex. sjuksköterskamed flerårig
7 Lik från spädbarnssjukhus i Sverige och

Land -iven klena spädbarn mottagas till
ii sakkunnig vård. Pris 60 kr. pr månad.
I prof E. Alin. Förfrågn. hos hemmets
thdarinna Syster Astrid Landberg, Stock¬
igen 22, Allm. tel. 361 Råsunda.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

i \\\{\;M MÖBELAFFfiR i'

STOCKHOLM
Kungsholmsbrogatan 26
huset från Drottninggatan)
af finare och enklare

möbler
ek mahogny, valnöt samt andra

träslag äfvenmålade, till billigaste priser.
Tel 11410 Riks Tel- 6505

lurt Mer

rösträtt:!
I Finland o. Norge ha kvin¬
norna redan förut rösträtt.

NÄR
å Sveriges kvinnor

rösträtt?

om

memento för Sveriges män
sölifätLXP. R. genom sina lokalförenin-

efter det underrättelse
den danska grundlagens
över hela landet medelst

affischer sprida ovanstående
fe Till riksdagens medlemmar ställ-
ts frågan direkt genom tryckta brev-

också utsändes genom för¬
försorg. Flera tusen af-

och brevkort ha på detta sätt
över landet.

Svenska kvinnor!
lag varit med i Danmark, när
kvinnorna erhöllo sin med-

^ ber jag er alla kvinnor i
'' feälp oss i arbetet att vi ock-

"~aM- ht „* erballa vår medborgar-
"5 ElL1" 0ch418veri^ liks°™ 1

»■ dior rn°r länderna, män ochJ\^ammans få stifta landets
%n! IwJ1 S?art få uPPleva den
fj k . i arhete och kamp!
A Malm" aiiteü mellan Köpenhamn:a«lmo, den 7 juni 1915.

HSmJ 5 ttäpman Catt^in ?rdf"rande-lån- fr. Hälsningen, som
v ville sinöf311^6 ?or aH sa många
shia densan 6 t ^^älle att under-"

ti inedu a' lydde sålunda:
#Sfer rösträttsorgani-J l", Li«,e]]ara laader, anslutna till in-

i St y?s^rattsalliansen, för-
jjrffiä'" ,e av våra fiQ i r Postidlighål-

lyckor,d ka systrars seger,
»»* S« Ü vIgar,_ 00h varmaste
** k 1 aThUlna ordföran-
Ider 0

iskä
t,,© t,Seser är _ rosHättens fana högtT °

' L* mindre än ^??11 1 alla länder."
^senterade bl«5! naHoner voro

\v0• ,11 stund efter Q andertecknarna.
no# J?* alla uffSiUPien s^edde upp-gi* vackra fSf 6 sin bel^tenbet
> la [V?a ^bundet ' S?m 1 m^net

- lieh- ttl s Hinnor erhöll- dag I)an"
emillh 1 61110110 sm medborgar-
"till i*

G. H. E.

För bokvänner och bibiiotek ätt beakta.
Engström & Engeströms välkända lån¬

bibliotek, Norrlandsgatan 15, är på grund
av affärens upphörande, till salu för mo¬
derat pris. Cirka 22,000 volymer i såväl

svensk som norsk, dansk, tysk, engelsk och
fransk litteratur. Ett lämpligt tillfälle för
samhällen med nystartade bibliotek eller
boksamlingar.

Kyrkans ansvar i närvarande tid.
Av Maria Almén.

Det var böndag och den svenska kyr¬
kans reformationsfest. Jag bevistade
då en aftonsångsgudstjänst i en av hu¬
vudstadens kyrkor. Predikan rörde
sig förklarligt nog till stor del om de
närvarande politiska förhållandena.
Predikanten framhöll — vad som ofta
sagts i dessa dagar — bur kristendo¬
mens motståndare begagnat sig av det
närvarande världskriget för att påvisa,
hur kristendomen gjort fullständig
bankrutt. Häremot opponerade han
sig på det kraftigaste. Det nuvarande
kriget, grymmare, omänskligare än nå¬
got annat i världshistorien, visade
tvärtom fullständig brist på kristen¬
dom i de s. k. kristna länderna.
Så långt var jag med talaren. Ty

vad är kristendomen om inte ett kär¬
lekens evangelium! I det ögonblick,
som "kristendomen" tar våldet och rå¬
heten i försvar, blygs jag att benäm¬
nas kristen, att tillhöra ett kristet folk.
Skall jag göra mig förtjänt av ett dy¬
likt namn, måste jag först och främst
genomträngas av samma höga ideal,
som en gång besjälade denna religions
störste son. För honom var kärleken
det högsta, kärleken mellan individer¬
na och kärleken mellan folken. Hur
strängt bedömde han ej sin tids och sitt
folks fariseism och partisinne! Hur
visade han ej, framför allt genom sitt
förhållande till de hatade samariterna,
att han kritiserade och ogillade sin
egen nations politiska ståndpunkt!
Det är ofattbart, hur bildade män¬

niskor i vår tid, med tillfälle att ta
kännedom om Kristi lära sådan den
möter oss i de fyra evangelierna, oge¬
nerat påstå sig vara anhängare av den¬
na förkunnelse, samtidigt som de för¬
svara och förhärliga det, som är kri¬
stendomens raka motsats: själviskhe¬
ten, vinningslystnaden, hatet, våldet
och råheten.
Talaren vid ovannämnda tillfälle

framhöll slutligen, hur det dock är en
Guds dom, som för närvarande går ut
över mänskligheten.
Mig förefaller d,et, som om denna

förkunnelse från våra predikstolar vo¬
re den största faran, det värsta onda,
för närvarande. Så länge de enskilda,
så länge statsmännen i de respektive
länderna gå fria från ansvar, så länge
kriget alltjämt framhålles som en
Guds sak — så länge kan man ej tän¬
ka sig en förändring till det bättre.
Så länge våra präster med kraft och
myndighet framhålla kriget som ett
nödvändigt medel till människornas
"förädling", så länge kommer kriget att
av den stora allmänheten betraktas
som något berättigat, ja, rent av som
något stort och gott. Så länge våra
och andra länders präster låta försy¬
nen bära ansvaret för detta förskräck¬
liga elände, bakom vilket varje tänkan¬
de människa ej ser annat än mänsk¬
lig maktlystnad och mänskliga lidel¬
ser, så länge känna sig diplomaterna
säkra. De tjäna en hög herre: det är
dock något stort att vara "Guds" red¬
skap och språkrör bland människorna!
Tanken på detta ger dem kraft och
mod att uppträda som en gång Gamla
testamentets domare och profeter —

folken ha endast att lyda och göra bot.
Skola vi våga hoppas — och vad vil¬

ja vi väl hellre i närvarande stund —

att detta ödeläggande krig snart skall
få ett slut och dessutom bli det sista
i världshistorien, så måste vi alla hjäl¬

pas åt att öppna ögonen på dem, som
ännu gå blinda. Vi måste lära dem
inse, att krig är detsamma som mord
— massmord. Yi måste lära dem inse
det förnedrande i att begagna sig av
sådana medel för att nå vissa yttre
fördelar. Yi måste lära dem förstå, att
tvister staterna emellan kunna och
böra avgöras på fredlig väg genom
skiljedomstol. Yi måste lära dem in¬
se, att en sådan uppgörelse har alla
förutsättningar för att bli rättvisare
och för de olika folken mera tillfreds¬
ställande än den, som blir följden av
ett hetsigt och blodigt krig, då sinnena
ännu äro i uppror.
Och till sist: vi måste lära en stac¬

kars vilseledd mänsklighet, att kriget
ej kan försvaras i religionens namn.
Här måste vi vädja till prästerna. Det
är först och främst deras sak att fri¬
taga en rättfärdig Gud — och det är
ju en sådan herre vi vilja tjäna — från
ansvaret för kriget. Det är deras sak
att framhålla människornas ondska
såsom själva upphovet till kriget —
men på ett annat sätt än vad som nu
oftast sker. Det är mycket, som vilar
på våra präster i dessa allvarstunga ti¬
der, och säkert är: skall deras arbete
bli fruktbärande, då gäller det att ej
trampa de gamla, nötta stigarna utan
att bana nya, präktiga vägar, där män¬
niskornas samveten ej råka i nöd på
grund av ständiga motsägelser och
därav följande pliktkollisioner.
Det är med glädje man tar del av

sådana tankar, som dem pastor Mohn
uttalat i sin lilla skrift: "Kriget och
Gud". Men vi behöva många, många
fler sådana röster. Hur skulle man ej
önska, att i varje liten landskyrka i
Sveriges mest avlägsna bygder dylika
kloka och verkligt kristliga ord finge
ljuda denna fagra midsommartid!
Dock ej endast hos oss, utan kan¬

ske först och främst i de länder, där
sommarens härliga blomster färgas
röda av blod, där människorna i sin
förfärliga belägenhet glömt det sköna
ordet från sin barndom:
"Allt vad I viljen, att människorna

skola göra eder, det gören I ock dem."
Och vi kvinnor, ja, vi anmäla oss

med glädje som frivilliga deltagare i
detta upplysningsarbete! I hemmet, i
skolan, i umgängeslivet — överallt, där
våra stämmor kunna göra sig hörda,
där vilja vi höja dem som förespråker-
skor för fred, kärlek, sanning och rätt!

Belönad kvinnogärning.
Regeringen har tilldelat fru Stina Roden-

stam i Hudiksvall medaljen i guld av femte
storleken med inskrift: Illis quorum me-
ruere labores, som belöning för det för¬
tjänstfulla arbete bon på flera olika områ¬
den nedlagt. Det är fru Rodenstam, som
varit den ledande kraften, då det gällt att
återuppliva hemslöjden i norra Heising¬
land. Sedan år 1908 är bon ledare av Gävle¬
borgs läns hushållningssällskaps hemslöjds-
ocb växtfärgningskurs i Hudiksvall och in¬
nebar flera olika förtroendeposter såsom
ledamot av Hudiksvalls skolråd, styrelse¬
medlem i stadens flickebarnshem m. m.

Fru Rodenstam är intresserad medlem av

F. K. P. R„ vars styrelse i Hudiksvall bon
tillhör och har även skrivit en av Gävle¬
borgs länsförbund av F. K. P. R. utgiven
skrift, Den unga kvinnans praktiska fost¬
ran.
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Haagdelegationen i Stockholm.
För att bedra de utländska gäster från

Haagkongressen, som Stockholm haft gläd¬
jen att hysa, anordnade Haagkommittén
torsdagen den 3 juni ett festligt samkväm
å Grand Hotel, vilket genom den represen¬
tativa samling kvinnor, som var närva¬
rande, fick en stämningsfull prägel. En
särskild glädje för kommittén var att få
hälsa Selma Lagerlöf välkommen, och hen¬
nes närvaro, såväl som de ledandes inom
kvinnorörelsen och de utländska gästernas,
återförde tanken till den lysande kongres¬
sen 1911, vilket Rosika Schwimmer också
senare betonade i sitt anförande. Välkomst¬

hälsningen till deputationens medlemmar
framfördes på engelska av yrkesinspektö¬
ren fröken Kerstin Hesselgren, som även
valdes till aftonens ordförande. Hon nämn¬

de, att tre av de delegerade lovat att tala
och överlämnade först ordet åt miss Chry-
stal Macmillan, som redogjorde för Haag¬
kongressens uppkomst och förlopp. Tala-
rinnan betonade särskilt den känsla, som

drivit alla jordens kvinnor till en aktion
för fred och lett till solidaritet och gemen¬

skap. Hon nämnde även, att det är till
de neutrala länderna man sätter sitt hopp
och att man väntade, att kvinnorna genom

fredsmöten och anslutning till fredens idé
skulle verka för dess slutliga uppnående.
Mrs Ramondt talade därefter om den kän¬

sla, som gripit kvinnorna, nämligen att de
ville göra något, en personlig insats i ar¬

betet mot blodsutgjutelsen, och det var den¬
na känsla, vilken i alla länder kommit till
synes, som mer än något annat uppmun¬
trat de holländska kvinnorna. Förhål¬
landet var detsamma, som när de första
rösträttsföreningarna bildades, jorden var
beredd för sådden, och det är i egenskap
av släktets mödrar kivnnorna måste rädda
den ras, som nu hotas att gå under.
Aftonens glanspunkt blev, som ju var att

vänta, Rosika Schwimmers anförande. Hen¬
nes entusiasm är oförliknelig. Hennes för¬
måga att gripa sina åhörare likaså. Audi¬
toriet lyssnade lika andlöst som när hon
för en och en halv månad sedan från sam¬

ma estrad talade till ett auditorium, som
hon band genom sin viljas intensitet och
sin vältalighets glöd.
Rosika Schwimmer inledde sitt anförande

med en vacker hyllning till Selma Lager¬
löf, som i rösträttsarbetet betytt så myc¬

ket, inte bara för sitt eget lands, utan även
för andra länders kvinnor. Hon övergick
därefter till den nyligen hållna Haagkon¬
gressen, som varit ett uttryck för den rena,
äkta kvinnoviljan, och hon liknade den vid
en ö av harmoni mitt i hat och våld och
blod. Haag kommer att få en plats i
världshistorien som ett bevis för att män¬
niskorna inte voro så dåliga som de syn¬
tes. Den var det första offentliga beviset
för att en fredsvilja verkligen fanns hos
folken. Med kraft hävdade fru Schwim¬
mer, att det fordras arbete av oss och oav¬

låtligt arbete, tills kriget är slut. Mili-
tarism är allt det, där makt sättes före rätt,
men principen rätt däremot är liktydig
med fred. Det är makten, som fört oss till
de rysliga olyckor, som nu föröda folken,
och vi få varken unna oss rast eller ro,
förrän rättsprincipen segrar. Det duger
inte att lugnt sitta och vara vittne till
vad som sker, var och en måste vara med,
när det gäller att rädda rasens framtid och
inte i egoistisk avskildhet blott tänka på
sin egen fördel. Fru Schwimmer gav även
en verkningsfull skildring av de soldater,
vilkas ansikten under striden bära en järn¬
mask av hård beslutsamhet, men som i dö¬
den visa ett barnaansikte. Det är detta
barnaansikte, som samlat kvinnorna till
enigt arbete för freden. Kvinnorörelsen är
intimt förbunden med freden och därför
böra nationerna ge kvinnorna rätt att bli
hörda i mänsklighetens största frågor. Vi
kvinnor 'måste fullborda det arbete, som
begynts på Haagkongressen, och i det ar¬

betet måste varje kvinna, som känner sitt
ansvar, taga del.

üftolutfiraai RHESRER6 och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.
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AFFARSREGISTEJ)
Bad-Caféet

Malmtorgsgatan 3
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar

och supéer till moderata priser.
Ä. T. 97 74. Vördsamt Ch, Skoglund.

Oiss. Syster Frideborgs
Sjuksköierskehyrå

A\ren Sjukhem
R. t. Vasa Kungstensg. 22,1 tr. A. t. 286 72.

O. F. Nordströms
A. T. 11806 DAMSKRÄDDERI A. T. 11806

47 Westerlånggatan 47, 2 tr.
Modernt snitt! Snabbt utförande! Billigaste priser

SKÅNSK MAT
Pensionat Malmgren

Olovsgatan 3, 2 tr.
God och billig hel- och måltidsinackordering på kor¬
tare eller längre tid. Allm. Tel. 142 56.

Skånsk Fru.

Bada
Elektr. Ljusbad, Massagebad, Varmbad, Halvbad

4 Södermalmstorg 4.
2 tr. (Hiss.) Allm. Tel. 1547

Damhattar
pressas, tvättas. Tagel- och flät. hattar sys om efter nyaste
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt. Kom i tid.

HATTFABRIKEN
Klara östra Kyrkogata 5, 1 tr.

ON
A. M. PETTER?

S:t Paulsgatan 2 B, Allm. Tel
Försäljer och reparerar KÄPPAR och I
Renovering av Galanteri- och KonsfaÄ?'119

Sköldpadd och Pärlemor
Välgjort arbete garant,»:

VAR OCHHlJ:Grevturegatan 24 B
radfrågniivgsrv«

Affärsförmedlingar, uthyrningann^Juridiskt biträde lämnas
r. t. 12680. Anna M. Rettig A. T.]

as
speciella uppslagsbok, oumbärlig för alla iu
hålles då Kr. 1.30 insändes i p^taniM
SVENSKA BOKEXPEDITIOJi

STOCKHOLM C.

JACOBSONS VÄLKÄii
© TAPISSERI.AFFÄR I
24 B Grefturegatan, vid TatM
10 / RABATT — I VAROR— FRITT i'ü

Juridiska Inkasso- 2 Sduakaigrii
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. Effekte;
Inkasseringsbyrå. Rättegängar, soliditetsnppl»
ningar, boutredningar, skilsmässor och allajuridiih
uppdrag. Billigt o. punktligt. R.t.1105. A.t.Brffi

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda pkjji

den nyfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffär
UMEÅ.

Pris fö

nom pc
15 öre

En sta:
åar vi

6

Malens Havsbads Restaurang
vid kurorten Malen, 3 min. fr. Båstads station.

Säsong 1 juni—1 sept.
rekommenderas.
Inneh. Nanny Holmstrand.

Tioårsfest och länsförMsinöte i Filipstad.
Filipstads livaktiga och verksamma F.

K. P. R. firade söndagen den 2 maj sin
10-åriga tillvaro och sin ordförande allt¬
ifrån början, fröken Ottilia Marin, med en
enkel och anslående högtidlighet i stadens
Ordenshus, som dagen till ära var festligt
dekorerat med blommor, grönt, svenska
flaggor och rösträttsflaggor.
Fröken Marin tecknade föreningens hit¬

tills förlupna levnadslopp och redogjorde
för allt utfört arbete. Bland annat hade
föreningen redan under sitt första år fått
upptagen som motion i stadsfullmäktige en
skrivelse om inrättandet av nytt tidsen¬
ligt varmbadhus och överlämnade 1906 till
staden som grundplåt till ett sådant bad¬
hus 2,100 kr., åstadkomna genom en hasar.
Åren 1906 och 1907 anordnade föreningen'en
läsestuga, som första året var flitigt an¬
litad, men på grund av allmänhetens sval¬
nande intresse stängdes efter 2 års tillva¬
ro. Fröken M. riktade till slut tacksamlie-,
tens och erkänslans ord till vänner och
kamrater inom styrelsen och föreningen,
särskilt till de redan hänsovna, erinrade om
det glada mod, med vilket man en gång
seglade ut från stranden, och uttalade den
förhoppningen, att det trots den sega re¬
aktionen dock skulle lyckas de svenska
kvinnorna av den nu levande generationen
att nå fram till målet.
Föreningens tack till dess avhållna ord¬

förande framfördes i ett mycket sympa¬
tiskt anförande av fru Maria Andersson,
varpå som hyllnings- och minnesgärd till
fröken Marin överlämnades "rösträttskvin¬
nornas tapperhetsmedalj", det internatio¬
nella rösträttsmärket i guld jämte härliga
gula rosor i kristallglas. Festföremålet
tackade rörd och överraskad. Ingångna
telegram upplästes. En från staden avflyt¬
tad styrelsemedlem hade insänt följande
telegrafiska hälsning: "Vårt högtidslöfte
vare att i våldets och hatets värld allt mo¬

digare höja rättens och barmhärtighetens
ideal."
Till sist talade länsförbundets ordföran¬

de, fru G. Hellberg, om Landsföreningens
verksamhet under de gångna åren och den
kvinnliga rösträttsfrågans vandring ge¬
nom politikens irrgångar.
Gemensam middag intogs i stadshotel¬

lets stora sal och minnesdagen fick en vär¬
dig avslutning genom fru Gurli Hertz-
man-Ericsons präktiga föredrag på aftonen
om "Fredstankens seger", åhört av en full¬
talig och andlöst uppmärksam publik.
Värmlands länsförbund hade med anled¬

ning av minnesdagen inbjudits att förlägga
sitt årsmöte till Filipstad och undangjorde
sina förhandlingar på förmiddagen. Till
arbetsutskott omvaldes fru G. Hellberg,
fröken O. Marin, och fru A. Melén. Efter
diskussion om lämpliga åtgärder för att
sprida rösträttstidningen beslöts, att varje
förening skulle åtaga sig att skaffa ett mi¬
nimiantal prenumeranter i var och en av
de socknar den hade på sitt ansvar under
namninsamlingen.

Efter fru Schwimmers med ovationer mot¬
tagna anförande framförde fröken Hessel-
gren de närvarandes tack till de tre talarin-
norna, varefter de församlade spredos till
smårummen, där tesupé intogs under ange¬
nämt samspråk. Fröken Anna Kleman höll
tal till de utländska gästerna och såväl miss
Macmillan som mrs Ramondt svarade.
Fredagen den 4 juni var subskriberad

middag för de delegerade anordnad i Idun-
hallen å Skansen, i vilken ett fyrtiotal per¬
soner deltogo. Hälsningstalet hölls där av

riksantikvarien Montelins, som tackade för
Haagkongressens arbete, som säkert skulle
visa sig vara till gagn både för nutid och
framtid och uttalade den förhoppningen att
den tid måtte komma, då vapnen endast
funnos till som museiföremål. Rosika
Schwimmer tackade i sitt svarstal för riks¬
antikvariens förståelse och hoppades å sin
sida att den tid, om vilken han siat, måtte
inträffa förr än någon vågar förutspå.

Söders "English School"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 86.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

I villa i Mölle
uthyras 2 möblerade rum, det ena med bal¬
kong. Egna ingångar. Härlig utsikt. Pris för
varje rum 75 kr. för sommaren. Närmare ge¬
nom »A.» Ängelholm.

Maskinmärkning'
Hålsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkehergstorg.

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

Irfraise Blomberg
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39
■ REKOMMENDERAS

Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

Å. WAHLGREN
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 3054. Allm. 8880 & 23052

FILIAL:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Riks 8194 Allm. 88 65
Till landsorten ferm expedition. —

För sällskap
och inbördes trevnad önskar äldre dam
att från 1 Sept. i litet trevligt småstads¬
hem i mellersta Sverige som inackorde¬
ring mottaga en snäll och intelligent dam.
Svar t. »Änkefru», Rösträttsbyrån, Sthlm.

Där kvinnor måste grip in.
Alla minnas den hemska explosionsolyc¬

kan vid Scheelegatan i Stockholm, där flera
personer fingo sätta livet till genom en ung
flickas, Greta Holm, och hennes fästmans
ofrivilliga förvållande. De, som själva
sökte döden, hlevo skonade, men få nu i
stället i fängelse lida sin obetänksamma
gärnings straff.
Vad som gör detta fall så särskilt beak-

tansvärt är, att den unga flickan väntar
att bli mor. Denna omständighet har ock¬
så föranlett ett antal såsom socialt intres¬
serade kända kvinnor i Stockholm, och
bland dessa flera av våra kvinnliga läkare,
att ingå till konungen med en nådeansökan
för Greta Holm. Under framhållande av de
såväl psykiska som fysiska vådor för så¬
väl modern som barnet, vilka äro förknip¬
pade med ett liv i fängelse under denna tid,
och vilka undertecknarna i egenskap av
kvinnor bäst torde kunna förstå, anhålla de,
att Greta Holm genast måtte bli befriad
från vidare avtjänande av det henne ådöm-
da straffet.

Barnlogik.
En liten femårig sonson till en av våra

kvinnliga rösträttspionjärer yttrade härom
dagen till sin mor: "Vet mamma, jag tyc¬
ker att kvinnorna ska ha rösträtt och att
di ska sitta i riksdagen också. För somligt
förstår karlarna bättre, och somligt förstår
kvinnorna bättre. Det är ju så enkelt, ser
mamma. När jag blir stor, ska jag gå npp
till kungen och tvinga honom att ge kvin¬
norna rösträtt."
När modern upplyste honom om att kun¬

gen inte hade makt att ge kvinnorna röst¬
rätt, svarade han lugnt: "Jaså, ja då går
jag väl till drottningen då."

HarnXXIorstiOiri

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Engelska strumpor förfots
MALMÖ TRIKÅMAGASIN lär kvin:

Cecilia Ahlström innens
Amiralsgatan 17. Rikstel. 11X

DÄMEM! SSM HIT!
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Erejg. 21, III tr., tillklippnings-och

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva «Data
använda sig av hemsömmerskor bör hyrän bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar mea
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131.

krafter f
Det se:

sorna. s]

Sjöorps Vegetariska Sommarpensiow
3 km. från Tälläng station å Sävsjö—Vetlanda—Målilla järnväg. Ny bekväm förbindelse^^
Nässjö—Vetlanda—Kalmarbanan. Beläget i en härlig natur å södersluttning invid
sjö i Skirö socken. »Smålands Trädgård» 200 m. ö. h. Enkelt friluftsliv.För a.
värvad badstrand. Betydligt ökat utrymme. God lactOrvegetarisk kost. Öppet o A/
September. Föreståndarinna Fröken Valborg Lundberg. Pension 70 kr. för delat
för ensamt rum pr månad. Förfrågningar besvaras av

Sjöarps Vegetariska Sommarpensionat, adr. Sjöarp;
K. NORDSTRÖM

inneh.

själva, s

fa rum

tets eläi

«ta var

fa börja
suara sli

fa stat;
fa först
psykolog

Allm. tek Sill
FÄRG- & KEMIKALIE -AFFÄRER

Rikstel. 9649. 9 Gref-Timregatan 9
REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K- P- erhålla rabatt-

Lugna dej, pojke!

stora,
ta ära

Tili de danska Minornas pundlagsfest
av

ett av 491
följande

skickade Göteborgs F. K. P. R.
namn undertecknat telegram
lydelse:
"Till det nya Dannevirke, som rests kring

Edert lands frihet och rätt, slå vi i dag en

bro av jublande lyckönskningar byggd på
fast förtröstan att Nordens nya medbor-
garskaror snart skola ökas med de enda
efterblivna."

Rösträtt för Kvinnors
tolfte nummer för 1915 innehåller bl. a.:

När få Sveriges kvinnor rösträtt?
Vid fredsslutet och kvinnornas plats där.

Av Millicent Garret Fawcett, L.L.D.
Haagkongressens sändebud.
Kvinnofrågan och antiken. Av Georg Edlund.
Ett släkte som förblöder. Av Rosika Schwimmer.
Hur länge skola vi tåla det?
Drömlandet. Av Hjalmar Wallander.
De danska kvinnornas dag.
Kyrkans ansvar i närvarande tid. Av Maria Almén.
Haagdelegationen i Stockholm.

k
samlats

Det går på ett
par minuter »Usa re;

lades i
fr«lssÖi
fa ord

d'

när man har en
HUSQVARNASYIASX»
Förmänlim afbetalnings^—,

Arvika Wagnfabr,k' ^

öglors
fa uttr

so:
ta det t

ta äro i

fadets
Om n

WTa'

Begär priskurant även ■

Stockholm, Iwt BffiggströwB



FÖR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kanna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 1 JULI 1915. N:r 13.

rösträtt för kyinnor
„ftommer den 1 och 15 i var månad.
Aktion och Expedition: 6 Lästmakaregatan i
itionstid: onsdag och lördag kl V*3-7*4.
Fxreditionen öppen vardagar kl. 1—4.S, Norr 600. Allm. tel. 147 29.

Rösträtt, Stockholm.
genom posten:

for 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
för utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-

dri

Om

na ^rari ffleddel aktighet

3Det är icke genom att deltaga i männens förstörelsearbete kvin*
norna bekämpa detsamma, utan genom att följa deras exempel \
fräga om sammanslutning ocl) organisation i nyttig saml)ällsuerk=
samj)et Curopas kvinnor 1)a redan blivit kallade att intaga man*
nens plats pä en mängd områden, j)ittills främmande för dem.
£)eras förstånd ocl) arbetsförmåga som mänskliga varelser sättas
på allvarliga prov. X)e l)a tillfällen, som aldrig förr statt dem till
buds, att lära sig inse värdet av kunskap, utbildning/specialise*
ring, men först ocl) främst moderligj)etskänslans solidarisering in*
för allt, som lever ocl) andas — inför en framtid, där varje valds*
handling är en förbrytelse.

Frigga Carlberg.

kl psykologiska öfoofelieket.
En stark stämning' av entusiasm och
åar vilade över både förhandlingar
dt offentliga möten vid sommarmötet
Huskvarna. Det var som ett sam-

kluttryck för det medvetande, som
till liv inom oss, att det rm

år kvinnornas tid. Den värld, där
maktprinciper haft ensam be-
'ätt, håller på att förblöda i in-

Éles fejd. Den ropar nu efter kvin-
11« hjälp, och det är fegt att hålla
si? undan, alla måste ge sina bästa
katter för att rädda och hela.
Det ser nästan ut, som om endast kvin-

t, släktets mödrar, kände släktets
så djupt, att de glömma sig

liva. ställa sin egen framgång i an¬
ka rummet och tanken på de av kri-
f«ts elände tryckta i det första. Män-
m döda varandra utan att egentligen
lc'a varför, ingen vill kännas vid att
^börjat kriget, alla önska innerst dess
snara slut, men så klavbundna av gam-
a fördomar och formella svårigheter
i"0 statsmännen, att ingen vågar ta
d föista steget. De vänta alla på det

^ ologiska ögonblicket, d. v. s. det

?°fick ^ utsikterna att lyckas äroa-t°ia, att man kan hoppas att skör-
a ai'a av företaget.

kvinnorna vänta inte. De ha
a s till en fredskongress och deras
u a rest Europa runt till de

lades 1^e.1^ngarna» och i Sverige sam-
ycc"'\mii0rna ^ en gemensam
i -omag den 27 juni för att säga
,;ija \ mot kriget och för freden. De
fela!!11 Schwimmer sade,

Psykologiska ögonblicket, de
u a fram fredsstämningen,
nedtystade fredsrösterna i de

uttryck 1SU"S(:nia 1111 atfc vå#a se
% snm '-te Vl^'a skapa den atmo-
Meten/01! fl'eden Detta är

Uteshiti lvUnna §öra' därför 'att
%>t knnnat väcka kvinnorna

till medvetande om den oerhörda vådan
av ett ensidigt manligt regemente, så
är det erfarenheterna från krigsåret.
Vår förtröstan att folk och land styres
utmärkt väl av männen, vår hjälp för¬
utan, är rubbad. Vi kunna inte längre
visa ansvaret ifrån oss och säga, att
då vi ingen makt ha, rå vi heller inte
för vad som sker. Vi måste tvärt om

ta på oss både makten och ansvaret,
det må kännas aldrig så tungt. Det
blir intet lätt arbete att söka läka alla
de sår kriget tillfogat mänskligheten,
både i krigförande och neutrala länder;
det vore säkerligen bekvämare att skju¬
ta det ifrån sig, och be männen själ¬
va reda ut den härvan de så ohjälpligt
trasslat till, men om mänskligheten
skall mänskliggöras, som Ellen Key sa¬

de, så måste vi taga den mödan på oss.

Danmarks kvinnor ha ju nu under de
mest kritiska tider fått sin medborgar¬
rätt, och vi hade vid mötet vittnes¬
börd om att de togo emot den med
allvar och glädje. Deras exempel hör
mana oss till efterföljd.
Huskvarnamötets entusiasm får icke

förrinna i sanden. Det är inte nog med
att åtskilliga nya medlemmar gingo in
i rösträttsföreningarna i Huskvarna
och Jönköping. På alla håll måste man

sträva efter att ta vara på kvinnornas
vaknande ansvarskänsla, så att den in¬
te somnar in igen, och allt blir vid det
gamla. Tidsläget självt uppfordrar
kvinnorna att tänka och handla själv¬
ständigt och inte endast vara tomma
eftersägare till männen. Männen själva
borde förstå, att de inte visat sig som

goda styresmän i den värld, där de
släppt krigets furier lösa, och många
av dem vilja inte längre förneka beho¬
vet av kvinnans hjälp i statsstyrelsen.
Rösträttsfrågan kan närma sig sin lös¬
ning fortare än man tror, om kvinnor¬
na blott ville vara vakna och modiga
och från alla partier förena sina kraf¬
ter för att även härutinnan skapa clet
psykologiska ögonblicket.

Hälsning till de danska
kvinnorna på den politiska

myndighetsdagen.
Länge läste vi den gamla versen:

Pra Graven Margarethe
Smider til Nordens Msend.

Men stod hon nu upp ur graven,
månne hon då loge mot Nordens män,
som så förfuskade hennes stora drott¬
ningtanke?
Nej, stode hon i dag bland Danmarks

kvinnor, då vore det till dem, hon vän¬
de sitt kloka och glada leende i hop¬
pet om att de — och hela Nordens kvin¬
nor — med större visdom och rikare
värme än männen må åter upptaga
hennes stora och oförgängliga tanke
om en enig och samverkande Nord.
Nu, då de nordiska kvinnorna — med

undantag av de svenska — blivit poli¬
tiskt myndiga, är det deras sak att sö¬
ka förverkliga den ur en kvinnas själ
sprungna samhörighetstanken — den
enda storpolitiska tanke, som vi, nor¬
diska folk, tillsvidare kunna och höra
verka för.
I Danmark, som överallt i världen, är

nu plats för alla goda kvinnokrafter.
Ty det stora problemet är överallt det:
att mänskliggöra mänskligheten. Icke
blott att skapa människovärdiga livs¬
förhållanden åt alla. Nej, att göra alla
folks barn till människor i anda och
sanning.
Lika så litet som ett människoliv

tändes utan fader och moder, lika litet
blir ett folk mänskligt utan att dess
kvinnor som dess män taga del i de
handlingar och beslut, som ange rikt¬
ningen av folkets utveckling.
Mån I, kära danska systrar, kunna

bidraga till seger för den sanning, som
ännu hör till de försmådda: den att
rättfärdighet och samarbete inom var¬

je land och mellan alla land är den en¬

da verkliga statsvisheten. Då skolen I,
genom Er nya rätt, sätta märke i Ert
lands utveckling!
Detta hoppas Er — rösträttslösa —

svenska syster
Ellen Key.

Änürietie Floren 60 ar.
"Tiderna förändras och vi med dem"

är en sats, som nog inte är så allmänt
tillämpbar, som mången tror. Ty visst
är det sant, att tiden ändrar sig, idén
hur många är det, som ändra sig med
den i den meningen, att de följa med
utvecklingen och rätta sig efter dess
krav?
En av dessa lyckliga, som förstått att

i ordets vackraste mening följa med
sin tid, såväl i sin offentliga verksam¬
het som i sitt enskilda liv, är dock den
kvinna, vars namn läses här ovan.
När jag tänker tillbaka på den tid

— för jämt 40 år sedan — då jag un¬
der hennes skickliga ledning inhämta¬
de de första grunderna av tyska språ¬
ket och geometrin, och försöker att i
minnet återkalla en bild av den unga
lärarinnan, så är mitt första intryck
just att hon var så ung och förstående,
men mitt andra intryck att det djupa
allvar, som redan då präglade henne,
hos lärjungen ingöt respekt både för
henne själv och för de ämnen, i vilka
hon undervisade.
Förståelsen för ungdomen i förening

med den allvarliga uppfattningen av
lärarekallet har följt henne genom
åren, och häri har man just att söka
förklaringen till att hon i så ovanlig-
grad följt med utvecklingen av allt det
goda nya och förstått att tillämpa det
på ett så sympatiskt sätt i sin livsgär¬
ning.
Inom rösträttsrörelsen har Andriette

Florén från hörjan utgjort en för¬
grundsfigur, och det är huvudsakligast
tack vare hennes enande förmåga och
auktoritet inom samhället, som röst¬
rättsföreningen kunnat lotsas fram
mellan bränningar och skär i hennes
hemstad. Hon har på sin ort varit just
"människan", som behövdes, och som
oftast är så svår att få tag uti. Och
när hon den 10 juni detta år firade sin
60-årsdag-, visade också Mariestads F.
K. P. R. sin beundran och tacksamhet
för sin avhållna ordförande genom att
till henne överlämna en klockkedja av
gnid jämte vidhängande herlock med
inskription. Även från många andra —-

korporationer och enskilda till ett 70-
tal — fick fru Elorén under dagens lopp
mottaga uppvaktningar och blommor.

Redan vid 16 års ålder började fru
Florén sin verksamhet som lärarinna
vid Mariestads flickskola, som då var
6-klassig, men senare utvidgats till 8-
klassig. I 34 år har hon verkat som

föreståndarinna vid samma läroverk,
vilket är hennes privata skola, ehuru
med understöd av stat och kommun.
Inom samhället innehar hon många för¬
troendeuppdrag, bl. a. valdes hon 1910
och återvaldes 1914 som stadsfullmäk¬
tig på de frisinnades- lista.
Bättre önskan kunna vi icke uttala

för det samhälle, där Andriette Florén
lever och verkar än att hon länge, och
med obrutna krafter, måtte få fortsätta
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Ur bokmarknaden.
ANNA LENAH ELGSTEÖM:

nan, vars namn är malört. Kröni¬
kor och berättelser. Alb. Bonniers
förlag. 250 sid. Pris kr. 3: 75.

Steget kan synas långt från Anna
Lenah Elgströms första bok ocb hen¬
nes senaste, från Glasbruksgatans på
Söder fattiga existenser till renässan¬
sens Firenze och revolutionens Paris.
Men skillnaden är endast skenbar. Ty
de människor bon diktar äro de sam¬

ma, om klädda i grå trasor eller i
guldstickade brokader. Deras smärtor
och vedermödor, deras synd ocb pas¬
sioner, deras otillfredsställda längtans
kval — allt är detsamma. Ocb alla fin¬
na de i själva sina lidandens gränslös-
bet kraften till att övervinna dem, de
kämpa sig fram till "människohjärtats
härliga trots, vilket säger till smärtan:
du skall bli sång, strömmande klar ur
min strupe! — till lidandet: du skall bli
min levnads smycke!"
Det svåraste hindret att övervinna i

kampen för "den sista dagens svala
bjärta" blir alltid kärleken. Sitt eget
lidande kan den tappre till slut härdas
att bära tyst ocb stolt, men inför den
älskades lidande vill lugnet brista.
Kärleken är den sista känsla som dör,
dess längtan är hjärtats sista längtan,
innan själen når oåtkomliga höjder.
För sina svagare medmänniskor

kunna dessa segrande själar bli en
hjälp, en tröst ocb en föresyn, men ock¬
så orsaken till det bittraste kval. Den
unga, högättade fransyskan, "lille
Louis", som förgäves sålde sin ära för
att rädda sin broder från revolutionens
giljotin, kan, fängslad i bödelskärran,
med dens ljusa leende, som övervunnit
ocb förlåtit, hjälpa ocb styrka sina
dödskamrater. Men å andra sidan: när
en bliver upptagen, finns det gärna en
annan, som bliver kvarlåten. För en
kvinna att se sin älskade lossa de bo¬
jor, som bundit honom vid henne ocb
böja sin ande mot svalare rymder, är
att förlora honom långt fullständigare
än genom någon otrohet. Så måste
Mona Lapa i berättelsen "Fjärran" ocb
Camilla Rucellai i "När liljorna blom¬
ma" båda maktlösa åse bur den man,
för vilken ocb genom vilken de levde,
oåtkomlig lever i en annan värld. De
måste tåla, att de för den älskade icke
äro mera än en frestelse, till sist icke
ens det.

"Jag kan icke, men jag skall", svarar
Mona Lapa sin tillbedde make, när han
ber henne att för hans själs frids skull
upphöra att vara hans maka. På denna
paradox är det som Anna Lenah Elg-
ström låter sina män ocb kvinnor seg¬
ra över alla jordens kval. Vad som

fängslar i hennes bok är den ädla vil¬
jans seger ännu i de bårdaste prov, in
i själva döden — "segern över livet, se¬
gern över döden, segern blint ut i
mörkret "

Elin Wägner.

Fotografier från mötet på Visingsö
med Ellen Key i talarstolen (30 X 24)
till ett pris av 1 kr. samt vykort till ett
pris av 25 öre kunna, rekvireras mot
postförskott från postkontrollör Knut
Björlingson, Jönköping.

sitt arbete inom detsamma. Ocb ingen
bättre önskan för henne själv än att
bon måtte få vara med om att skörda
frukterna av det arbete hon nedlagt
för kvinnornas medborgarrätt.

Esaline Boheman.

.-B. JOHN V. L0F8BEN & C:i
Kungl. Hofleverantör ■

Rikst. 4 29 Fredsplan 3, Stockholm. A. T. 50 48

Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Siden- &Ylle-KIäflningstyger
Prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

Ben danska kvinnorösträtten och den svenska pressen.
Det

, bar varit tyst om rösträt¬
ten i pressen på senare tider. Genom
den danska grundlagsändringen har
frågan emellertid fått ny aktualitet
även i Sverige, ocb tidningarna ha icke
kunnat undgå att i detta sammanhang
också ägna kvinnorösträtten några be¬
traktelser. Vad som härvid är av det
största intresset är att se, i vad mån
de danska kvinnornas förändrade ställ¬
ning förmått inverka på våra motstån¬
dare bär. Högerpressen erbjuder i det¬
ta avseende en ganska skiftande tav¬
la: från Lunds Dagblad, som talar all¬
deles som ur vårt eget bjärta, till Gö¬
teborgs Morgonpost, som talar ur pro¬
fessor Kjelléns, och Östergötlans Dag¬
blad ur hr Millqvists. Mellan dessa po¬
ler finnes det en del högertidningar,
med Helsingen i spetsen, som represen¬
tera mellanregistret, och det anmärk¬
ningsvärda är, att man ur dessas leda¬
re verkligen kan avlyssna en ny ton.
"Börjar högerblocket äntligen spricka?"
frågar Jämtlands-Kuriren.
Vi lämna här några provbitar på de

tre anförda riktningarna inom höger¬
pressen:

Lunds Dagblad:
"Man må icke förtänka vårt lands kvin¬

nor, att de i dessa dagar se sin situation
ined blandade känslor. Ingen bar dristat
påstå, att de icke skulle vara lika långt
hunna i politisk och kulturell utveckling
som deras systrar i Nordens övriga länder.
De ha icke heller på något sätt lagt i dagen
egenskaper, som göra dem obekväma för
handhavande av politisk makt. I fråga om
kunskaper, sinnets ädelhet och ärlig plikt¬
uppfyllelse stå de icke efter grannländernas
kvinnor. De ha med nit och levande in¬
tresse deltagit i sådant medborgerligt arbe¬
te, där den frivilliga insatsen måst vara hu¬
vudsaken. I det sega och tålamodsprövande
försvarsarbetet, sådant det började på åttio¬
talet, ha de tagit en verksam, att icke tidvis
säga avgörande del. I den allmänna dis¬
kussionen äro deras inlägg icke de minst
beaktansvärda. I de olika ställningar, de
numera intaga inom affärslivet, i litteratu¬
ren, på lärarebanan o. s. v., ha de visat sig
som männens fullgoda likar. Hos oss lik¬
som i flertalet andra länder är en stor del
kvinnor numera hänvisade att försörja sig
själva i olika tjänsteanställningar eller i av
dem ledda affärer. Det kan således icke sä¬
gas, att det brister dem något i den sam¬
hälleliga utbildning, som utgör grundvalen
för politiskt arbete.

Det är ingen heder för vårt land, som
eljest gör anspråk på att i mångt och myc¬
ket vara ett föregångsland, att kvinnorna
ännu icke släppts fram till de politiska rät¬
tigheter, som grannländerna ansett sig kun¬
na skänka dem. Detta kastar över oss ett
skimmer av efterblivenhet, som aldrig kan
gagna oss, och som väl i verkligheten icke
heller är riktigt, även om trångsyntheten i
vissa politiska kretsar kan giva sådant vid
handen."

Göteborgs Morgonpost:
"Hela det parlamentariska väsendet så¬

dant det utkristalliserats i våra moderna
demokratier tar sig allt bra tomt och fut¬
tigt ut i en tid, som ånyo börjat räkna med
primitivare, men också reellare värden:
mannavilja, mannakraft, samverkan, försa¬
kelse, offer. Gentemot en erövrad fästning,
en erövrad provins tar sig den erövrade
kvinnliga rösträtten inte så synnerligen im¬
ponerande ut. Och heller inte så alldeles
tidsenlig, som för något decennium se¬
dan ..."

Östergötlands Dagblad:
"Det är ytterst litet sannolikt, att mot¬

ståndet mot den kvinnliga rösträtten här i
Sverige kommer att i ringaste mån avväp¬
nas med en enkel hänvisning till förhållan¬
dena' i Norge och Finland, så länge ej kvin¬
norösträtten där kan uppvisa några gagne¬
liga frukter.

Om nu Danmark skall komma att bjuda
på erfarenheter i motsatt riktning, är ju
möjligt, men dessa böra först inhöstas, in¬
nan vi förhasta oss med några efterap-
ningar.

Uppriktigt sagt tro vi ej kvinnorösträtten
komma att på allvar diskuteras hos oss,
förrän man har att peka på exempel från
något av de ledande kulturländerna."
Helsingen:
"Emellertid äro vi för vår del fullstän-

ständigt på det klara med, att högerpartiet
icke hädanefter bara bör säga nej till kvin¬
nornas krav, utan allvarligt söka en utväg
att tillmötesgå det berättigade i desamma,
som, utan att samhället lider skada därav,
kan tillmötesgås.
Denna vår åsikt bottnar uti den stora

respekt vi hysa för kvinnans personlighet
och för det allvarliga och oegennyttiga sam¬
hällsarbete, hon frivilligt på så många om¬
råden utför.
Vi göra också gärna det medgivandet, att

många tusen av den s. k. överklassens och
medelklassens kvinnor i fråga om medbor¬
gerligt intresse och samhällelig vakenhet
gärna kunna tagas såsom mönster av allt
för många män — med fulla medborgerliga
rättigheter."
Vi komplettera dessa uttalanden från

högerhåll med några provbitar även ur
vänsterpressen:
Ronneby Tidning:
"Den stora dagen för Danmarks kvinnor

har äntligen kommit. Mitt under det Euro¬
pa står i ljusan låga och så gott som alla
dess folk och länder ej tänka på annat än
att förinta varandra, kan Danmarks, ja
hela Nordens kvinnor, fira såsom en av sina
största triumfer den både ärofulla och ly¬
sande segern över konservatism och fördo¬
mar. Det stora framsteget siar om en ny
allmännare utveckling i socialt och kultu¬
rellt avseende icke blott i lördagens jubel¬
land, utan även i de länder, där kvinnan
ännu kämpar för sin rätt. Där liksom i
Danmark skall hon trots allt motstånd seg¬
ra, därför att hennes sak helt enkelt är bå¬
de mänsklig och rättvis.
Den danska kvinnan är att lyckönska.

Men för den svenska kvinnosakens vänner
bör segern bli en sporre till ännu kraftigare
ansträngningar att i en nära liggande fram¬
tid nå samma plattform, som kvinnorna på
andra sidan sundet nu erövrat, liksom det
över huvud bör mana alla svenska fram¬
stegsvänner att i sinom tid vandra vidare
på demokratiens väg."
Oskarshamns-Posten:
"Så mycket har senaste stora händelse i

Danmark utvisat, att världskriget icke med
nödvändighet behöver betyda inrepolitisk
reaktion. Den visar tvärtom, att en klok
och vidsynt politik kan vända det onda till
gott och låta just krigets tryck ena alla
partier i en stor gemensam handling av
rättvisa och låta kvinnorna få den rätt,
som tillkommer dem från rent mänsklig
synpunkt sett. Må vi med kraft arbeta för
genomförandet av denna rättvisa åt kvin¬
norna."

Dalabladet:

"Ty i hur hög grad antagandet av den
nya lagens /ivriga bestämmelser än må an¬
ses som ett frisinnat genombrott, är dock
intet i sann demokratisk anda viktigare än
den ändringen, att icke längre den ena
hälften av landets myndiga invånare är
utesluten. Och då utom vad kvinnorna kun¬
na komma att verka för sin egen ställning,
för barnens skydd, det också ges allmänna
politiska frågor av största vikt, vilka mer
än andra beröra deras liv och verksamhets¬
sfär, blir också därigenom deras politiska
medborgarskap betydelsefullt för samhällets
hela liv."

Hudiksvalls Nyheter:
"I Norge och Finland ha kvinnorna icke

åstadkommit någon omstörtande inverkan
på de respektive ländernas styrelse och för¬
valtning utan tvärtom visat att de med an¬
svar använda sin medborgarrätt till landets
och folkets bästa och samma erfarenhet
skall säkerligen nu snart också komma att
göras i Danmark. Endast i Sverige är man
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så samhällsbevarande, att man vägrarri
ten av medborgarna
i rikets angelägenheter.
Karlstads-Tidningen:
"Det var säkert mer än
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viktiga förslaget om ny
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att. en sådan fråga avgjordes
män.

B sa

ov

pÉ oi

Inom kort kommer väl också kos oss
viktiga frågan om ogifta mödrar och ojj
barn, som i år fått en så genomgri
ning i Norge, inför representationen. Ät,
då kunna de närmast berörda, 1
inte öva någon direkt inverkan på m i® Ts
gen, varken som väljare eller represen!«
ter. Vår Första kammares majoritet iii
nämligen att de skola vara rättslösa i slsi
livet.
Det är emellertid givet, att denna väj

blir svårare att upprätthålla hädanefte 01113
sedan kvinnorna i alla våra nämn
grannland fått politisk medborgarrätt. £ närvaro,
sådant grannskap kan naturligtvis is
undgå att öva en viss inverkan. Omilt
också, såsom rätt sannolikt synes, Englaii
kvinnor efter krigets slut komma att
samma likställighet med männen, så I
det ännu svårare att fasthålla rättsföritM
seståndpunkten mot dem här i Sverige,'
Jönköpings Läns Tidning:
"Intet skäl talar för att kvinnans rät|

heter och skyldigheter i samhällslivet si
vara mindre än mannens. Men det
domliga är, att det samhälle, som intill si£
skärven tvingar kvinnan att fullgöra sia
skyldigheter, är så njuggt, när det blirM
ga om hennes rättigheter.

Samhället kräver sin skattetribut«
kvinnor med egen inkomst, men
litiska valdagen är kvinnan ej värdig
säga sin mening i landets viktigaste kr
frågor. Kvinnorna få uppoffra sig själ»
för samhällets fortbestånd, men när 1
skrivas, som röra deras barns fostran,
de uteslutna. Med grämelse i själen få
maktlösa åse hur lagar skrivas och
ningar utgivas, som i sina verkningar stv
la ödelägga hemmen, ungdomen,
nationen.
Det är inte en dag för tidigt, om tn .

får den plats vid mannens sida,
hennes. Den dagen kommer. Utvecöij#
kan ej hejdas, endast i någon man
ras. Men hur länge skall det dröja
Gävle Dagblad: Vn.

"Då därför svenskorna sist av
kvinnor nå sitt mål och sin
så ha de åtminstone den trösten,
ej berott eller beror på dem sja
åtminstone männen helt
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De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte i Huskvarna.
Första dagens förhandlingar.
Det halvenskilda mötet.
inbjudan av Huskvarna • F. K.
qn-de de svenska kvinnornas tred-

#]

rösträttsmöte rnm i Hus-
lördagen den 19 och söndagen

Om man ger uttryck åt
ngen,1 att detta sommar-

fsärskild hög grad präglades av
let, entusiasm och en okuvlig
övervinna svårigheterna, så

_ först och främst att söka or-
ä»en "j det förträffliga sätt, på vilket

F. K. P. R. organiserat
med sina i detalj genom-

n® J Ja" anordningar. Även naturen,
så frikostigt slösat sin rikedom
Vättertrakterna och kvinnornas

jlädje över att gemensamt få dryfta de
som så intimt äro förbundna
livsförhållanden, voro bidra-

orsaker. Till slut är också att
de danska gästernas, fröknarna
Forchhammers och Sarah Orths
o, vilka, genom att representera

där kvinnorna nyss erhållit
ulla medborgarrätt, återkallade i
et de glansfulla dagar, av vilka
Sveriges kvinnor fått ett så starkt

iitryek.
Sr man första morgonen samlades
iförliandlingarna i Huskvarna F. K.
P.Eisegna hus, erforo nog också alla
närvarande samma hemkänsla som

äsMacmillan sade sig ha erfarit i
rge; man befann sig på rösträttens
fp mark och grund, och redan när

närmade sig det hus, på vars krön
rösträttsfanans gula och vita färger så

hröto sig mot en blygrå bak-
belysta av solstrålarna, som
ram mellan drivande molnfloc¬

kar,lade man den stolta förnimmelsen
murar rests genom svenska

wrättskvinnors energi och duglighet.
TaZ oc|pa något av försommarens
i förtröstan, något av dess löftes-

som präglade alla dessa ansik-

p/tn? °°k ganda> som i Huskvarnah.P.Eis vackra samlingssal riktades
0 uen i rösträttens färger smakfullt

estraden, där hela fång av
och syrener fyllde varje tom-

het var även en glädje att se
rosträttsföreningar så talrikt
erade, maningarna hade inte

iorgaves, och att deltagarna
fe,luv -ett antal av 351> måstebevis för att det intresse för
mjL ..j11'som man fruktade tynat av
äiei tsB1?6/11! s^^e' med vårvindarna

. j aid och numera kommer att
sur sn i ?enom de världshändel-
Täildsorpa^rg3°rt' Vad som brustit ibn£?uernaS b^g'flad. Man
-onsin bekriffn motP starkare än nå-
?a rösträH •i8e på att den kvinnli-"attriiSf0 iSen ar en makt> som
fettravo me, ' 0(dl som inte ens vå-motståndare numera kun-

med en axelryckning,
garna öppnades av Lands-

'Wrnan S07!r- °.*Jndé, fröken Signesitt vackra och varmaSflTi-FX-M i "ia Ul.,11 Vctxlllci
5as

av „!rainhöll kvinnor-
5 och disKfl a. komma tillsam-!5t' Erhåll an rl a la..sma angelägenhe-^aSS,ar? ^er ån någon-

;":trattsfannÄ„ J a kyinnorna under

Hie¬

ras w'/e y^re händelserna
® vardSSva,^Uet och Haag-i?8 vilja. Tw i, uttryck för denna

^ arbetats på a+?riP.a ,sina håll i lan-Jn' 4et har vH 9 rösträtten åts? lä%lig n2 at,s; att. tiden inte
vi !-e "PPgifter nu i kvinnorna ha
l'v v^r sak, då är a ta för, men tro]3fark harlf •ln/e.11 tid olämplig.
- säkerhet lfragasatts, att

1180 sig medhnyradeS' om kvin"cieaborgarratt. Sverige

måste hålla jämna steg med sina gran¬
nar och jämte de övriga nordiska län¬
derna bilda motvikt mot den moderna
maktlärans förkunnare ute i Europa.
Efter att ha givit sitt stora erkännande
åt Huskvarna F. K. P. R:s insats i sam¬
hällsarbetet och uttalande den förhopp¬
ningen att Huskvarnamötet skulle
präglas av samma arbetslust och inten¬
sitet, som utmärkte det föregående mö¬
te, vilket var förlagt till Vätterns
stränder, förklarade fröken Bergman
mötet öppnat.
Till sekreterare vid mötet ntsågos

fröknarna Ester Lamberg, Tyra Möller
och Eva Wetterholm, och till proto¬
kollsjusterare fröken Emma Aulin och
fru Hilma Andersson. En presskom¬
mitté för det halvenskilda mötet till¬
sattes även, bestående av fru Frigga
Carlberg, d:r Gulli Petrini och fröken
Ellen Wester med fru Gurli Hertzman-
Ericson som referent.
Efter förrättade val vidtog diskussion

över ämnet: Vad kan göras för att
övervinna det sista, sega motståndet
mot kvinnans politiska rösträtt i vårt
land? a) hos männen; b) hos kvinnorna.
Den förra delen inleddes av d:r Gulli

Petrini, som först uppehöll sig vid frå¬
gans allmänna läge, det motstånd den
hade att räkna med bland förstakam-
marmajoriteten och den oerhörda non¬

chalans, som präglat den senaste de¬
batten om kvinnorösträtten i samma

kammare. Även bland vänstermän ha¬
de man kunnat förmärka en viss miss¬
stämning, men eftersom vänstern har
den uppfattningen, att politiken bör vi¬
la på rättfärdiga grunder, har den
kvinnorösträtten på sitt program, och
därför kan den heller icke frångå den¬
na princip, om den också kunde befara,
att kvinnans rösträtt skulle medföra
ett ökat röstetal för ett dem motsatt
parti. D:r Petrini trodde även, att
det egentliga motståndet mot kvinno¬
rösträtten inom högern vore att söka
hos en viss kontingent, som i stället för
rättfärdighetsprincipen uppställt den
starkares rätt över den svagare som
ideal. För att bryta motståndet ansåg
talarinnan dock, att man skulle vända
sig till den större del av partiet, som
är mottaglig för rättvisa skäl, och hon
ansåg även, att Danmarks exempel bor¬
de framhållas. Till slut yttrade hon
som sin åsikt, att om världsfreden
kommer till stånd på rättfärdiga vill¬
kor följden blir, att kvinnorna i alla
kulturstater få rösträtt.
I diskussionen, som blev synnerligen

livlig, anslöto sig flera talare till den
synpunkten, att Danmarks exempel
skulle visa sig verkningsfullt, när det
gällde att bryta motståndet mot kvin¬
norösträtten. D:r Alma Sundquist
framhöll det önskvärda i att söka åvä¬
gabringa samarbete med Männens för¬
hund för kvinnans politiska rösträtt.
Förslaget vann anklang, och mötet be¬
slöt att tillställa Männens förhund en

skrivelse, som fick följande lydelse:
De svenska kvinnornas tredje allmänna

rösträttsmöte i Huskvarna den 19—20 juni
sänder Männens förbund för kvinnans poli¬
tiska rösträtt sin hälsning och uttrycker
den förhoppningen, att vi, genom ett ge¬
mensamt arbete, snart måtte övervinna det
sega motstånd, som från svenska mäns sida
ännu reses mot kvinnornas krav på med¬
borgarrätt.
Sedan flera talare framhållit betydel¬

sen av att kvinnorna visa sin duglig¬
het i det kommunala livet, var man re¬
dan inne på den senare delen av diskus¬
sionen, om motståndet hos kvinnorna.
Fru Frigga Carlberg, som i stället för
fröken Wallerstedt, som av sjukdom
var hindrad att närvara, åtagit sig att
inleda den andra delen av ämnet, på¬
visade sammanhanget mellan de soci¬
ala missförhållandena och bristen på

kvinnlig rösträtt, betydelsen av att
kvinnorna på en mångfald områden
gripa in och dana bättre och drägliga¬
re livsvillkor för mödrar och barn.
Fru Carlberg uppmanade kvinnorna
att inte bara tillhöra ett parti, utan vi¬
sa sitt intresse genom att bevista sina
respektive partiers möten och där fram¬
hålla de speciellt kvinnliga synpunk¬
terna. Hon framhöll även betydelsen
av landstingsvalen och vikten av att
landsbygdens kvinnor, som äro i majo¬
ritet, arbeta för kvinnosakens fram¬
gång. Motståndet trodde fru Carlberg
mera bero på vaneföreställningar än
en reflekterad ovilja, och hon ansåg ett
verksamt medel vara att vädja till
kvinnornas rättfärdighetskänsla och
ansvar för släktet samt framhöll, att
man inom flickskolorna borde finna ett
lämpligt arbetsfält för utbredandet av
rösträttens idé.
Det sista förslaget vann i hög grad

anslutning bland de närvarande, och
mötet uttalade sig i den följande dis¬
kussionen för att respektive rösträtts¬
föreningar skulle söka påverka de
högre kvinnliga bildningsanstalterna
på sina orter i denna riktning. Dis¬
kussionen utmynnade i följande reso¬
lution, som av mötet enhälligt antogs:
De svenska kvinnornas tredje allmänna

rösträttsmöte, samlat i Huskvarna den 19—
20 juni 1915, riktar en allvarlig maning till
L. K. P. R:s medlemmar, som äro anslutna
till politiska organisationer — manliga så¬
väl som kvinnliga — att inom dessa ar¬

beta för upplysning om kvinnans politiska
rösträtt samt att därjämte verka för den-
sammas upptagande på programmen, där
så icke redan skett.

Enhälligt beslöts även att till konun¬
gen och statsministern avsända tele-*
gram av följande lydelse:

Hans Majestät Konungen,
Stockholm.

De svenska kvinnornas tredje allmänna
rösträttsmöte, samlat i Huskvarna den 19
—20 juni 1915, uttalar i underdånighet in¬
för Eders Majestät sina förhoppningar om
att samma fulla medborgarrätt som helt
nyss givits åt Danmarks kvinnor, och som
redan förut äges av Norges och Finlands,
också måtte komma Sveriges kvinnor till
del.
Å mötets vägnar:

Signe Bergman,
ordförande.

Hans Excellens Statsministern
Hr Hammarskjöld,

Stockholm.
De svenska kvinnornas tredje allmänna

rösträttsmöte, samlat i Huskvarna den 19
—20 juni 1915, riktar en vördsam vädjan till
Sveriges regering att den måtte, i likhet
med vad som redan skett i övriga nordiska
länder och nu senast i vårt södra grann¬
land Danmark, där kvinnorna i dessa dagar
tillerkänts full politisk medborgarrätt, visa
den tillit till landets kvinnor, som ett be¬
aktande av deras krav på medbestämman¬
derätt i fosterlandets öden innebär.
Å mötets vägnar:

Signe Bergman,
ordförande.

Sedan lunch intagits, återtogos för¬
middagens förhandlingar, varförinnan
ordet överlämnades åt fru Margit
Holmgren-Ekman, som å Motalaför¬
eningens vägnar till Huskvarna F. K.
P. R. överlämnade en hyst av Fredrika
Bremer. Det var i känslan av att in¬
tet bättre hem än Huskvarna F. K. P.
R:s eget kunde beredas åt den sven¬
ska kvinnorörelsens pionjär, som gå¬
van överlämnades. Fröken Gerda Plan¬
ting-Gyllenbåga frambar å sin för¬
enings vägnar dess varma tack och ut¬
talade hoppet om att kunna avbetala
något av den tacksamhetsskuld, i vil¬
ken vi alla stå till Fredrika Bremer
och hennes livsgärning.
Nästa punkt på programmet: Vad

kan göras för att motarbeta kristidens
inflytande på kvinnorösträttsrörelsen?
inleddes av fröken Sigrid Kruse, som

erinrade om kvinnornas arbete under
kriget, hur de uppehållit männens gär¬
ning och tagit hand om sårade och
döda. Hon ansåg, att världen behövde
feminiseras, på det att ett återuppre¬
pande av det närvarandes ohygglig¬
heter aldrig måtte komma till stånd.
Ett verksamt medel för främjandet av
kvinnorösträtten ansåg fröken Kruse
vara att framhålla kvinnornas stora
insats i samhällsarbetet, och i samhand
med detta föreslog hon samlandet av så¬
dana uppgifter för att genom press och
föreläsningar spridas till den stora all¬
mänhetens kännedom.
I diskussionen uttalade sig mötet för

det gamla agitationsmedlet att sprida
Rösträtt för Kvinnor och flygskrifter,
och Landsföreningens ordförande väck¬
te förslag om att man inom andra
kvinnoorganisationer och kvinnliga yr¬
kessammanslutningar borde försöka
bilda kvinnorösträttsgrupper för att
sprida rösträttsidén i allt vidare kret¬
sar. Även framhölls betydelsen av att
den planerade rösträttskalendern vun¬
ne så stor spridning som möjligt.
Sedan fröken Bergman meddelat, att

hon från en av Haagdeputationens
medlemmar, friherrinnan Ellen Palm-
stierna, erhållit telegram om deputa-
tionens mottagande hos utrikesmini¬
stern i Petrograd, skildrade fröken Ma¬
thilda Widegren under församlingens
djupa rörelse sina
Intryck från kvinnornas internatio¬

nella fredskongress i Haag.
Talarinnan gav en stämningsfull

bild av första aftonens sammanträde
och läste upp uttalanden av olika kon¬
gressdeltagare, vari uttrycktes fasan
för krigets ohyggligheter och sorgen
över att ingenting kunna göra. "Jag
såg dem draga bort sjungande", yttra¬
de en ungerska, "jag såg dem återkom¬
ma lemlästade och som krymplingar".
Talarinnan läste även upp åtskilliga
belysande brev från soldater i skytte¬
gravarna och ställde åhörarna inför
bilden av Rosika Schwimmer, då hon,
stilla och allvarlig, höll det gripande
tal, som av kongressdeltagarna aldrig
skall glömmas. Sedan fröken Wide¬
gren till slnt redogjort för resolutio¬
nerna och sista dagens förhandlingar,
betonade hon särskilt den fina hän¬
synsfullhet kvinnorna, även tillhörande
fientliga nationer, visat varandra.
Med denna gripande skildring av en

händelse av världshistorisk betydelse
avslutades det halvenskilda mötets för¬
handlingar. Innan mötet upplöstes,
upptogs kollekt till förmån för L. K.
P. R:s resetalarefond, som vid samman¬

räkningen visade det vackra resultatet
av 318 kr. och 17 öre.

Det offentliga mötet i Huskvarna.
Klockan 7 e. m. var ett offentligt mö¬

te anordnat i Stadsparken, och redan
en timma i förväg myllrade vägarna av
människor, som begåvo sig till mötes¬
platsen. En lämpligare plats och en
lämpligare tid än denna strålande juni¬
afton kan inte heller tänkas för ett fri-
luftsmöte. Stadsparken ligger högt
över Huskvarna, vägen ditupp leder
mellan ängar och lövträd, vilka i fro¬
dig växtlighet söka sin like, och så
långt blicken når, breder Vättern ut sin
stålblanka sköld. Molnen ligga lätta
och luftiga runt horisonten, där man
även skönjer stränderna som blåa
strimmor, och solen, som är i nedgå¬
ende, spänner en guldbrygga över
vattnet. Ähörarna flockas redan kring
talarstolen, bakom vilken Huskvarna F.
K. P. R:s rösträttsstandar lyser i vitt
och guld, allt tätare samlas skarorna,
de kanta hela backsluttningen, och an¬
talet beräknas uppgå till 1,200.
Huskvarna F. K. P. R:s ordförande,

fröken Gerda Planting-Gyllenbåga öpp-
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ilade mötet, och i sin välkomsthälsning1
inneslöt hon särskilt de båda danska
gästerna, fröken Henni Forchhammer,
formand for Danske Kvinders Natio-
nairaad, och fröken Sarah Orth, fil.
kand. och medlem av verkställande ut¬
skottet i Landsforbundet for Kvinders
Valgret..
Fröken Forchhammer, som var afto¬

nens första talare, inledde sitt anfö¬
rande med att uttrycka sin beundran
för Huskvarna F. K. P. K., som i en så
liten stad kunnat anordna ett så stor¬
slaget möte. Talarinnan övergick där¬
efter till rösträtten och dess uppfo¬
strande betydelse. Kvinnorna se inte
så skevt, att de tro, att allt blir gott
och väl i samhället genom deras ingri¬
pande, men liksom ett hem inte bara
behöver en far, utan även en mor, lika
nödvändigt är det för samhället att
stå under både kvinnors och mäns in¬
flytande. Samman kunna de kämpa
mot krig, fattigdom, sjukdom och last.
Fröken Forchhammer slutade med att
skildra det imponerande danska kvin¬
notåget och kvinnornas känslor inför
det mål, som var vunnet.
Fröken Sarah Orth, till vilken ordet

därefter överlämnades, framförde, till
de närvarandes stora överraskning, sitt
tal på en utmärkt svenska. Hon vände
tanken och blicken från det uppnådda
målet tillbaka till det arbete, som före¬
gått och berett väg för medborgarska¬
pet, och hon skildrade den tid, då de
nya idéerna bröto sig fram och Stuart
Mills och Georg Brandes nya tankar
medförde en omvälvning i tidens va-
lieåskådningar. Efter att ha talat om
vad Dansk Kvindesamfund sedan år
1871 betytt för Danmarks kvinnor
övergick fröken Orth till våra dagars
kvinnorörelse, och på den frågan, om de
danska kvinnorna äro mogna för röst¬
rätten, ville hon svara med att hänvisa
till deras deltagande i de kommunala
valen och den anslutning, som kommit
det stora kvinnotåget till del. Fröken
Orth slutade med att betyga de sven-"
ska kvinnorna sin aktning för det ar¬
bete de nedlagt på att genomföra röst¬
rätten, de hade förtjänat att komma
först, i stället för sist, men hon hoppa¬
des, att det inte skulle dröja länge, in¬
nan de bildade den sista länken i nor¬
dens frihetskedja.
Sedan de båda danska talarinnorna

avtackats med hjärtliga applåder, be¬
stegs talarstolen av fru Jenny Velän¬
der, som i stället för fröken Anna
Whitlock, vilken var förhindrad att
närvara, talade över ämnet:

Kvinnorna och kriget.
Fru Veländer gav en vältalig skild¬

ring av den sorg kvinnorna erfa¬
rit över att de, som gått i spetsen
för kulturen, nu vilja, att vi skola
offra våra tankar, känslor och åskåd¬
ningar inför krigets Molok. Efter att
ha påvisat krigets brutaliserande in¬
bytande, framhöll talarinnan nödvän¬
digheten av att de neutrala länder¬
nas kvinnor inte stå som blotta åskå¬
dare. Vi få inte vila, så länge krigets
digerdödsallvar vilar över världen, och
vi måste arbeta för den medborgarrätt,
som kan bli ett medel att i framtiden
förhindra krig. "Vi äro inte rädda för
de offer kriget kräver", yttrade talarin¬
nan, "vi äro inte rädda att förlora
namn och rykte, hem och ägodelar, men
det finns en sol, som vi inte kunna und¬
vara, och det är själens sol." När kri¬
get rasar, är det så jämmerligt ställt,
att vi inte märka, att vi leva i mörkret.
Kriget kräver av kvinnorna, att de
tränga till djupet av dess väsen, och
att de gå i förbund med de män, som

vilja frälsa världen från dess fasor.
Därefter höll fru Gerda Hellberg ett
formfulländat och av varm känsla bu¬
ret föredrag över ämnet:

Rösträtt och rashygien.
Inledningsvis liknade talarinnan sam¬

hällslivet vid en organism av celler,
där den ena är nödvändig för den an¬
dras bestånd, och ur en liknande orga¬

nism har även idén om lika medborgar¬
rätt för man och kvinna sprungit upp.
Det är genom medborgarrätten vi sko¬
la få fram den nya sociala människa,
som vår tid behöver. De kvinnor, som,
när tal blir om deras rösträtt, vädja
till hemmet som kvinnans enda verk¬
samhetsområde, göra sig skyldiga till
ett oerhört felslut. Hem och samhälle
äro inte genom några fasta gränser
åtskilda från varandra, de ingripa bå¬
da i individens liv, och rösträtten blir
i själva verket en kamp för hemmets
bestånd. Det fordras av kvinnorna, att
de inte längre skola se så skumt och
begränsat som fordom, utan att blic¬
ken spännes över större vidder och att
vi bli kvinnor på ett djupare sätt än
förr. Det är kvinnorna, som äro satta
att vårda det uppväxande släktet. En
nations stora tillgångar äro jorden och
folket, men den sistnämnda tillgången
är den ojämförligt viktigaste av de
båda. Ett friskt folk, som blomstrar av
kroppens och själens hälsa, är källan
till landets kraft, och det borde vara
ett av uppfostrans huvudändamål att
vårda folkets hälsa och se till, att lan¬
dets invånare växa upp under drägli¬
ga livsvillkor. Kvinnorna måste se det
hela i socialt sammanhang och tvinga
fram den sociala hygien, som betryg¬
gar folkhälsan. Kvinnans gärning i
hemmet har blivit sedd för optimi¬
stiskt, den har blivit kvävd under allt¬
för mycket blomstertal. Man har glöint
de dåliga hemmen, när man framhållit
de goda och i kvinnans moderskap sett
hennes fullkomning, glömmande att
även för moderskapet fordras kompe¬
tens och att det finns hem, där barnen
alltför ofta växa upp till dåliga indi¬
vider. Talarinnan ansåg inte, att våra
unga flickor fyllde det mått man har
rätt att ställa på släktets blivande
mödrar. Idealet vore, att staten inför¬
de ett kvinnoår, en obligatorisk kurs i
modersvård för de unga flickorna i 15—
18 års åldern. Det är kvinnor, fyllda
av ansvarskänsla ocli medvetna om li¬
vet samhället behöver, mödrar, som
man kan vädja till, när det gäller de
nya individernas fostran, och som inte
i ovetenhet stå svarslösa och oförstå¬
ende inför tidens många problem. Vi
måste bortse från överklassen, som är
i minoritet och se förhållandena ur ar¬

betarklassens synpunkt. Bleve den
klassens kvinnor undervisade i mo¬

dersvård, uppfostrade till ansvar, så
bleve de våra bundsförvanter i kampen
mot alkoholismen, prostitutionen och
storindustrialismen, som tära på släk¬
tets livsnerv, och de bleve även våra
bundsförvanter mot kriget, som tillin¬
tetgör de livsdugligaste och är den vär¬
sta fienden till all rashygien.
Åhörarna mottogo fru Hellbergs ord

under andlös tystnad. Enkelt och klart
hade de ljudit genom stillheten, och när
de tystnat, bröt en storm av applåder
och bravorop lös.
Aftonens sista föredrag När kvin¬

norna vakna hölls därefter av fru
Augusta Widebeck, som i ett kåseran¬
de och humoristiskt anförande fram¬
förde olika samhällsspörsmål samt
kvinnornas ställning till desamma.
Kvällen var redan långt framskriden

och sedan fröken Planting-Gyllenbåga
tackat samtliga talare och en musik¬
kår spelat ett par nummer, tågade ska¬
rorna med rösträttsstandaret i spetsen
ned till Stadsparkstugan, där tesupé in¬
togs och alla främmande mötesdeltaga¬
re voro Huskvarna F. K. P. R:s gäster.
Under supén köllos tal av d:r Karolina
Widerström, som framförde mötets
tack till Huskvarna F. K. P. R., och av
stadsstyrelsens ordförande, kamrer
Karl Ljungström, som i hjärtliga och
väl valda ordalag tolkade sin glädje
över att mötet ägt rum i Huskvarna
och sin fasta tro på kvinnornas värde¬
fulla insats i samhällsarbetet. Mötes¬
deltagarna spredos därefter till de
många små hemmen i staden, som gäst¬
fritt öppnat sina dörrar, och medta¬
gande minnet av en oförglömlig afton,

rik på skönhetsintryck och nya, frukt¬
bärande tankar.

Söndagen den 20 juni.
Klockan halv 12 f. m. var en utfärd

anordnad till Visingsö, och vid bryg¬
gan väntade ångbåten Motala Express,
festligt smyckad med björklöv och
vimplar och med rösträttsflaggan i
toppen. Färden gick längs med högra
vätterstranden, som med sina lummi¬
ga höjder beredde en ständigt växlande
tavla, och man visste knappast ordet
av, innan den lilla staden Gränna i
idylb'sk avskildhet syntes utbredd på
strandbädden, och när ångbåten närma¬
de sig hamnpiren, kunde man urskilja
Ellen Keys välkända drag. Leende och
viftande stod hon där och inväntade
sina vänner, som högtidligt förde hen¬
ne ombord. En kvart senare landade
båten vid Visingsö brygga, och med
rösträttsstandaret i spetsen tågade
kvinnorna upp till den åldriga slotts¬
ruinen, där talrika människoskaror
väntade. Sedan Huskvarna hembygds-
kör, som medföljt båten, sjungit några
sånger, steg fröken Gerda Planting-
Gyllenbåga upp på kullen, som bildade
en naturlig talarstol, och där de
sönderbrutna, ärriga murytorna och
spräckta valvbågarna bildade en säll¬
synt vacker bakgrund. Fint och vär¬
digt framförde fröken Gyllenbåga sitt
hälsningsanförande till de församlade
skarorna och sitt vördsamma tack till
Ellen Key, som hörsammat rösträtts¬
kvinnornas kallelse. Inför glädjen att
få höra henne tala och i den rådande
stillheten hoppades talarinnan att åhö¬
rarna åtminstone för en kort stund
skulle kunna glömma det som timade
ute i världen. Hon uttryckte även sin
glädje över solidariteten bland kvin¬
norna, över deras önskan att åtaga sig
nya plikter och ökat ansvar. Målet slu¬
tar inte med förverkligandet av röst¬
rättskravet, detta är blott medlet att
med männen arbeta för större rättfär¬
dighet på jorden. Och när nu förhål¬
landena ute i världen påkalla kvinnor¬
nas ingripande, när ropet ljuder på
fred, då måste vi för denna stora sak
offra tid, krafter och bekvämlighet och
tillsammans hämta nytt mod och nya
krafter för att kunna gå de nya. vä¬
garna.
Fröken Gyllenbåga överlämnade där¬

efter ordet åt Ellen Key, som talade
över ämnet

Kvinnovilja och kvinnomakt.
Ellen Key inledde sitt föredrag med

att erinra om de tider under kvinnofrå¬
gans första skede, då ett svalg var be¬
fäst mellan hemkvinnan och rösträtts¬
kvinnan. Detta har minskats, sedan
kvinnorna blivit medvetna om, att det
just är i sin egenskap av hemdanarin-
nor och mödrar de fordra medbestäm¬
manderätt i det samhälle, för vilket de
uppfostra sina barn. Kvinnofrågans
stora mål är att göra det möjligt för
kvinnorna att sätta in sin moderlig¬
hetskraft i samhället. Talarinnan ci¬
terade Almqvists yttrande att "mänsk¬
ligheten ännu är ett embryo på utveck¬
lingens väg", och hon framhöll själv,
att vi vaknat upp ur en villa, då vi
hoppades och trodde, att mänskligheten
höll på att mänskliggöras. I våra tider
få vi bevittna en oerhörd maktspän¬
ning mellan de gamla idealen och de
nya, som vilja hålla före att makt är
rätt. Vår kvinnosträvan sträcker sig
inte mot detta falska ideal, men vi krä¬
va, att rätten skall bli makt. Sedan ta¬
larinnan berört världskriget och dess
fasor, de olyckor, under vilka kvinnor¬
na lidit, yttrade hon, att, hur fasans¬
fullt det än låter, har världskriget dock
fört kvinnorna närmare deras mål.
Ljusningen, som skönjes genom det
täta mörkret, är att människorna vak¬
nat till insikt om nödvändigheten av
människoekonomi, och att vanetänkan¬
dets glasklocka, under trycket av den
höga ton som ljudit, sprungit i bitar.
Talarinnan uppdrog paralleller mellan

nit !

det vanetänkande, som settihWh.
riktigt såväl i kriget som i fr
gen om att kvinnan endast
sig inom hemmets trånga krets'
dessa dogmer ha under senastM/l
sat sin ohållbarhet. Kvinnornas
artade hjälpverksamhet vittnar o
de gjort sig oumbärliga under
derna, och efter kriget skall
sig, att kvinnorna inpassat sig i
hället på ett sådant sätt, att de
längre kunna makas ut. Eller
hoppades också, att kvinnorna
mogna under den tid de vänta
medborgarrätt, och hon varnade
faran att komma in i den tankes
som godkänner våldet; där sviker
den utgångspunkt, som varit |
gångskvinnornas, när de velai
rätt i stället för våld. Kvinnornaij|
också befria sig från den tankegb
att fäderneslandet står över män/
heten. Över de på jorden stridande
striden mellan idéerna, och
görande för framtiden, på vilken
kvinnorna ställa sig. Vad som g
för kvinnoviljan är att utöva sim
på känslolivets område, där en oer.
brist föreligger, ty bakom varje ti
rellt framsteg har funnits en

av råa känslor. Ellen Key uppmana
också kvinnorna att unna mera til
själsutvecklingen, arbeta på den, la
inom sina egna hjärtan och först
främst hos sina barn. Kvinnorna
inte bara satta att sköta
utan även att vårda
ma. Och det är kvinnorna,
lösa och oansvariga, som det först fe
unnats att utropa ordet fred.
slutade Ellen Key sitt varmhjärid
och tankeväckande föredrag, 1
pets stråle lysa, att vi få den
bara makten att bli mänskliglÉ
mödrar.
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Det gäller för oss att trygga

tiden, började fru Wicksell sitt
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tillfället kan vara kommet. Fre
terna äro nu på det klara me
första villkoren för en varaktig
en snar fred. Talarinnan oy er
efter till fredskongressen
fredsdelegationerna, och sk
ras mottagande hos de oln
När de gjort sin rond, skola de
tas i Holland, jämföra de
överlägga om vad som b°i
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resa samma rond ^igen. ^
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STOCKHOLM
I Gamla Kungsholmsbrogatan 26 S'

(andra huset från Drottninggatan) U
Stort Mer af finare och enklare

möbler n
mahogny, valnöt samt andra m

Sommargäster
13 erhålla trevliga rum, belägna i närhe-

31 av Ronneby Hälsobrunn.
Vires« VILLA, ROSENHAGA, Ronneby.

KALAS IRIS
Idealisk ersättning för korsett.

Hälsosam! Bekväm! Elegant!

r en smärt figurs eleganta
former, minskar korpulens,

lista bandage för damer i grossess.

Broschyrer gratis från

AMELIE BILLQUIST
9 Tegnérlunden, n. b.

Ensamförsäljare för
IALASIRISEABRIKEN I KÖLN.

i, i stället för till Stadsparken, fär¬
ta ställdes.

Mötet i Rådhussalen.
- halv 8 var den stora salen

— sista plats och Jönköpings F.
j* h R:s ordförande, fröken Emma'«ti«,hälsade med några hjärtliga ord
'atavarande välkomna, varefter hon
verlämnade ordet till fru Elisabeth
m-Bugge, som talade om
1 wlåsfreden och kvinnorösträtten

kvigornas känslor inför
fcf' , s!or' som hon i egenskap av

vid Haagkongressen bättre
a.;7 kunde fatta och den hjälp-?*'• SOm så oerhörda' .jter att ha beskrivit krigets
tark f ! yttrade fm Bugge, att
våldet n!r -ra mot kriget, är det motvisste!!;, efls1men vi protestera. Honnft etf1 internationellt band,

G ,Ce ra(dande kristiderna hål-
8aforrevnlnt,Varkvinnornas. När en
Hällor i fl!011 yter lös' springa he-
!'f ned l-vi gen" kar de^ oobså va-

aSTi De ,kunde iIlte se'tas 'för YuU a a lnas^e sätta en
«to&er värlrkf i 0ch elandet. Och
pumorna kan re üü stånd genom
^rt en ingat .lllgen Påstå att de inte
Ht den stV ®amhällsarbetet, ty då
* har att kf msats världshisto-
H idredrZPf1Sa' ?lutet av fru!'åkning ffiprf ,orinades till en skarp
Mildhet opL kvinnor, som sitta
äa tetiörblöde/v-g?lstisk ro' medanH På vårt Lj ka m%en rätt att
iil^ighet nf u.0;)e ocb vår egen
°ver oss, och !iAnar mänskligheten
ines iormåga st/°? inte gör vad

i. t«- V. star for att. nwiir-io
fe „T I0rmå^ c+s k" »ur vaa
A' hon går si o1' J ,att avvärja

t o y18 medskyldig däritÄÄ '»edha/väct:
tala/' 0ek sedan t -i de nar"Cf? fraiaCit S?Hn Aulin tmtion ordet u i varma tack,CT at den sista inötes-

För bokvänner och bifo/iotek ätt beakta.
Engström & Engeströms välkända lån¬

bibliotek, Norrlandsgatan 15, är på grund
av affärens upphörande, till salu för mo¬
derat pris. Cirka 22,000 volymer i såväl

svensk som norsk, dansk, tysk, engelsk och
fransk litteratur. Ett lämpligt tillfälle för
samhällen med nystartade bibliotek eller
boksamlingar.

talarinnan, fru Ella Billing, som höll
ett vackert och väl framsagt föredrag
över ämnet

När fosterlandet kallar.
Fru Billing liknade rösträtten vid en

surdeg, som genomsyrat världen. När
kvinnorna vaknade upp till medvetan¬
de om sitt människovärde, fordrade de
sin rätt som medborgare. Rösträtten
inrymmer allt det mångskiftande kvin¬
norna vilja arbeta för, alla de tusen
uppgifter, som de nu utestängas från.
Efter att ha framhållit hur rösträtts¬
rörelsen, trots motstånd, dock gått seg¬
rande fram, påvisade fru Billing ge¬
nom talande exempel allt vad kvinnor¬
na uträttat för samhällets och för bar¬
nens bästa, för de sjuka och nödlidan¬
de. Och den som under det sist förflut¬
na året kallat dem till detta arbete, var
fosterlandet självt, fosterlandet, som
hade bruk för den praktiska rådighe¬
ten och den ömma moderligheten. Ta¬
larinnan ansåg, att om kvinnorna inte
nu på allvar tagas med, kan ingen verk¬
lig, nationell samling komma till stånd.
I vår tid flyter en ständig kanal mellan
hemliv och samhällsliv, och de svåra
tiderna ha gjutit stål i kvinnornas
vilja. Dess frukter skola bli till väl¬
signelse för hemmet, samhället och
fosterlandet.
Sedan publiken genom oavbrutna

applåder givit sitt bifall tillkänna, var
den allvarliga delen av aftonens möte
avslutat och deltagarna samlades till
ett avskedssamkväm i Stadsparken, där
Jönköpings F. K. P. R. utövade värd-
skapet. Det var en vacker anblick att
komma in i den festligt upplysta, blorn-
stersmyckade stugan, där långborden
stodo dukade, och kvinnornas glada an¬
sikten buro vittne om vad dessa två
mötesdagar betytt för dem. Det hade
varit glans och fest över Huskvarna
F. K. P. R:s sommarmöte. Där hade
varit glädje och stämning, men allvar
på djupet och minnen att föra med till
vinterns långa arbetsdagar, då man så
gärna vill mana fram något av som¬
marens solljus. Telegram upplästes, tal
höllos — fru Ezaline Boheman fram¬
förde mötets tack till Jönköpings F. K.
P. R. — men kanske gömde man helst
på fröken Eorchhammers vänliga ord,
att de danska kvinnornas glädje och
seger inte är fullständig, så länge de
inte ha de svenska kvinnorna med sig.
Så blev det avskedstagande och hopp
om ett snart återseende. Det började
mörkna under trädens lövvalv, bil efter
bil susade nedåt vägen, glada röster
ekade genom tystnaden och i staden
började ljusen tändas. Man skildes åt
med känslan av att de hand, som ena
kvinnor från skilda delar* av Sverige,
under dessa dagar knutits fastare än
någonsin. Och först och sist ett varmt
tack till Huskvarna F. K. P. R., som
genom sin storartade gästfrihet, sin
omtanke och sin organisationsduglig¬
het fått ett sådant möte till stånd.

Till mötet ingingo en mängd tele¬
gram, bland andra från Dansk Kvin-
desamfund, som samtidigt med Hus¬
kvarnamötet avhöll sitt första årsmöte
efter segern i Odense, dit också Hus¬
kvarnamötet sände en telegrafisk häls¬
ning. Vidare från Landsforhundet for
Kvinders Valgret genom Elna Mnnch,
från Norske Kvinders Nationalraad ge¬
nom Gina Krog, Kvindesagsforenin-
gen och Fredsförbundet genom Randi
Blehr och från Dagny Bang. Svenska
hälsningar anlände från Anna Wliit-

lock, Ann Margret Holmgren, Ebba
Palmstierna, Uppsala F. K. P. R. ge¬
nom Ellen Hagen, Hilma Borelius, Jen¬
ny Wallenstedt, Sigrid Malmgren,
Aurora Kjällin samt från rösträtts¬
kvinnor i Kristianstad och Örebro.

Det religiösa mötet.
I samhand med rösträttsmötet anord-

nades måndagen den 21 juni ett offent¬
ligt möte kl. 8 i F. K. P. R:s hörsal i
Huskvarna, som redan före utsatt tid
var fylld av åhörare, och sedan fröken
Planting-Gyllenbåga hälsat de närva¬
rande välkomna och uttalat sin glädje
över att mötet vunnit så stor tillslut¬
ning, överlämnade hon ordet åt fru
Ester Lutteman, som höll ett klart och
väl genomtänkt föredrag om

Jesu evangelium och den sociala
frågan.

Fru Lutteman redogjorde för de so¬
ciala problem, som i det moderna livet
överallt möta oss, och i en sådan mång¬
fald, att när vi gripa oss an ett, vi ge¬
nast ställas ansikte mot ansikte med
ett annat. Nutidsmänniskans liv kan
liknas vid ett träd med många grepar,
som skjuter upp ur de sociala missför¬
hållandenas mark. Talarinnan gav där¬
efter en skildring av industrialismens
genombrott och vad den medfört av

social nöd å ena sidan och storkapita¬
lism å den andra. Den sociala frågan,
under vars tryck hela samhället vi¬
brerar, kan inte lösas utan genom hela
samhällets omdaning. Efter att ha ut¬
talat sin åsikt om marxismen, som ta¬
larinnan fann otillfredsställande, vän¬
de hon sig till dem, som i evangelierna
sökt svar på sina frågor. Hon framhöll
de olika socialisternas synpunkter på
evangelierna och varnade för den miss¬
tolkning många gjorde sig skyldiga
till, då de inte betraktade Jesu läro¬
satser i hela deras sammanhang, utan i
lösryckta yttranden trodde sig ha fån¬
gat hela sanningen. Jesus har aldrig
framställt någon bestämd samhällsord¬
ning, men hans lära kan förenas med
varje program, som inte kränker dess
anda. Vad Jesus ville var att fostra
människorna till fria personligheter i
Guds rike, och dithän måste också vi
sträva.

Vårt ansvar som kristna inför samhäl¬
lets nöd.

Över ovanstående ämne talade fröken
Sigrid Netzel och uppdrog talande
exempel på den oerhörda nöd, som
trots alla förbättringar på fattigvår¬
dens område dock möter oss på mång¬
faldiga sätt. Talarinnan beskrev tre
nödsområden: den stora hemlöshetens,
orättfärdighetens och gudlöshetens.
Hon berörde även den olika moralen
för man och kvinna, vilken vilar som
en skymf och en skamfläck på vår kul¬
tur samt rusdryckernas elände, som
skövlar hemmens lycka och förvandlar
människorna till moraliskt undermå¬
liga individer. Hon ville särskilt an¬

befalla kvinnorna att bevara hemmens
helgd, göra det glatt för de unga, så
att de inte söka sig dåliga nöjen och
förlustelser samt uppmanade till vörd¬
nad och kärlek mot de gamla, vilka så
ofta få känna ålderns och fattig*domens
tryck, när de unga inte känna sitt an¬
svar utan lämna dem åt kommunens
barmhärtighet. Överallt fordrades kvin¬
nornas hjälp och deras ingripande och
talarinnan hoppades att de skulle bli
fullt medvetna om sitt ansvar.
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De svenska kvinnornas
fredssöndag

hölls söndagen den 27 juni och väckte
stor anslutning över hela landet. Mö¬
ten anordnades på ett par hundra olika
platser och bland dem, som läste upp
fredsföredraget, mörktes även Selma
Lagerlöf. Rösträtt för Kvinnors press¬
läggningsförhållanden medgiva tyvärr
inte något referat över den stora dagen
förrän i nästa nummer av tidningen.

För sommarkampanjen.
Nytt rösträttstryck.

Det framhölls vid mera än ett tillfälle
på mötet i Huskvarna, att det är av
stor vikt, att kvinnorna icke försumma
något tillfälle, då de kunna göra pro¬
paganda för rösträtten och värva nya
medlemmar i föreningarna. Särskilt
framhölls vikten av att vid sommarens

stora möten, hembygds-, nykterhets-
och fredsmöten m. fl., utdela tidningar
och skrifter. Detta kan även med för¬
del göras vid brunns- och badorter, där
rösträttskvinnorna böra se till att Röst¬
rätt för Kvinnor icke saknas i något
läsrum.
Till mötet i Huskvarna hade L. K.

P. R. utgivit ett nytt flygblad "Varför
vi måste arbeta för rösträtten" av Ka¬
rin Fjällbäck-Holmgren samt en ny

Minneslista, åttonde upplagan, visande
kvinnorösträttens utveckling i in- och
utlandet till och med juni månad inne¬
varande år, en oumbärlig hjälpreda för
alla, som arbeta i vingården. Vidare
har utgivits ett nytt, mycket instruktivt
brevkort med en karta över Norden,
där Sverige framstår som det enda,
land, där kvinnorna icke ha rösträtt.
Brevkortet är ritat av rösträttsförenin¬
gens expert på detta område, fröken
Emma Aulin. Priset för såväl brevkort
som flygblad och Minneslista är 5 öre
pr styck eller 4 kr. pr 100. Rekvisitio¬
ner ställas till Rösträttsbyrån, 6 Läst-
makaregatan, Stockholm.

Kanske ändå —

I U. fäste man sig vid att de med anled¬
ning av de danska kvinnornas seger på sta¬
dens samtliga annonstavlor uppsatta af¬
fischerna blevo i glädjande och oväntad
grad respekterade. Ännu på tisdagen var
ingen av dem nedriven! På det gula blad,
som lyste vid "politiska knuten", där sta¬
dens stora stråk går fram, hade dock be¬
stämda känslor givit sig uttryck genom att
på frågan: "När få Sveriges kvinnor 1'öst-
rätt?" ge ett fulltonigt svar: jamais, nie¬
mals, never, aldrig! Osäkerheten fick dock
sista oi'det, ty sist och störst kom det ur¬

svenska: vete f—n!
Varför icke också som ett komplement ett

stilla: om Gud vill och vi leva?
—n—n.

En rösträttsek.
Den bekanta danska kvinnosaksvetera¬

nen, fru Jutta Bojsen-Möller, reste på nat¬
ten efter grundlovsfestligheterna i Köpen¬
hamn, där hon varit med i kvinnodeputa-
tionen som hedersmedlem, direkt till Jyl¬
land för att dagen efter på Himmelbjerget
hålla tal för grundloven och plantera en
rösträttsek. Känner man vilken källa av

liv och värme fru Jutta Bojsen-Möller
äger, så tror man gärna, att den eken
skall växa och bli till ett vårdträd.

Åhörarna föreföHo djupt gripna av
de båda föredragen och den stämnings¬
fulla aftonen avslutades med sjungan¬
det av psalmen Vår Gud är oss en väl¬
dig borg.

Riloohatfirman AUERBERG och SCHRÖDER
Luntmakaregataii 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Aktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Arbetet ute i landet.
Göteborgs och Bohus läns förbund av F.

K. P. K,:s årsmöte hölls i Strömstad under
ordförandeskap av fru Frigga Carlberg
från Göteborg. Revisionsberättelsen över
det gångna arbetsårets räkenskaper före¬
drogs och ansvarsfrihet beviljades. Mötet
beslöt att i slutet av september anordna en
föreläsningsturné inom distriktet med fru
Ella Billing som föreläsare. Styrelsen, som
består av de olika föreningarnas central-
styrclseledamöter och suppleanter, valde
till ordf. fru Frigga Carlberg och till sekr.
och kassör förste postexpeditören i Göte¬
borg, fröken Hildur Öijer.
I samband med länsmötet hade Ström¬

stads F. K. P. R. kallat fru Anna Holm
från Nääs att hålla föredrag. Mötet öppna¬
des vid halv 9-tiden på kvällen av fru Frig¬
ga Carlberg, som hälsade de närvarande
välkomna och med några ord berörde det
pågående krigets fasor, varpå hon över¬
lämnade ordet till fru Holm, som talade om

Ivvinnokongressen i Haag. Det intressan¬
ta och sympatiskt framsagda föredraget
åhördes med spänd uppmärksamhet och av¬
tackades med en hjärtlig applåd samt med
några varma ord från Strömstads F. K. P.
R:s ordförande, fru Hellborn. Sedan slogos
dörrarna till matsalen upp, och tesupé in¬
togs under livlig och animerad stämning.
Den angenäma aftonen avslutades vid 11-
fiden med att postexpeditören fröken Hil¬
dur Öijer föredrog "Madame Antis" mono¬

log, hälsad med bifall.
Jönköpings F. K. P. R. bade den 20 maj

styrelsesammanträde, varvid L. K. P. R. be¬
viljades decharge för 1914 års förvaltning.
Vidare upplästes cirkuläret och beslöts med
avseende å högtidlighållandet av den 5 juni,
då de danska kvinnornas seger skulle stad¬
fästas, att rekvirera affischer att uppsättas
å anslagstavlor i staden samt brevkort att
genom olika medlemmar utsändas så talrikt
som möjligt. För övrigt firades de danska
kvinnornas seger med enskild flaggning av
flera intresserade kvinnor. Ävenså behand¬
lades olika frågor rörande sommarens röst¬
rättsmöte, upplästes dess arbetsordning,
uppsattes skrivelse att utsändas .till samt¬
liga. föreningens medlemmar, anbefalldes
agitation för mottagande och beredande av
trevnad för ankommande gäster och utdela¬
des listor, varå intresserade hade att an¬
teckna såväl bidrag som deltagande.
Den 5 juni överlämnade en deputation av

föreningsmedlemmar till föreningens avgå¬
ende vice ordförande, fru Hulda Lundberg,
som på grund av flyttning från orten läm¬
nade föreningen, en å pergament textad
adress, som uttryck för föreningens stora
tacksamhet till fru Lundberg för intresse
och hängivenhet i arbetet såväl inom för¬
eningen som för kvinnornas sak i övrigt.
Deputationen mottogs med stor hjärtlighet
av fru Lundberg, och föreningens tack
framfördes under djup rörelse av dess ord¬
förande, fröken E. Aulin. Därefter tillbrag-
1es en av dessa oförgätliga stunder, vilka
med eldskrift ristas i ens minne. Förlusten
kändes svår, men genom smärtan skymtade
fram hoppets ljusglimt, stärkt av dagens
betydelse, samt känslan av samhörigheten i
arbetet för kvinnornas sak, som fortfarande
binder samman.

Föreningen hade den 8 d:s styrelsesam¬
manträde för att fastställa de senaste an¬

ordningarna för Jönköpingsavdelningens
delar av programmet för sommarens röst¬
rättsmöte, för vilket intresset syntes vara
stort.

Kalmar F. K. P. R. hade anordnat ett of¬
fentligt föredrag den 8 April, då d:r Gärda
Lidforss af Geijerstam höll ett intressant
föredrag, som åhördes av en talrik och
tacksam publik. Sista sammanträdet för
vårterminen hölls den 7 maj och var an¬
ordnat som samkväm med uppläsning, sång
och en enkel tesupé.
Rumla F. K. P. R. avhöll sitt ordinarie

möte den 4 maj å Säbylund. Därvid disku¬
terades frågan hur föreningen skulle kun¬
na verka gagnande i socialt hänseende un¬
der denna kritiska tid, då ej något direkt
agitationsarbete ansågs vara lämpligt. Ord¬
föranden uttalade sig på mötet om det be-
hjärtansvärda i att skaffa feriebarn till¬
fälle att komma ut på landet.
Uppsala F. K. P. R. firade sitt årsmöte

med en synnerligen lyckad teaterföreställ¬
ning, varvid uppfördes "Hur kvinnorna fin¬
ge politisk rösträtt", översättning från en¬
gelskan av Frigga Carlberg. Samtliga med¬
verkande skapade av sina roller präktiga
och roliga typer. De många åskådarna ha¬
de en verkligt rolig afton. Programmet bjöd
även på utomordentligt vacker sång och
musik av fröken IL Fagerlin, professorskan
Frey Svenson, fröken Lagerholm och kand.

Seders "Eiiglish Schiel"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

Maskinmärkning
Halsömnad

utföras väl uti

ELIN MADÉNS MÄRKNINGSATELJÉ,
12 Lilla Vattugatan, hörnet av Brunkebergstorg.

Riks Tel. Norr 311. Allm. Tel. 11905.

Sjögren. Efteråt ett talrikt besökt sam¬
kväm. — Nyvald i styrelsen blev fil. kand.
Elsa Warburg.
Västerås F. K. P. R, hade onsdagen den

26 maj ett talrikt besökt föreningsmöte,
som präglades av särskilt högtidlig stäm¬
ning. Också var ämnet för aftonen redogö¬
relse för den internationella kvinno- och
fredskongressen i Haag 28—30 april. Tala-
rinnor voro föreningens ordförande, fru
Nina Andersson samt fru Ruth Edström,
båda kongressdeltagare. Ordföranden skil¬
drade färden till samt samlingen i Haag
och förloppet av kongressen, de viktigaste
talen och resolutionerna. Fru Edström re¬

fererade miss Florence Holbrookes föredrag
om barnens uppfostran till fredsvilja samt
kvinnornas ansvarskänsla. De båda före¬
dragen åhördes med spänd uppmärksamhet
under allvarlig stämning, vilken nådde sin
höjdpunkt, då fru Edström uppläste de bå¬
da dikterna "Protest" samt "Fem själar"
efter tyskt och engelskt original. Efter
föredragen var gemensam tesupé och sam¬
kväm.

En das an stan betydelse för lönbäping,
så lydde överskriften på ledaren i Smålands
Allehanda dagen efter de stora rösträtts¬
mötena på Visingsö och i Jönköping. Och
vid åsynen härav fylldes mitt rösträtts-
hjärta av en häpnad och glädje, sådan man
känner över den som sig omvänder och
bättrar.*■ Men så läste jag vidare, och gläd¬
jen flydde lika hastigt som den kommit.
Den betydelsefulla dagen visade sig vara
den, då det skulle avgöras, huruvida ett
andelssvinslakteri skulle komma att förläg¬
gas till Jönköping eller Värnamo. Och er¬
kännas måste ju, att detta är en fråga av
stor praktisk betydelse, i jämförelse med
vilken kvinnornas strävan efter medborgar¬
rätt och deras protest mot krigets fasor äro
att räkna som mindre än intet, men i alla
fall —

För att ytterligare belysa tidningens
ståndpunkt vill jag till slut citera en strof,
varmed en insändare i ett annat nummer

av samma tidning avslutar sitt anatema
över kvinnorösträtten:

De ädla kvinnorna i dessa tider,
Som älska kristendom med tro och hön,
De böra icke kasta sig i strider,
De böra lugna andra av sitt kön.
Vi böra tacka Gud för vad vi äga,
I hemmet, våra ord så mycket väga
Och goda mödrar fostra goda män.
Om tusen kvinnor om det goda beder,
Men 10,000 allting riva neder,
Var har du nyttan utav rösträtten1?

— e —

Meddelanden från V. U.

1. L. K. P. K:s ordförande är bortrest
juli månad och sekreteraren 15 juli—
15 augusti. Alla meddelanden och för¬
frågningar ställas under tiden till Röst-
rättsbyrån.

2. I augusti utkommer Rösträtt för
Kvinnor endast med ett nummer. För¬
sta augustinumret indrages.

Rösträtt för Kvinnors
trettonde nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Det psykologiska ögonblicket.
Hälsning till de danska kvinnorna. Av Ellen Key.
Andriette Floren 60 år. Av Ezaline Boheman.
Anna Lenah Elgström: Stjärnan vars namn är

malört. Ree. av Elin Wägner.
Den danska kvinnorösträtten och den svenska

pressen.
Rösträttsdagar vid Vättern. De svenska kvinnor¬

nas tredje allmänna rösträttsmöte i Huskvarna
19- 20 juni.

Arbetet ute i landet.

AFFARSREGlSTEK
litirninovslctin

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda plagg för

den nyfödde.
Maria Edgrens Vitvaruaffär

UMEÅ.

VARe°,CHaSGrevturegatan 24 B
RADPRAGNljfGsft.

Affärsförmedlingar, uthyrning}
Juridiskt biträde lämnas

r. t. 12680. Anna M. Rettig A.T,]J

DAMERNAS
!pee,iella uppslagsbok, oumbärlig för »ii. „
rålles då Kr. 1.30 insändes i postan^^A 1

SVENSKA BOKEXPEDITKM
STOCKHOLM C. 11

mr DAMER! S3HJ5T SXXT! H
Fru Östman-Kaldén öppnar den Lsta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, III tr., tillklippnings, och am

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva ellr
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar med t®
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131. iiåtionsti

HÄKÅNSOl
FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER

Rikstel. 96 49. 9 G ref-Thuregatan 9 Allm te,.

REKfOMMENDERJlS. Medlemmar af F. K- P- Ä. erhålla rabatt.
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(Innehavare: C. A. Rydberg)

Stora Vattugatan 11
Ombesörjer packningar o. flyttningar såväl inom huvudstaden som till o. från landsorten

terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. Ombesörjer förtullningai,
OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!

Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik.
Van och pålitlig personal.

Telefoner till byrån: Kiks 6667, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden: Riks Huddinge 57, Allm, Huddinge?

juridiska Inkasso- S Sdnakatbyrån
Mästersamuelsg. 37, Stockholm. Effektivaste
Inkasseringsbyrå. Rättegångar, soliditetsupplys-
ningar, boutredningar, skilsmässor och allajuridiska
uppdrag. Billigt o. punktligt. R.t. 1105. A.t. Br. 3515.

A. WAHLGREN
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 30 54. Allm. 8880 & 23052

FILIAL:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Riks 8194 Allm. 88 65
—— Till landsorten ferm expeditlon. ——

Arvika Vagnfabrik, Arvika«
Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
alla sorters lyx- och
arbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskurant på begä¬

ran. Riks t. Arvika 87,
Sthlm 45 44.

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

Brösthållaren »Charmant
Vit tyll Kr. 3.00 ^Vit batist Kr. 1.90

2.50

Till landsorten mot postförskott t !,orU' -

BUTTERICKS MÖNSTERÅS ^
A.-B. MARIUS HARTZ

Rikstel. 17 26.
Drottninggatan 57 A]lm Iej :: j

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

Skånska Handskiagasinet
Etablerad 1819

42 JÄRNTORGSGATAN 42
Allm. Tel. 14163

Välsorteradt lager av in- och utländska Handskar
och Vantar.

Parfymer och herrekiperingsartikiar m. m.
Medlemmar i F. K. P. B erhålla rabatt.
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TVÅL- & PAKFYMHANI®

39 Vesterlånggatan a» *%p0;
rekommeW**

Allm. Tel. 2817.
^

Kammar, Borstar, SvamP^

ÖSTB

Bikstel.

fris för

iö öre t

pedition.

Jim:

lk
ttril-l ti
fcarvid lin
ti snart s

fsste inst

tona icki
teani

it i
i fredsu
itsa

fe

tosamla
ko

y
"t som
tarvai

00

Ü köi
i Til;

en di
tfr icke
1:1 från

Ibiänd(

Hamntorget 3 (vid
HELSINGBORG

^
Rekommenderas abonnenter oc

Tel. 10 53'

t*



a
ÜR}
Yra
n. a,

A' T-Uit

jT
^ åldrar,
mg till '

ü
och arprt;,

OS

1. tel 111.

att.

ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto: Vi kunna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

t ÅRG. STOCKHOLM, 15 JULI 1915. N:r 14.

ÖSTRÄTT FÖR KYI5TSTOR
utkommer den 1 och 15 i var månad.

laktfc®och Expedition: 6 Lästmakaregatani
Ékfionstid: onsdag och lördag kl• 7'3-xM.
Espeditionen öppen vardagar kl 1-4.
pikstel, Norr 600. Allm. tel. 141 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.
wieration genom posten:
pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.
jr utlandet sker prenumeration antingen ge-
loi posten eller genom-insändande av 1 kr.

öre i postanvisning till tidningens ex-

våra prenumeranter.
med vad som skett under ett

pr föregående år kommer under söm¬
men ett nummer av Rösträtt för
fimior att indragas. Nästa nummer

immer den 15 augusti.

m hinnorna och freden.

ilning«,
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Internationellt ha kvinnorna gjort
in. Trasp e första stora insats för fred, en snar

Mi varaktig fred, genom den interna-
kvinnokongressen i, Haag 28

-1 maj. Som naturligt är, lades
1 lmvudvikten på strävandet att

som möjligt få slut på blods-
; för kvinnorna, vilkas dju-

instinkt det alltid är att vårda
det första kravet rikta sig

av fredsslut hellre
an i morgon. Härvidlag ha kvin¬

na icke låtit det stanna vid endast
t. utan försökt att gå raka
för att möjliggöra en ined-
hån de neutrala eller för

- inga någon annan utväg

^underhandlingar. I detta syftee hå kvinnodelegationerna nu

"gering till regering, i detta syf-
^ de i dagarna åter i Holland
■ kollationera sina rön och över-1 fående nästa steg.

srande ögonolick ser det också
om en snar fred skulle vara det

en varakti^fred-
en dT S°m nU ager rum an^å-
\f.if ®eutraia staters deltagande
'rån v , gande 1 kriget, med löf-

-uande L& Parternas sida om av-

^äudernal n laindområden' bin"
(W krigförande och

flutet A *d de^ kommande^ Wkmpa en på rationella
%politik§Ter byggd iandöver-

#^rmann-T,Ur denna syn"
'äs merlRv. 0 3aktligen ge kvinnor-

39

0. 1?^ har kvin n !Sln fulla symPati-,..^kongressen i Haag

De svenska kvinnornas fredsresolufion.
intagen å 348 platser söndagen den 27 juni.

Vi svenska kvinnor, representerande alla samhällslager
och meningsriktningar, följena oss mecl de kvinnor från
krigförande och neutrala länder, vilka pä kongress i JTaag
den 28 april—1 maj enigt protesterat mot krigets oförnuft
och fasor, mot dess hänsynslösa offrande av människoliv
och mot dess skövting av kulturvärden, som generationers
strävan gjort titt mänsklighetens gemensamma egendom.
Vi stå eniga med dem i medkänsla för alla, som pä skilda
håll kämpa och lida för sitt fosterland och pä skilda sätt
ha att bära de tunga bördor kriget pålägger.

Vi instämma^ med dem i fordran, att det göres slut pä
blodsutgjutelsen genom en fred, som bygges pä rättfärdig¬
hetens grund, icke pä erövringens, och som blir inledning
till ett rättsförhållande mellan staterna, som möjliggör en
fredlig lösning av alla mellanfolkliga tvister.

Tillsammans med dem uttala vi vår övertygelse, att
kvinnornas växande inflytande pä samhällslivet innebär
en ny förhoppning om bestående fred.
I anslutning till Jlaagkongressens uppmaning till neu¬

trala länders regeringar att gemensamt erbjuda medling
i den pågående striden rikta vi härmed till vår regering —
tacksamt erkännande den neutralitetspolitik, som hittills åt
vårt land bevarat en ställning utanför striden— en vördsam
och en trägen anhållan, att den mätte överväga, genom vilka
mått och steg vårt land kan verksamt deltaga i arbetet för
att ernå en rättfärdig och varaktig fred.

anslutit sig till alla de viktigaste av de
garantier för en varaktig fred, som
den vederhäftiga fredsdiskussionen
hittills samlat sig orn, och har, som na¬

turligt är, därtill fogat även det sär¬
skilda kravet på kvinnornas fulla med¬
borgarrätt. Även detta kan vara och
bör vara en verksam fredsgaranti; må
kvinnorna härvidlag aldrig glömma
sitt oerhörda ansvar, aldrig glömma,
att fosterlandskärleken i dess högsta
form hestår i att även det egna landet
sätter hänsynen till vad som är rätt
framför hänsynen till egen fördel och
egen makt.
De svenska kvinnorna ha uttalat sin

anslutning till det internationella kvin¬
nokravet genom mötena den 27 jnni.
Det är viktigt, att kvinnorna nu gö¬

ra det mesta och bästa de kunna. Det
är viktigt för den institutionella fre¬
den, för vars genomförande behövs
stödet ay. en stor och verksam folk¬

opinion; det är icke mindre viktigt för
kvinnorna själva; att handla medför
alltid ansvar, och genom ansvar växer
man.

De svenska kvinnornas fredssön dag.
Den storslagna karaktär, som präg¬

lade kvinnornas fredssöndag, vittnar
om att hos Sveriges kvinnor finns en

allvarlig fredsvilja, en brinnande ön¬
skan att med sin röst bidraga till den
massopinion, som fordrar ett slut på
blodsutgjutelsen. Kvinnorna kunna
icke stå som stumma åskådare till
världsdramat, när varje minut heyder
nya liv som offras, nytt blod som ut-
gjutes. Fredssöndagen var ett uttryck
för det ansvar, som även Sveriges
kvinnor känna inför det ohyggliga,
som timar runt omkring dem. Förbe¬
redelsetiden var så kort, endast fjorton
dagar, och även tiden måste ju anses
som synnerligen olämplig, men trots
detta visar slutsumman det imponeran¬
de resultatet av 88,784 mötesdeltagare
plus 2,472 instämmande från kvinnor,
som varit förhindrade att närvara. På
de flesta ställen i landet har det varit
rösträttskvinnor, som tagit initiativet
till anordnandet av mötena, och kan¬
ske var Huskvarnamötet det centrum,
från vilket medkänslan för de krigfö¬
rande staterna och entusiasmen för fre¬
dens idé utstrålade.
I Stockholm voro sju möten anordna¬

de: i Auditorium, Norra latinlärover¬

ket, K. F. U. K., Enskede folkpark,
Södra folkparken, Södra läroverket
och Värtan. Då Auditorium, som
rymmer 1,800 personer genast blev
fyllt, måste i all hast ett extra
möte anordnas i Norra latinlärover¬
kets aula, och även här måste dörrar¬
na snart stängas för de inströmmande
skarorna. I Auditorium fungerade frö¬
ken Anna Whitlock som ordförande,
och föredraget upplästes av fröken
Kerstin Hesselgren. Det var samma
föredrag, som upplästes på alla möten
i landet, och med kraft betonades däri
kvinnornas protest mot blodsutgjutel¬
sen och deras krav på en snar och var¬
aktig fred. "Men", heter det, "kvinnor¬
na ha icke blott en plikt att söka få ett
slut på detta krig, de ha också en plikt
mot framtiden. Om vi tidigare varit
eniga och brinnande för fredens sak,
om vi icke lämnat något medel oför¬
sökt att verka för den, då hade måhän¬
da världen icke nu varit översväm¬
mad av blod. Så visst som vi tro på
att en ny, medveten fredsvilja fötts
hos kvinnorna ur världskrigets fasor,
så visst måste vi arbeta på att vinna
inflytande för den. I den framtida fre¬
dens intresse begära vi att bli erkända
som medborgare."
Haagdepntationens närvaro gav ökad

högtidlighet åt mötet i Auditorium, och
det avslöts med Du gamla, du fria. In¬
alles räknades 5,411 mötesdeltagare i
Stockholm, men denna siffra överflyg-
lades av Göteborg, som på tre möten
hade att uppvisa icke mindre än 9,200
deltagare. I Slottsskogen höllos två fri-
lnftsmöten, det ena med fru Frigga
Carlberg som ordförande och uppläsa¬
re av föredraget. I Strömstad upplä¬
stes föredraget av d:r Selma Lagerlöf,
som även föredrog sin stämningsfulla
dikt Margareta Fredkulla.
Över hela landet ha inalles hållits 343

möten, därav 39 i kyrkor och kapell.
De län, som räkna största deltagaran¬
talet, äro Göteborgs och Bohus län med
12,805 deltagare, Gävleborgs län med
7,328, Älvshorgs län med 6,791 och Mal¬
möhus län med 6,555.

Haagkongressens freds¬
delegation.

De fyra delegerade från kvinnokon¬
gressen i Haag, miss Chrystal Macmil-
lan, madame Ramondt, miss Emily
Balck och friherrinnan Ellen Palm-
stierna återkommo söndagen den 27
juni från sin uppvaktning i Petersburg.
Deputationen hade mottagits i audiens
hos utrikesministern Sasonov, som un¬
der en timmas tid livligt underhöll sig
med dess medlemmar. Ett par dagar
efter ankomsten till Stockholm avreste
deputationen till Amsterdam för att
där sammanträffa med den deputation
som besökt England, Tyskland, Öster¬
rike, Ungern och Italien och gemen¬
samt med denna rådslå om planerna
för den närmaste framtiden.rU Ann

,bresi'*

rf*-

L "^Nat ^ rabatt kv ^ T !'exten> ^ öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm.till Rösträtt f xr . rabatt. För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5""""■•«»M,,,,,,® Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. För annonsavdelningen; Rikstel. Norr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9

onsera i JF^östreitt för Kvinnor.
".■■«■■■lisa.

Årsannonser 20 % rabatt,
Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-

f. m. och 7 e. m.
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dakobsgatan 18 - Fredsgatan 8

Ett uttalande om kvinnorösträtten
av br Karl Staaff,

Söndagen den 27 juni höll härads¬
hövding Karl Staaff tvänne föredrag i
Skåne å platserna Hässleholm oeh Bö-
keherg. Södra distriktlogen av god-
templarorden hade å den sistnämnda
platsen anordnat en hembygdsfest, och
det var i samband med denna hr Staaff
höll sitt föredrag om Välfärdsfrågor
för vårt svenska folk. Föredraget be¬
vistades av en folkmassa, uppgående
till 6 å 7,000 personer, som med spänd
uppmärksamhet lyssnade till talaren.
Bland de frågor, som ännu väntade på
sin lösning, nämnde hr Staaff även
kvinnorösträtten och yttrade sig om
densamma på följande sätt, sedan han
först erinrat om den seger för folkfri¬
heten Danmark nyligen firat:
"Den kvinnliga rösträttens genomförande

även hos oss borde icke blott erkännas så¬
som en plikt emot den nu undanträngda
balvdelen av landets befolkning, utan skul¬
le jämväl tillföra statslivet nya och värde¬
fulla insatser. Det är icke tomt prat, att
de politiskt oeh socialt intresserade kvin¬
norna hava något särskilt att säga oss. Jag
kan berätta något därom. Man ser i några
av huvudstadens tidningar då och då sig¬
nerade artiklar av vissa kvinnliga publi¬
cister. Dessa artiklar handla ofta om orätt¬

visor, begångna mot enskilda eller mot en

grupp av människor. De utmärka sig för
skarp iakttagelse och ofta flammande harm.
De tala sitt eget språk. De äro icke "gjor¬
da", de springa fram ur ett hjärta, som li¬
der med andra. De äro i sällsynt hög grad
trosvissa, varma och värmande. Då jag
läst dem, har jag mången gång tänkt, att
de svårligen skulle kunna skrivas av man¬

liga författare, ty de beröra merendels sa¬

ker, som falla utom den manlige skriftstäl¬
larens erfarenhet eller intresse.
Men då jag talar om de svenska kvin¬

nornas insatser, fortsatte talaren, låt oss
icke glömma, att de velat göra en sådan
insats just i dag. Det är ju i dag kvinnor¬
nas fredssöndag, den dag då de samla sig
till ett uttalande för freden.- Av allt vårt

hjärta instämma vi, tänker jag, i deras ädla
önskningar, i deras brinnande vädjan.
Och då jag tänker på våra svenska kvin¬

nors strävanden i ljusets tjänst och på
huru mycket de ytterligare skulle kunna
skänka vårt fosterland, om full medborgar¬
rätt bleve dem förunnad, då falla mig i
minnet de underbart sköna ord, Björnstjer-
ne Björnson i sin stora kantat "Lyset" rik¬
tat till kvinnorna som medborgarinnor."
Efter att ha föredragit det antydda styc¬

ket ur Björnsons dikt avslutade talaren
sitt föredrag med följande ord: i

"Ja, förvisso är det en stor välfärdsfråga
för vårt folk, att politiska företrädesrättig¬
heter utplånas, att gamla skiljemurar, som

verkat söndring och split, falla, att även
hos oss folkets vilja och folkets krav kom¬
ma till sin rätt och att jämväl kvinnorna
bli helt och fullt medborgare. Måtte så
utan långa och upphetsande strider ske till
vårt svenska folks sanna ära och lycka!"

Ny kvinnlig stadsfullmäktig.
Vid av K. M:t anbefalld ny röst¬

sammanräkning för stadsfullmäktig¬
valet i Eslöv sistlidne december må¬
nad har de frisinnades kandidat fröken
Emilia Lindkvist, föreståndare för Sve¬
riges offentliga arbetsförmedling där¬
städes och förutvarande ordförande i
F. K. P. K., nu förklarats vald i stället
för den ursprungligen valde högerkan¬
didaten.

4.-B. JOHN V. L0F6BEN & G:o
• Kungl. Hofleverantör ■

Eikst. 4 29 Fredsgataa 3, Stoskbslm. A. T. 50 48

Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Siden- &Ylle-Klädningslyger
Prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

Ellen Keys hälsning till Internationella kvinnokongressen i Haag.

Fotografier från mötet på Visingsö
kunna till ett pris av 20 öre pr st. och
1 kr. för hel sats rekvireras från hr
Edw. Andersson, 5 Ö. Storgatan, Jönkö¬
ping.

Som Ellen Keys pä svenska skrivna häls¬
ning till kvinnornas fredskongress i Haag
genom felaktig översättning därstädes blev
alldeles meningslös, har hon anhållit om
att här få den införd i dess ursprungliga
skick:

Kära systrar från alla land, nu sam¬
lade i mänsklighetens namn!
Då jag icke kan vara bland Er,

vill jag åtminstone sända Er en häls¬
ning, uttryckande min sympati med
Ert företag och de bästa önskningar
från mitt, för alla de sins emellan stri¬
dande folken blödande hjärta.
Även för Er kvinnor äro de värden

höga och heliga dem Ert fäderneslands
män i och genom kriget försvara. Men
Ni vore ej samlade här för fredens sak,
ifall Ni icke ställde mänskligheten
högre än fäderneslandet. Och detta in¬
nebär, att Ni ej medge det egna lan¬
dets rätt att handla mot folkrätten för
att försvara eller vinna fördelar åt sig
själv.
I hekämpen den nationalistiska lära,

som säger: "Då mitt lands väl fordrar
det, blir det orätta rätt." I viljen sätta
in alla Era krafter för att få till stånd
en statsrättslig t organiserad fred, eme¬
dan Ni sett att den väpnade freden
framkallat kriget. Ni vilja folkförso¬
ning i stället för folkhat.
Därför är min innerliga hön till

Er: arbeten, envar inom sitt land,
mot den olyckliga villomeningen att
patriotismen bjuder oss att godkänna
vårt eget lands alla handlingar, att för¬
neka dess del av skuld vid krigsutbrot¬
tet och att urskulda dess rättsvidriga
handlingar under kriget.
Era utsikter att nå Era ädla mål

vila på möjligheten av varje folks ran-
sakan av och domedag över sig själv
— i stället för det nuvarande döman¬
det endast över fienden. Arbeten även
därför, att icke varje ogillande från de
neutrala landen, som riktas mot Ert
eget, uppfattas såsom fiendskap eller
skymf.
Lären Era folk förstå, att den vän är

den ärligaste, som har mod att visa oss
på våra fel och ej endast lovordar vå¬
ra dygder; ja, att ingen ärlig vänskap
består utan en uppriktig självpröv¬
ning. En försoning mellan folk, liksom
mellan individer, måste vila på ömse¬
sidig självkritik, och inga händer kun¬
na utsträckas med den verkliga fredens
gåva, så länge händerna hårt sluta sig
om den nationella egenrättfärdigheten.
Må Ert närmaste mål vara en ändrad

folkmening, så väl i fråga om över¬
skattningen av Ert eget folk som un¬
derskattandet av fienden. För denna
Er första uppgift önskar jag, att Ni må
hämta mod och kraft ur det möte, till
vilket Ni nu samlats.

Den danska segern firas i
Holland.

I senaste numret av Votes for Women ger

Martina Kramers en sympatisk skildring
av de högtidligheter, varmed Hollands kvin¬
nor firade de danska kvinnornas seger.
Holland står själv inför en grundlagsän¬
dring och har därför med största intresse
följt frågans utveckling i Danmark. Så
fort meddelandet om att Danmarks kvin¬
nor blivit tillerkända sin fulla medborgar¬
rätt ingått, anhöll styrelsen för Landsför¬
eningen för kvinnans politiska rösträtt i
Holland om audiens hos danske konsuln i
Haag, Borregaard, som mycket artigt tog
emot de uppvaktande. Dr. Aletta Jacobs,
föreningens ordförande, var såsom delta¬
gare i deputationen från fredskongressen
förhindrad att närvara, och det blev fru
van Balen, som i hennes ställe framförde
de holländska kvinnornas hälsning. Fru
van Balen uttryckte deras erkänsla för Dan¬
marks regering och Danmarks män, vilkas
gärd av rättvisa mot kvinnorna inte bara
skulle vara till välsignelse för Danmark,
utan i dessa tider av mörker visa världen
att rättfärdighet ännu gällde något. Å dan¬
ske konungens och regeringens vägnar
framförde konsul Borregaard därefter ett
varmt tack till deputationen.
Samma dags afton var ett stort, offentligt

möte anordnat, och festsalen var vackert
dekorerad i de danska färgerna och i röst¬
rättens vita och gula. Sedan en kör sjungit
danska sånger, beslöts att sända telegram
till danske kungen, till regeringen och riks¬
dagen. Fröken Martina Kramers framhöll i
ett kortare anförande orsakerna, varför
Danmarks kvinnor förtjänat sin rösträtt,
och hr Marchant talade om vad Hollands po-

litici hade att lära av sina danska kolle¬

ger. Hr Buntsen, en dansk journalist, bo¬
satt i Holland, framförde på holländska si¬
na landsmäns tack, vilket livligt uppskat-

För och mot i engelska
regeringen.

För svenska rösträttskvinnor kan det ha
sitt intresse att se, hur den nya engelska
koalitionsministären ställer sig till kvinno¬
rösträtten, jämförd med den förra liberala
regeringen. I den sistnämnda fanns en ma¬

joritet av fyra ledamöter, som voro för
kvinnorösträtten; den nya regeringen räk¬
nar en mindre. En allvarlig förlust har
blivit kvinnorna tillfogad genom att lord
Haldane utträtt ur ministären, men i er¬

sättning ha de att räkna med lord Selborne,
som är en varm anhängare av kvinnoröst¬
rätten, likaså mr Arthur Balfour. Mr Hen-
derson, arbetarepartiets ledare, utgör ett
tillskott av kraft, men lord Curzon, som är
ordförande i en förening mot kvinnans
rösträtt, blir en stötesten i deras väg. I
sin helhet ställa sig medlemmarna av den
nya ministären sålunda:

För kvinnans politiska rösträtt: sir Ed¬
ward Grey, sir John Simon, sir S. Buck-
master, lord Crewe, mr Lloyd George, mr
Birrell, mr McKinnon Wood, mr Runciman,
mr A. Henderson, lord Selborne, mr Balfour
och mr Bonar Law.

Mot kvinnans politiska rösträtt: mr As-
quith, lord Lansdowne, lord Curzon, mr

McKenna, mr Austen Chamberlain, mr Wal¬
ter Long, mr Churchill, mr Harcourt och
sir E. Carson.

Oviss: lord Kitchener.

tades av de närvarande. Till slut upplä¬
stes det brev, fyllt av varma välönsknin¬
gar och entusiasm över rättvisans seger,
som från Landsföreningen för kvinnans po¬

litiska rösträtt i Holland sändes till de två
danska rösträttsföreningarna.
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Alltid välsorterat lager i
Speeialité:

J. A. WETTERGRENS

Skolvärldspolemiken
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Föräldrar och målsmän till
vid en viss stads samtliga
läroverk för gossar
gång, vilken tid de skulle
för skolans dagliga öppnande. Cfe
läret framställde tre olika klocl
att välja emellan. Omröstningen
till resultat, att hemmens
fordrades högst väsentligt.
Nu till dags ha föräldrar

förutsättningar att i någon
na bedöma äVen uppfostringsfrågan
djupare art, då de själva rätt
erhållit vad man kallar upptas
Om föräldrar blivit tillfrågade, fe
vida de för sina söner under eta
tarutbildningstiden önskade nteslnia
de manliga kraftverkare eller därjfe
något kvinnligt inflytande hela våg;:
så kanske omröstningen resultera!
önskan att även här pröva en

gim. Kanske skulle just den ti
föra fram till mål, dem man i
inte hållit i sikte tillräckligt skari
Om skolan med sina högre medel

till mål att bereda gossen för vis
sition i livet, har den ju i alla Me
föräldrarna det arbetet
hos honom söka utbilda en

tär och ideell livsuppfattning, ii
mål ur nationalsynpunkt torde f
värt lika mycket som träningen
karriären. Ocb vid arbetet för fc
mål kunde en både moraliskt oci
yrkessynpunkt "förstklassig"
lektor eller adjunkt tänkas t
på vissa anlag eller annars
särskilda andra, för vilka
rare kanske äga mindre
Att andra kvinnliga

de allra yppersta skulle segra
kurrensen om plats, kan ej
Alla läroverkslärare, dem

nad kom i beröring med
av de cirka 15 år, mina söner frekrt

terade läroverk, visade sig Ksl
och tillmötesgående. En och ann
de i dagen ett finkänsligt hän¬
gande till discipelindividaahteC.
fröjdade och ingav största
uppfostringsförmågan.
Inte i första taget spanar

en kår, som har
re representanter för
roverkslärarnas. ...

Det fanns emellertid ett Pj*
som genom sitt mera an ni j
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I Gamla Kungsholmsbrogatan 26
I (andra huset från Drottninggatan)
I stort lager af finare och enklare

MÖBLER
I j ek, mahogny, valnöt samt andra
I träslag äfvenmålade, till billigaste priser,
fl Alina. Tel. 11410 Riks Tel. 65 05
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andre omnämnde hamnade på
vårdanstalt för övernervösa
fe ingripande och for livet odes-

syntes det, att vissa arare,liva på andra sidan gott och ont,
icke gjorde sig mödan att behålla denläiga avgörelsen för sig sjalva,

' - ehuru icke kristendomslärare
vid tillfälle revo ned på kristliga

pp "Vi ska' inte tro det och in¬
bar doktorn sagt", hörde man

nog sönerna upprepa. De flesta
föräldrar skulle sannolikt varit tack¬
sammast, om ingen lärare opåkallad
kastat tvivlets brand i unga sjalar. A
andra sidan hade en kristendomslära¬
re en så ohyggligt systematisk under¬
visningsmetod, att gossarna t. o. m. ri¬
tade upp ett slags kartblad — med vä¬
gar och etapper — fram till himmelrik.
Hur unga de voro, reagerade för¬
nuftet mot att tron på den allestädes
närvarande på detta sätt kapsonerades.
Dessa små anföranden ha blivit gjor¬

da uteslutande för att fastslå: vi äro
ju människor allesammans.
Herrar lärare tyckas så tvärsäkra

om egen tillräcklighet som uppfostra¬
re, att de med händer och fötter .av¬
värja intrång på ett gebit, där de aV
ålder varit ensamma om makten. Och
detta är rätt naturligt. Vem söker in¬
te mot inkräktare säkra sig sitt eget
arbetsområde så gott han kan. Men då
tår också detta vara detta: jag behö¬
ver mitt arbete, som jag tror mig sköta
Era och jag vill behålla det i fred. Det
vore rent spel. Men samma tvärsäker¬
het med betoning av att kvinnan inte
Äys, inte duger, är någonting annat.
Föräldrar bli allt en smula under¬

kanna ibland om bur det på sina håll
™ stå till med den maskulina till-
räckligheten i uppfostringsväg. Som
»i exempelvis "Barbarskogens" illu¬
strationer till nutida intelligensgrup-
!Jr-!^a tvivel kunna ej de väcka?beträffande skildringens detaljer, kan
Jäg endast försäkra, att de äro livets
? erfarenhetens, att jag alltså var-
en förfulat

^ eller förskönat", sägerMattaren själv i företalet till 5: te
applagan (1908).
Lektor Lnnde, hrr Nylén, Winterblad,

wrmf011 Tad de nu beta, dessa her-n, som tillsammans utgöra en re-

Linr lc'nspersPrial, föra en konversa-
övertr"ffS ra^et *?ed ndd lär kunna
idealist aS' ar Hall, den unge

Utgör «^Punkten i
inte till uSe?.s ^av^a» men han räcker
eeiikar ElWdf0na -°SS med Lundes
drinear huT Vlttna vissa "Skil"
(1911 v^ \T'llr svenska nationens liv"
möter anne mal* På bokens 422 sidor
denna * anstandi£ människa? Eller
lästa Siifif ,s„T?ns^a uiilitärharoner,
Lans persoSf iaarlar' den fysiska styr-- ;™nifikationer med rätt dunk-

som im andra livsvärden än så-
nn rir. mm.a ^barnen till godo?
ola anSa Vl^nande rangförfatta-
låPåSSr°mddnies^illa och det
Ptomordenfl +a !«da?' bredvid allt
alande • forAänstfulla och

''antia och2 V1. mödrar ofta lära
fter Adligen <Jh' v alla fal1 lörekom-
^omier och ! ++ Utala manliga fy-
^Prupgii . om sådana — med
t1 då intl sttrnta^ldni^! ~ ka*'O väsentligt råga, att någon-de bildning^ y den ^ri,ndläg-Den, som hunnit

tilltal.

förbi illusionernas luftslottsrader, har
kommit ut på vidderna genom delvis
förtvivlat trista erfarenheter. Kanske
kunde gossar — även från moraliskt
slappa hem med undermåliga mödrar
— tack vare någon kvinnlig ämneslä¬
rares "psyke", komma att bära med sig
ut i livet en fond av aktning för kvin¬
nan, varigenom den egna värdigheten
och lyckan i världen bättre tryggades
än med nuvarande system.
Men så är det ju det "känslobeto¬

nade" omdömet å feminint håll, som
är så mal å propos i viktiga frågor.
"Där var 9 damer med Brinkman",
sade Tegnér en gång om ett sällskap,
han bevistade. Att träffa på en Brink¬
man bland hrr lärare hör inte till
det otänkbara ens i våra dar. Hur kän-
slotänka inte pebersvennerna på var
mötande glättig eller vänlig flicka och
änka som på franktirörer, hotande de¬
ras liv!

"Ur mina minnen och nr gamla pap¬
per" (O. Ahnfelt 1907), är en rekapitu¬
lation, som skulle kunna kallas kuriös,
i det att varje spår av kvinnligt in¬
flytande eller verkande omsorgsfullt
avlägsnats. Man är ju dock van vid
gamla föregångares skrupulösa fruk¬
tan för att låtsa om något feminint
ingeninm. Med undantag av att för¬
fattaren som litet barn står vid sin
mors knän under en flyttningsresa, fö¬
rekommer i den lärdes minnen ingen¬
ting att hänföra till någon kvinna.
Prosten den och den har fått sin teo¬
logie doktorshatt där och där, en pa¬
storal personlighet, "härlig med sina
stora blå ögon". Professorn den och
den, "en av Lunds härligaste, ädlaste
män", skänker åt fruar prostinnor
"underrättelser om hnshållsdjurens
vård och skötsel att rådfråga när nå¬
got tager vid kor, kalvar, lamm och
grisar". Till oeh med den ekonomiska
förmågan hos en präst med 21 barn
prisas storligen, men inte ett ord för¬
råder, att modern till dessa 21 barn,
efter alla förnuftiga begrepp, måste
satt in åtminstone lika mycken kraft
i det strävsamma familjelivet som hr
kyrkoherden.
Ingen av 1830—70-talens hnstrnr hade

fått taga någon akademisk examen el¬
ler utföra arbete "för staten", annat än
möjligen inom folkskolan, ingen utgi¬
vit avhandlingar för förvärvande av
grad. Hade de inte ärvt förmögenhet,
så ägde de inte ett kronans kopparöre,
de kunde kalla för sitt. Allt hade ma¬

ken "givit" dem: samhällsställningen
som levebrödet. Därför föreföll det så
naturligt, att för mannen fanns biblio¬
teket, salarna, befordringen, inkomsten

Reflexioner.
Huskvarnamötet var slut. Bakom lågo

dagar, som varit så odelat angenäma och
som givit så mycket. — Man hade träffat
gamla vänner och forna arbetskamrater,
knutit nya förbindelser, som lovade gott ut¬
byte, fått se och tala vid kvinnor, vilka man
på avstånd länge hållit av oeh beundrat
och, icke minst, man hade fått höra så
många präktiga anföranden av kvinnor —

kvinnor, som trots sina kunskaper, sina ri¬
ka erfarenheter och stora gåvor ändå icke
anses värdiga att kallas medborgare.
Tåget ångade hemåt mot allt arbete som

väntade, men tröttheten var helt hesegrad
av det nya livsmod, som mötet givit. — En
skugga fanns dock, oeh den skymde ofta
ljuspunkterna, som minnets spegel nu åter-
gåvo. Det var diskussionen angående för¬
eningsarbetet. Varför skulle alla dessa
kvinnor, med sina duktiga ledare, ha även
penningbrist att strida emot? Det är upp¬
lysning, som behöves, det veta vi alla. Vi
måste ha föredrag, sammankomster, littera¬
tur m. m., men till allt detta fattas till¬
räckliga medel. Bitterheten steg vid tan¬
ken på, att det skall finnas så många kvin¬
nor som, då det gäller rösträttsfrågan, ej
förstå penningens makt. Och de andra —

fåtalet — ja, de kunna icke ensamma fylla
vad som brister.
Äro då alla kvinnor fattiga? — Tidnin-

garrr! ljöd det i korridoren. Jag grep efter
ett exemplar oeh började läsa. Från ett re¬
ferat över mötesförhandlingarna gled blic¬
ken till nästa spalt, till en rubrik som bör¬
jade såhär: "De högst beskattade i "
Det första namnet var en kvinnas, och hen¬
nes årsinkomst angavs i ett högt 6-siffrigt
tal. Var det ett svar på min tysta fråga?
Det kom flere efter henne — jag räknade
till 11. Slutsiffran för dessa blev 3,528,000
kronor
Känna vi oss inte övertygade om att det

är upplysning, som behöves? Först och
främst bland dem, som kunna hjälpa oss och
som ännu synas ha så föga aning om den
makt de besitta.

Låt oss icke ett ögonblick tvivla på de¬
ras vilja, utan söka medverka till, att de i
detta fall få "full synskärpa".

X.

och äran. För hustrun köket, vardags¬
luften, släpet och glömskan.
Den politiska satsen aft varje av¬

gränsat parti förr eller senare blir in¬
karnationen av kollektiv egoism, kan
med lika sanning tillämpas på den
studerade mannen, som mognat under
de forna principerna för könens upp¬
fostran.
Nu råder ny åskådning, och tillsam¬

mans med den passar i åtskilliga för-

advokatfirman ÅKERBERG ack SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.

En kok om en sia
ELLEN LANDQUIST: Suzanne. 184
sid. Pris kr. 2: 25.

Alltifrån Heloises brev till Abelard
ha bikterna, i vilka kvinnorna sökt läg¬
ga fram det innersta i sin själ, sin sön¬
derslitenhet och på samma gång sin
okuvliga längtan efter helhet och har¬
moni i tillvaron, blivit mottagna med
mer ovilja än förståelse, icke blott av
männen utan även av kvinnorna själ¬
va. Jag vet icke om den lilla bok det
här är fråga om skall möta övervägan¬
de kyla från det håll, där den borde
väcka sympati och varm medkänsla.
Ha vi kvinnor icke blivit mildare, min¬
dre hårda i våra domar över varandra,
sedan den kvinnliga solidaritetskän¬
slan föddes med möjligheten till kam¬
ratskap i gemensamt arbete för ett ge¬
mensamt mål? Ha vi icke lidit tillräck¬
ligt, de flesta av oss, för att ha förvär¬
vat förmågan att känna igen ett smär¬
tans rop?
Ellen Landquists Suzanne är ett så¬

dant smärtans rop. Den vädjar, utan
att medvetet söka göra så, direkt till
vår medkänsla, till vår djupaste kvinn¬
liga instinkt. Lilla syster, ville man
säga till Suzanne, du skall icke tro, att
du är så ensam och övergiven, som du
känner dig. Se, vi alla ha kämpat ut
en kamp för vår själs frälsning nr bo¬
jor, som vår natur och yttre omstän¬
digheter smitt den i, och även om vi
icke alla haft att vandra samma mörka
stigar, även om för somliga av oss vä¬
gen jämnats mer än för dig, så ha även
vi med blod oeh tårar köpt det lilla
grand levnadsvishet och levnadsmod,
som vi förvärvat. Därför är du som en
av oss, tag vår hand, modiga lilla vän,
och se dig omkring i din krets av sy¬
strar.
Suzanne är historien om en liten upp¬

salastudentska, uppburen och firad mer
än de flesta. Hon är känd som en flirt,
som den gladaste bland de glada. Hon

äldrars tycke huvudsakligen manlig lä-
rarstab vid läroverken, men torde des¬
sa, utan men för det nationella fram-
åtgåendet, kunna assimilera ett och
annat av det allra yppersta, som möj¬
ligen skulle tillföras dem från — låt
oss säga — modersrepresentanter.

Mor.

Dödens udd.
Besegrad, inte av sina motgångar men av

ihållande svält, alltför tnnna kläder i ky¬
lan oeh trasiga skor, var Leda Leman förd
till sjukhuset, där det genast från hörjan
blev klart, att hon inte hade många dagar
kvar av sitt sorgliga liv. Den stora salen
hon hamnat i med den långa raden av

bäddar, i vilka lågo tyst lidande männi¬
skor med främmande ansikten och öden,
föreföll henne, den som så mycket annat,
som en dröm. Och hennes tankar voro som

bittra droppar, som oavbrutet föllo i en
redan förut till randen bräddad bägare.

— Jag skall dö, tänkte hon — och jag
skall aldrig få veta vad det vill säga att
inte vara ensam. Intet har jag att få med
mig, intet ord, i vilket mitt hjärta kan
finna vila, intet minne, mot vilket mitt
leende skyndar tillhaka över tider och värl¬
dar och oändligheter, intet barns blick skall
likt en blommas doft göra mig färden min¬
dre tung och bitter.
Jag skall dö, och det enda jag vet av

är sorgen, ensamheten, besvikelsen, ödslig¬
heten. Ingen skall i sin famn ännu en sista
kort sekund söka hålla mig tillhaka, när
jag dröjande, frysande, svag och hjälplös
går över gränsen in i det okända.
Redan som från en annan värld ljuder

mitt hjärtas allt ångestfnllare rop. Ingen

svarar — ingen har något att svara. Dö¬
den är som en dörr, som längtar att sluta
sig bakom mig.
Solljuset, som faller in där borta genom

fönstret — också det skall inom kort vara

mig främmande.
Och all den underbara vårens grönska

och blom jag återser därute i sjukhuspar¬
ken varje dag man på samma bestämda
timme låter mig vara uppe, och jag, sit¬
tande vid fönstret, söker mätta mina hung¬
riga ögon med prakten utanför, skall snart
inte vara mig orsak tiil så oändlig glädje
att jag skulle kunna gråta av tacksamhet.
Inte är jag rädd att dö — jag är inte

rädd för någonting.
Men mitt hjärta är som det vore bränt

i frätande syra — av all smärta oeh ångest
oeh vämjelse i livet — allt som varit och
är och skall vara — alla ontrannsakliga
syften, som länkats ihop till ett öde, som
är mitt och dock icke mitt. '

Vem är jag — vad är jag — vart går jag?
En dröm är det, allt, allt, allt — och nu

lider det mot morgonen, när verkligheten
framträder som en tavla, från vilken man
drar undan ett förhänge.
Nu började hennes tankar förvirras, veko

undan och sjönko i bottenlösa djup, nr vil¬
ka hon aldrig mer skulle förmå hämta dem
upp. När sköterskan kom in, satt hon upp¬
rätt i sängen med det vita, upprörda oeh

i döden allt genomskinligare ansiktet vänt
mot den nedgående solen, vars sista bleka
ljus föll in genom fönstret. — Stackare,
tänkte sköterskan — hon har visst ingen
enda, som ser till sig. Och hon flyttade ett
glas med blommor över till bordet bredvid
sängen.
Men hisnande som en -spillra, som av

vågorna kastas i höjden och blir hängande
där, liksom andlös ett ögonblick, innan den
åter försvinner i djupet, så tyckte Leda Le¬
man att hon plötsligt som i en syn såg det
förflutna öppna sig som en avgrund på hen¬
nes ena sida och det kommande som en på
den andra, och i den förra försvann, hastigt
virvlande, allt som varit och var, hela hen¬
nes liv med dess mörker och möda, hon
själv och allt. En sekund befann hon sig,
yr och förvirrad, i det klara ljuset på höj¬
den mellan två ögonblick — därefter stör¬
tade hon åter i djupet.
Allt flöt oeh flöt.

*

"Och väl veta de som leva, att de måste
dö, men de döda veta alls intet, och de hava
ingen vinning mera att vänta, utan deras
åminnelse är förgäten.
Både deras kärlek och deras hat och de¬

ras avund har redan nått sin ände, oeh al¬
drig någonsin få de mera någon del i vad
som händer under solen."

Ragnhild Prim,.



RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

är som en vacker blomma, och över
allt, där det är fest, måste hon va,ra
med.
Men den lilla studentskan bär inom

sig en värld, dit leken och den lätta
flirten icke nå. — Gode Gud, jag ber
dig, ge mig något, för vilket jag kan
leva, eller låt mig dö, så uttrycker Su¬
zanne sin smärta över tillvaron. Man
skall kanske säga, att det är äkta kvinn¬
ligt att vara så famlande, att man icke
ens har de grova yttre konturerna för
sin tillvaro klara. Det är möjligt, att
en sådan invändning är riktig, men
den som gör den har glömt, att kvin¬
nans ställning till världen är en helt
annan än mannens. Han har utan tvi¬
vel samma svårighet som hon att fä
ut syntesen av livet, men han tvingas
bestämma från början, vilken levnads¬
bana han skall välja, och så forma de
yttre förhållandena hans personlighet.
Att denna omformning utifrån icke all¬
tid blir till hans fromma, veta vi mer
än väl, som se resultaten.
Men för kvinnorna ställer sig saken

annorlunda. De ha svårare att meka¬
nisera sin själ, mekaniken gnisslar, och
förstörda nerver blir alltför ofta följ¬
den, om de göra grovt våld på sin na¬
tur. Där är också alltid kärleken, som
griper in i deras tillvaro på ett helt
annat sätt än i mannens. Den blir den
stora stötestenen i vägen, som de måste
fram över, och som de stundom stupa
på. Så går det med Suzanne, men dju¬
pare än erotiken ligger hos henne oron
för livet, rädslan, som stegras till ång¬
est och kval, att alla hennes misstag,
all hennes svaghet skall ställa sig som
en mur i vägen för det idéernas mål,
som är hennes innersta längtan. Det
är Psykes vandring på nytt, men Eros
möter henne icke som en gud längre,
utan som en demon, den det gäller att
bekämpa. De levande punkter i livet,
som utstrålade makt och värme, voro
för Suzanne bl. a. vänskapen. Den lilla
bokens vackraste sidor äro ägnade den¬
na känsla, och jag kan icke neka mig
nöjet att citera ett kapitelslut, ett sam¬
tal mellan Suzanne och hennes goda
vän Andrea, som nyligen gift sig med
sin barndomsvän Gordon, men som
haft ett övergående tycke för en annan
man.

— Säg mig, varför skriver du till
Gordon, när du själv reser i morgon?
(Det är Suzanne, som talar till An¬
drea.)

— Jag tror han blir glad — han kom¬
mer ut på morgonen, där ligger ett brev
i lådan från mig, och jag kommer på
kvällen.

— Jag undrar om du blir ond, om
jag frågar dig om en sak?

— Jag tror inte du kan göra mig ond.
— Men det är närgånget:
— Jag tror inte du kan vara när¬

gången.
— Säg, älskar du honom?
— Vem?
— Gordon.
— Skall man inte det med sin man?
Från ett angränsande rum hördes det

lätta ljudet av en biljards kulor.
— Jag minns, där var någon vi be¬

undrade bägge två.
— Den som vill bli lycklig måste lära

sig älska främst det han har.
— Ja, sade Suzanne, om det går.
— Går icke allt, som man riktigt vill?
— Dina förhållanden äro så lyckliga,

André!
— Ja, jag vet.
— Så är det borta då — alldeles?
— Nej, kära, jag äger det.
— Vad?
Andrea log.
— Det jag känt, sade hon.
Det skall vara en kvinna för att på

ett så osökt sätt förstå att uttrycka
den samlade skatt, som en känsla kan
vara för själen. Ett kapital, som ingen
kan ta ifrån en, därför att man vun¬
nit det åt sig själv, vänt till välsig¬
nelse, vad som ursprungligen var en
bitter erfarenhet. Det är ur sådana si-

Arbetet ute i landet.
Arvika F. K. P. R. anordnade den 8 juni

en utfärd till sjöss, som vann stor anslut¬
ning, och som blir ett av sommarens ange¬
nämaste minnen. Ett 60-tal medlemmar och
utomstående foro i motorbåtar tiH ön Ska-
gern i den för sin skönhet bekanta Glavs-
fjorden. Vid Segelsällskapets sjöhydda, be¬
lägen högt uppe på bergskrönet, varifrån
man har den mest storslagna utsikt, till¬
bringades några oförgätliga timmar. Sedan
kaffe intagits, berättade fru Lydia Matson-
Sager om Grundlagsdagen i Danmark och
om de festliga dagarna i Huskvarna och
Jönköping. I den vackra kvällen lyssnades
det med andakt, och fastän det endast vår¬
en berättelse, grepos åhörarna tydligen av
samma högtidliga stämning, som härskade
på sommarmötet. Efter föredraget vidtog
det angenämaste samkväm med omväxlande
tal, sång och musik. 18 nya medlemmar,
både äldre och yngre, anmälde sig, och när
man över de stilla vattnen återvände till
staden, var det allmän och stor tillfreds¬
ställelse med F. K. P. R:s lyckade "sjö-
manover .

Avesta-Krylbo F. K. P. R. hade anordnat
ett möte i Avesta den 3 juli, då föreningens
ordförande fru Erika Falkman höll ett
mycket intressant och medryckande före¬
drag över ämnet Kvinnorösträtten och sam¬
hällslivet. Föredraget åhördes med spänd
uppmärksamhet och avtackades med en
hjärtlig applåd. Programmet utfylldes av
musik och deklamation. Efteråt vidtog kaf-
fedrickning och ett livligt samkväm. Ett
tiotal nya medlemmar ingingo i föreningen.
Bomhus F. K. P. R. har under året haft

två sammanträden. Vid det första, som
hölls i februari, framfördes först förenin¬
gens tack till dess avgångna ordförande
fröken Elisabeth Nyström. Därefter be¬
handlades en del föreningsangelägenheter.
Fröken Karin Boman, som i fröken Ny¬
ströms ställe valts till ordförande, lämnade
därefter en med stort intresse åhörd redo¬
görelse för centralstyrelsemötet. Samman¬
trädet, som anordnats i form av samkväm
och var talrikt besökt, avslöts med dekla¬
mation och musik. På sammanträdet den 7
juni beslöt föreningen att sända represen¬
tant till Huskvarnamötet. Det vilande stad¬
geändringsförslaget godkändes, och full»och
tacksam ansvarsfrihet beviljades central¬
styrelsen. I korthet redogjorde därefter
ordföranden för fredsrörelsens Viktigaste
data och institutioner och i samband där¬
med för det huvudsakligaste av Haagkon¬
gressens resolutioner. Av Bomhus' närma¬
ste granne, Gävle F. K. P. R., inbjöds för¬
eningen i maj till samkväm. Kvällen blev
särdeles angenäm och den visade vänlig¬
heten uppskattades av alla närvarande.

Förordnande som provinsialläkare
har hittills varit kvinnorna förmenat.
Emellertid ser det nt som om även den¬
na väg snart skulle öppnas. Med. kand.
Elin Odencrants har nämligen erhållit
förordnande som extra provinsiallä¬
kare i Kinna, Västergötland, och det är
första gången en dylik plats innehas
av en kvinna.

Amerikanska summor.

Den kommitté, som leder agitationsarbetet
för kampanjstaterna i Amerika, anordnade
den 8 maj å hotell Astor i New York den
största hankett, som någonsin hållits i röst¬
rättskretsar. Inom mindre än en halv tim¬
ma hade 50,000 dollars insamlats, vilket
översteg även de djärvastes förväntningar,
ty 35,000 dollars hade varit tillräckligt för
att betäeka kostnaderna för agitationsarbe¬
tet. New York World skriver att den fest¬

liga tillställningen i alla avseenden var en
succés. Hotell Astors stora sal var fylld så
långt utrymmet räckte och även i korrido¬
rerna blev man tvungen att placera bord.
Mrs Chapman Catt var själv närvarande
med mrs Whitman, guvernörens hustru på
sin högra sida, och besvarade leende sina
rösträttskamraters entusiastiska välkomst¬

hälsningar. Bland talarna märktes d:r An¬
na Shaw och den kände engelske dramatur¬
gen och skådespelaren Granville Barker.

dor i Suzanne, som man väntar sig att
det skall växa fram, som Ellen Land¬
quist utan tvivel kommer att ge oss.

Elisabeth Krey.

Barnmorskan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda plagg för

den nvfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffär
UMEÅ.

O. F. Nordströms
A. T. 11806 DAMSKRÄDDERI A. T. 11806

47 Westerlånggatan 47, 2 tr.
Modernt snitt! Snabbt utförande! Billigaste priser

artta

Central
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SkutasUtrtev
utmärka sig genom utom¬
ordentligt lätt gång, myc¬
ket stor hastighet, korta
nålar, stor hållbarhet mot
slitning och stor spole.
Arbeta därför alltid till
ägarens belåtenhet.
En svensk symaskin

bör finnas
i hvarje svenskt

hem.

Från Ystad till Haparanda
användes

YVY-TYAL
Säljes i varje välsorterad Parfym- och Herr¬

ekiperingsaffär för 50 öre styck.

Österlin a Slrikssons Hem. Tekniska Patrik
YSTAD.

Louise Blomberg*
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39

REKQMMEMBERAS
Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

SIONATET
Hamntorget 3 (vid Ångfärgestationen)

HELSINGBORG

Rekommenderas abonnenter och resande.
Tel. 10 53.

Ä. M. PETTERSON
S:t Paulsgatan 2 B, Allm. Tel. 30114

Försäljer och reparerar KÄPPAR och PARAPLYER
Renovering av Galanter!- och Koustarbeten av Ben,

Sköldpadd och Pärle or m. m.

Välgjort arbete garanteras.

Får resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

VÄRÖCHmJ^Grevturegatan 24 B

Affärsförmedlingar, uthyrninsir n ^AJuridiskt biträde lämnas 01
r. t. 12680. Anna M. Rettig A. T.'

Platssökande.
Hos snäll, äldre dam i eller

söker bildad, musik, frunt. plats attdeilättare göromål, läsa högt och
Svar till »Mot fritt vivre» Gefle p r"

Höfthållare N:r 111,
Fransk batist.
Alla färger.

Fyra strumpeband.

BUTTEEICKS MÖNSTERAFFÄI

Rikstel. 1726.

A.-B. MARIUS HARTZ

Drottninggatan 57
Allm. Tel. Uli

Skånska Hanfektnapii
Etablerad 1819

42 JÄRNTORGSGATAN 42
Allm. Tel. 14163

Välsorteradt lager av in- och utländska Handsks
och Vantar.

Parfymer och herrekiperingsartiklar m. a
Medlemmar i F. K. P. R. erhålla rabatt.

Syster Astrids spädbarnsta
öppnat i Råsunda, Stockholmsvägen 22. Aw
klena barn mottages till god, sakkunnig v»
Referenser Prof. E. Alin. Förfrågningar, Ak
Tal. Råsunda 361. .

JACOBSONS VÄbKÄNDI
• TAPISSERI-AFFÄRI
24 B Grefturegatan, vid —

10 / RABATT — I VAROR - FRITT A

A. WAHLGREK
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 3054. Allm. 8880 & 230o2
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. Östman-Kalden öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, III tr., »"T"",«.:«igiya i
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HBRMAN HäKANSO11
FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER

Rikstel. 9649. 9 Gref-Thuregatan 9
REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K- p- R- 8

Allm- t«L
rhålla rabatt

Seders "English School"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.
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ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 15 AUGUSTI 1915. N:r 15-16.

RÖSTRÄTT FÖR KYI5T5TOR
utkommer den 1 och 15 i var månad.

åktion och Expedition: 6 Lästmakaregatani
Redaktionstid: onsdag och lördag kl. V»3—'/«4.
Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.
Rikstel, Korr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress i Rösträtt, Stockholm»

Prenumeration genom posten:
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.

ir utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-

logikens irrgångar.
Efter den uppmärksamhet, som pres-
jd, enkannerligen högerpressen, visa¬

de kvinnorösträtten under namninsam-
dagar, ha vi verkligen blivit

smula förbisedda under det senaste
, Det är världskriget, som i syn-
let lägger beslag på dagspressens

intresse ocb utrymme. Emellertid
där ju även inre politiska och
frågor, t. ex. nykterhetsfrågan.

Pressens relativa tystnad rörande vår
fråga kan tydas på olika sätt. "Den
organisationsförmåga, offervillighet
ock det allmänintresse kvinnorna hava
visat, såväl i vårt land som i de kri¬
gande länderna, har omstämt motstån¬
darna och tystat motståndet", tänka
optimisterna. "Man avvaktar den in¬
verkan kriget har på kvinnornas livs¬
fråga i de stora kulturländerna och
t sig tyst under tiden för att inte

^blamera sig", tänka de speku-
a. "Man tiger, därför att man för¬
råt all ammunition och därför att
gamla förlegade ändå måste fram,
,^an på nytt kommer upp i riks-"

'/l.^ka de, som kämpat så länge
, att de förlorat alla illusio-

itttr.

tilH 0C^ ^ .kominer emellertid en ar-
ita: t011? ^gleder gissningarna. Un-
iSS™?®. av en -viss fruktan, att
„ sagitationen skall vinna ter-
fer J!n01a ^ danska kvinnornas se-
vedän i PagKlaclet för någon tid
lar l!agrf betraktelser, som den kal-
nen" nnif .inliga rösträttsagitatio-
tänkesiift!!!"1 aro ganska belysande för

VlSSa kretsar 3ust
ten är hv 1 i konstatera, att to-
åedli» ooVi'Sa • °iCh otydligt mera he-
*

is lå ^ndre tvärsäker än 1913.
Artitf'ärJ-^ga På loS?il!ens

t ritt ™ bor;,ar storståtligt
en ht -Vj Jaus Petri och slutar^hänvändelse till samme stora

"

maktS i°rd° 'P®4 ligger ickeSak är utan in . *!a' r §"ammal en
e®ellertid vJr n.den ar" tyckas oss

is nvÅu6.11 erkastelsedom över
dit efter aHenastyre, sär-
" Wigger 1RUi it,darav' som djnsthetlektionerna byggas

På nåVrjTT^ ' som han sag't,
iK'kei'» att han In^' som tidningen

citat ur i\rn"+ Sa8'k ^enom ett
i utesQ.nieu's "Persiska

Det är icke för kvinnans skull,* icke för hennes eget intresses
skull, som jag ivrar för att hon skall tillerkännas sina mänskliga
rättigheter, utan därför att dessa rättigheter äro undanhållna,
lika gott vem. Icke för kvinnans, utan för statens, för samhällets
egen skull önskar jag att kvinnan måtte få sin rösträtt oc|i val¬
barhet erkända. Riksdagen, sådan den nu är sammansatt, re¬
presenterar icke svenska folket, utan på sin höjd manfolket. Det
sägs att kvinnans egenskaper äro så olika mannens, att hon där¬
för icke bör hava samma rättigheter som han. Jag vågar påstå
motsatsen. Just därför att hennes egenskaper äro olika mannens,
bör hon vara representerad i riksdagen,, emedan riksdagen eljest
icke representerar hela folket.

friherre stackelberg
i Andra kammaren 1884.

brev" ådagalägges vidare, att männen
äro dåliga lagstiftare. Därav dra vi
för vår del samma slutsats, som vår
Herre gjorde vis å vis Adam i paradi¬
set: "Det är icke gott för mannen att
vara allena."
När författaren sedan gör ett stort

nummer av de olika anlag, som de
båda könen äro utrustade med, så
tycks den slutledningen ligga nära till
hands, att det är en olycka att endast
det ena får göra sig gällande inom lag¬
stiftningen. Men så resonerar inte för¬
fattaren. Kvinnorna äro lika dåliga
lagstiftare, tror han, utan att förete en
skymt av bevis för sin tro, och då blir
summan av det hela en ännu större
dålighet. "Låt det nya och moderna
(d. v. s. kvinnorösträtten) först be¬
stå eldprovet!" heter det litet längre
fram. I den önskan instämmer helt
visst varje rösträttskvinna, men ön¬
skar närmare besked om hur författa¬
ren tänkt sig den saken praktiskt ord¬
nad. Den som skall ådagalägga sim-
kunskap måste få tillträde till vatten,
den som skall visa flygförmåga, måste
få röra sig i luften, och för att kvin¬
norna skola kunna visa, att de kunna
utöva sin rösträtt med förstånd, måste
de äga denna rätt.
Då författaren påstår, att de politi¬

ska problemen i Sverige för närvaran¬
de äro helt olika mot grannländernas,
så har han därigenom utestängt sig
från möjligheten att vinna erfarenhet
därifrån.
Den digra lunta med erfarenheter

från Amerika och Australien, som 5
års utredning förebragt, tas ej alls med
i betraktande. Således kan det effekt¬
fulla utropet just ej innebära annat än:
giv kvinnorna i Sverige rösträtt och
låt dem under de bekymmerfulla tider,
som nu råda, med männen dela hör¬
dan och ansvaret! Överraskande kom¬
mer därför avslutningen med fruktan
för att den energiska grupp av kvin¬
nor, som arbeta för rösträtt skall lyc¬
kas genom sin agitation arbeta fram
ett intresse, som författaren tror sak¬
nas hos den stora allmänheten.
Den ärade författaren tar miste, om

han tror att den kraftigaste agitatio¬
nen för kvinnans rösträtt kommer
från kvinnorna i dessa dagar. Den

En hälsning från Mrs
Chapman Catt.

Vid festen i Stockholm den 5 juni till
firande av de danska kvinnornas röst¬
rättsseger avsändes en skriftlig häls¬
ning till Internationella kvinnoröst-
rättsalliansens ordförande, underteck¬
nad av en stor del av de närvarande,
representerande icke mindre än åtta
nationer.
I brev till L. K. P. R:s ordförande

framför mrs Catt sitt tack till alla un¬

dertecknarna och uttrycker sin glädje
över att bland dem återfinna namnen

på så många kära vänner.
Det är ett dyrhart och kärt minne,

säger mrs Catt, och jag längtar att få
lämna det till eftervärlden, i arv till
kommande generationer. Det är soli¬
dariteten inom vår stora rörelse som

ger oss styrka och mod, och vi veta,
att varje land skall "hålla rösträttens
fana högt, tills seger är vunnen i alla
länder".

Jag har mottagit telegrafisk under¬
rättelse om att rösträtten segrat i Dan'
mark och att den segrat på Island, och
jag följer med otålighet och livligt in¬
tresse den fortsatta striden i Sverige.
Att ännu mycket strid återstår, därom
tvivlar jag icke, men icke heller om

utgången. Rättvisan segrar alltid i
längden.
Må er hängivenhet, ert mod och er

beslutsamhet aldrig vackla.

Er tillgivna
Carrie Chapman Catt.

kommer från blodiga slagfält, från
brända städer, från skövlade hem, och
pressen, som bär fram budskapen till
allmänheten, är dess verktyg. Hos tän¬
kande män och kvinnor befästes allt
mer tanken: kvinnorna måste få makt
att hindra ett upprepande av detta.

. Åven Island.
Danske konungen undertecknar kvin¬

norösträtten.

I oktober månad förlidet år erhöll
den rösträttsintresserade allmänheten
genom en isländsk trawlare medde¬
lande om att Islands kvinnor den 12
angnsti erhållit politisk rösträtt och
denna nyhet bekräftades någon vecka
senare genom telegram från fru Briet
Asmundsson till det internationella
rösträttsorganet Jus Suffragii. Lag¬
förslaget, som antagits av Alltinget,
har endast väntat på kunglig sanktion
för att träda i kraft och detta inträffa¬
de den 19 juni i år, då danske konun¬
gen underskrev den nya isländska
grundlagen. Då man vet att Islands
kvinnor redan år 1886, och då utan
kamp, erhöllo kommunal rösträtt, kan
det ju väcka förvåning att det dröjt så
länge innan den politiska rösträtten
och valbarheten tillerkändes dem, men
detta har sin egentliga orsak i de eko¬
nomiska förhållandena. Man drog sig
för att sammankalla extra Allting och
beslöt att lösa frågan om kvinnornas
politiska rösträtt i samband med den
revision av grundlagen som var före¬
stående.
Banhrytaren för den isländska kvin¬

norörelsen var den numera avlidna,
och på flera områden framstående
Thorbjorg Sveinsdottir i Reykjavik,
som oaktat sin saknad av politiska
rättigheter dock fick det största infly¬
tande på stadens angelägenheter och
var självskriven talare på de politiska
valmötena. Hennes arbete upptogs av
de i rösträttskretsar kända ledarna för
Islands tvänne kvinnoföreningar, Kat¬
rin Magnusson och Briet Asmundsson,
båda intresserade och verksamma för
utbredandet av rösträttens idé.
Till den varma lyckönskan vi sända

Islands kvinnor med anledning av den
vunna segern, vilja vi foga den för¬
hoppningen, att den nya rätten skall
stärka deras ansvar som meddelaktiga
i landets öden, ty Islands lagar, liksom
de övriga nordiska ländernas, kräva
en omfattande revidering, särskilt i
vad som rör äktenskapslagar samt
skyddslagar för kvinnor och barn. Här
ha Islands kvinnor uppgifter som vän¬
ta och uppgifter, vilka ligga dem nära
just i deras egenskap av kvinnor och
mödrar.

Gift kvinna i statstjänst.
Löneregleringskommittén har nu yttrat

sig rörande gift kvinnas anställning i
kommunikationsverken. Kommittén har
kommit till det resultatet att några särskil¬
da förhållanden vid dessa verk som moti¬
vera avvikelse från gängse principer icke
förefinnas och att sålunda även i detta fall
gift kvinna må till ordinarie tjänst befor¬
dras, dock först efter av regeringen i varje
särskilt fall lämnat medgivande, samt att,
i de fall då kvinnlig innehavare av ordi¬
narie befattning ingår äktenskap, hon icke
skall vara skyldig att av denna orsak av¬

gå från befattningen, om icke vederböran¬
de överordnade myndighet finner det nö¬
digt.

Ännonsera i F^östrätt för Kvinnor.
10 «L „i u 01 e eher texten, 12 öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre or mm. Årsannonser 20V"» rabatt w„lf!Jeyen'.12 öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 % rabatt,

till Röstran ^ ^ rabatt. För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-
För annonsavdelningen; Rikstel. Norr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9 f. m. och 7 e. m.

Kvianors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm.
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RÖSTRATT FÖR KVIMROR

FÖDD:

Kat flicka.
Hälsingborg den 30 Juli 1915.

Lily och Anton Månsson.
född Österberg.

å,-B. JOEN V. L0F6BEN & C:o
■ Kungl. Hofleverantör ■

Rikst. 4 29 Freiigatis 3, Stockholm. A. T. 50 48

Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Siäen-&Ylle-Klädslngstyger
Prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

En bortgången märkeskvinna.
Martina Bergman-Österberg f.

När detta nummer av Rösträtt för
Kvinnor utkommer, ha våra läsare re¬
dan genom dagspressen erfarit, att fru
Bergman-Österberg gått bort. Det är
svårt att fatta, att bon ej finnes mera;
för undertecknad — ocb säkert många
med mig — bade bon, hon personligen,
icke hennes Kingsfield, blivit som en
sorts fast institution, en liten svensk
oas mitt i det stora England, som man
alltid räknade på att finna där; sven¬
ska kvinnor, som kommo till London
antingen såsom gymnaster eller i nå¬
got socialt syfte, kunde alltid bos hen¬
ne finna ett vänligt intresse, praktiska,
goda råd och, ifall man hörde till de
priviligierade, vila ocb vänlig omvård¬
nad, när man som bäst behövde det,
var trött och sliten efter kongresser,
kommittéer, arbete och jäkt. Det är
visserligen en tröst att veta att hon hör
till dem, som leva vidare i sitt verk,
såväl i Sverige som i England; men
det personliga, den väckande och upp¬
friskande originaliteten, det varma
hjärtat och det rediga förståndet, det
skola vi nu aldrig mera återfinna, var¬
ken där borta eller här hemma. Det
blir ett stort tomrum efter henne.
Fru Bergman-Österberg var född

1849. i Malmöhus län. Under 70-talet
var hon dels privatlärarinna, dels
medarbetare i Nordisk Familjeboks re¬

daktion, där hon även stiftade bekant¬
skap med sin man, d:r Edvin Öster¬
berg. Därefter slog hon om och gick
igenom kgl. gymnastiska centralinsti¬
tutet, därifrån hon utexaminerades
1881, och kom så direkt till "London,
där hon erhållit platsen efter fröken
Concordia Löfving som gymnastikin¬
spektör vid Londons kvinnliga folk¬
skolor. Som sådan verkade hon till
1887, men redan två år dessförinnan
hade hon grundat sitt första Physical
Training College i Hampstead, en av
Londons friskaste och trevligaste för¬
städer. Sedan detta institut efter tio
års verksamhet vuxit sig stort, flytta¬
des det 1895 till Kingsfield, Dartford,
Kent, ett par timmars järnvägsresa
öder om London, och. där har nu allt¬
så arbetet bedrivits under 20 år i om¬

givningar, som bara ett gammalt en¬
gelskt manor-house och en gammal en¬
gelsk park kunna skänka. Det har
blivit Englands förnämsta utbild¬
ningsanstalt för gymnastiklärarinnor;
den som genomgått Kingsfield och re¬
kommenderades därifrån, var alltid sä¬
ker om plats och om högre avlöning
än elever från något annat institut.
Men fru Bergman-Österberg uppfatta¬
de också en gymnastiklärarinnas ställ¬
ning, plikter och ansvar som omfat¬
tande vida mera, än vi äro vana att
inlägga i detta begrepp. En sådan

skulle enligt hennes mening "ge hela
sin tid och hela sitt intresse åt samma
skola, vara ledare på lekplatsen liksom
hon var det i gymnastiksalen, överva¬
ka barnens utveckling, förekomma de-
formiteter och vaka över skolans sani¬
tära förhållanden." Att genomföra ett
sådant program är naturligtvis lättare
i England, där de flesta skolor av nå¬
gon betydenhet äro Internat, än det
skulle vara här hemma; att det också
lyckats henne att i England vinna in¬
steg för det, kan man sluta sig till av
det stora rum, som friluftslekar intar
i institutets praktiska utbildnings¬
schema.
Det 60-tal flickor, söm institutet kan

rymma på en gång, tillbringa där två
år av sitt liv under nästan idealiska
förhållanden; de gå hela dagen klädda
i institutets bekväma och dessutom
ovanligt klädsamma gymnastikdräkt,
de dela sin tid mellan teoretiska stu¬
dier, praktiska övningar och fria le¬
kar, båda de senare så mycket som
möjligt i fria luften; gamla svenska
danslekar stå högt i kurs på Kings¬
field, och gamla engelska och skotska
sådana ha letats fram ur oförtjänt
glömska och kommit till heder och
värdighet igen. Flickorna få själva
praktiskt pröva, vad en idealisk hygien
är värd för kropp och själ, och var
enda en utav dem går sedan ut i livet
med en klart fattad mission: att göra
Englands kvinnor kroppsligen och
andligen sunda, skapa sunda mödrar,
sunda, uthålliga och glada arbetsmän¬
niskor. Detta och ingenting mindre har
varit målet för fru Bergman-Österbergs
strävan under ett helt liv; målet har
icke varit att öppna en ny förvärvs¬
gren för kvinnor, målet har varit att
göra kvinnorna dugligare var och en
för sin gärning genom att från barn¬
domen skaffa dem det första villkoret
för allt framgångsrikt arbete, hälsa,
krafter, arbetsglädje och livsglädje —

och därmed följande karaktärsstyrka,
självförtroende och självkänsla.
Ingenting upprörde Martina Berg¬

man-Österberg så mycket som bristan¬
de självkänsla hos dugliga kvinnor.
Jag tror aldrig, jag träffade henne en
enda gång utan att hon talade om detta.
De svenska kvinnorna, sade hon, äro
duktiga, ordentliga och plikttrogna,
men de förstå si^inte alls på att sköta
sina män. Man skall hjälpa sina man¬
folk, men man skall icke passa upp på
dem; det kan gott hända att det blir
samma saker man gör för dem, men
det gör en stor skillnad både för män¬
nen och kvinnorna, om de förra få ta
emot dessa saker som en likvärdig,
god kamrats hjälp, eller de få för sig
att det är en dem tillkommande upp-

passning. Om man hjälper en man, så
hjälper han en igen; men uppassning
äro männen vana att honorera med
drickspengar.
Det var också önskan om att giva

kvinnorna ett ökat självförtroende,
som låg bakom hennes två stora dona¬
tioner till Sveriges kvinnor: 50,000 kr.
till Landsföreningen för kvinnans po¬
litiska rösträtt i och för upprättande
av samhällskurser huvudsakligen för
landsbygdens kvinnor, och egendomen
Småryd invid Båstad till Fredrika-
Bremer-Förbundet för öppnande av en
fruktodlingsskola. Den förstnämnda
donationen har nu varit i verksamhet
i fyra år, och varje termin är det mån¬
ga flera län som ansöka om att få
dessa kurser, än som kunna komma i
åtnjutande av dem. De ha varit av
ovärderlig nytta för hela den svenska
rösträttsrörelsen, och vi hoppas att de
allt fortfarande skola göra givarens
namn känt och ärat runt allt Sveriges
rike. Småryd skänktes vintern 1914,
varför fruktodlingsskolan väl knappast
kommit i verksamhet än; måtte den
kunna drivas i hennes anda, bliva icke
bara en utbildningskurs, utan giva
kroppslig och andlig träning åt elever
och elevers elever. Säkert skola vi här
i Sverige försöka att förvalta hennes
gåvor, så att hon skulle kunnat vara
nöjd med oss; det är det enda tack vi
kunna giva henne och bästa sättet för
oss att hedra hennes minne.

Men hennes livsgärning i England,
hur skall det bli med den, när den som
var dess ledande tanke och sammanhål¬
lande kraft, icke mera finnes? I det
sista brev jag fick från henne, april
detta år, skriver hon: Jag har erbju¬
dit Kingsfield åt engelska nationen;
hoppas de taga emot gåvan.* Låt oss
alla hoppas det samma; det är verk¬
ligen en skänk åt engelska nationen,
både Englands kvinnor och Englands
män; måtte de vårda den.
Fru Bergman-Österberg var vår

Landsförenings första och enda he¬
dersledamot. Hon hade också medaljen
Litteris et Artibus, fosterlandets enkla
erkänsla till den som gjort dess namn
känt och hedrat ute i den stora värl¬
den. Måtte svenska kvinnor icke anse
sin skuld till henne återbetalad med
detta; måtte de och de engelska kvin¬
norna förstå, att det enda tack som
duger åt den, vars hela liv varit en

gåva, är att giva vidare av samma
art och i samma riktning. Må vi alla,
var och en i sin stad, och efter måttet
av våra krafter, försöka fullfölja hen¬
nes verk.
Lund i augusti 1915.

Anna Wicksell.

* Sedan detta skrivits, kar meddelande
ingått från England att gåvan — uppskat¬
tad till £30,000 (540,000 kr.) — med tacksam¬
het mottagits.

Uttalanden om kvinnorösträtten
i Kalifornien.

Efter en resolution, föreslagen av senator
Kelioe, har senaten i Kalifornien enhälligt
uttalat sig för kvinnorösträtten och dess go¬
da verkningar i Kalifornien. I andra stater
hade det ryktet vunnit spridning, att kvin¬
norösträtten uppvisat mycket misslyckade
resultat och att senaten mest av allt önska¬
de att bli befriad ifrån den. Men i resolu¬
tionen står det tydligt och klart uttryckt,
att verkningarna av samma medborgarrätt

LAGERSON8
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för kvinnor som för män visat sig så goda,
att om man återigen bleve ställd inför ett
val, förslaget skulle gå igenom med över¬
väldigande majoritet. Antagandet av kvin¬
nans politiska rösträtt, heter det vidare, har
varit en av de främsta faktorerna, där det
gällt folkets politiska, sociala och industri¬
ella framåtskridande.
I sina kommentarier till resolutionen till¬

lägger tidningen The Nevada State Jour¬
nal: "Denna resolution har antagits av en

senat, som uteslutande består av män och
vid en tidpunkt, då inga nya val äro före¬
stående, varför tanken att resolutionen skul¬
le vara ett politiskt schackdrag, är helt ute¬
sluten." Även många andra politiskt initie¬
rade och intresserade män lägga oförbehåll¬
samt i dagen sitt fulla erkännande av kvin¬
norösträtten och anse, att man, sedan kvin¬
norna blivit medbestämmande, icke kan
frångå, att den politiska moralen undergått
en avsevärd förbättring.
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De svenska kvinnornas
fredsresolution,
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som söndag-en den 27 juni
91,256 kvinnor, samlade på
över hela landet, överlämnades deiTli
juli till regeringen genom en deputa-
tion, som för ändamålet uppvaktade
utrikesministern. Deputationen bestod
av centralkommitténs ordförande, fe
ken Anna Whitlock, samt två av dess
medlemmar, fru Agnes Eberstein odj
fru Agda östlund.
Vid överlämnandet yttrade ordföran¬

den, att kvinnorna känt som en oav¬

vislig plikt att som kvinnor höja ei

gemensam protest mot kriget. Efter ea
kort redogörelse för mötenas karat-
tär och omfattning betonade
den ytterligare kvinnornas
för regeringens neutralitetspolitik, oé
slutade med att uttala den förhoppnia-
gen, att den fredsönskan och neutrali¬
tetsvilja, som finnes uttryckt i resolu¬
tionen skulle få någon betydelse.
Excellensen Wallenberg meddelade i

sitt svar att regeringens medlemmar
hade funnit resolutionen vara klokt
avfattad, sådan den genom pressen vo¬
re dem bekant. Med anledning av kvin¬
nornas tack för regeringens neutrali¬
tetspolitik kom samtalet att beröra de»
lilla klick, som oavlåtligt motarbeta?
denna regeringens politik, vilken vun¬
nit riksdagens enhälliga anslutning.
Det vore av vikt att det ej blott på
möten, utan överallt i det privata li¬
vet göres front mot den tankegång
som denna lilla,' men ivriga klick av
"aktivister" söka utbreda.
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Kvinnorösträtten ett nykterhets¬
folkets intresse.

Enligt Göteborgs-Posten gjorde loge®
n:r 11 Rechab och n:r 4064 Nya Krafter a-
I. O. G. T., omfattande cirka
mar, vid sitt gemensamma möte

diskussion ionduktöden 1 augusti efter en längre
följande uttalande:
Då nykterhetsfolket allt mer funnit, a •

nykterbetsfrågan endast helt kan lösas ge¬
nom lagstiftningens väg, gäller det föra ä

folknykterhet att få det stoß«

fette

t syna?

och i:

IHai

p oel

fflggni
örren ti

I Dt
pr, fäi

knap

ii, över;

vänner av

möjliga inflytande i den
samlingen. Då vi ännu har kvinnan s
ende nästan helt och hållet utan allt po
tiskt inflytande, bör det ligga i nykter e
folkets intresse att göra allt som kan»
ras för att bereda Sveriges kvinnor
het till att säga sitt ord, däf rusdrycks
frågan såväl som alla andra Sveriges
och ve berörande frågor avgöras.

Det måtte vara ont om läkare-
I vårt förra nummer meddelades a«

kvinna, med. kand. Elin O QüCV ^
första gången förordnats som e
vinsialläkare och nu meddelar e
i dagspressen, att en municipa a.
i Smögen finnes till ansökan
att även kvinnliga läkare äga ra
platsen. Det måtte vara ont om

Även kinesiska kvinnor vädja for
ingick ett *

Till fredskongressen
legram från 400 kinesiska kvin jversi«'
kor, studerande vid skolor oc ^ ^

RifNG ANTON BROBENS JURIDISKA BYKA
A lim. Telefon 201 68 68 VÄSTERLÅNGGATAN 68, STOCKHOLM. Rikstelefon 144 68.

i Förenta staterna, med en
vari de gjorde sig till tol' 0
sitt hemland. Telegrammet a
dessa ord: "Kunna kvinnorim
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reseminnes! från Haagkongressen.
Av fil. d:r Naima Sahlbom.

ftontinentaltåget Köpenhamn
-Hamburg.

en lam, färjan Gjedser-Warne-
trjst och smutsig-. Vid table
idel kongressfarare, amerikan-
dinerar med naturlig själv-

fclse Vid tyska gränsen slutar ge-
Seten, diplomatpasset hjälper ej

Visitationen vaksam, -militä¬
rt "woher, wonach, warum,
W'" surra frågorna, medan pas-

,Tnas och stämplas gång på gång
ti'arska, men hövliga tjänstemän,
^kongressen, åh, den hade de redar högre officeren i den grannaste

men småler skälmaktigt men
artigt: "glauben Sie, dass Sie
ausrichten können?" Men mer än

de mindre galonerade sänker
till ett förtroligt: "Na, das ist
arbeiten Sie nur für den Frie-
ler: "Sie werden sich den Dank

Tausenden erwerben." Men intet
ed kontrollen, kongresspro-
: genomläses noga. Äntligen
iväg, nästan ensamma på det

turistsäsongen har ej bör-
infödingarna ha annat att gö-

I Hamburg gott om rum på hotel-
men Alsterpaviljongen fullsatt,
; och sorl som vanligt. Militären

, En liten tropp av tioårin-
kadettuniform med handen
sidan passerar befälets hord,

att vara medelpunkten
Ilas blickar läses tydligt i den
hållningen.

2. Snälltåget Hamburg—Holland
omt, vid stationerna hinner man

tarbeta ;• observera massor av ynglingar,
en m rbilliga, som anmäla sig, militärtåg,

förfriskningar bjudas, röda¬
aagnar i mängd, sjnkpersonal i

provisoriska operationslo-
ik Däremellan oändliga Jfinplöjda
har, färdigsådda, väntande på skör-
£ som skall rädda landet från hun-

soldis över Lünehurgerheide
S vidsträckta mossodlingar, fånglä-
knappt utspruckna skogsdungar,

weska byar med små korsvirkes-
\ överallt fridfull ro, trots ofredsti-

från nästa kupé höres ge-
® vagnsbullret: "Na, haben Sie es

% wieder ein glänzender Sieg!"
aktören ser trött ut, det und-
honom: "ich halte es nicht mehr
gs, jeden Tag Dienst und jede

fc DjirgärdeHS ekar,
Av Alma Söderhjelm.

lår en vacker kväll i hörjan av1 en villa som låg djupt
/prdsparken hade vi slutat

le iimiddag, och därefter
hll drf.git si^ bort till den
sy. ,n' de stodo och små-' te(an yi andra dåsade ochkö! 1 m'uka. »tora sot-
»mm \t-i, lllauS'a som helst kunde
^k,nP/?'Sstimulansen var borta

tem o i m?.(losam^ framletade
vili' djärva infallen och

^ stäw Pla^a denna lätt for-
ti iå ochnf+ S°m- en midda£ är
5565 lyckad n i vdken den icke
andra sia™ - man var lan^ från

?akg öp,,., lllnSen, småtimmarnas
~ °"|.cij>a Paida i tillvaron som

--

vara, pa OCU
, - symrioc °iUa ~~ detta ögon-
?S0D1 e'i vin!! r!?—1' smygande,
i I ^ frö sm ? eder kanske
W då övn S^ad leYa gro,
I? & ett li-r,n vanligaste män-
%!löser m egenart och då
"Engden °S dem som äro

h°ft0l?iifdck deu ena efter
ln> men S m som stodo P&

verandan var allt-

Nacht Militärzüge." Återigen gräns¬
station, bärare tunnsådda, påfallande
gamla. Yår hjälpare ser nedtryckt nt:
"der dritte Sohn schon gefallen." Visi¬
teringen skärpt, alla notishöcker ge-
nombläddras, men vi äro beredda, inga
brev, inga guldmynt. Exportförbjuden
proviant, choklad o. d. lämna vi själv¬
mant till Röda Korset. Efter alla for¬
maliteter en rast på en timme, då den
bortglömda hungern tar ut sin rätt i
stationsrestaurangen, trots de hotfulla
anslagen: "Esse kriegsgemäss!" Efter
den lindriga holländska gränsvisitatio-
nen en suck av lättnad. Det var som

att komma hem till sitt.

Film 3. Nordholland.
Vi slunga all barlast av reflektion

och njuta omedelbart av de bilder ögat
fångar. Vi se en ändlös grön matta
med svartvita fläckar. I fjärran röra
sig vita segel, underligt, skeppen gå på
torra landet, kvarnvingar i oändlig
rad snurra runt, runt utan sädesfält.
Små städer med trappgavelprydda te¬
gelhus och ringmur, med en ståtlig-
stadsport, inte över landsvägen, men
över vattnet i en bred kanal. Men verk¬
ligheten tränger sig på oss. De svart¬
vita fläckarna avslöja sig som levande,
frodig boskap och kvarnarna mala
vatten, bara vatten. En rikedom av

kvarntyper "med oändlig variation i
storlek och arkitektur, från den stör¬
sta med mäktig stenfot och mjukt buk¬
tade väggar vid en huvudkanal, genom
alla grader ned till små fyrkantiga lek¬
sakskvarnar vid en liten rännil. Som
ett tätt nät spinner sig vattensystemet
över landskapet. Och seglen äro inga
hägringar, vattenytan ligger faktiskt
över den omgivande marken, tack vare
de starka dammarna. Långt in i lan¬
det föra vattenvägarna stora skepp
från andra sidan världshaven.
Alen ännu är det inte det Holland

man väntat, var äro de små töserna i
vita hucklen och guldbucklor och poj¬
karna i vida, blå byxor och träskor
från vykorten, från porslinskvarnarna
och alla andra souvenirer man har i
minnet. Och var äro träsnittens halm-
täckta stugor vid täta trädklungor?
Med ens rusar tåget rakt in i storsta¬
den med mnséer och turister och bull¬
rande gatuliv.

Film L Smärtornas kongress.
Oförgätliga dagar med ett allt upp¬

slukande intresse, med alla sinnen
spända, all känsla koncentrerad i ön¬
skan att uppnå något, icke för egen
räkning, men för andras, icke för idé¬
er, men för människor. En församling
av kvinnor, som likt pilgrimer burit
egna och andras lidanden, all världens
ve fram till denna vallfartsort. Dessa
kvinnor, som hittills tegat för att icke
nedslå dem, som blödde för dem, som
bitit ihop tänderna för att kväva smär¬
tans skri, när män och söner och fä¬
der drogo ut med jubel, de kunde här
möta andra mödrar, systrar, hustrur,
som i samma smärta sänt ut sina .kä¬
raste, modiga kvinnor, som trotsat hån
och förakt för sitt "landsförräderi" att
vägra hata alla andra folk. Det är ic¬
ke de vana kongresstalarinnorna, som
göra det djupaste intrycket, när de
med beundransvärd säkerhet referera
ett föredrag från främmande språk el¬
ler klart utreda komplicerade rättsfrå¬
gor. Nej, det är ett impulsivt förtviv¬
lans utbrott av en belgisk martyr, som
glömmer att allt för aktuella stridsfrå¬
gor ej få upptagas, ett nödrop för de
av alla parter förtryckta judarna av
en polska, en glödande bön om hjälp
att avvända krigets förbannelse av en
sprittande livlig italienska, en intensiv
vädjan från en aristokratisk reserve¬
rad österrikiska, som tvingat tillhaka
sin blyghet att vittna om sina kval¬
fulla upplevelser som frivillig sjukskö¬
terska. Varje oparlamentariskt inter¬
mezzo avhugges dock av den vaksam¬
ma ordföranden, men de ha ej stört det
imposanta intrycket av enighet, de ge
blott färg och relief åt de tunga för¬
handlingarna. Dock, från de nyktra
diskussionerna, från den sakrika ut¬
redningen av medel att förebygga
kommande krig, från trygghetskänslan
hos meningsfränder, från smattrande
applådåskor och glimtar av humor dri¬
vas alla av Rosika Schwimmer obarm¬
härtigt åter ut till slagfälten, till de
milsvida offerplatserna, där i varje
ögonblick mänskoliv släckas, som där
hemma lovat så mycket, ynglingar
stormande fram med jubel mot en säker
död, fast de brunnit av längtan att le¬
va. Och den samfällda smärtan griper
oss åter. Där finns ingen undergöran¬
de madonna, där alla dessa pilgrimer
kunna lägga ned allt lidande de burit
hit, men ändå känna de sig tröstade
och lyfta över egna sorger och hoppet
lyser i deras ögon. Och vi neutrala,
hur små och oviktiga känna vi oss ej
här, där vi först fullt förstå, vad det
vill säga att få leva i fred, en lycka,
som vi lova oss att förtjäna med att av

alla krafter hjälpa den lidande mänsk¬
ligheten att göra sin röst hörd, att ej
låta ropet om fred förstummas.

Film 5. Ett belgiskt flyktingsläger.
Ett av de minsta, bara 2,000 vind¬

drivna, hemlösa, utblottade. Många se
allt annat än sympatiska ut, sysslolös¬
heten förslöar dem hastigt, och det en¬
da, som intresserar dem är kortspel.
Unga, kraftiga män slå hellre dank här
och leva på andra än de gå till sina
bröder vid fronten. Kvinnorna ha åt¬
minstone fullt upp att göra med att
sköta barnen och hjälpa till i det stora
hushållet. De unga mörkögda flickor¬
na le intresserat mot fotografen, mån¬
ga ha redan glömt allt svårt de genom¬
gått, men i andras ögon ligger ännu
skräcken kvar. En stackars mor häj-
dar direktorn så ofta han passerar,
alltid samma hjärtslitande fråga:
"Har ni ej funnit mitt harn." I långa
rader vandra alla de små, som över¬
levat fasorna, till den improviserade
skolan, den enda ljuspunkten i detta
meningslösa lägerliv. Och där inne be¬
rätta de katolska systrarna om sitt ar¬

bete, medan småttingarna söka i sina
häften härma förskriften på svarta
tavlan: "Notre patrie est détruite de
1'ennemi. Vive la Belgique!" I sjuk¬
salarna ligga de nyfödda, utom alla de,
som föddes under den första tiden, ty
de ligga alla därute på kyrkogården.

Film 6. Limburg.
En liten kil av Holland, som skju¬

ter ned mellan Belgien och Tyskland,
så smal, att man får akta sig att ej
komma mitt in i krigsbullret. Ett litet
hotell med ståtligt namn och hemtrev¬
liga, mörkboaserade gästrum, gedigna
gamla möbler och sängar så breda, att
man gott kan ligga på tvären. En un¬
dangömd vrå, där man kan andas ut
ett tag efter den ohyggliga spännin¬
gen. Här vandrar man under blom¬
mande fruktträd förbi fridfulla lant-
hem med murarna täckta av clematis
och vildvin, förbi saftigt gröna ängar
översållade av bellis, där skinande kos¬
sor ostört frossa, medan vi stå tryckta
intill de massiva järngrindarna i av¬
undsjuk längtan att få slänga oss ned
i all denna blomsterprakt. Vår vär¬
dinna är upprörd över att vi våga oss
ut ensamma, och hon spänner våra för¬
väntningar om avstånd och svårighe¬
ter så högt, att vi på vår första raska
promenad passera alla sevärdheterna
utan att märka det, både kloster och
eremitage och slottsruiner. Men främst
av allt varnar hon oss för sko-

för smal för att kunna rymma oss
alla, ordnade man i en fart en grupp
av stolar och bord på planen utanför
villan och snart samlades vi kring
kaffet. Med en lätt dimma bort mot
rymden och de gamla ekarnas sus om
oss, kom samtalet småningom i gång.
Det rörde sig en stund om historiska
tider och gamla Djurgårdsminnen, se¬
dan hade en lång doktor kommit in på
kapitlet religion. Han bredde ut inför
oss sin livsåskådning och sökte bevisa
att liksom det gått honom, skulle det
även gå oss andra, och att vi^ förr eller
senare skulle komma att hfefatta oss

med de osinliga tingen. Det var några
i sällskapet som instämde, några re¬
pliker föllo och en matt diskussion
kom till stånd på ena sidan om bordet,
när doktorn tangerade teosofin.
Hur det var började man plötsligt

tala om kvinnans rösträtt. Anlednin¬
gen minns jag ej rätt, det var visst en
ung konstnär som tillvitade en av de
närvarande damerna för att vara

"rösträttskvinna". Men i alla fall var
snart en allvarlig diskussion i gång.
Ja, egentligen kunde det knappast

kallas diskussion. Ty alla uttalanden
gingo i samma riktning: kvinnans
rösträtt var något onaturligt och den
skulle medföra så många olägenheter
i äktenskapet och så många rubbnin¬
gar i själva samhällslivet, att man ej

kunde förstå att någon förnuftig män¬
niska kunde gå in på sådant. Och det
man minst av allt förstod, det var att
där fanns kloka män, som kunde bli
så förvirrade att de understödde röst¬
rättskvinnorna.

— Den enda fara, som ett uppskjutan¬
de av att ge damerna rösträtt kan
medföra, sade en liten herre med pince-
nez — det är den att vi en vacker dag
skola få se Riddarholmskyrkan eller
Riksdagshuset springa i luften — och
minsann jag tror att den roll, de skulle
spela om de finge rösträtt, vore så un¬
derbar, att man ej hellre borde riskera
ge dem den.
Damerna i sällskapet voro också helt

emot rösträtten, för vilken de ej kunde
tänka sig någon användning. Den
blonda, fylliga frun, som var gift med
en framstående författare och hade tre
döttrar, prisade sin lott att ha det gott
och bra, — eller skulle jag kanske
själv börja sköta mina affärer — kan¬
ske förtjäna mitt uppehälle? — sade
hon vänd mot en man som satt bred¬
vid henne i en trädgårdssoffa, uppta¬
gen av att leka med fransarna i hen¬
nes silkessjal, och som det tycktes, helt
upptagen av denna sysselsättning.
Det var en man med kloka, rättframma
ögon och ett skarpt skuret ansikte,
vari skärpan förmildrades av ett vekt
drag kring munnen och en liten prägel

av goddagspilt. — Nej, det vore i mitt
tycke den rena idiotismen. — Och en
annan fru, en helt liten fru, vippade
med sina blå strån i hatten och med
sin lilla sko under en kort och vid blå
linonklänning och undrade hur hon
skulle taga sig ut vid rösturnan, dit
hon skulle skuffas fram genom massan,
eller i katedern, när hon i egenskap
av riksdagsman skulle stå och tala för
nykterheten!!
Jag satt och hörde på utan att egent¬

ligen tänka, halft road av alla dessa
utslitna fraser, som föllo inför mig.
Det var så vilsamt och vackert under
de gamla ekarna och jag hade ej annat
än ett leende för dessa glada och goda
människor, för vilka man en gång när
de voro halvvuxna eller unga hade
målat på väggen ett spöke, som de al¬
drig sedan kunnat glömma: man-
kvinnan med kortklippt hår, glasögon
och ett oestetiskt yttre. Men när det
gått en tid och man alltjämt fann på
nya argument, framdragna nära på ur
glömskan och numera endast av värde
såsom dokument från den tiden då
man trodde t. ex. att ingen kvinno¬
hjärna kunde lösa studentexamen, bör¬
jade mitt leende tröttna. Jag förstod
med ens, att de repliker som växlades
ej voro på något sätt tillfälliga, och
att samtalet ej var ett utslag av en
upprymd motsägelselust, ett fäktande
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gen, denna ogenomträngliga vildmark,
där hon själv gått vilse, och vi upp¬
täcka verkligen efter något letande up¬
pe vid den lilla borgruinen en förtju¬
sande lummig lövträdsdunge, där man
får hålla sig i skinnet för att inte råka
komma utanför. Men för platsens spe¬
cialitet, de vidunderliga grottorna,
hundraåriga kalkstensbrott, som sträc¬
ka sig milsvitt under jorden, enligt
sägnen in i Belgien, där ha vi en rik¬
tig ciceron med en flämtande lykta och
en överväldigande svada. De mörka
irrgångarna där nere, hålorna, som un¬
der många månader varit tillflyktsort
för hugenotter, kryptorna med natur¬
liga stenaltare, gravstenarna, tavlorna
med namnen på alla där nere födda
och döpta och de primitiva monumen¬
ten äro fulla av stämning, men den
gamle släpar oss vidare till alla de
nutida minnesmärkena, som han be¬
undrar långt mera, inte bara de impo¬
santa stenskulpturerna, rekonstruktio¬
ner av uppgrävda fossila jättedjur,
byster av berömda män, men en oänd¬
lig rad banala väggmålningar med
vykortsmotiv. Utan förståelse för hans
naturfilosofiska spekulationer förklara
vi oss ha fått nog, och vi släppas åter
upp i dagsljuset och avskedas med en
ogillande nick.

Film 7. Järnmasken.
Stärkta och beredda för nya sin-

nesskakningar lämna vi det gäst-
vänliga Holland och slunga oss åter
in i polislandet. Men nog märks det,
att här är krigshörnet; långt strän¬
gare än vid nordgränsen visiteras ba¬
gaget, vi köras ned i underjorden för
kvinnlig inspektion av kläder och
handväskor. Alla trycksaker utan un¬

dantag, visitkort, resehandböcker be¬
slagtas, passen granskas misstänk¬
samt, frågorna ljuda barskare, och
helt beklämda släppas vi äntligen ut.
Det vackra gamla Aachen är sig ej
likt, tomma och grå ligga gatorna. De
kvinnliga vikarierna på spårvagnarna
försöka ta efter den äkta preussiska
stramheten, men lyckas blott se ohyv-
sade ut. Och den mondäna Kurgarten
vid Elisenbrunnen, förr samlingsplat¬
sen för eleganta badgäster från alla
världens hörn, nu vimlar där av inva¬
lider med armen i band, enbenta eller
haltande, men gemytligt nickande åt
krigskamrater, som också skickats hit
till de heta hälsokällorna. Kyrkogår¬
den har vuxit förfärande hastigt efter
de många operationerna i de 60 nya
lasaretten, ständigt stannar en ambu¬
lansvagn framför ett av de gamla

klostren, där nu rödakorsflaggan va¬
jar. Och alla mina vänner, som jag
uppsöker. Familjerna reducerade, de
unga saknas, männen stupade eller vid
fronten eller hemma som konvalescen¬
ter, döttrarna upptagna av frivilligt
hjälparbete. Mödrarna förstenat lug¬
na, en visar stelt leende den långa ba¬
jonett, som hennes son i sista ögon¬
blicket vridit ur en fransmans hand,
en annan visar sin favoritlektyr, ett
häfte hatdikter mot England. Och över
mitt otrogna huvud strömmar vid var¬
je besök i samma ordalag läxan om
självförsvar och rättfärdighet och alla
fiendens lögner och uselhet. De gruv¬
ligaste förbannelser och den ljusaste
segervisshet. Absolut okänsliga för
krigets offer som för egna lidanden.
Och jag som trott, att de vaknat. För-
trytsamt avvisa de misstanken om ex¬

tas, om massuggestion, vad som endast
är sund, naturlig kraftutveckling. Mot
en stenhård mur studsa alla mina för¬
sonande inlägg, den vekaste av dem
alla, en känslig konstnärsnatur, som
älskat och beundrat dessa grannfolk,
dem hon nu önskar utrotade från jor¬
den, hon har ej ord nog starka för sitt
förakt och hat, så att jag gripes av
ängslan för uppvaknandets stund. Ty
under järnmasken av självuppgivelse
och offermod tror jag mig se en skälv¬
ning vid munnen och höra en darrning
i rösten, så visst som jag ser de knut¬
na händerna skaka. Från balkongen
se vi över muren in i karmeliternun-
nornas trädgård, de äro de enda, som
ej delta i det intensiva, praktiska ar¬
betet för fosterlandet, de endast fort¬
sätta att bedja, kanske ivrigare än för¬
ut. Men längre bort breder sig den un¬
derbara stadsskogen i leende försom¬
marprakt, Aachenerbornas stolthet och
glädje. Men mina vänner vända bort
blicken därifrån, kanske skär den strå¬
lande grönskan dem i ögonen.

En rösträttsledares offer för fosterlandet.
I Jus Sufiiragii läses: Med djupt bekla¬

gande meddela vi den smärtsamma förlust,
som drabbat Madame de Schlumberger,
vars tredje son stupat vid fronten, och
bedja att å Alliansens vägnar till henne få
uttala vårt innerliga deltagande.
Madame de Schlumberger är, som våra

läsare veta, ordförande i franska Lands¬
föreningen för kvinnans politiska rösträtt
och en av vice ordförandena i Internatio¬
nella kvinnorösträttsalliansens styrelse. Vi
äro förvissade, att vi uttala, vad varje
svensk rösträttskvinna känner, då vi av

hjärtat instämma i det internationella or¬

ganets ord.

mot väderkvarnar, som blir naturligt,
när man dragit gräns om sin personli¬
ga värld och njuter av att hålla den
samhälleliga världen utanför där
var icke någon humor i det. Och jag
frågade mig förundrad, om det väl var
möjligt, att dessa intelligenta, upplysta,
medgörliga människor — om det var
möjligt, att de trodde på sådana gamla
legender, som att manhatet hade ersatt
kärleken och ömheten i de nya kvin¬
nornas hjärtan. Eller hade de aldrig
givit sig mödan att tänka och tro nå¬
got i denna sak. Stod bakom detta ord:
kvinnosak, för dem icke alls ett be¬
grepp, var det en tom fras, ett utnött
slagord — ett ingenting!
Utan att egentligen ha tänkt mig

det, hade jag blandat mig i samtalet.
Jag försökte bemöta de ihåliga fra¬
serna och bevisa att denna stora sam¬

hällsfråga även var en hem-fråga och
att kvinnosaken varken till sin bok¬
stav eller sin innebörd gick ut på att
förstöra för männen deras hustrur och
döttrar, att göra dem mindre kloka,
kvinnliga och överseende — att hela
tanken endast låg däri, att genom en
samhällsuppfostran göra det för kvin¬
norna själva lättare att förstå och be¬
döma, att vara förstående, kloka och
överseende.

Jag avbröts av en manlig stämma
och jag såg upp. Det var mannen med

det skarpskurna och på samma gång
veka ansiktet, som vände sig mot oss,
medan hans hand ännu blev kvarlig-
gande på den blonda damens violetta
silkessjal: — Jag förstår inte alls, att
man gör så stor affär av kvinnans
rösträtt, säger han på sitt enkla, men
litet långsamma sätt — intet är väl så
naturligt som att kvinnan skall ha
rösträtt — och han riktar sig till mig
med en replik om att det ingalunda är
endast ur hemmens synpunkt som man
skall se dessa ting. — Kvinnan skall
ha rösträtt emedan samhället behöver
hennes mening.
Ett ögonblick samlas alla blickar i

hans markerade ansikte, sedan säger
den lille herrn med pincenez: — Och
tror du verkligen att samhället bleve
ett uns annorlunda om damerna finge
rösträtt — tror du det? Den blonda
frun småler gillande och doktorn ut¬
trycker med en axelryckning sin miss¬
tro.

— Ja, det är jag fullständigt på det
klara med, säger mannen med ansiktet,
jag är fullständigt övertygad om, att
hade kvinnorna haft rösträtt i alla
länder, så hade kriget aldrig kunnat
komma till stånd.
Det blev tyst. Och då förfrisknin-

garna kommo in, gled samtalet i en
annan gänga.

Kl

Kvinnornas insats i fredsarbete
Ytterligare ett tillfälle.

Jämsides med det fredsarbete, som igång¬
sattes av kvinnornas internationella freds¬
kongress i Haag den 28 april—1 maj i år,
ocb varav de svenska kvinnornas fredssön¬
dag den 27 juni var ett led, har en annan
internationell församling, bestående av
både män och kvinnor, speciellt sakkunni¬
ga på folkrättens och fredsteknikens om¬

råde, uppgjort ett minimiprogram för de
krav, vilka böra genomföras, om den bli¬
vande freden skall bli en verklig fred.
Detta minimiprogram har här i Sverige
lancerats av ett antal representativa män
och kvinnor ur alla partier, och de fem
punkter, av vilka det består, finnas åter¬
givna här nedan. Uppropet kommer att ge¬
nom L. K. P. R:s Verkställande Utskott till¬
ställas samtliga lokalföreningar med an¬
hållan om instämmande, och vi hoppas,
att varenda lokalförening fattar beslut i
enlighet härmed. Men kvinnorna kunna
göra ännu mera. Uppropet cirkulerar ock¬
så med listor för att samla namn på en¬
skilda personer, vilka vilja instämma i de
framställda fordringarna; här kan varen¬

da rösträttskvinna göra nytta genom att
samla namn, icke minst ute på landet bland
den jordbrukande befolkningen, som i all¬
mänhet är nästan oåtkomlig föreningsvä¬
gen, men även bland stadsbefolkningen,
helst den som håller sig utanför förenings¬
livet, men också bland andra. De båda
sammanräkningarna komma att skiljas från
varandra och nödvändiga réduktioner på
grund av möjliga dubbelräkningar att gö¬
ras. Upprop med namninsamlingslistor
kunna rekvireras hos Fredsuppropets Ex¬
pedition, Linnégatan 79, Stockholm.

Upprop för varaktig fred.
Vid en överläggning i Haag 7—10

april 1915 mellan representanter från
såväl krigförande som neutrala länder
har man enats om följande minimi¬
krav för tryggande av en varaktig
fred:

I. Annektering eller avträdande av
landområde får icke äga rum i strid
mot befolkningens intresse och önskan.
Inbyggarnes medgivande skall om

möjligt inhämtas genom folkomröst¬
ning eller gå annat sätt.
Staterna tillförsäkra inom var sitt

område de olika nationaliteterna lik¬
het i medborgerliga rättigheter, reli¬
gionsfrihet och fritt bruk av eget
språk.
II. Staterna överenskomma att i

sina kolonier, skyddsländer och intres¬
sesfärer införa full handelsfrihet eller
åtminstone lika behandling av alla
nationer.

III. Haagkonferensernas arbete på
utveckling av det mellanfolkliga rätts¬
tillståndet fullföljes.
Dessa konferenser erhålla en fast or¬

ganisation och sammanträda på regel¬
bundet återkommande tider.
Staterna överenskomma att hänskju-

ta alla tvistefrågor till rättsligt avgö¬
rande eller till utredning och försök till
förlikning. För detta ändamål inrät¬
tas bredvid den bestående skiljedom¬
stolen i Haag

Kvinnorösträttens verkningar.
I Kalifornien har nyligen ett lagförslag

gått igenom, som man helt tillskriver kvin¬
nornas, och i främsta rummet mrs D. S.
Websters, energiska och målmedvetna ar¬

bete. Det gällde nämligen en förordning om
att endast tuberkelfri mjölk måtte tillåtas i
handeln, och striden stod mycket het mellan
dem, som ville befordra samhällets bästa,
och de stora mejeriernas aktieägare, som
funno sina ekonomiska intressen hotade.
Senator Luce, som talade för lagförslaget,
framhöll medicinska auktoriteters påståen¬
de, att tuberkulos kan överföras från djur

enpermanent

b) en permanent undérsöknhmission, som eventuellt oc/cså
ger förlikningsförslag.
Staterna förbinda sig att i

stånd vidtaga &h ? et, «miska eller militära åtgärd® 2 0f>en stat skulle gripa till rami ti .for att underkasta tvistefråganrande vid domstol eller behandln
undersökningskommissionen.
IV. Staterna söka träffakommelse om ömsesidiga ins,

gar i rustningarna.
ICaparrätten avskaffas, prinäm,, ^

havets frihet genomföres. ^
V. Utrikespolitiken underkasta,verksam parlamentarisk kontroll sför parlamenten hemliga avtal'tIS

va för folken bindande.
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I olika länder söker man nu aitj
dessa folkrättsliga krav vinna sti Sit
av en stark folkopinion,, som k;
ras gällande vid det blivande
slutet.
Hela den civiliserade världen ü

härvid lämna sin medverkan,
lighetens politiska och kulturella lek
re, vilkas uppgift det är att
angrepp på vår gemensamma odlinj^irade a
det fredliga arbetets skaror,
na, vilkas växande inflytande
en ny förhoppning för freden, mas«

na, som nu i skyttegravarna sett dip
för ögat —• alla böra de förena
röster, ty alla ha nu samma mål.

Sverige får icke saknas i dessa stri|^
vanden. Vårt folk har njutit
välsignelse under mer än ett
drade; även det nu pågående
har givit oss sina lärdomar utan at:r L
själva behövt blöda. Detta ökar k
förpliktelse att ställa oss i främsta i ®
det i den andliga kamp där
att åt mänskligheten erövra en ny fri, j
i vilken rättfärdighet bor.
Vi undertecknade rikta

uppmaning till svenska medborgare
instämma i vår önskan, att ovanstå
de krav måtte i en snar framtid
nomföras.

Theodor Adelswärd,
Ordf. i Svenska Fredsförbundet,

Svante Arrhenius.
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Richard Bergh,
N. A. Berg,

Karl
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Karl Fries,

Tor Hedberg.
Henrik Hedlund.

Oscar

Daniel Per

K. H, Gez. i Seh*11
Karl Steift-'<

Karl

Edward
Anna Whit^1
Anna Wickd

till människor, ocb han framj^ j
färdiga i att de rika, som aldng .
derlåta att köpa tuberkelfri
egna barn, inte vilja utstrac'
till skydd även åt de
fria landet från en av dess
faror. Genom statistiska u a,,

det bevisat, att i New or ^ber#
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Flyglar, Pianinon

i rysta rösträttsföreningens
lasarett.

islan mer än någon annan kvinnorö-
e man beundra den ryska, däjr-

„n, utom allt annat, arbetar med
andra okända, rent tekniska svåriglie-
De ryska kvinnorna låta t. ex. ej nedslå
ar att de ej få ha möten utan att först
polisen, oeli att allt som sägs på dessa
i måste underkastas polisämbetsmän-
kontroll. Härtill kommer att de nu

f krigstiden äro^ genom sträng censur
ide att stå i den vanliga förbindelsen
utlandet, ett sorgligt faktum, som de
dela med de övriga krigförande län¬

sas kvinnor. De hade likväl med djupa-
intresse följt Haagkongressen och läng¬
etter deputationen, som de genom sina

visste vara på väg till Petro-

Vi!

1 maL Den ryska rösträttsföreningen räknar ett
dessa stå ^ antal medlemmar och, vad som är
ltit frete Milt anmärkningsvärt, är, att denna för¬
ett årtal " den enda, som fått tillåtelse att

Ilde krisj alokalavdelningar. Dess
'"""de, d:r Schischkina-Javein, känd

internationella rösträttskongresser-
i Stockholm och Budapest, är en säll-

främsta !t M framstående och klok kvinna, skick-
!, energisk och oerhört arbetsam.

*na hus där hon hor har föreningen
bestående av ordförandens lilla
byrån, där sekreteraren arbetar

■lita timmar om dagen, samt en rätt stor
sal, prydd med porträtt av fram-
kvinnor, bl. a. Anna Shaw och

®e Curie, Denna sal hade i vintras an-
för de många kurser för utbildande
«sköterskor, som M:me Jäveln lett

:t ar sliicbhga professorer vid kursernas
1 Kaminerade eleverna. Många av
kmgo sedan omedelbart ut att tjänst-
™ fronten.

J1 aha de många hundra skyltar, ut-var de tillfälliga lasaretten för så-
0 utrymda — i stora palats eller i
ungar - läser man med stolthet 82
rospekt, den ryska rösträttsföre-
! lasarett. Lokalavdelningarna,

aer i,°r r°s^raRei1 intresserade privat-
:raaför a -skänkt medel härtill, oche sang, ofta med en helbregda-
;'5Tla "Y* bredvid, läste man på

erfor T ,-På den' Som givit den förh5a Sllmmaa-
1 den ljusa tamburen

kilande hel« ? ? Stort vitt ärmförkläde,
^ man ej „«ra^en; u^an detta ombölje
SZ Lm m de Sårade 1 de väl

Het orät" iT allt bjöds Prydllga nimmen. Först
H på det YY i kS°m överallt i Ryss-
!lt ock ^^taste te med kakor ochgoda saker; sedan förevisa-

arbeta- Y'eningens ordförande,ial dar leder det hela.C m°flernt operationsrum, badrum,

"■

* .m- ,m- besågos och slut-'
Üide Soliga och ljusa

e ett glatt intryck

Kvinnor såsom läroverkslärare.
Överstyrelsens yttrande.

Som förut omnämnts i denna tid¬
ning har Lärarelönenämnden fram¬
kommit med ett förslag till löneregle¬
ring för rikets läroverks- och folksko¬
lekårer samt i sammanhang härmed
yttrat sig om kvinnors tillträde till
tjänsterna vid läroverken. Lönenämn¬
den ansåg, att kvinnor enligt grund¬
lagsändringen av år 1909 hörde få bli
både lektorer och adjunkter och ville
utesluta dem endast från rektorstjän¬
sterna vid gossläroverken.
Man tycker att det inte är för tidigt

om en reform, som riksdagen beslutat
för sex år sedan, äntligen bleve genom¬
förd, men den långa väntetiden har
tydligen ingivit läroverkslärarna för¬
hoppningar om att kunna slippa ifrån
hela saken, och således få behålla en¬
samrätten till tjänsterna. Några läro¬
verkslärareföreningar igångsatte en

energisk agitation för att förmå läro¬
verkskollegierna att yttra sig emot
kvinnors anställande vid läroverken,
och, som ske plägar, följde den stora
skocken — med endast få undantag —

efter dem, som tagit ledningen, och ytt¬
rade sig så, som den blivit tillsagd.
Sedan skulle överstyrelsen för rikets

läroverk också komma med sitt utlå¬
tande i frågan, men det lät vänta på
sig länge nog, och då kunde man ana
det värsta. Slingrande vägar äro som
bekant längre än de raka, och det har
behövts ett digert yttrande från Över¬
styrelsens sida för att söka skyla över
det hlamerande vingleri den gör sig
skyldig till för att så mycket sig göra
låter svänga efter den uppagiterade opi¬
nionen. Överstyrelsen yttrade sig näm¬
ligen i denna fråga även år 1911, och då
hade Överstyrelsen egentligen inga be¬
tänkligheter alls mot att låta kvinnor
undervisa på alla stadier i läroverken,
fast den för att hålla med Löneregle¬
ringskommittén, som då hade ärendet
om hand, inskränkt sig till att föreslå,
att kvinnor tills vidare endast skulle
få adjunktstjänster, men utan att på
minsta sätt vilja ha någon inskränk¬
ning i undervisningen till vissa klas¬
ser. Adjunkter undervisa som bekant
mycket ofta även i gymnasierna. Nu
vill överstyrelsen emellertid inte stå
ens vid detta yttrande, och detta för-
såvitt man kan förstå det långa talets
korta mening, därför att läroverkslä¬
rarna och än mer de obefordrade man¬

liga lärarna inte vilja ha kvinnliga
konkurrenter. Extra lärarna ha t. o.

m. ingått till överstyrelsen och begärt
att deras befordringsutsikter skola
skyddas genom övergångsbestämmel¬
ser. överstyrelsen avvisar icke den¬
na begäran som en makalös oför¬
synthet, ehuru det borde .vara klart,
att om några skulle skyddas genom

övergångsbestämmelser, så borde det
väl vara de kvinnliga doktorerna och
magistrarna, som i sex år blivit be¬
dragna på alla dessa platser trots
grundlagsändringen, medan männen,

med sina vita bäddar ocb vitklädda sjuka,
oeb det behövdes för att i någon mån för¬
taga verkan av den upprörande och vemo¬

diga anblicken av de många sårade. Ocb
ändå voro de nu på bättringsvägen, somliga
skulle snart skrivas ut och en ny sändning
svårt sårade väntades.
Under samma ledning och samma vård

som för rösträttsföreningens lasarett hade
svenska församlingen, ej att förväxla med
svenska kolonien, som har sitt eget sjuk¬
hus, ett par sjukrum, och den finske kyr¬
koherden, som vi träffade där, vitsordade,
tillika med de övriga, soldaternas utmärkta
uppförande ocb den stora tacksamhet de
visa. E. W. P.

som vetat av denna, omöjligt kunna bli
överraskade av att den äntligen trä¬
der i kraft. Överstyrelsen sympatise¬
rar tydligen med de manliga extralä-
rarna, fast den inte anser övergångs¬
bestämmelser tillräckligt effektiva,
utan i stället kommer med ett förslag,
som avser att hjälpa männen genom
att fullständigt förfuska reformen.
Överstyrelsen har nämligen panna

att föreslå — i strid med sitt yttrande
1911 — att kvinna må kunna utnämnas
till adjunkt vid realskola och högre
allmänt läroverk med huvudsaklig un¬
dervisningsskyldighet i läroverkets tre
första klasser. Som de flesta adjunkter
måste undervisa på mycket olika sta¬
dier, betyder detta, att ytterst få tjän¬
ster skulle kunna anslås lediga till an¬
sökan både för kvinnor och män, och
detta är ju just vad Överstyrelsen av¬
ser med denna bestämmelse, eftersom
den skulle skydda männen från kon¬
kurrensen bättre än några övergångs¬
bestämmelser. Men om de lurade
kvinnliga magistrarna svälta ihjäl på
denna kupp, det intresserar inte Över¬
styrelsen. I stället för en grundlags¬
fäst likställighet med männen, skulle
kvinnorna således endast få en obetyd¬
lig möjlighet, som vore beroende på
godtycket hos en Överstyrelse, vars
partiskhet i denna sak är absolut tyd¬
lig. Att Överstyrelsen söker bemantla
sitt tilltag med fraser om statsnyttan
hör till pjäsen, men den manliga egois¬
men skiner alltför tydligt igenom. Sta¬
ten är häst betjänad med att den får
den lärare, man eller kvinna, som är
skickligast såväl vad beträffar kunska¬
per som undervisningsförmåga, men
männen, som väl veta — trots deras
bedyrande om motsatsen — att de ej
genom överlägsenhet i dessa avseenden
kunna utestänga kvinnorna, försöka
att nå målet genom allehanda knep —

och kalla detta för statsnytta.
Utrymmet medger icke att här när¬

mare bemöta svepskälen — men en sak
kan jag inte underlåta att påpeka. Na¬
turligtvis är den direkta erfarenheten
av kvinnors användande i allmänna lä¬
roverk icke stor, och det material, som
Överstyrelsen sainmanhragt, av mer
eller mindre subjektiva och skiftande
omdömen från rektorer, som haft kvin¬
nor som övningslärare eller i enstaka
fall som extralärare, är ganska litet
upplysande, vilket Överstyrelsen ock¬
så måste medge. Men det finns dock
en erfarenhet, som inte får förbises.
Omkring 70 kvinnor ha gått provår,
och dessa ha jn fått betyg härför en¬

ligt samma grunder som männen, ef¬
ter vad man får hoppas åtminstone.
Nu har överstyrelsen underlåtit att
medtaga någon jämförande' statistik
häröver — antagligen därför, att den
anar att denna ej skulle utfalla till
kvinnornas nackdel. Några objektiva
skäl passa för övrigt inte i Överstyrel¬
sens "utredning".
Naturligtvis vill Överstyrelsen inte

heller unna en kvinna att bli rektor,
inte ens vid Högre lärarinnesemina¬
riet, ehuru de nådigast skulle få bli
lektorer där, och skälet förtjänar att
räddas undan glömskan. Det låter:
"att med tagen hänsyn till ett rektors¬
ämbetes många olikartade uppgifter
en kvinna med sina i allmänhet mindre
utvecklade anlag för det formella icke
torde kunna anses vara lämpad för en
dylik chefsbefattning." Vad tycka våra
skolföreståndarinnor om den artighe¬
ten"? Ha de kanske försummat de for¬
maliteter, som ålegat dem såsom stats¬
understödda eller inte svarat ordent¬
ligt på de cirkulär Överstyrelsen bru-

Advokatfirman 9HERBERB och SCHRÖDER
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Kungsg.) Stockholm.
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kar skicka dem"? Knappast troligt,
snarare må misstänkas, att det riktiga
skälet är det av lektor J. F. Nyström
i Lärarelönenämnden ärligt anförda:
en man vill inte ha en kvinna till chef.
Utlåtandet gör i sin helhet med sitt

myckna prat och sin ohöljda partisk¬
het ett rent pinsamt intryck, och den
enda slutsats man kommer till vid ge¬
nomläsningen är: vi måste laga att vi
få åtminstone ett kvinnligt läroverks¬
råd.
Lyckligtvis är det Konungen och

Riksdagen och inte lärare och Över¬
styrelsen, som ha beslutanderätt i
kvinnornas befordringsfråga, och
Riksdagen har inte haft för sed att be
några tjänstemän om lov att få ge
dem kvinnliga konkurrenter. Då hade
kvinnorna inte fått några rättigheter
alls. Man behöver inte ha studerat
kvinnofrågan alltför mycket för att
veta, att hjärnan hos genomsnittsman¬
nen — han må vara hög eller låg, lärd
eller olärd — är så konstruerad, att han
tror att den tjänst han själv innehar
endast passar för män, varför det är
ett verkligt statsintresse att därifrån
utesluta kvinnorna. Nu ha läroverks¬
lärarna visat, att de ha samma inte
alltför originella syn på saken, och det
är just ingen heder för dem. Värre är
att Överstyrelsen, som skulle ha en
mer opartisk och ledande ställning, helt
enkelt gjort sig till det manliga intres¬
sets privatadvokat. Hur pass stor pre¬
stige Överstyrelsen har hos riksdagen
är inte bekant, men inte kan den bli
större genom detta yttrande. Och dock
kan det verkligen bli läroverken till
stor skada om riksdagen. får den be¬
stämda uppfattningen, att såväl läro¬
verkslärare som Överstyrelse blott vil¬
ja se sina personliga intressen till go¬
do, när de ha att yttra sig i en sak¬
fråga. Det kunde ju ändå hända, att
läroverkslärarekårens mening vore av
värde i någon annan fråga, och då är
det icke lyckligt, om riksdagen fått
den uppfattningen, att "sakkunska¬
pen" endast vill föra den bakom ljuset
för att främja egoistiska syften.

Gulli Petrini.

Föreningsmeddelanden.
Kumla F. K. P. R. anordnade i medio av

juli en fest för att högtidlighålla de dan¬
ska kvinnornas rösträttsseger, varvid fru
Ella Billing höll ett sakrikt och varmhjär¬
tat föredrag. Ett 20-tal nya medlemmar in-
skrevo sig i föreningen.
Vänersborgs F. K .P. R. anordnade sön¬

dagen den 11 juli en andra fredssöndag.
Vid halv 4-tiden på e. m. utgick från or¬
denshuset vid Edsgatan ett fredsdemon¬
strationståg av ett 50-tal små vitklädda
flickor med fredspalmer i händerna och
företrädda av ett av artisten Elis Bark-
stedt målat fredsstandar. Väldiga männi¬
skoskaror samlades vid utgångspunkten
och kantade de gator demonstrationståget
drog fram genom staden ut till Sommar¬
hemmet i Lockerudsskogen. Strax efter kl.
6 öppnades fredsmötet med unisont av¬

sjungande av psalmen "Vår Gud är oss

en väldig borg", varefter fröken Ingrid
Bergius i ett kort hälsningstal erinrade om
mötets ändamål. Fru Elisabeth Wsern-
Bugge höll därefter ett föredrag över äm¬
net "Kvinnornas ansvar för freden och
framtiden", som åhördes med spänd upp¬
märksamhet av den till omkring 4Q0 per¬
soner uppgåendev publiken och belönades
med en kraftig applåd. Vidare uttalade
fröken Ingrid Bergius publikens tack till
talarinnan för det innehållsrika och tän¬
dande föredraget. Under mötets lopp utför¬
de fröken Svea Dafgård flera sångnummer,
vilka klingade härligt i den vackra och
lugna parken.

e*ef kvinnans politiska rösträtt genom att ingå som medlem i närmaste rösträttsförening och
j genom att prenumerera å Rösträtt för Kvinnorm

*W'<en överstiger i allmänhet ej i krona,, Prenumerationspriset för år 1915 1 krona•
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Rättspolitik.
Till diskussionen i fråga om "vad som

kan göras för att övervinna det sista sega
motståndet mot kvinnans politiska rösträtt
i vårt land" överlämnas härmed vördsamt

följande bidrag.
Detta motstånd är dels passivt och på det

hela oreflekterat, beroende på ej ringa lik¬
giltighet i vårt land för rättsspörsmål över
huvud och synnerligast sådana av politisk
art; dels ock aktivt, därvid man söker fram¬
häva, att det icke skulle vara nyttigt för
staten, att kvinnorna bereddes direkt infly¬
tande på de politiska valen.
Likgiltighetens målsmän förmena, att

kvinnorna ju gärna själva må söka för¬
skaffa sig sin rätt, men att härutinnan in¬
gen brådska är å färde, eftersom statssam¬
hällena hittills kunnat leva sitt liv fram,
utan att kvinnorna behövt taga del i sty¬
relsen, och likgiltigheten för rösträttens
vinnande för övrigt ännu vore stor även

- bland kvinnorna. Denna uppfattning vin¬
ner ock stöd av kvinnor i ej sällan hörda
yttranden: "Vad tjänar det till för oss att
bråka. Vi ha det ju bra som vi ha det."
De, som förmena sig ur statsnyttans syn¬

punkt böra resa sitt motstånd, stå gärna
de kvinnor, som så uttala sig, till tjänst
med sin hyllning, även om aktningen för
dem är rätt minimal. Staten, heter det,
måste styras med helt annan omdömesgill¬
het i riksviktiga frågor än den som kvin¬
norna besitta. Ty politiken måste hand¬
havas med stark hand och kallt huvud,
fritt från vankelmod och synnerliga hän¬
syn, men med respekt för nedärvda för¬
hållanden, så att kontinuitet och stadga be¬
varas. Säkerligen gör man dessa represen¬
tanter för den svenska folkfamiljen ingen
orätt, när man tyder deras politiska fram¬
stegsprogram så, att ingen må ha rätt att
förgripa sig på deras egen maktställning,
även om denna helt har sitt stöd i förhål¬
landen, framsprungna ur en förgången tids
fåtalsvälde eller en efterbliven ekonomisk

lagstiftning.
Naturligtvis finnas de, som av rena för¬

siktighetsskäl ställa sig emot varje mera

genomgripande reform av vårt samhälls¬
liv, även utan att därmed förknippa egna in¬
tressen, men summan av alla de olika åsik¬
terna i hänseendet blir dock den, att så
länge en och var arbetar endast för egna

intressen, reser sig följdriktigt hos dem
motståndet mot alla andras. Man ger ej
efter, så länge man har makt; och finner
man sig nödgad, söker man först finna
former för att i det längsta trygga sin egen

maktställning. Är man å andra sidan makt¬
lös, står hela ens håg till makten. Allt
grundas på trånga själviska hänsyn, utan
känsla för sociala rättfärdighetskrav. Till¬
tron till samhällsutvecklingens egen inne¬
boende förnuftsenlighet och därav betin¬
gade ömsesidiga hänsyn lämna rum för en

allas kamp mot alla i mörker om makt och
plats i solen.
Konsekvenserna av en sådan styrkans en¬

sidiga kultur se vi inför våra ögon. Kvin¬
nornas livsfrukter, som de under tusen
tysta försakelser och omsorger fött av kär¬
lek till livet, offras i hekatomber under
maktviljans och kontinuitetens jagger-
nautsvagn. Det är så, att det måste så vara
— invänder man; det är livets lag, som
skall härda och stålsätta och på samma

gång pröva och beveka hjärtan.
Men glömmer man månne icke, att vi

människor icke ständigt skola behöva leva
i förhållanden, vari vår tidigare omognad
klavbundit oss. Nya frälsande krafter kun¬
na och skola naturenligt utvecklas hos oss,
om vi med målmedvetet allvar vilja det.
Men det sker icke utan efter vårt fria val,
ty all högre utveckling är byggd på fri¬
het och hänsyn. Vi måste vilja fostra vårt
släkte till aktning för rättfärdighet och har
fått vår förnuft för att lägga fast grund
härför.
Då Sveriges kvinnor nu skola på nytt

överväga om medlen att taga sig ut ur

mörkret, torde man icke kunna påvisa nå¬
gon naturligare ledtråd härvid än den som

kan hämtas från föräldrars erfarenhet i
hemmen. Familjerna äro medborgarnas
groddcentra; och det ligger därför nära till
hands att förmoda, att de riktlinjer, som i

hemmen visat sig vara de i uppfostringsväg
säkraste, ock skola vara bärande för med¬
borgarnas större samliv i. statssamhället.
Erfarenheten i hemmen ådagalägger, att

den uppfostrare säkrast lagt grund för ett
barns framtida lycka, som lärt det att göra
rättvisa åt allt och alla. Ett rättrådigt sin¬
ne aktar sanning och ger utan tvekan även
åt hjärtats röst den plats, som tillbör. Det
låter ock ansvarskänslan naturligt och
fritt växa sig stark till strid för vad som
är sant, gott och rätt. Rättfärdighetssin-
net bygger sålunda på sanning och kärlek,
men innehåller dessutom något mera, som
manar oss att icke blott icke vara oss

själva nog, utan att ock i vår broder se
oss själva. Detta, som hittills i stort en¬
dast mödrar förmått i förhållande till sina
barn, är det sociala rättfärdighetskravets
grundval och skall med befriande styrka
varda mer och mer förstått, ju målmed¬
vetnare kvinnorna vilja se det som sin nya

speciella kulturuppgift att väcka och ut¬
veckla de ungas rättfärdighetssinne och att
göra allt för att även i det offentliga livet
bereda rättvisa åt alla.

Allt för länge har kristendomens starka
betonande av rättfärdighetsliv lämnats obe¬
aktat; måhända hava förutsättningarna
därför icke varit tillräckligt mogna förrän
nu i vår tid, i och med det, att kvinnorna
inträda som medansvariga i det offentliga
livet.

Liksom kärleken blir en kulturfrämjande
makt, först när icke längre känslan har
blott det egna jaget till sitt föremål, blir
rättfärdighetskravet det, först när jagets
förnuftskraft lyfter det utöver dess själv¬
begränsning och viger det till kamp även
för andras rätt.
Granska vi förhållandena i livet djupare,

måste vi inse, att intet står i fullare över¬
ensstämmelse med verklig statsnytta än en
medborgarnas fostran till att göra rätt¬
visa åt allt och alla.
På denna plattform skola efterhand flera

och flera mötas i gemensamt arbete för att
bereda alla fullmyndiga medborgare lika
rätt till delaktighet i ansvar och rådslag
för vårt folks och vårt lands bästa.
I samma mån som rättskravet blir en le¬

vande kraft i vårt sociala liv och däri får

göra sin insats, såsom exempelvis skett, då
kvinnan steg för steg beretts delaktighet i
medborgarrätt och lika arvsrätt med bro¬
der, skall en tjällossning av krafter från tu-
senden och åter tusenden inom vår svenska
folkfamilj, vilka ännu leva och mötas som

styvbarn, rikta vårt nationella samliv med
kraft, lycka och välsignelse.
Ett arbete för deta mål är de svenska

kvinnorna värdigt. De skola icke blott
söka sin rätt; de skola söka allas; — och
liksom deras skandinaviska systrar skola
de utan allt tvivel just så säkrast vinna sin
egen.

Marken för den nya sådden måste emel¬
lertid målmedvetet uppluckras; och detta
kan endast ske genom ett energiskt upp¬

lysningsarbete, som bereder insteg i de all¬
männa skolorna för social etik och i det
offentliga livet för en konsekvent och är¬
lig rättspolitik.
Förmena kvinnorna, att denna väg är dem

för lång, eller att de nu blott skola efter¬
sträva samma rösträtt, som vunnits av

männen, må de erinra sig, att den samhälls-
lycka, som de avse att genom sin delaktig¬
het i ansvar och rådslag skapa, icke kan
åvägabringas med mindre än genom för¬
verkligandet av det sociala rättfärdighets¬
kravet i stort. Och varje steg, som de re¬
dan nu taga på denna väg, för dem när¬
mare målet.
Må de icke heller låta sig skrämmas åv

påståenden, att rättspolitiken skulle bringa
statsrodret över i okunniga händer. Där
aktning för rättfärdighet lägges till grund
för folkets fostran, sker det icke; och mot
omogna och förhastade beslut kunna all¬
tid lämpliga konstitutionella garantier be¬
reda trygghet. Det får härvid icke heller
förbises, att själva den lika delaktigheten
i ansvar fostrar till besinning samt stär¬
ker och lyfter personlighets- och samhö¬
righetskänslorna, såsom så väl behöves
inom vårt folks nu så splittrade samhälls¬
klasser.
Konsekvent rättspolitik leder i övrigt
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icke till formell yttre likhet i villkor, med
förbiseende av duglighet och förtjänster,
men väl till lika rätt att efter personlig
förmåga göra sig gällande i statssamhället
utan hinder av enskilda oförtjänta före¬
trädesanspråk, liksom redan nu är fallet
inom familjekretsen. N. av E.
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Det väsentliga.
"Det bästa vi kunna göra

för fred i världen, är att
vinna rösträtt för kvinnor."

Anna Howard Shaw.

I år har gått tillända sedan världs¬
et bröt ut och ännn ha vi inte

epilog. Ännn ljuda nöd-
irån hemlösa människor, ännu
städer och hyar i brand, ännu

söner på slagfälten och
;es oskyldigt blod. Maktlösa ha
ttåse kulturens förstörelse och

flighetens förråande, som en pest
ät onda spritt sig från land till
förgiftat människornas sinnen,
i tat och ofrid, tills kvinnorna inte

kunde vara stumma vittnen till
Hodsntgjutelsen, utan samlades till
"Smärtornas kongress", som sam-

i Haag och från vilken ro-

fred ekade över all världen,
kvinnor, för vilka per-

och personliga önskemål
%dde mindre än intet inför den vån-
k och de fasor som hemsökte värl-
'4' ^era av dessa kvinnor reste från

land, utan att akta på mödor
vär, för det stora målet, det,
döende soldaten sett i en vi-
mödrarna bönfallit om, men

förgätit: frid på jorden
en god vilja.

6 har intet så som världskri-
rnas känsla av solida-

en lotsade hat- och hämnd-
fflellan de krigförande folken,

i att ? k°S var^e kvinna, som viss-
,ra mGirars söner stupade på

grvmf ag?ält' 'Det som skedde var
Hide 'iua fasail^t, att det bort-
ler t väsentligt som annars

^spiran/3" °C^ s*nnen- är den-
< Q ®°lidaritet, som kvinnor-

lä hand om och vårda, ochVi Tin 1» . VaJ-C

■*J.a infor begynnelsen»bets;
som

av ett
lar' ^äste vi, kvinnor i ett

mer ;[lni1 on^uter fredens välsig-
var!1 nag0nsin arbeta för vår

I"""""" Sr vi även komma att

fdöom den svagare har kvinnan varit den uröprungliga trälen ochbefinner 6ig ännu hoö alla råa nationer i detta tillötånd. Civi¬
lisationen har givit henne mänskliga och även borgerliga rättigheter
d. v. s. Ställt henne under lagarnas Skgdd. Men de politiska rättig¬
heterna, Som innebära att med eget öamtgeke bidraga till lagarnas
6tiftande, hava blivit henne av allmänna meningen förnekade, under
det den likväl medgivit undantag som kullkasta regeln. Eller huru
rimmar Sig medgivandet att kvinnan även kan intaga tronen, med
den allmänna grundsatsen, att hon i offentliga angelägenheter äger
ingen röst? Kvinnor finnas, som uppfyllt de högsta politiska plikter,
Som kraftigt bidragit att rädda Sitt fäderneöland. Varje rättskaffens
kvinna känner sina förbindelser även mot det allmänna och Visar

detta även under den mest obemärkta Verksamhet. Huru Skulle hon

ej även i avseende på den allmänna Välfärden äga rättigheter?
ERIK GUSTAF GEIJER.

förbättra villkoren för de krigförande
ländernas kvinnor.
Vad vi under det gångna året sett av

omätliga lidanden, av ödelagda lands¬
ändar och förtvivlade människor måste
sporra oss till mera arbete än någon¬
sin. Vi kunna lindra de sårades lidan¬
den, torka deras tårar och avtvätta de¬
ras blod, mätta dem som hungra och
organisera det sociala hjälparbetet,
men utan röstsedeln i vår hand är dock
detta arbete intet annat än ett sur¬

rogat för de reformer vi kunde få ge¬

nomförda; de äro kryckorna, som

aldrig knnna ersätta blodomloppet,
musklerna och rörelsekraften i en frisk
och ofördärvad organism. Över oss re¬

gerar dock godtyckligheten, vi få vara
med om att hjälpa i stället för att före¬
bygga, och den som tror att rösträtten
kommer att tillfaHa kvinnorna som en

skänk för deras sociala arbete, begår
med all säkerhet ett logiskt felslut.
Den som inte kämpar för sin rätt, får
nöja sig-med den bråkdel av rätten
som fallit på hennes lott, och när kri¬
get är över och kvinnornas insats i
det sociala arbetet fått sitt erkännan¬

de, då komma männen att framdraga
nya skäl för olämpligheten av det fuHa
medborgarskapet.
Därför gäller det för kvinnorna att

stärka sina organisationer så att de
till sist bli obetvingliga. Det sista året
har medfört en social förskjutning,
som man för några år sedan knappast
skulle trott vara möjlig.
I de krigförande länderna är det

kvinnor som nu bekläda mäns poster
och ämbeten och de ha därigenom nått
en position, från vilken de inte mer
knnna drivas tillbaka. På ett synner¬

ligen erkännansvärt sätt ha kvinnor

i England och Tyskland förmått att
jämsides med sitt sociala arbete även
arbeta för rösträtten. De ha aldrig tap¬
pat blicken för det väsentliga och bor¬
de icke detta, mer än något annat, bli
oss en sporre under den kommande
vintern.
Vi äro ännu för få. Vi måste vårda

solidaritetskänslan och tvinga de mån¬
ga, som gått förbi oss med likgiltig¬
het eller hån att inse, att medborgar¬
skapet, rätten att utöva sitt inflytande
på landets styrelse, är enda medlet och
enda möjligheten, när det gäller att
skapa bättre och lyckligare livsförhål¬
landen för människorna.
Det sociala hjälparbetet blir aldrig

annat än nya klutar på en gammal
klädnad, så länge inte reformarbetet
bygges upp från grunden.
På sommarmötet i Huskvarna var

det en glädjande företeelse att se så
många unga ansikten bland rösträtts¬
kvinnorna. Det är ungdomen som skall
rycka in under fanorna och med sitt
friska mod och sin käcka tro hjälpa
till att lägga grunden för det tillkom¬
mande. Rösträttens mål är ju att göra
mänskligheten lyckligare och bättre
och låta samhällsmoderligheten kom¬
ma till sin rätt. Varför skulle då ung¬
domen saknas här, när dess ideella tro
så många gånger förr hjälpt en rätt¬
färdig sak till seger.
Det gångna året har mer än någon¬

sin gjort oss medvetna om alltings
samhörighet och lärt oss inse hur in¬
timt förbundna hem och samhälle i
grunden äro och visat att den ensidigt
maskulina kulturen gått mot sin under¬
gång, därför att den inte varit förhun¬
den med rättfärdighet och människo¬
kärlek.

Kooperationen, freden och
kvinnorna.

Att kooperationen till själva sitt väsen är
en befrämjare av fred mellan folken, fram-
hålles ofta. Nu bevittna vi också att denna
rörelse, jämte kvinnorörelsen, är bland de
ytterst få, som förmått upprätthålla sin
internationella karaktär trots världskriget.
Nedanstående fredsresolution, som utgått
från den kvinnliga kooperativa agitations¬
kommittén i Österrike, och undertecknats
av kooperativa kvinnoorganisationer i Eng¬
land, Holland och Schweiz, är ett samfällt
bevis på kooperatörernas och kvinnornas
fredsvilja. Den lyder i någon förkortning:
"Kooperativa kongresser i hela världen

ha städse högtidligt förklarat, att känslor
av brödraskap och solidaritet förbinda värl¬
dens alla nationella hrodersorganisationer.
Kriget har väl avbrutit den kooperativa

Internationalens hjärtliga förbindelser, men
det har icke förmått att förkväva känslan
av internationell solidaritet. Liksom krig i
allmänhet kan kallas en fortsättning av po¬
litiken, ehuru med andra medel, så är detta
världskrig en fortsättning av den ekonomi¬
ska kampen, ehuru med politiska och våld¬
samma medel. Vår rörelse är grundad på
principen att ersätta denna världskamp
med samarbete, konkurrensen med koopera¬
tion — själva dess väsen är fred och en¬

dräkt.

Kapitalismen är grundad på principen
om utsugning och konkurrens. Den som tjä¬
nar kapitalismen, vare sig som arbetare
eller köpare, måste betala densamma den
största tribut. Den som deltager i denna
kapitalistiska utsugning, kan blott genom
konkurrens vinna möjlighet att rikta sig.
I industriens konkurrens med hantverket
är det kapitalstyrkan som triumferar; i
konkurrensen med den utländska industrien
och handeln är det de resp. ländernas fi¬
nansförmåga, som blir avgörande, och na¬
tionernas konkurrens om marknaden var

ytterst världskrigets orsak.

De kooperativa organisationerna däremot
vilja i det egna landet ohehövliggöra kon¬
kurrensen samt låta fritt varuutbyte, ostört
av skyddstullar och handelskrig, träda i
stället för konkurrensen mellan folken.
Kooperatörerna vilja avvärja själva de
grundtendenser hos det ekonomiska livet,
vilka hava iett till världskriget, och de
hålla lika orubbligt som tillförne fast vid
principerna om internationell fred och soli¬
daritet.

Ännu mer än denna organisations män
äro emellertid dess kvinnor beredda, att
också under pågående krig förbliva sina
gamla ideal trogna, och alla de hinder till
trots, vilka världskriget upptornat mellan
nationerna, räcka varandra händerna för
att tillsammans verka för fredens återupp¬
rättande.

De kvinnliga kooperatörerna i Storbri¬
tannien, Holland, Österrike och Schweiz till-
ropa alla länders kvinnor: Verka för fre¬
den, arbeta outtröttligt för att de inter¬
nationella förbindelserna, icke endast bli
bestående, utan allt hängivnare omfattas
av våra kamrater i alla länder, på det vi
må hjälpa att påskynda slutet på den folk-
mördande kraftmätningen samt bevittna
återuppståndelsen av idealet, folkens in¬
bördes solidaritet."

Ännonsera i Rösträtt iför Kvinnor.
!? ^ % rabatt °)f texten> ^ öre & textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 '/, rabatt,flatiim till Rösträt/f" -p- • ^ ra^att- För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-«„^....yinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. För annonsavdelningen: Rikstel. Norr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9 f. m. och 7 e. m."■"■■■■■■■■■■■■■B
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I fyra amerikanska stater skall omröst¬
ning om införande av rösträtt för kvin¬
nor äga rum innevarande höst nämligen i
Massachusetts, New Jersey, New York och
Pensylvania. Man får en föreställning om
den kvinnliga rösträttsorganisationens ar¬
bete, då man hör att ensamt i staden New
York hålles omkring 100 rösträttsmöten var¬
je afton, och att från huvudkvarteret har
sedan i februari en million flygblad utsänts.
I ett av huvudkvarteret upprättat lunch¬
rum, som icke bara inbringar pengar utan
också proselyter, ha icke mindre än 14,732
25-cents luncheons serverats sedan i fe¬
bruari.

Professor Whitney, som förut tillhört uni¬
versitetet i Kalifornien, men numera är bo¬
satt i New York, rekommenderar alla "an-
tis" att tillbringa sin semester i Kalifor¬
nien, där kvinnorna haft rösträtt sedan
1911, de skulle då snart bli omvända.
Rösträtt för Kvinnor har redan omnämnt,

hurusom den danska rösträttsveteranen fru
Jutta Bojsen-Möller till minne av den 5
juni planterat en rösträttsek på Himmel-
hjerget. För att visa sin samhörighet med
Danmarks kvinnor har Tyska kvinnoröst-
rättsförbundet, vars ordförande är doktor
Anita Augspurg, förklarat sig också vilja
plantera en minnesek i Danmark, men, då
detta kan äga rum först fram på hösten, ber
förbundet de danska kvinnorna till dess ut¬
se en lämplig plats. Initiativtagarna hop¬
pas själva få överbringa trädet och vara
närvarande vid planteringen.

I en serie artiklar i Times under rubri¬
ken Besök hos fienden ger en "Neutral åskå¬
dare" sitt erkännande även åt de tyska
kvinnorna, vilka han förklarar utgöra en
av de förnämsta källorna till nationens
styrka. Oaktat de i stort sett äro oorgani¬
serade, heter det, och ovana vid offentliga
plikter och utan politisk träning, hava de
lärt att tänka och handla för det allmän¬
nas väl; männens utkommenderande i mi¬
litärtjänst betecknar en vändpunkt i deras
liv.

I England samlas underskrifter under en
kvinnopetition till drottning Wilhelmina
av Holland med begäran att drottningen
vid de blivande fredsunderhandlingarna
måtte framlägga förslag om en internatio¬
nell överenskommelse mellan staterna, om
ordnande av alla framtida tvistefrågor på
fredlig väg. Bland undertecknarna mär¬
kes mrs Despard, ordförande för the Wo-
men's Freedom League.

Genom telefonens införande i Turkiet har
ett betydelsefullt steg tagits på kvinnofri¬
görelsens väg och ett nytt arbetsfält öpp¬
nats för de turkiska kvinnorna, som visat
sig så dugliga som telefonister, att nästan
allt arbete vid telefonen nu ligger i kvin¬
nornas händer och även chefsposter anför-
trotts dem. Men något som icke passar
för det nya arbetet är den traditionella
slöjan. Telefonisterna ha också erhållit
myndigheternas tillstånd att avlägga den¬
na och i stället använda en vit schal som

huvudbonad.

Drottning Margareta och Fredrika Bremer.
Ett par statyfrågor.

Dansk Kvindesamfunds Faellessty-
relse har beslutat sätta sig i spetsen för
en insamling bland Danmarks kvinnor
för resande av en ryttarstaty av drott¬
ning Margareta till åminnelse av kvin¬
norösträttens seger i Danmark. "Om
70,000 danska kvinnor giva 1 kr. var,
är uppgiften löst, ocb ingen bar av
denna anledning blivit bragt till tig¬
garstaven, trots dyrtid ocb världskrig",
säger förslagsställaren, fru Gyrithe
Lemcbe, i Kvinden og Samfundet.
När skola svenska kvinnor få sin

Fredrika-Bremer-staty? Skola de få
resa den till minne av sin rösträttsse¬
ger och när skall det bli?

JL-B. JOHN V. L0F6BEN & C:« Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Kungl. Hoöeverantör ■

Rikst. 4» Fredsgatan 3, Stockholm.
Siden-&Ylle-Klädningstyger

A. T. 50 48 prover t. landsorten sändas gratiso. franco.

Medeltidskyrkan ock kvinnan.
"Kvinnan, som du bar givit mig,

besvek mig, så att jag åt", lydde det
första försöket till en ursäkt, varom
historien har något att förmäla. Men
den första ursäkten har haft långa ra¬
der av andra i släptåg, utan att efter¬
följarne kunnat göra anspråk på den
bittersta originalitet. Adams söner ba
alltid skyllt sina .olater på kvinnan,
mest öppet ocb ohejdat kanske under
medeltiden, då deras enda läromästare,
kyrkan, åtog sig besväret att skaffa de
nödiga formlerna. Härom får man all
kunskap man kan behöva genom en i
år utgiven, mäkta rolig bok av profes¬
sorn i kulturhistoria i Helsingfors,
Hjalmar Crohns. Den borde egentli¬
gen haft ovanstående titel med något
förtydligande tillägg möjligen, men
bar nu tyvärr fått den ur tidningssyn¬
punkt något anskrämliga: "Legenden
och medeltidens latinska predikan och
'exempla' i deras värdesättning av
kvinnan."* Det är skada, ty den skulle
eljest kunnat framkalla riktiga högti¬
der av skratt, åtminstone hos den al¬
drig så litet latinkunniga allmänbeten;
den är nämligen till följd av sin nå¬
got delikata uppgift mera latinspäc-
kad än vad som för en realstudent vo¬
re behagligt, ocb jag kan tillägga, att
den inte heller är riktigt lämpad för
högläsning i vilken familjekrets som
helst. Detta betyder emellertid ingen¬
ting nedsättande; boken bör säkerli¬
gen till det gedignaste, som den veten¬
skapliga forskningen i medeltidens
kulturhistoria bar att uppvisa, ocb nog
bar även den, som är mer beläst på
området än undertecknad, bär mycket
nytt att inhämta.
Författaren börjar med ett citat

från Harnack: "Man kan i våra da¬
gar inom protestantismen svårligen
göra sig ett begrepp om den betydel¬
se askesen haft i 4 ocb 5 århundra¬
det e. Kr., om huru den behärskat
människornas fantasi ocb tankelivet
i hela dess vidd. I grund och botten
var det därvid fråga om ett enda:
avhållsamhet från sexuella förbindel-

Eller som Crohns formulerar det:ser.

"kampen mot rasens ande är för den
kristne bjudande plikt, jungfruligbe¬
ten dygdernas blomma." Boken avser
nu att visa bur denna idéströmning un¬
der medeltiden påverkat den allmänna
uppfattningen och "lyckats vidmakt¬
hålla en opinion, stor nog att leva kvar
också inom den protestantiska värl¬
den", ocb detta fast denna icke skrivit
askesen på sitt program. Slutligen bur
med föraktet för släktuppehållelsen ock¬
så följde föraktet för kvinnan som
"det lägre könet". Författaren vore na¬
turligtvis icke den allvarlige veten¬
skapsman han är, om han icke på sam¬
ma gång påpekade bur denna sist¬
nämnda uppfattning funnits långt före
kristendomen ocb bur å andra sidan
kyrkan både medfört relativ frihet för
kvinnan ocb bidragit till det sedliga li¬
vets renande. Men det kvarblivande to¬
talintrycket av hans bok blir dock, att
den katolska kyrkan under medelti¬
den på samma gång genom sin popu¬
lära uppbyggelselitteratur givit riklig
spridning åt den uppfattning av kvin-

* Förlagsaktiebol. Söderström & Comp.,
Helsingfors. IV & 244 sid. Pris kr. 4: 25.

nan, som än i dag bestämmer skämt¬
tidningarnas billiga kvickheter.
Prof. Crohns material bar varit dels

helgonlegenderna, dels den mycket rik-
baltiga medeltida predikolitteraturen,
inte bara de otaliga handskrivna postil-
lornä, utan också de för predikanter
avsedda "exempelsamlingarna". Dessa
voro "uppbyggliga" ocb "sedelärande
berättelser", till för att på samma gång
hålla åbörarne vakna och låta prästerna
slippa bereda sig ocb få "sova lugnt";
en av dessa, med register omsorgs¬
fullt försedda samlingar hette verkli¬
gen "dormi secure!" Här utmålas
jungfruligheten överallt som "dygder¬
nas ädelsten, änglarnas syster, kyrkor¬
nas fackla, själarnas ljus", och sjunger
man äktenskapets lov, är det endast
för så vitt det kan skänka oss ett jung¬
fruligt släkte, eller som det på kyrko¬
fadern Hieronymus' granna språk be¬
ter: "Jag väljer rosen ur törnena,
guldet ur stoftet, pärlan ur snäckan."
— "Giftermålet är en kort glädje och
ett långvarigt elände", ocb håller man
predikningar därom, så är det, för att
man måste göra det bästa möjliga av
ett naturförhållande, som man ändå
inte kan slippa ifrån, om kyrkan skall
kunna få nya medlemmar. Men att det
är männen, som ensamma hållit alla
predikningar i världen, det förklarar
bäst det faktum, att de förmaningar de
innehålla nästan uteslutande rikta sig
till kvinnorna, såsom de både fysiskt
ocb psykiskt sämre funtade. Medelti¬
den hade en fysiologi för sig själv,
ocb den lärde, att kvinnans kropp, "så¬
som mera vätskehaltig", också var me¬
ra njutningslysten — därför är det all¬
tid kvinnan, som är den förförande par¬
ten, mot vilken man måste härda sig
genom kallt vatten, bön ocb arbete.
"Från hjässan till fotabjället finnes bos
kvinnorna icke ett ställe, som icke är
en snara för ögonen; att röra vid dem
är liksom att röra vid en skorpion,
ocb en vacker kvinna är ett tempel,
byggt över en kloak." Man bör inte
önska sig en vacker hustru, emedan det
är svårt att vaka över vad alla tycka
om, och icke en ful, emedan det är
föga glädje att äga vad ingen frågar
efter. "Den urgamla saminanställnin-
gen 'vin och kvinnor', säger författa¬
ren, "som så kärnfullt ocb eftertryck¬
ligt rubricerar den ena hälften av män¬
niskosläktet som njutningsmedel för
den andra vid sidan av alkoholen, åter¬
finna vi också bär."
I medeltidspredikans syndaregister

för kvinnan finna vi också massor av

gamla bekanta, t. ex. käringen mot
strömmen, hustrun, som kröp in i ug¬
nen, därför att mannen förbjudit det,
ocb därför naturligtvis blev ihjälsla¬
gen, kvinnan, som plundrat en ung
riddare på hans dräkt ocb sedan grät,
därför att bon inte också tagit skjor¬
tan av honom! Det är, som vi se, rike¬
domar av nya bevis på folksagans
vandringar genom kyrkans förmed¬
ling från Österlandet ocb antikens
värld till vår egen. Kvinnans behag¬
sjuka är här som överallt det omtyck¬
ta temat. Man skulle lättare kunna
rengöra ett stall på tjugufyra hästar
än en dam blir färdig med sin toalett;
deras släp är åkdon för smådjävlar,
ur kläderna kommer malen ocb av
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kvinnorna mannens synd.
kvinnan någon gång beröm] vüket Jså händer, så hämtas det urW
samling av asketiska och försakar
hjältinnor: "våra dagars kvinnor i
helt annorlunda", säger predikanten.
Legenden saknar emellertid inte \

poesi, ibland fasaväckande och 1®
i sin skildring av det självtagna»
tyrskapets hjältemod, ibland
drastisk humor i utmålningen ay fe
fruktlösa kampen mot "rasens
alltid med den naivitet, som gör
tiden så rörande även i dess värsh
vidskepelse ocb sinnlighet. Här
vi eremiten, som möter sin mor a
dast med slutna ögon, emedan bit
nans anblick är farlig, eller
le prästen, som förfärad rusar upp ti
sin dödsbädd, emedan hans syster It»
nat efter hans hjärteslag.
träffa vi också på den
abedissan, som när den unga
första gången får se en get, säger her
ne, att det är en äldre kvinna, si
vat i världen: "När sådana bli
la, få de horn ocb skägg." Det
har många variationer, bl. a. i
rien om den unge munken, som i
vandring med sin fader, eremiten, ii:
första gången möter några
ocb på sin förundrade fråga
svar, att det var gäss, och
hemkomsten sätter sig att
sin tarvliga mat, emedan han

ville ha en gås, "bara enna

Temat går också igen i berättelsen ::
den fjärran från världen
prinsen, som äntligen skulle få se é
lära sig något. Man visade
"höviska kvinnor ocb fagra,
klädda", faderns skatter, hästar«
vagnar, ocb nämnde alla ting *
namn, men om kvinnorna sade
"de äro djävlar, som svika och
männena." Resultatet blev
att när kungen frågade sin son fl
han mest tyckte om av det han»
gossen utan tvekan svarade: M
intet utom djävlarna, som svika *
nena — mer åstundar jak dem än i
det andra jag haver sett."
"Du driver ut naturen med

men bon kommer alltid tillbaka
de visa gamle. Och så koin
mationen ocb gjorde äktenskaps -
en samhällsplikt och kvinnan
slags nödvändighetsvara för^ ^
visserligen lite drastiskt även
inte obetingat vördnadsfullt, me
bättre ocb sundare än att kaiia^
djävul. Ocb så kom vår egen
kravet på den individuella
ocb det andliga kamratskape
makarna. Här kommer tu
plikt ocb folkhälsa något annu
skönbetens solglans överre
inför vilket det förgänglig
allmängiltighet dock bara
bol av något högre. ^fflttningaT
Prof. Crohns egen fPatDSOlso

"kvinnan" är tydlig 0 , ' en der
redan sett av ett par ocl ' aTft
framgår också i sin man ^ ^
retalet, där han främst oer8gttlil
stru, som varit honom
hjälp vid det krävande ai
ocb stort". v .» girns f
Tillsammans med irju^ »Det ^Tillsamman» TAnk

omordentligt intressan
liga skrinet", bildarAAettiäo-lpdriing i studierträfflig vägledning
tidens själsliv. Lydia_

RIING ANTON BRÖDENS JURIDISKA BYRA
Allm. Telefon 2016« 68 VÄSTERLÅNGGATAN 68, STOCKHOLM. Rikstelefon 144 68.
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STOCKHOLM
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ek mahogny, valnöt samt andra
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Flyglar, Pianinon
4 orglar i konstruktion och kvalité oöver-
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Hos världsrörelsens ledare.
Av Helene Berg.

Ur den danska tidningen Kvinden og
Samfundet hämta vi följande skildring av

ett besök, som en av de ledande danska
rösträttskvinnorna, fröken Helene Berg, ny¬

ligen gjort hos mrs Chapman Catt i hög¬
kvarteret i New York.

I tjugonde våningen i n:r 303 på
Fifth Avenue i New York har staten
New Yorks kvinnorösträttskampanj
sitt huvudkvarter. I en lång rad kon¬
torslokaler — ej mindre än 13 — sitta
kvinnor och arbeta dag efter dag, från
morgon till kväll, på detta enda: att
göra allt som står i människomakt^
allt som står i kvinnors makt för att
vinna seger i staten New York i år.
Den 2 november är den stora dagen,

då frågan om kvinnorösträtten skall
föreläggas de enväldiga manliga väl¬
jarna i denna stat. 1,900,000 män skola
denna dag avge sin röst för eller mot
kvinnans rösträtt.
Och i medelpunkten för denna verk¬

samhet sitter Amerikas populäraste
kvinna, den över allt i världen, även i
Danmark, mycket beundrade och myc¬
ket älskade Carrie Chapman Catt.
Då heslut fattats öm rösträttskam¬

panjen, valde man henne till dess ord¬
förande. Helt naturligt. Hur skulle
man kunnat få någon bättre? Hon är
den födde ledaren; det veta alla, som
följt hennes arbete som den internatio¬
nella kvinnorösträttsalliansens ordfö¬
rande.
Hissen har fört mig upp genom de

20 våningarna (i mitt stilla sinne tac¬
kade jag hissens uppfinnare för att jag
slapp att gå uppför trapporna. Emel¬
lertid hade man väl knappast byggt
20—30 våningars hus, om ej hissen exi¬
sterat först), och nu sitter jag i ett
stort, ljust arbetsrum med en hänföran¬
de utsikt över*tak, torn och broar; hit
upp når icke gatubullret, det är all¬
tid en god sak hos skyskraporna. På
alla väggar hänga kartor och planrit¬
ningar; på bord, stolar och golv ligga
massor av trycksaker, mitt på golvet
står ett jätteskrivhord belamrat med
papper. Här är det centrum, varifrån
alla rådar löpa ut, och här sitter mrs
Chapman Catt som den som har mest
bråttom mitt i all brådskan och ändå
så oföränderligt lugn. Intet kan störa
hennes jämvikt eller den stillhet, som

alltid och oföränderligt år efter år
vilar över henne; människor komma
och gå, frågor ställas oupphörligt till
henne; i varje ögonblick måste hon
fälla ett avgörande. Men hon förlorar
aldrig tålamodet; hon ser på allt och
alla med samma lugna, milda blick,
talar långsamt och väl överlagt, är lika
vänlig, nästan kärleksfull, mot alla.
Hon börjar vårt samtal med att be

mig framföra hennes varmaste lyck¬
önskningar till de danska kvinnorna.

— Det var för mig en stor missräk¬
ning, om också inte överraskning, då
kriget, som avbröt så mycket gott och
nyttigt arbete i världen, också avbröt
arbetet på grundlagssaken i Danmark.
Det blev därför en stor och glädjande
överraskning, då arbetet åter togs upp
i mars. Icke endast, om också först och
mest, för kvinnorösträttens skull, men
också därför att det gjorde gott att se
att det dock fanns en plats på jorden,
där man satte sig emot att stå stilla
eller gå tillhaka; där man ville fram,
även under de svåraste förhållanden.
Jag har alltid älskat Danmark; nu

älskar jag detta lilla land i norden
mera än någonsin.
Säg det till era landsmän.
Nu blir det nästa att se hur de dan¬

ska kvinnorna använda sin röst¬
rätt
När komma kvinnorna i alla Ameri¬

kas Förenta stater att stå vid sidan
av sina danska systrar? frågar ni. Ja,
här i staten New York skall det av¬

göras den 2 november i år, om denna
del av Amerikas kvinnor skall nå fram
till den punkt, där våra danska systrar
nu stå, eller om vi fortfarande skola
använda krafter, energi och pengar på
att kämpa för vår första medborgar¬
rätt i staten i stället för att använda
dem till att arbeta för statens framsteg
och utveckling.
Som aldrig förr sätta vi denna gång

in alla krafter, som vi kunna väcka
och vinna för vår sak och som vi kun¬
na uppbåda inom oss själva.
Hela staten är delad i kampanjdi¬

strikt; tusentals möten hållas runt om¬

kring i alla städer och mindre samhäl¬
len; i samlingslokaler, på gatorna, i
verkstäder, på fabriker och överallt
där vi kunna komma åt. Massor av

advokatfirman ft^EHG„och SCHRODEH
Luntmakaregatan 7 (hörnet av

FAMILJERÄTT
(Arvs- och Äktenskapstvister, Boskillnader
Testamenten) samt övriga juridiska uppdrag.

FERM EXPEDITION. MODERAT ARVODE.

trycksaker skickas ut i en ständig
ström, tidningarna innehålla nästan
dagligen artiklar antingen för eller
mot. Motartiklarna ombesörja våra
motståndare, men också därigenom
agiteras det. Den betydelsefullaste agi¬
tationen är emellertid kanske den, som
sker genom besök i hemmen. 5,000
kvinnor gå varje dag, två och två,
från hus till hus och tala med varenda
man, som den 2 november skall avge
sin röst för eller mot kvinnorösträtten.
Av alla valmän fordras ett bestämt
svar, och alla bokföras under en av de
tre rubrikerna: anhängare, motstån¬
dare eller likgiltig. Hos motståndarna
och de likgiltiga kvarlämnas litteratur,
innehållande siffror och fakta från de
stater, där kvinnor äga politisk röst¬
rätt.
Hela vårt agitationsarhete är klart

och fast organiserat in i de minsta de¬
taljer. Vi ha 20 organisatorer i arbe¬
te; hela staten är uppdelad mellan dem,
och de resa oupphörligt omkring och
organisera lokala rösträttsföreningar
till kampanjstationer, varifrån agita¬
tionen kan föras ut i var vrå och nå
vartenda hus och varenda valman.
Den 12 oktober skall en jätteparad

genom New York äga rum, och den
skall kulminera i ett imponerande
massmöte.
Vi få god hjälp av männen; vi ha

många anhängare bland dem, de hjäl¬
pa oss med möten, med tidningsartik¬
lar, med agitation på tåg och i spår¬
vagnar på väg till och från sitt arbete
och på många andra sätt. De hjälpa
oss även ekonomiskt. Våra flesta och
största bidrag komma emellertid från
kvinnor.
Vi ha nu fått in 150,000 dollars till

vår rösträttskampanj; därav inflöto
15,000 dollars vid ett enda möte här i
New York, där över 1,000 aktiva delta¬
gare i kampanjen voro närvarande, till
största delen kvinnor.

— När så stora insatser gjorts, må¬
ste segern vara viss.
Mrs Chapman Catt sluter läpparna

tätt och ser ut som en sfinx.
— Vad vi ha mot oss?

lia och - rösträtten.
Av Maud Bell.

från engelskan av

Ellen Wester.

jag var borta härom dagen och
Me någonting att läsa, var jag
Aad att taga till de dramatiska ar-

J®a av en författare från 1600-talet,var i ropet på sin tid — en viss
'am Shakespeare. Då jag läste

jagiä/le®Pi~ och jag kan säga, att
i°rr ~~ ^ev jag slagen averna hos hans kvinnotyper, så

J^^aas-plats-är-i-hemmet",ramstallas av senare författare.
klär sio.: ?sajknda» till exempel, som
"'för att -°ck vidkyxor och drar
% visar abV"1 lycka. .med en glädje,
N och v ? Tar hrött på livet vid

är Vingta?e efter ett skämt,
aniandp 1 \ skePPsbruten på en

^ däktine- H 'i raed sln ende manli-
ü*derSÄJ £tan ,??nn'n«a.r'—u TT , penningar,
!Utan samiQlg ^ ^dga tid att grå-
f1^ att hon m"Slnae.'krafter' och inse-Se> gör hnu förtjäna sitt uppe¬
fter och vU?P ea p*an' klar sig^tan och rrJ![;,a1r ,s*tt nya liv, utan
^seklets hjältin f mock nitton-1111 Her fin ?kullo ha gråtit sig
^attacker L f^ningsanfall och!S>iÄ* ,ha denfndighetemn ^ ratta sig efter

ått lungsot pH skulle tm sist
fespeares unga fl-rirakat 1 olycka-nga thekor äro fullkom¬

ligt i stånd att taga vara på sig själva,
och de ha ögonen öppna för det onda i
världen. De se det med kloka, klara
ögon, och med ett enda undantag leka
de ej med faran. Detta enda undantag
är Ofelia, och hon är också den enda
av Shakespeares hjältinnor, som inte
kunde hjälpa sin älskade i hans besö-
kelses stund. Dock har Ofelia en ur¬

säkt; till och med Portia, Brutus' maka,
tillskrev sin själsstyrka den omstän¬
digheten, att hon haft en "sådan far
och en sådan man", varemot Ofelia
hade särskild otur med sina manliga
anhöriga. Hon synes ha varit moder¬
lös — i hela» stycket nämnes ej hennes
mor — och uppfostrats av sin far —

"en ledsam gammal narr", — och den
obehaglige unge mannen, hennes bror
Laertes, utan att ha haft en enda god
kvinna till vän. Ty drottning Gertrud,
som höll av henne, kunde inte ha nå¬
got särskilt gott inflytande på en upp¬
växande flicka. Således växte den
"vackra Ofelia" upp, självmedveten
och mognad i förtid och med en för
hennes ålder icke vanlig kunskap om
kärlekens avigsida. Den enda ljusa
sida jag funnit hos henne är hennes
ord, då Laertes orerar om Hamlets an¬

tagligen vanhederliga avsikter och hen¬
nes plikt att taga sig i akt. Hon sva¬
rar då:

— men mm bror,
gör ej som vissa slemma präster göra,
som visa brant och törnig väg till himlen,
men gå som liderliga sällar själva,
ej aktande sitt eget råd.

Varpå den odräglige pedanten sva¬
rar:

O, var lugn för mig.

På det sättet blev Ofelia avspisad,
och hon hade allt för väl lärt sig sin
plats för att våga protestera mot sin
fars och brors misstro till Hamlets
kärlek. Jag undrar, vad Beatrice skul¬
le ha gjort i så fall? Om man befallt
henne att återsända sin kärastes brev
och inte tala med honom mera, skulle
hon ödmjukt ha svarat: "Jag skall ly¬
da min herre'*? Jag tror det inte. Att
döma av vad man vet om den damens
slagfärdighet, skulle det ha blivit en
ganska skarp tvist. Men Ofelia gör
som man befaller henne och återsänder
Hamlets brev utan ett ord eller en rad,
som visa att hon gör det av tvång, att
hon alltjämt litar på honom och att
hon, fastän hennes tillit ej kan ge sig
uttryck, dock

tror som förr hon trott,
fast lydnad nu är hennes lott.

Hon måste ha känt honom mycket
bättre än hennes far gjorde och åtmin¬
stone lika väl som hans mor, vilken
trodde att hon "skulle ha blivit min
Hamlets hustru", och man kan med
skäl undra, om hon var lika förvånad
som hon låtsade, då följden av de till-
bakaskickade breven blev, att Hamlet
kom till den kammare, där hon satt
och sydde. Om han där funnit en star¬
kare kvinna, hur olika skulle då inte
hela dramat ha utvecklat sig. Ofelia
var ej klok nog att inse, att hans ga¬

lenskap var låtsad; hon lät sig be¬
dragas av de nedhasade strumporna
och den övriga förklädnaden, som inte
skulle lurat Perdita i fem minuter, och
varåt Beatrice skulle haft svårt att
låta bli att skratta. Inte heller hade
hon nog fantasi för att sätta sig in i
det förfärliga i hans tillstånd, om det
varit verkligt; hon kände endast att
detta var en ny hyllning åt hennes be¬
hag och skyndade sig genast att berät¬
ta det för sin far och att låtsas mera

förfärad än hon verkligen var. Det är
så kvinnligt att vara rädd, men det
var kanske inte Ofelias fel utan hen¬
nes otur, att hon var så enfaldig, men
hur olika hade det inte varit, om Ham¬
lets kärlek varit annorlunda? Han
kom till henne, bekymrad, osäker, full
av oklar skräck, nära att fatta stora
heslut, i behov av sympati och visa
råd, och han fann en flicka, vars enda
tanke var den, att hon var vacker nog
att förvrida huvudet på en prins.
Desdemona skulle ha lockat hela hi¬
storien ur honom och aldrig låtit ho¬
nom se, hur hon ryste därvid; han skul¬
le ha vetat, att hon stod vid hans sida
i den onda tiden som i den goda. Lady
Macbeth skulle, då hon sett hans tve¬
kan, hans tvivel, den ångestfulla obe¬
slutsamheten i hans sinne, ha planerat
för hans framtid, innan han lämnade
kammaren, och skulle ha sett till att
han genomförde dessa planer. Som det
nu var, "forskade han så skarpt uti
Ofelias anlet, som ville han det måla",
och då han ej fann vad han sökte,
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Svaret kommer med en för henne
mycket ovanlig snabbhet och häftig¬
het.

— Allt vad som finns av last i denna
stat. Alla rusdrycksintressets krafter,
och de äro utomordentligt starka i po¬
litiskt avseende i detta land; alla som
fabricera, sälja eller på annat sätt ha
fördel av största möjliga alkohol för¬
brukning. Prostitutionen och vita slav¬
handeln är mot oss. Okunnighet och
dumhet är mot oss —

Vårt samtal avhrytes tvärt. Vagnen
väntar, som skall föra mrs Chapman
Catt till stationen, varifrån det här av
på en snälltågsresa till alla de viktiga¬
ste punkterna. Där vänta henne an¬
strängande dagar. Varje dag resor,
kommittésammanträden och mycket
annat, varje afton offentliga möten.

— Tag vara på er själv. Kom ihåg,
att efter den 2 november och efter kri¬
get kommer den internationella allian¬
sen att åter kräva ert arbete och er
personlighet. Efter alla de nederlag in¬
ternationalismen lidit i denna förfärli¬
ga krigstid, blir den, som kan arbeta
på att hela det söndrade, en välsignel¬
se i världen. *

Hon vinkar ett ja och ett löfte, och
så försvinner vagnen i gatans buller
och trängsel med den kvinna, som mer
än de flesta har gåvan och kraften att
sammansmälta det till synes oförenli¬
ga och att få harmoni och sympati att
växa.

Från vår läsekrets.

Kvinnor såsom läroverkslärare.

Undertecknad liar med stort intresse ta¬

git del av de inlägg i ovanstående ämne,
som förekommit i Eder ärade tidning och
nu senast av Gulli Petrinis, den 15 augu¬
sti införda harmfyllda bemötande av över¬
styrelsens yttrande. Utan att vilja gå in
på förf:s resonemang i övrigt, är det en

passus, vid vilken även en icke fackman
måste stanna. Det heter:
"Utlåtandet gör i sin helhet med sitt

myckna prat och sin ohöljda partiskhet ett
rent pinsamt intryck, och den enda slutsats
man kommer till vid genomläsningen är:
vi måste laga att vi få åtminstone ett
kvinnligt läroverksråd."
Är detta verkligen den enda slutsats man

kommer till? Den slutsats undertecknad
och säkert många med mig kommer till är:
vi måste laga att vi få rösträtt.
Då man hör, vad det betyder att kvin¬

norna äro väljare, och hur detta inverkar
på deras ställning på alla områden i de
länder, där kvinnorösträtten är genomförd,
kan man icke tro annat än, att om kvin¬
norna hade rösträtt i Sverige, skulle nå¬
got sådant som de nu pågående försöken
att förfuska 1909 års grundlagsändring vara
en ren omöjlighet.

Självförsörjande och rösträttskvinna.

Barnmorskan

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda plagg för

den nyfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffär
UMEÅ.

Föreningsmeddelande.
Sigtuna F. K. P. R. hade den 25 juli an¬

ordnat offentligt möte med föredrag av fru
Ella Billing från Stockholm. Fru Billing
talade över "Då fosterlandet kallar" och
framhöll, huru särskilt de allvarstunga
tider, som vi nu leva under, ställa stora
krav på kvinnor såväl som män, att kvin¬
norna utan knot påtagit sig de bördor som
fosterlandet behövt pålägga dem, men att
de också fordra, att fosterlandet skall anse
dem som fullmyndiga medborgare och ge
dem de rättigheter, som följa därmed. Den
ganska talrika publiken åhörde med stort
intresse fru B:s framställning, som säkert
gjorde god verkan på dem, som kanske
förut stått tveksamma inför kvinnoröst¬
rättsfrågan. Fru B:s föredrag blev under
de följande veckorna i sin helhet infört i
Sigtuna Tidning och kom därigenom en
större allmänhet till godo.

De efterblivna.

Nyss återkommen från ett nordiskt skol-
möte kan jag ej underlåta att meddela
Rösträtt för Kvinnor, att såväl danska som
norska mötesdeltagare vid flera tillfällen
vid tal om kvinnans politiska rösträtt ut¬
tryckte sin förundran över att svenskarna
i detta avseende äro så efter sin tid i för¬
hållande till de omgivande länderna.
När det i Sverige icke tyckes finnas det

förstående för kvinnornas rättfärdiga krav,
som de omgivande länderna visat, vore det
icke tänkbart att Första kammaren skulle

vilja gå med på ett förslag att till att börja
med giva åtminstone de självförsörjande,
skattehetalande svenska kvinnorna röst¬
rätt? Detta är en så hovsam begäran att
icke ens Första kammaren borde kunna ne¬

ka den.

Skattebetalande, självförsörjande svensk
kvinna, som känner berättigad harm över
att ej ha samma anseende som hennes
medsystrar i nordens övriga länder.

SYMASKINER
—svenskt fabrikat— A

.äro en ovärderlig hjälp Ag
\ ihvarje svenskt hem. fm

Betala sig själfva vÉ.
i på kort tid. AbU
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ST SJÄLV EDEB
Stor besparing

han drog en suck
så tung och så erbarmlig och så djup,
som ville hela hans lekamen sprängas
och givas upp,

och gick så, förtvivlat övertygad om
att hon varken kunde fatta hans
bekymmer eller bevara hans hemlig¬
het. Och i samma ögonblick han gått,
skyndade hon att berätta det för sin
far och såg nt som en kattunge, som
lyckats stjäla grädden. Sympati med
hans tydliga bedrövelse synes hon in¬
te ha haft; det förefaller ej som om det
stört hennes frid, att hennes fars
misstro och hennes egen köld för¬
stört Hamlets liv och rubbat hans för¬
stånd; på det hela taget var hon stolt
däröver, som över något, vilket säker¬
ligen inte hänt andra flickor vid hovet
och som gjorde henne nästan lika in¬
tressant, som om Hamlet gift sig med
henne. Hur olika skulle inte Julia sett
saken, om Romeo blivit tokig av kär¬
lek till henne1? Hon skulle inte ha sam¬

tyckt till att nyttjas som lockfågel för
statsändamål och nästan omedelbart
efter det sorgliga uppträdet förmå
Hamlet att tala, medan kungen och
hennes far lyssnade bakom förhänget.
Men Ofelia hade så liten självaktning,
trots sin visade jungfruliga blygsam¬
het, och så litet känsla för den sanna
kärlekens helgd, att hon inte gjorde in¬
vändningar. Hon hade inte en gång
förstånd nog att vara religiös och sam¬
tyckte till och med till att låtsa läsa
•böner för att göra sig mera tilldragan¬
de för sin tillbedjare.

Om Hamlet, som det är antagligt,
misstänkte närvaron av gömda lyss¬
nare, så snart Ofelia så tydligt kom i
hans väg, kan han inte ha satt henne
högre för den låtsade värdiga förbe-
hållsamhet, varmed hon återgav honom
hans nyligen skrivna bj*ev, och hon
fick säkert mera än hon väntade av

sammanträffandet och blev verkligen
ganska illa skrämd. Men fastän det
var tydligt för den lyssnande kungen
att "hans tal om än i formen något
rubbat, ej är vansinne likt", anser Ofe¬
lia, den vackra egoisten, Hamlets till¬
stånd endast oroande för henne själv
och beroende på hennes köld, och hen¬
nes far höll fullkomligt med henne.
Fastän en del kvinnor visst inte

skulle ha strävat efter Hamlets säll¬
skap efter hans ohövliga anmärknin¬
gar för ett par timmar sedan, var Ofe¬
lia alldeles förtjust över hans önskan
att sitta vid hennes fötter samma af¬
ton under spektaklet och beredd för
ännu en mild flirt inför alla de andra
hovdamernas ögon. Kanske hade hon
hört vad kungen sade, då han smög
bort bakom förhänget, och inte var led¬
sen att visa honom, att han misstagit
sig.
Så kom tragedien med fadrens död,

och Ofelia, som inte hade några andra
intressen än hemmet och sina känslor,
blev tokig av slaget och sorgen. Se¬
dan följde det ömkliga slutet och brö¬
drens sista låghet.

(Forts.)

Louise Blomberg
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39

REKOMMENDERAS
Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

PENSIOIVATET
Hamntorget 3 (vid Ångfärgestationen)

HELSINGBORG

Rekommenderas abonnenter och resande.
Tel. 10 53.

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

Syster Astrids spädbarnshem
i Råsunda, Stockholmsvägen 22. Även klena
barn mottagas till god, sakkunnig vård. Refe ■
renser Prof. E. Alin. Förfrågningar Allm. Tel.
Råsunda 361. (s. t. a. 371426)

Söders "English Scheel"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

NY SÄNDNING^DAMHATTFORim
inkomna. Spec.gjordaför hemsyning. Pris jj

BARNHATTFORMAR. pris Uj

TAGELFLÄTOR
Kr. 0.25 pr mtr, Kr. 2.25 pr 10 mtr.

HATTBLOMMOR & FANTASIER
tiil montering av hattar. Enormt billigt fa

Gratis råd gives av i facket kunniga i

BÜTTERICKS MÖNSTERAFFi!
Riks 1726. 57 Drottninggatan 57. AUm.ltt

Skånska Handskmagas:
Etablerad 1819

42 JÄRNTORGSGATAN 42
Allm. Tel. 14163

Välsorteradt lager av in- och utländska Haiiil
och Vantar.

Parfymer och herrekiperingsartildar m, t
Medlemmar i F. K. P. R. erhålla rabatt.

JACOBSONS VÄLKÄNDI
• TAPISSERI-AFFÄR |
24: B Grefturegatan, vid
10 % RABATT — I VAROR — FRITT Vil

A. WAHLGREI
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 3054. Allm.

FILIAL:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Riks 8194 Allm. 8!
—— Till landsorten ferm expedition. —"

DAMER! SEN HIT! f
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, m tr., tillklippnings-och avp«''

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva el •
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar med udüs«
av Lörd. från 10 f. m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131. -

FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER
Rikstel. 96 49. 9 Gref-Thuregatan 9 Allm. tel ^

REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K- P- R. erhålla rabatt-^

En beaktad kvinnovädjan.
Den vädjan, som ett antal framstående

kvinnor i Stockholm inlämnat till konun¬

gen om nåd för den olyckliga Greta Holm,
som varit den ofrivilliga orsaken till den
hemska gasexplosionen på Scheelegatan,
har i dagarna beviljats. Greta Holm, som
inom kort väntar att bli mor, har redan
befriats ur det fängelse, som under hen¬
nes nuvarande tillstånd måste ha förefallit
dubbelt dystert och outhärdligt. Hon häm¬
tades av sin mor och har fått mottaga
många prov på andra människors medkän¬
sla i hennes tunga öde.

Arvika F. K. P. R. anordnade sommar¬

fest med föredrag och konsert å Sågudden
söndagen den 22 aug. Man hade förmånen
att få fru Gerda Hellberg som talare, och
med stor uppmärksamhet lyssnades till
"Kvinnorösträtt och folkhälsa", ett före¬
drag, som gav mycket av väckande tankar.
Festen avslöts med supé å villan Sommar¬
ro för medlemmar och utomstående.

Från Ystad till Haparanda
användes Q

VVY-TVÅL
Säljes i varje välsorterad Varfyni ot

ekiperingsaffär för oO öre -.
Österlin S Ulrikssans Kem. Titi

YSTAD.

Rösträtt lör Kvin»01*
sjuttonde nummer för 1915 innehål

Det väsentliga.

Kooperationen, freden och kvinn ^ ^
Medeltidskyrkan och kvinnan. Av

Wahlström. geiene~ '
Hos världsrörelsens ledare. Av
Ofelia och -rösträtten. Av

från engelskan av Ellen Wes ■



rosträtt for kvinnor
Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt.

rösträtt för kvinnor
den 1 och 15 i var månad.

Motto : Vi kunna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

IV. årg. STOCKHOLM, 15 SEPTEMBER 1915. N:r 18.

och Expedition: 6 Lästmakaregatani
puiuuptid: onsdag och lördag
Expeditionen öppen vardagar kl. 1 4.
Rikstel, Norr 600. Allm. tel. 14 ( -9.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm,
[«iteration genom posten:
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.

sker prenumeration antingen ge-
en eller genom insändande av 1 kr.

15 öre i postanvisning till tidningens ex-

Bträtt för Kvinnor.
kvartalet 1915 30 öre.

MIM med vad som skett ett par
ingående är, inbjuder Rösträtt för

härmed till prenumeration för
sé kartalet 1 oktober — 31 de-

mberför det billiga priset av endast
) öre.
De som vilja stödja rösträttsrörelsen,
:li som mta att rösträttens eget organ
«r (kl främsta medlet för spridande av

om allt som rör kvinnans med-

kgarrätt och hennes ställning i stat
beredas genom denna kvar-

léprmumeration möjlighet att arbeta
ir rösträttsidéns spridning i allt vida-

Bet är redaktionens fasta
att Rösträtt för Kvinnors

fttre, var i sin stad, vilja arbeta på
tigtökade prenumerantantal som
on borgen för tidningens fram-

^ är satt så lågt, att det icke
't vara förenat med någon större

uppoffring att prenumerera
Å tidningen, men den som ena dagen

säj att gå till postkontoret och

^shiva en blankett, glömmer det«fcfa, och för dessa kan det inte
I ofta upprepas, att en rörelses frcim-

01 f® var enskild individ och
visats i arbetet. Ingen får där-lr undandraga sig sin del av ansvar

a drf gäller att säkerställa den

knin ^nnorösKåttsrörelsens egen

åi„ri n kvinnor utom in- ochs 1 vösträttsnytt dessutom ofta in-
J äterära bidrag av vårt lands
*£*!* fooor, torde det för
k'iiftJnfl a'tt pvenumerations-
n u,' förhål^nde till den valuta

»mes, är synnerligen billig.
k (sf f."Urnerati°n sker å pos~
4 fjet ■■ agg til1 Posttaxan 15 sept.)

< vikt att prenumerationen

m, !? ,S0W mößhß på det att
f ZL* nui kunna beräknas.

"Slagfältets ohyggligaste tragedi", sade en engelsk officer,
"är att höra unga gossar pä sjutton och aderton år i döds¬
stunden utstöta det sista ropet pä mor. fDe må säga 'mother'
eller \'Mutter' eller 'mere\ i sin ängest ropa de alla pä den,
som gav dem livet."

fHela världens kvinnor borde höra eliot av det ropet i
sina hjärtan såsom en maning till dem att för släktets
mödrar vinna delaktighet i nationernas rådslag.

IMlice Stolie 'Blackivell
i fhe Woman's Journal.

Dyrtidens lärdomar.
Det är förunderligt att se, hur "kvin¬

nornas spalt" växer i den dagliga pres¬
sen. Tidningar och tidskrifter ha i en
hast blivit mycket husliga, och nära
nog främst på bokhandlarens disk lig¬
ga kokböcker av alla slag. Man väd¬
jar till kvinnornas sparsamhet, för¬
tänksamhet, husmodersskicklighet, flit,
ihärdighet. Råd och recept utdelas med
frikostig hand. Det skall produceras,
konserveras med kvantitativt och kva¬
litativt mästerskap. Det skall konsu¬
meras med förnuft och med tanke på
morgondagen. Från alla håll höra vi,
att det är kvinnodygder, som skola be¬
vara folkets liv i dessa onda tider, att
det är kvinnohänder, som skola bära
oss genom nödtider, då vi bli i farlig
grad isolerade från de länder, som bru¬
ka tillföra oss livsmedel. På kvinnorna
lägges ett drygt ansvar för att det hus¬
hållas förnuftigt med det lilla som fin¬
nes.

På all denna vädjan hör och får den
svenska kvinnan icke ha mer än ett
svar: att i fullaste, rikaste mått skän¬
ka sin kraft. Och det kan icke nekas
henne allt beröm för uppriktigt beja¬
kande av alla skyldigheter och allt an¬
svar därvidlag, ävensom för kloka och
ivriga ansträngningar att fylla sitt
värv. Utan tvivel söka även husmöd¬
rar, som aldrig fått någon som helst
utbildning för husmoderskallet, att ex¬
perimentera sig till färdighet och
skicklig*het. Utan tvivel lagras nu för¬
råd även i hem, där man varit van att
leva ur hand i mun, och där den hu¬
vudsakliga hushållningen består i att
göra en morgontur till en fyra, fem
furnissörer för att för småslantar köpa
litet beredd eller halvfärdig föda.
•Hurudant månde nu resultatet bli av

all denna iver?
Ja, det är något, som vi aldrig få

riktigt veta, ty ingen statistik i värl¬
den kan blotta de tusende hemmens
vinst- och förlustkonton. Men att re¬

sultatet skulle blivit mycket bättre, om
kriser och nöd mött oss under andra
förhållanden än nu är fallet, det är
säkert icke för djärvt att påstå.
"Av skadan blir man vis", är ju en

gammal tröstefull sats, "men icke rik",
är ett tillägg, vars riktighet erfaren¬
heten i regel bekräftar. Är det nu

verkligen så, att man blir vis av ska¬
dan, då är en vinst hemburen, som gör
det lätt att resignera under den fata-
liteten, att man ej till på köpet blir
rik. Skulle i detta fall t. o. m. stats¬
makterna upptäcka skadorna, då
skulle hårda ödens gissel ej förgäves
ha svängts över oss, och skulle stats¬
makterna t. o. m. bli visa av dem, då
skulle all utsikt föreligga för att na¬
tionen vid en slutlig överblick skulle
finna, att ond sådd givit god skörd.
De förhållanden, som så farligt öka

de svårigheter, kvinnan har att kämpa
med i sitt svåra värv, och som i mycket
hög grad äventyra ett lyckligt resul¬
tat, bero dels därav att varken hennes
individuella eller sociala uppfostran
förberett henne för värvet, dels av att
hennes ställning i samhället som med¬
borgerligt omyndig gör för henne oåt¬
komliga de viktigaste medel och möj¬
ligheter, som behövas för detta värv.
Just de kvinnor, som nn äro i sin

bästa ålder och alltså borde vara häst
skickade att ta itu med dyrtidens stora
frågor, tillhöra den period i vår v xp-
fostringshistoria, som karaktärisera¬
des av plugg med teorier. Folkskolan
pluggade i dem katekes och folksko¬
lans läsebok. Flickläroverken jagade
dem i examensplugg för att komma
gossläroverken så nära som möjligt,
men hemmets ekonomi och livsmedels¬
problem hade inga katedrar. Hemmen
voro inkompetenta att fylla denna
brist och kunde dessutom icke erhålla
vare sig de ungas tid eller deras in¬
tresse för dessa prosaiska ting.

Därav kommer en inkompetens,
som dels vållar ett misslyckande eller
ett resignerat avstående från alla mö¬
dor, dels vållar en obotlig kraftförlust,
nämligen en förlust för det positiva
arbetsresultatet av all den kraft, som
måste användas för att göra lärospån.
Det andra tyngande missförhållan¬

det är, att kvinnorna icke fostrats i so¬
cialt och merkantilt tänkande. De äro
händer, men i alltför ringa grad huvu¬
den i den nationella hushållningen.
En husmor, en tjänarinna arbetar i re¬
gel i för liten skala, efter opraktiska
metoder, med mycket bristfällig tek¬
nik och med ringa tanke på det sociala
sammanhanget och den nationaleko¬
nomiska betydelsen i verksamheten.
Med avseende på arbetets ekonomi och
teknik är det säkert sämre ställt i hem¬

men än på någon annan arbetsmark¬
nad.
På sistone har ju statens likgiltighet

för hemmets arbete hämmat sig så
pass, att den lånat en ringa bråkdel av
sitt öra åt att lyssna till kvinnornas
klagan över denna dåliga ekonomise-
ring av kraft, tid och penningar, men
det är fara värt,- att det kommer att
hämma sig långt mer kännbart. Månne
ända därhän, att statsmakterna bli be¬
nägna att ge kvinnorna medlet att av¬
lägsna dessa missförhållanden: med¬
borgarrätten?
Kvinnornas brist på ekonomisk all¬

mänanda och politiskt omdöme visar
sig däri, att de alls icke, eller åtmin¬
stone i minimal utsträckning, använda
de medel, som finnas för att motverka
abnormiteter, brottslighet, jobberi o. a.
skadliga företeelser särskilt på de af¬
färsområden, som intressera hemmen,
nämligen livsmedels-, beklädnads- och
bostadsmarknaderna. Sådana medel
äro sammanslutningar, offentlig kri¬
tik, hänvändelser till statsmakterna
och till politiska och kommunala orga¬
nisationer för allmänna hushållnings-
angelägenheter. Mycken effekt därav
går ju visserligen förlorad, därför att
hon icke kan föra sina intressens talan
i regering oeh riksdag, men mycket
kunde nås genom kraftiga påtryck¬
ningar för att kväva eller minska all¬
mänskadliga verksamheter.
Vart vi vända oss, stöta vi på den

kvinnliga maktlösheten. Utestängd
från lagstiftningen, den politiska råds¬
kammaren och förvaltningen av de na¬
tionella tillgångarna står hon barns¬
ligt omyndig och därför ohörd, obeak¬
tad, ja, ofta föraktad i allt det reform¬
arbete, som måste komma i den natio¬
nella hushållningen, och som blir nöd¬
vändigare ju längre in i äventyr och
lidanden de nuvarande bristerna föra
folken. Dessa olösliga ekonomiska och
politiska konflikter, som nu hota med
oöverskådliga serier av krig, kanske
icke längre bleve olösliga, om de li¬
dande kvinnorna genom medborgar¬
skap i alla stater finge utbilda och i
det allmännas tjänst erbjuda de gåvor
att hushålla, som årtusendens erfaren¬
heter skapat, men som behöva veten¬
skapliga arbetsmetoder och uttrycks¬
medel för att bli statsnyttiga i högre
bemärkelse, och som behöva politiska
maktmedel för att åstadkomma något
av större värde i den nationella och in¬
ternationella hushållningen.
Kunde de nutida skadorna driva till

denna visdom, då vore visserligen
mycken vinst därmed inbärgad, om än
det varit större heder, om denna vis¬
dom förvärvats godvilligt och ej först
under de ohyggliga skadornas gissel.

Vid det sjunde nordiska interparlamenta-
riska delegerademötet, som i dagarna ägt
rum i Köpenhamn, uppläste Fredrik Bajer
ett telegram från den internationella kvin¬
nokommittén i Amsterdam för varaktig
fred, i vilket telegram de nordiska länder¬
na uppmanas att genom medling hindra,
att Europa alldeles förblöder.

Annonsera i östrätt för Kvinnor.
• Hup ^ i' rabatt 'n tex^en' ^ öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 '/» rabatt,atum till rSL;7^rtalTs, 5. rabatt- För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-"«««»,._ öQ ätt. Tnr TUvrl -»-> ~ -- — - - — - —-- —■ ~ ~ - •

Ana

■««t«.!«! Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. För annonsavdelningen: Rikstel. Korr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9 f. m. och
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RÖSTEÄTT FÖR KVIKHOR

LAGERSONS

SKOmAGASIM
dakobsgatan 18 - Fredsgatan 8

1935 års klass.
Det finns saker, som äro så råa, att

man icke talar om dem. Detta enligt
gammal god hävd och i medvetandet
att de nog finnas ändå. Man vill ha
dem så mycket undan som möjligt,
man vet att händelserna kanske bringa
en i kontakt med dem, oeh för att stå
ut, räddar man sig med att förvisa
dem över i det stora namnlösas domän.
Men då och då går det hål på böl¬

derna i "denna manskapade värld",
oeh till och med den namnlösa råheten
antar en så aktuell karaktär att den
får namn, rubriceras, inregistreras
och, vem vet, kanske rent av finner
någon stark och primitiv själ, som för¬
härligar den!
Säg, svenskor, ha ni läst i våra tid¬

ningar om "årsklassen 1935?"
Och ha ni förstått vad som ligger

bakom?
Om ni ha förstått, ha ni verkligen

orkat tänka på det? Ha ni orkat sitta
stilla över ert arbete, ha ni haft sam¬
vete att stanna i er fristad, vilken den
än må vara? Ha ni kunnat motstå im¬
pulsen att nu, nu genast, och framför
allt annat, göra något för kvinnosa-

Om det så bara är att gå in i när¬
maste rösträttsförening, eller att leda
dit någon annan, är det en organiskt
riktig utlösning på den vedervilja ni
erfarit, jag ger er härmed receptet till
tröst.
Ty tröst kan behövas.
Vi orka icke mera tala om kriget.

Vi äro ju fullvuxna allesammans, och
veta att ord i alla fall icke mera spela
någon roll, emedan allt det, som kan
sägas, redan är utsagt. Framgråtet, om
ni hällre vill!
Men detta är något annat!
Enligt tidningarna är det ju endast,

att man nu även i Frankrike börjat
rädas för avfolkningen, och general
Joffre, som skall allting bestyra, vilket
för övrigt är klokt och praktiskt, när
han skall stå ansvaret, han har helt
enkelt givit sitt folk, undan för undan,
fyra dagars permission med fri resa
till hemmet.
"För att göra något för årsklassen

1935!"
Detsamma har man för länge sedan

ordnat i Tyskland, men — en självbe¬
kännelse! — i min önskan att vara nå¬
got rättvis och i möjligaste mån neu¬
tral upprepar jag för mig tre gånger
om dagen, att tyskarna icke i verklig¬
heten äro sådana som de kanske te sig.
Det har visserligen hetat att syftet
med permissionen (där en vecka!) var
det i rubriken här ovan angivna, men
det har dock icke publicerats annor¬
lunda, än man kunnat taga det för ett
mera grovkornigt och godmodigt ut¬
slag av den speciella humor, som kri¬
get alstrat, för att dock någon humor
skall finnas kvar!
Men i Frankrike, där man mycket

A.-B. JOHN V. L0F6EEN & C:o
Rikst. 4 29

Sveriges äldsta, största o. bäst
renomxnerade specialaffär i

Siden- & YIle-Klädningstyger
FlTBuStfHIHI! 3, SiOCkIIOIJH. A. T. SO48 Prfivert. landsorten fiäDdfts ffratiso. franco.

Kungl. Hofleverantör ■

litet hycklar, i stort sett, och där man
är van att öppet tala om problemet
ifråga, där har man satt pricken över
iet med all önskvärd tydlighet. Ni,
som läst detta, ni får icke låta bli att
tänka på vad det betyder!
Och när ni tänkt och förstått får ni

icke låta bli att göra något för kvinno¬
saken! Det är den enda vägen! Och
Gudskelov för att någon väg finnes!
Betänk, att över allt Frankrikes land

sitta dessa millioner kvinnor, som nu
i ett år under namnlösa kval trälat un¬
der bördor, dem de naturligtvis utan
att knysta, ja, till och med med stolt¬
het och glädje bära, men som i alla
fall säkerligen icke skulle pålagts dem,
om de varit medhorgarinnor i det land,
som till hördan är deras.
Man har skrattat åt dem, som trott

kriget omöjligt, därest kvinnorna haft
rösträtt. De, som ha möjlighet att av¬
läsa företeelserna, ha dock under det
sista året kommit till just detta: med
K. P. B. intet krig!
Vi få väl se!
Emellertid, när nu dessa kvinnor trä¬

lat sig igenom ett år, i de flesta fall
under namnlösa kval, då beredes dem
fyra dagars lindring. I fyra dagar
skall mannen, deras livs hela innehåll,
återbördas till dem. Om detta är in¬
genting att säga, icke heller om resul¬
tatet blir det av Joffre åsyftade, där¬
för att så är en gång människans drift,
och så har hänt några gånger förut
utan generalorder!
Men, och häri ligger hela skillnaden!

Nu sker det på generalorder! Nu skall
den hemmavarande i armod och um¬

bäranden strävande, med något som
jag skulle vilja kalla statslig våldtäkt,
i ångest och kval bära en livsfrukt, till¬
kommen med bestämmelsen att am 20
år gå samma väg som maken nu gått!
Kvinnan, som sörjt genom året över

sitt eget liv, hon skall nu tvingas föda
för att förlänga och möjliggöra fasan
av den manliga civilisationen i nästa
generation av företeelser, som i djupet
av hennes själ äro henne främmande
och vedervärdiga!
Hon skall, kort sagt, under det andra

krigsåret öka sitt lidande med att i sin
tur* göra sitt för fosterlandet och 1935
åFs klass.
Och som vanligt är icke hennes lott,

ens i kriget, den lättaste!
Säg, systrar, tro ni de kvinnor, som

1915 skola göra sitt för 1935 års klass,
också få medbestämmanderätt över de
förhållanden, som skola reglera livet
för dessa söner, som nu på order och
under omänskliga umbäranden födas,
kunna ni, med tanke på detta, låta bli
att göra något för vår sak?
Kom ihåg, att för varje land, som

vinner sin kvinnorösträtt, kommer
timmen närmare för dem, som äro
utanför!
Vi arbeta icke för oss själva, vi arbe¬

ta för alla våra systrar, vi arbeta för
hela mänskligheten!

Gwen.

In memoriam.

Anna Toll.
En svår förlust har drabbat Oskars¬

hamns F. K. P. R. genom fröken Anna
Tolls bortgång. Sedan föreningen bil¬
dades har fröken Toll varit dess sekre¬
terare och ständigt nedlagt ett intres¬
serat och nitiskt arbete i rösträttens
tjänst, varför saknaden efter henne
blir mycket stor. Sedan år 1896 inne¬
hade fröken Toll befattningen som
teckningslärarinna vid Oskarshamns
högre allmänna läroverk. Hon anlita¬
des även för allmänna förtroende¬
poster och var ledamot av stadsfull¬
mäktige åren 1912—1915, ordförande i
Oskarshamns majhlommekommitté, sty¬

relsemedlem i Oskarshamns barnkolo-
niförening samt ledamot av folkskole¬
styrelsen i staden.

Stöd arbetet för kvinnans politiska röst¬
rätt genom att ingå i närmaste rösträtts¬
förening och genom att prenumerera på
Rösträtt för Kvinnor.

Kvinnornas uppgift.
Ett tyskt uttalande.

Minna Cauer fäster i Die Frauenbewe¬
gung uppmärksamheten på ett av svaren

på den rundfråga, som Svenska Dagbladet
för någon tid sedan tillställde ett antal ve¬

tenskapsmän och konstnärer angående åter¬
ställandet av de kulturella förbindelserna
mellan folken efter kriget. Det ur kvinno¬
synpunkt anmärkningsvärda uttalandet är
av den framstående professorn i national¬
ekonomi vid universitetet i Kiel, Ferdinand
Tönnies. Ett utdrag torde vara av intresse
även för Rösträtt för Kvinnors läsare.
Professor Tönnies skriver:

Men framför allt — så är min fanke
— skall det bli kvinnornas sköna upp¬
gift — och företrädesvis kvinnorna i
de neutrala länderna — att medla mel¬
lan de fientliga och för varandra
djupt främmande blivna nationerna.
Kvinnorörelsens tilltagande, även poli¬
tiska, styrka kommer att medelhart bli
en av världskrigets stora följder. Lik¬
som sabinskorna en gång, enligt den
romerska sagan, kastade sig mellan
stridslinjerna och åstadkommo fiender¬
nas förening, så skall Europas kvinno¬
värld mycket livligare och verksam¬
mare än förr kasta sitt intresse för
Europas och världens fred i vågskålen.
Den sedliga kulturens framåtskridan¬
de har alltid företrädesvis varit kvin¬
nans verk och gått hand i hand med
hennes sociala läge och andliga bety¬
delse. Den moderna civilisationen har
visserligen i flera avseenden höjt kvin¬
nan, men genom den allmänna mekani¬
seringen och utvändigheten, genon^ den
praktiska materialismen i levnadsfor¬
merna har den otillbörligt trängt hen¬
ne i bakgrunden. Kvinnorörelsen bor¬
de alltid vara medveten om, att den
har sin viktigaste uppgift i att före¬
träda och befordra en reaktion där¬
emot. Dess naturliga och historiska
mission är att verka och strida för fa¬
miljens kultur, för barnavård och upp¬
fostran, för det sociala livets förskö¬
nande och smyckande, för pieteten och
ömheten i människornas inbördes för¬
bindelser, kort sagt, för humanitet och
sedlighet. Just därför också för fre¬
den!

Vågar man vänta, att mänskligheten
någonsin skall upphöra att bruka för¬
störelsens och förintelsens vapen mot
varandra, mot mänsklighetens verk?
Vi försöka icke att lösa frågan. Men
det kunna vi säga: ju ohyggligare de
nutida krigens olyckor, ju väldigare
rustningarna därtill, desto större må¬
ste också motorganisationen bli, som
kommer att hemöda sig att förekom¬
ma, avvända och läka ett så gränslöst
lidande. Även om de förbindelser åter¬
ställdes, som knutits mellan nationer¬
na, mellan vetenskapernas, litteratu¬
rens och konsternas företrädare, så
skulle de föga förmå i denna mening.
Erfarenheten lär oss på ett oemotsäg¬
ligt sätt, att även för deras trivsel fre¬
den är en oumbärlig förutsättning.
Därför måste alla andliga internatio¬

nella strävanden i första linje inriktas
på fredens bevarande, och — jag upp¬
repar det — till att medla och försona
äro 1) de neutrala folken och 2) kvin¬
norna kallade, genom tingens natur
och genom sedelagen.
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Alltid välsorterat lager i fördelaktiea ,

Specialité: ""A
J. A. WETTERGRENS FABRIK^

D® norska slortingsvata
bli i år av särskilt intresse, enär i»allmänna rösträtten för kvinnor Ä
första gången kommer att tillä™!
Kvinnorna ha nu rätt att deltaga i !len på samma villkor, som gälla a
männen. Den 11 juni 1913 blev den imänna rösträtten för kvinnor godti
gen utan debatt och alla kvinnor
fyllt 25 år och bott fem år inomi
ha nu rösträtt antingen de betalat stal
eller ej. Den nya lagen medför !
det blir 225,000 nya kvinnliga välja*och det samlade antalet röstberär
gade kvinnor beräknas därför kon
att uppgå till cirka 550,000. De a
förut stupat på fattigvårdsstrecket!
genom den nya lagen oförhindrade at
avge sin röst.
Av dessa siffror framgår att den al

männa kvinnorösträtten med all si
kerhet kommer att utöva inflytandes
årets valresultat, och det är att hop;
att dessa skola bli sådana att de ki
ma att lända kvinnorna till heder :;
landet till gagn.

Förre amerikanske utrikesmié
tern om kvinnornas medbesti

manderätt.

Enligt referat i amerikanska tidni:
gar har förre utrikesministern I
Bryan på ett av arbetarkvinnor 'n?.
gen hållet möte för åvägabringar-
av varaktig fred, uttalat sig om k
no rösträtten i följande or
inte kvinnan rätt att vara
mande i frågor, som äro av inte
tionell betydelse? Har hon inte rit
att protestera mot försöken att a»
rätta en viss måttstock för den Ml»
nella äran, alldeles som man
på den tid, då dueller voro
Enligt duellantens hederslagar

de en man inte taga någon
sin familj. Han måste
skymf med att våga sitt liv, eller os
bli stämplad som pultron.
Måste vi även nu handla efter s®

ma norm? När det gäller att ^
stämma vad som kräves för bevaras
det av den nationella äran, har Pi¬
nan inte blott rätt att avge sin ^
hon har även en plikt att offentligt
tala sina åsikter, annars
bli att hon får uppleva att
rätt trampas och hennes intressen
bises av dem, vilka på grund ar
vata intressen eller av falska
begrepp ha en oriktig uppfat ^
vad den nationella äran kräver.

Talande bevis.
Följande statistiska siffror i

tade från fem av Amerikas
stater och belysa den okm .

vid val som avgivits seda , , p
fått rösträtt, en ökning so
varje påstående om kvmn
mala politiska intresse.

Stat;

Arizona
Kansas
Oregon
Kalifornien
Washington

Avgivna ro¬
ster, innan
kvinnans
rösträtt ge¬
nomfördes.

23,722 (1912
365,444 (1912
137,040 (1912
385)713 K176,141 (1908)

ster«

45.2''
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STOCKHOLM
Kungsholmsbrogatan 26 n
huset från Drottninggatan) U

\ZtMer affinare och enklare
möbler [j

ek, mahogny, valnöt samt andra ^
målade, till billigaste priser. •

Allm. Tel. 11410 Riks Tel. 65 05 (]

gvinnor
som äro praktiska använda

Gahns Skursäpa
till porslin, emalj, diskbänkar,
kökskärl, golv och allt oipålat.
Henrik Gahns Aktiebolag, Uppsala. ^

ned ovanstående karta utvisande
''Morösträttens ställning i de nordiska länderna
tir kgagnas av alla rösträttskvinnor.

,
o Rekvireras ås rattsbyrån, 6 Lästmakaregat., Stockholm.

™ 5 öre pr st. eller 4 kr. pr 100.
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Ila och - rösträtten.
Av Maud Bell.

Öv ersättning från engelskan av

Ellen Wester.

q. (Forts. fr. föreg. n:r,)
förmågl af?6 mycket. bebag> mycken
Ajss nTri +,Vl1nna tillgivenhet. Jag

eii lHp i ?n var en "söt flicka",
^ inte Pr. + fttun^es graciösa låter
^ Om i,/11 \ sitt gullockiga hu-
diamat ha en annau, skulle

hon im i? ann°rlunda. Sådan
* alla part,? måhända häst,

ÖVet en häoV'^ t P ädet stod lu~
; förgiftat t a^t Laertes svärd
^ tlivit toirii' nSS anta^a att honV beS °nCh att Hamlet dödatt8i?ÄSarark? tron, ocheodmodigIt I ;Ton skulle ha flli-ciet någon gånt P& hnUet 0ch'då!oli igen 1?i 8 greps av sin me-,'fcln saHTdU1hennes kam"l7?e utgöt sin "! sydde, och för
t> ha väntat ru bekymmer, sknl-%t lagt tiim } dess han slutat,: "Ja kiha diba?a *}? arbete och
Sfr?ailt' mea kom * ar mycketfe?»^ går Ti oeh
:1,ätvi^?st«å°,r.levcle enUara' St0Ia «görs skuggor

Inför de nya uppgifterna.
Ett besök hos Dansk Kvindesamfund.

För en svensk rösträttskvinna, som
i dessa dagar besöker Köpenhamn, le¬
da stegen av sig själva till Studie-
strsede 49, där Dansk Kvindesamfund
residerar, medelpunkten för de danska
kvinnornas kommande arbete, nu när
rösträttsföreningarna sett sin egent¬
liga uppgift fylld.
Det första, som mötte mina ögon vid

inträdet i lokalen var en välbekant
syn: vår egen gula affisch med anled¬
ning av den danska rösträttssegern och
dess fråga: När få Sveriges kvinnor
rösträtt? och det är omöjligt att ej
känna ett stygn av bitterhet i sitt hjär¬
ta bredvid glädjen över att dock de
danska kvinnorna hunnit ett stycke
längre på vägen än vi. Så kommer re¬
daktören för Kvinden og Samfundet,
fru Glyrithe Lemche, läkarefru och
mor till 7 raska pojkar, emot mig, strå¬
lande av mod och arbetsglädje, en
verklig levande bild av en energi, som
aldrig förtröttas.

— Vad vi nn ha att göra? säger hon.
Ja, nu blir det att tala om för kvin¬
norna, att de fått rösträtt — det fin¬
nes många, som ännu inte ha en aning
om det eller någon förståelse för vad
det innebär. Vi ska hålla nya sam-
hällskurser i höst, och vi ska söka
statsunderstöd för dem — det hör ju
ligga i statens intresse att medborgar-
knnskap sprides i möjligaste mån. Vi
tänka inrätta dem efter en ny^lan,
som verkliga undervisningstimmar
med lektioner och förhör, så att vi
verkligen lära oss något, inte bara pas¬
sivt höra på ett föredrag.

— Kurserna ska omfatta framför
allt den nya författningen jämte kom¬
munalförfattningen samt familjerätt
och nationalekonomi. Till undervis¬
ningen skola så vitt möjligt kvinnliga
krafter användas och endast avlönade
sadana.

— Vad vi vidare måste sätta in vårt
arbete på är att få kvinnornas intres¬
sen representerade i riksdagen. Vi äm¬
na vända oss till de resp. partierna
med anhållan om att sätta upp kvinn¬
liga kandidater, vilka som ett oefter¬
givligt villkor måste vara pålitliga
kvinnosakskvinnor. Partierna i vårt
land måste nu revidera sina program,
då den fråga som förr skilde dem —

grundlagsändringen — nu blivit av¬

gjord. Och nu frågar männen: Skall
det bli ett särskilt kvinnoparti eller ej?

— Härpå svara vi, fortfor fru Lem¬
che, att det ligger helt och hållet i de¬
ras händer. Det är nödvändigt för
kvinnorna att hävda sin egen stånd¬
punkt inom partierna. Vilja männen
hjälpa oss därmed, skulle vi anse det
lyckligast att ej bilda något kvinno¬
parti.

— Några särskilda frågor, som till en
början komma att kräva vår uppmärk¬
samhet? Ja, vi ha t. ex. vår Hus-
mandslov, som då den utfärdades 1908
endast innehöll bestämmelser om un¬

derstöd åt män — och dock ha vi här
i landet en hel del kvinnliga småbru¬
kare. Dansk Kvindesamfund tog då
upp denna fråga och lyckades till sist
få igenom understöd åt kvinnor — men
blott de ogifta. De gifta stå alltjämt
utanför och nu gäller det att också få
dem med.

— Likaså vilja vi ha ändrat bestäm¬
melserna om den kommunala beskatt¬
ningen, framför allt därhän att den
gifta kvinnan taxeras för sig själv, så
att ej — som nu stundom sker — den
man, som ej vill ha sin hustru valbar,
helt enkelt låter bli att betala hennes
skatt. Och så ha vi äktenskapslagen,
som är under omarbetning — liksom
hos er — och barnavårdslagen, där
alltjämt mycket brister — arbete kom¬
mer ej att fattas oss. — Och rösträtts¬
föreningarna? frågar jag.

— De komma fortfarande att existera
för att kunna behålla sin plats i det
internationella arbetet. Men det prak¬
tiska, aktuella arbetet blir det nu Dansk
Kvindesamfunds sak att ta hand om.

Fru Lemche ler förhoppningsfullt
vid avskedet och önskar oss ett väl¬
kommen snart efter.
När jag kommer hem till mitt pen¬

sionat, visar jag för damerna där mi¬
na nyförvärvade fotografier från den
stora kvinnoprocessionen den 5 juni,
grundlagsdagen. De bese dem intres¬
serat, och en av dem frågar: Vilken
dag var det? — Den 5 juni, svarar jag
litet häpen, och hennes syster knuffar
på henne: Kommer du inte ihåg att
vi då låg i fönstret och såg på dem?
Ligga i fönstret och se på, när man

kunde få gå med och glädjas — jag
tänkte för mig själv att vi därhemma
måste använda

t vår väntetid så, att
det inte blir många av oss som komma
att ligga i fönstret och se på.

Ester Brisman.

Btr Möjligheterna krinphäraa.
Samtidigt med att man bevittnar,

hur i de krigförande länderna kvinno¬
arbetet mer och mer tages i anspråk,
hur på det ena arbetsområdet efter
det andra, även sådana, som förut va¬
rit stängda för kvinnor, dessa nu få
ersätta männen, varvid icke ens
chefsbefattningar uteslutas, få vi här
i vårt eget land erfara hur arbetsmöj¬
ligheterna allt mera kringskäras, hur
även på banor, som förut erbjudit åt¬
minstone relativt goda framtidsutsik¬
ter, dörren plötsligen stänges, och de
arbetande kvinnorna befinna sig fram¬
för ett obevekligt: hitintills men ej
längre.
Förhållandena på lärarbanan äro

alltför väl bekanta för att här behöva
vidröras, men på det yttersta i dessa
dagar har uppmärksamheten fästs vid
en tidningsnotis, som avslöjat ett nytt
område, som det härskande indrag¬
ningssystemet slagit under sig.
"200 kvinnliga högpre statsbanetjän¬

ster indragas", var den talande rubri¬
ken över ett meddelande om, att den
stora anställningsreformen vid stats¬
banorna bland annat medfört, att ine¬
mot tvåhundra kvinnliga kontorsskri-
varebefattningar på järnvägsstyrel¬
sens olika kontor skola ersättas med
tjänster av lägre grad. Ensamt på kon¬
trollkontoret komma 120 kvinnliga
kontorsskrivare att ersättas med man¬

liga och kvinnliga kontorsbiträden.
På milkontoret utbytas 22, på statis¬
tiska kontoret 20, på tariffkontoret 11
o. s. v.

Man frågar sig, hur länge skall det¬
ta få fortgå och vart skall det leda?
Hur långt skall kvinnornas tålamod
räcka? När skola de arbetande kvin¬
norna i vårt land komma till insikt om,
att varje åtgärd, sådan som den här
omtalade, icke är ett slag mot en en¬
skild kår blott, utan ett slag, som drab¬
bar — direkt och indirekt — hela den
arbetande kvinnokåren? På hur mån¬
ga arbetsområden skola operationer
som dessa få företagas, utan att kvin¬
norna resa sig och fordra att få ha
ett ord med, då det gäller arbetets rätt.
Det finnes blott ett medel och det är:
rösträtt för kvinnor. Jo, det finnes ett
medel till — krig. Men det är icke på
den vägen, som kvinnorna vilja vinna
likställighet. Priset är för dyrt, och
det händer, att det blir omöjligt be¬
hålla positionen efter kriget. Den an¬
dra vägen är säkrare.

X.

hade inte fördunklat deras sköna ögon.
Så vitt livet angick dem själva och de¬
ras omedelbara omgivning, var det
mycket innehållsrikt oeh mycket in¬
tressant — till och med oroande emel¬
lanåt — men livet såvitt det angick
världen i övrigt, rörde dem inte. Den
förnäma damen på Shakespeares tid
var läkare och allmosegivare för hela
hyn, men när armadan var slagen och
de sårade fördes i land, föll det henne
icke in att förvandla slottet till sjuk¬
hus och skicka vagnen till hamnen att
hämta de sårade. Hon märkte utan
tvivel, att hennes underhavandes barn
inte hade nog mat att äta eller kläder
att ha på sig, men det föll henne icke
in att små barn i städer, som hon inte
kände, kunde vara hungriga eller
frysa. Inom hemmet arbetade hon nog,
men med få undantag intresserade hon
och hennes manfolk sig för allmänna
angelägenheter ungefär lika mycket
som en katt för månens olika faser.
Och dock är det rätt intressant att
tänka sig hur dessa sköna damer skulle
ställa sig till de frågor, som upptaga
oss, så att vi ej längre ha tid att väva
oeh våra spinnrockar stå stilla.
På deras sympati för kvinnofrågan

kan man inte tvivla och icke heller på
att de skulle visa aktiv sympati. Man
kan nästan se Lady Macbeth stolt gå
i fängelse med en hammare i högsta

hugg oeh genomgå en vilokur efteråt;
och Portia skulle röna stor efterfrå¬
gan som talarinna. Den stackars lilla
Katharina skulle ha sympatiserat med
saken och även i hemlighet givit en
och annan femtioöring till rörelsen,
men Petrnchios bryska sätt skulle av¬
hållit henne från en öppen bekännelse.
Lady Anna Neville skulle måhända ha
hört till de laodicéer i början, men in¬
te sedan hon i några veckor varit
Richard III:s gemål. Men det är en¬
dast två i hela det illustra sällskapet,
om vilkas antirösträttssympatier vi
kunna vara säkra — Kleopatra och
Ofelia. Kleopatra skulle fråga, varför
hon skulle bråka om rösträtt, när hon
kunde vira alla regeringsmedlemmar
i världen kring sitt lillfinger? När de
bästa av dem äro färdiga att sälja sin
själ för hennes kärlek? Men hon skulle
glömma, att till oeh med den mest tri¬
umferande skönhet kan bli försmådd,
då den stöter på verklig fosterlands¬
kärlek, och hon skulle nog inte gärna
vilja påminnas om den där lilla affä¬
ren med ormen.

Ofelia däremot skulle inte komma
med argument, utan blott med fördo¬
mar, och de mest omsorgsfullt valda
skäl för rösträttens nödvändighet skul¬
le ha lika liten verkan på henne som
en åskby på ett bolster. Hon vill inte
ha rösträtt, hon behöver inte rösträtt,

hon är nöjd med livet, som det ter sig
för henne och kan inte tänka sig, att
hennes ställning skulle kunna förbätt¬
ras genom rösträtten, som blott skulle
vålla besvär, det är hon viss om; och
om hon hade rösträtt, skulle hon inte
veta vad hon skulle göra med den och
skulle endast rösta, som hon blev till¬
sagd. Och till sist är hon viss om, att
alla verkligt fina kvinnor tycka det¬
samma som hon, oeh vill inte höra
mera om saken.
Vår egen tids "vackra Ofelia", lyck¬

ligare än sin förebild, har skakats
upp ur sin självbelåtenhet av kriget
och med underbar lätthet lärt, att li¬
vet för många män oeh många kvin¬
nor inte är så behagligt som för henne.
Upptäcktens förfäran läses ännu i
hennes ögon, men därmed har också
den kärlekens ande drivits fram, som
fanns där, men varit dold förnt, som
gjorde Laertes' syster tokig av sorg
och som drivit den nya Ofelia från det
skyddande hemmet till sjukhusen och
slummen, som lärt henne medkänsla
och glädje i arbetet, fört henne över
vägar, som hon aldrig drömt om och
så vidgat hennes blick på livet, att när
freden kommer och det blir tid att
tänka på andra saker, Ofelia helt sä¬
kert vunnit tillräcklig vishet ^och till¬
räckligt mod för att begära sin lön.
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En österns föregångsman.
I Tlie Common Cause skriver Wil-

fred Wellock om ett märkligt uttalan¬
de som fällts av en indisk vis för nära
ett halvt århundrade sedan och som
berör mäns och kvinnors inbördes för¬
hållande. Den som yttrade sig med så
djup och ingående kunskap om män¬
niskonaturen var en viss Keshub Sün¬
der Sen, känd som en lärd och helig
man. Det uttalande, som mr Wellock
av en händelse påträffade i de gamla
skrifterna var av följande lydelse:
"Ingen tvivlar på att män och kvin¬

nor skilja sig från varandra i vad som
rör temperament, egenskaper, karaktär
och sysselsättningar. Olikheterna äro
inte tillfälliga, utan fundamentala. Na¬
turen har ordnat det så och markerat
deras olika väsenart, på det att var och
en må följa sin kallelse. Men fastän vi
medge dessa skiljaktigheter, tro vi
dock fullt och fast på könens likställig¬
het och enheten i den mission de ha
att fylla. Trots olikheten i karaktär
och åligganden, finns det något enhet¬
ligt i deras ställning som människor.
Lägger man märke till deras karak¬
tärsdrag och utvecklingsmöjligheter,
skall man finna, att vad som saknas
hos den ene kompletteras hos den an¬
dra. Och betraktar man dem som en

enhet, bortfalla de skenbara olikheter¬
na. I den tävlan som rått mellan kö¬
nen har aldrig det ena hemfört seger¬
palmen och kommer heller aldrig att
göra det. Var och en är för sig över¬
lägsen i vissa avseenden, men betrak¬
tar man dem i sin helhet, stå de på
samma plan. Absolut överlägsenhet
eller underlägsenhet kan man varken
tillskriva mannen eller kvinnan. I
Guds rike borde män och kvinnor ha
samma rättigheter och båda hysa sam¬
ma aktning för varandra som männi¬
skor."
Det berättas vidare om Keshub, att

han blev skild från sitt prästerliga äm¬
bete, därför att han tillåtit sin hustru
att närvara vid gudstjänsten. Såväl
han, som flera andra hrahminer, hade
lett sina hustrurs undervisning och
sökt bibringa dem de religiösa åsikter
som de själva hyste. När Keshub, på
grund av bannlysningen, tillsammans
med sin hustru lämnade sina förfä¬
ders hem och slog upp sina bopålar
annorstädes, var även första grunden
lagd för den indiska kvinnans frigö¬
relse. Hon började räknas som en fak¬
tor i samhället och man träffade an¬

stalter för att skaffa henne en bättre
uppfostran och möjlighet till utveck¬
ling.
Dotta inträffade för ett halft sekel

tillbaka, men ännu äro de platser räk¬
nade, där kvinnor ha samma rättighe¬
ter som män. "Tydligen är skillnaden
mellan Östern och Västern inte så stor
som vi haft anledning att tro", tilläg¬
ger mr Wellock.

Varför vi äro motståndare till att
kvinnor resa på järnväg.

En parodi på antirösträttslitteratur.

1. Därför att det icke tillhör de med¬
födda mänskliga rättigheterna att resa på
järnväg.

2. Därför att våra mormödrars mödrar

aldrig fordrade att få resa på järnväg.
3. Därför att kvinnans plats är i hem¬

met och icke på järnväg.
4. Därför att det är onödigt, det finns

ingen plats, som nås med järnväg, som icke
kan nås till fots.

5. Därför att det skulle komma att för¬
dubbla arbetet för konduktörer, eldare och
lokomotivförare, som redan äro överan¬
strängda.

6. Därför att männen röka och spela
kort på järnvägarna. Finns det någon an¬

ledning att tro att kvinnorna skulle upp¬
föra sig bättre?

(Woman's Journal.)

Ett kvinnligt initiativ.
Redan under förra vintern organisera¬

des i stor skala arbetsfält för kvinnor, som

genom kriget eller andra omständigheter
gått sina platser förlustiga. Kvinnornas
praktiska duglighet och organisationsför¬
måga ådagalades genom de företag, som
då startades. Yrkesinspektrisen, fröken
Kerstin Hesselgren, som nedlagt ett intres¬
serat och verksamt arbete på olika områ¬
den och haft blicken inriktad på vad nöd¬
vändigheten kräver, har nyligen till rege¬
ringen ingivit ett förslag om anordnandet
av centrala sömnadsverkstäder för tillverk¬
ning av armépersedlar < genom arbetslösa
kvinnor. Fröken Hesselgren har även
framlagt ett alternativt förslag till orga¬
nisation och för att ytterligare studera frå¬
gan har hon i dagarna avrest till Tysk¬
land.

Yrkesskolans kurser i husligt arbete.
Folkskoledirektionen har utsett fru Emi¬

lia Broomé till ordförande i styrelsen för
Stockholms stads yrkesskolas kurser i hus¬
ligt arbete för tiden intill 1916 års utgång.
Till föreståndarinna för samma kurser in¬
till utgången av år 1915 har förordnats lä¬
rarinnan vid Klara folkskola fröken Maria
Aspman.

t, En konsekvens.

Den lag, som gav de isländska kvinnor¬
na deras rösträtt, .gav dem på samma gång
deras fulla medborgarrätt och fulla likstäl¬
lighet med männen. På Island ha kvinnor¬
na sålunda tillträde till alla ämbeten utan
undantag, även de prästerliga och juridi¬
ska. Detta innebär bl. a. att intet hinder
finnes för att en kvinna skulle kunna ut¬
nämnas till minister för Island och alltså
få säte i danske konungens statsråd.

Leo Mechelins minne.

Med anledning av senator Leo Mechelins
bortgång har Kvinnosaksförbundet Unio¬
nen i Finland beslutat, i syfte att hugfästa
minnet av den man, vars vakna rättskänsla
städse drev honom att framträda som en

förkämpe för utvidgning av kvinnornas
medborgerliga rättigheter, att stifta en
fond till "Leo Mechelins minne". Avkast¬
ningen av fonden skall användas till främ¬
jande av medborgerlig kunskap och hand¬
lingsskicklighet bland kvinnor.

Deras stumma protest.
För någon tid sedan infunno sig ett tret¬

tiotal kvinnor i New Yorks rådhussal för
att uttala sin stumma protest mot att tjugu
utlänningar gjordes till amerikanska med¬
borgare, medan de själva voro uteslutna.
Där funnos kvinnor av olika ålder och sam¬

hällsställning, där syntes kvinnliga advo¬
kater, läkare, skriftställare, lärare och af¬
färsinnehavare, en representativ samling,
och alla med tecknet på att ha tagit aka¬
demisk examen. Tyst och värdigt intogo
de sina platser i salen och på de. gula
skärp som lyste mot deras fotsida, svarta
kappor, lästes inskriptionen: Rösträtt för
Kvinnor.
Den stora, dagliga tidningen New York

Globe kommenterade händelsen med följan¬
de rader: "I bakgrunden av salen sutto
trettio kvinnor, alla synbarligen av hög
bildning, födda i Amerika, men utestängda
från rätten att rösta. I salens förgrund
syntes en brokig samling av utlänningar,
somliga med de nödtorftigaste kunskaper,
men det oaktat upptagna till amerikanska
medborgare med rätt att rösta."
Kvinnornas stumma protest tyckes ha

gjort, inte bara ett mäktigt, utan även ett
pinsamt intryck på de närvarande. "Mina
nerver råkade i uppror", berättade en av

ämbetsmännen, mr Fred Taylor, "jag ha¬
de en känsla av att jag ville springa ut
på gatan och ropa. Jag har aldrig varit
anhängare av kvinnans politiska rösträtt,
men nu är jag övervunnen genom den kon¬
trast jag varit vittne till i dag."

Barnmorslian

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr.. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda plagg för

den nyfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffär
UMEÅ.

Lugna dej, pojke! ^

Det går på ett
par minuter

när man har en

HUSQVARNA SYMASKIN.
Förmånliga afbetalningsvillkor

Louise Blomberg*
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 89

REKOMMENDERAS
Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

Siilers "English Scheel"
Tjärliovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

JACOBSONS VÄLKÄNDA
@ TAPISSERI-AFFÄR •
24 B Grefturegatan, vid Tattersall.
10 % RABATT — I VAROR — FRITT VAL.

For resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

G. NYSTRÖMS
MODESALONG

Drottninggatan 58, Stockholm
Allm. Tel. 14925. Rikstel. Norr 19.

VAROCHg^Grevturegatan 24 B
RÄGr]\X]yr>^

Affärsförmedlingar, uthyrninWAJuridiskt biträde lämnas
12680.

Enda rationella underplagg för å
Kr. 2.—, 2.75, 3.25, 4.50.

OBS.! Hya Journale! och Insfei» ii

BUTTERICKS MÖNSTERAFFÄ
57 Drottninggatan 57

Riks 1726. STOCKHOLM Album
Till landsorten mot postförskott + porto,

Skånska HanMmapi
Etablerad 1819

42 JÄRNTORGSGATAN 42
Allm. Tel. 14163

Välsorteradt lager av in- och utländska Handskar
och Vantar.

Parfymer och herrekiperingsartiklar m. i
Medlemmar i P. K. P. R. erhålla rabatt.

Mer och mer
övertygas den ärade allmänheten om atthl
TVÅLEN äro den förnämsta bland tvålar.

YVY-TVÅLEN sälj es i varje välsorteia:
parfym- och herrekiperingsaffär.
Österlin & Ulrikssons Kem.-Tekn, F

YSTAD.

A. WAHLGRE!
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 30 54. Allm. 888O& 23052

FILIAL:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Riks 8194 A1Im' m
Till landsorten fcrm expedition. —

lOÄ-lMÖSK.! HIT! Jß
Fru Östman-Kaldén öppnar den l:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, IITtr., tillWippnings-och^

ningsbyrå för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina.kiaa Jj
använda sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla aa0
av Lörd. från 10 f. m. till 8 e. m., dessutom Tisd. och Fred. mellan 7—9 e. m.

Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131. —

FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER
Rikstel. 9649. 9 Gref-Thuregatan 9 Allm

REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K- P> erhåUarabatt
tel.

Föreningsmeddelanden.
Malungs F. K. P. R. hade söndagen den

22 augusti ofientligt möte i ordenshuset.
Mötet öppnades med sång och musik samt
hälsningstal av föreningens ordförande, fru
Karin Holst, varefter hr P. Holst höll ett
gediget föredrag över ämnet: Kvinnornas
politiska rösträtt. Intresset för mötet visa¬
de sig vara mindre hos medlemmarna än
bland allmänheten.

Svartviks F. K. P. R. anordnade söndagen
den 11 juli en utfärd till Njurunda för¬
sörjningshem. Ett 25-tal flagg- och löv-
klädda åkdon med ett hundratal passage¬
rare deltogo. Vid fattiggården trakterades
understödstagarna med kaffe och dopp,
varjämte sång och musik utfördes, om¬
växlande med lekar i det gröna. Hagen
var i allo angenäm för såväl anordnarna,
som för dem, som bygga och bo i Svala.

t Dä

Innan man skildes åt sjöngs' "°djg{ jeve

Rösträtt för KfiWj
fr 1915 innehåller

adertonde nummer foi l»10
Prenumerationsanmälan.
Dyrtidens lärdomar.
1935 års klass. Av Gwen. iittalaDde.
Kvinnornas uppgift- Ett tys ^

Ofelia och-rösträtten. Av^
från engelskan av Ellen boS

Inför de nya uPPSift®rttJ Brmw-Kvindesamfund. Av E,
Huru möjligheterna kringskära
En österns föregångsmam^^^_^
Stockholm, Ivar Hffiggsiroms Boitry



ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

iv, ÅRG. STOCKHOLM, 1 OKTOBER 1915. N:r 19.

ßöSTRÄTT FÖR KVIKXOR
den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatan i
Saktiönstid: onsdag och lördag kl -//»S—V«4=.
Expeditionen öppen vardagar kl. 1 4.Stel Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress '■ Rösträtt, Stockholm.

Prenumeration genom posten :
Pris för 1915 1 krona. Lösnummer 5 öre.

[Sr utlandet sker prenumeration antingen ge¬
rn posten eller genom insändande av 1 kr.
lä öre i postanvisning till tidningens ex-
pedition.

Firsta-kammarval
nu avslutats, ha omfattat Jön-
,, Västmanlands, Gottlands och

Västerbottens län samt Stockholms
åt Ur partipolitisk synpunkt är
ställningen oförändrad utom i Stock¬
holm, där högern vunnit två nya plat-
ser, den ena såsom resultat av de fri¬

förluster vid årets stadsfull-
igval och på bekostnad av detta

andra på grund av represen-

utökning med en ny plats,
som förut tillhört Gottland. Då Gott-
W sålunda förlorat den ena av de två
platser, som där innehafts av höger-
män, reduceras högerpartiets inom
feta kammaren totalvinst till en.
Det val, som ur kvinnorösträttssyn-

punkt otvivelaktigt är av det största
intresset, är valet i Stockholm, dels på
?rand av att kvinnor där äro väljare,
och sålunda med sina röster kunna in-
ierka på utgången av valet, men också
därför att detta val tillfört Första kam¬
men flera nya namn.
Dör att utröna kandidaternas ställ-
% till frågan om kvinnans politiska

Jtött utsände Stockholms F. K. P.■8 styrelse ett formulär med följande
%or:
D°Är Ni i princip anhängare av

jnans politiska rösträtt och valbar-
beredd att vid ett eventu-

orslag närom i riksdagen avge
^ röst till förmån för detsamma?

raid i:rJ)eDec^nande att från samtliga
JllmLu^nS^erm^n' vil^as sympatier i
sTar' l ledan förut voro väl kända,
Sern« mecDan iagen enda av hö-
^afikdi1(^a^er» med undantag avWlrektör Weliu. bevärdigat skri-

meil ett svar.* Hr Welin blev
^ve uDacehad, icke ens som

visserl;
SuPPleant,
'Sed;

att ur den synpunkten

äVen från frm t Vlts har svar ingått
5att han ei . J.anfenskiÖld, som medde-
•ramställcia fr°ai 1 tillfälle besvara de däri

... a uagorr-rna.

Kriget har säkerligen fört oss närmare rösträtten där¬
igenom att våra motståndare blivit berövade så många av
sina mest använda argument, men framför allt därför att
även den minst intresserade kvinna måste se, hur nödvän¬
digt det är för kvinnorna att få det politiska inflytande,
som de endast genom rösträttens utövning kunna erhålla.
Själva den omständigheten att ett krig med så fruktansvärda
verkningar, med en så oerhörd omfattning oeh med så
förfärliga förluster i alla de krigförande länderna har kun¬
nat bli verklighet, måste skapa hos kvinnorna — som äro
de hårdast prövade — ett beslut att samarbeta för att hindra
framtida krig.

l$n kvinnlig stämma i "Vorwärts".
t -

kan svaret anses utan intresse, men då
hr Welin på grund av tidigare utta¬
landen ansetts såsom en pålitlig an¬

hängare av kvinnorösträtten, torde det
icke vara ur vägen att här återge in¬
nehållet av det nn avgivna svaret. Ef¬
ter att ha förklarat sig fortfarande så¬
som principiell anhängare av saken
skriver han:
"2: o Jag anser de nuvarande tidsför¬

hållandena i vårt land icke påkalla in¬
förande av politisk rösträtt för kvin¬
nan, och kommer därför icke, därest
jag skulle inväljas i riksdagen, att av¬

giva min röst till förmån för ett för¬
slag därom."
För den som har i minne hr Welins

på ett tidigare stadium avgivna förkla¬
ring, att "huvudskälet för att lämna
kvinnan medbestämmanderätt i landets

lagstiftning ligger på det religiöst-sed-
liga området", att stora uppgifter vän¬
ta henne där, att just de kvinnliga syn¬

punkterna måste göras gällande, för
att lagstiftningen skall bliva till verk¬
ligt gagn, och att landet genom kvin¬
norösträtten skall "tillföras stor och
rik välsignelse", måste förvånas, att
tidsförhållandena icke nu skulle på¬
kalla just en sådan åtgärd.
För ett av partidisciplin oförvillat

sinne förefaller det, att vad som 1908
kunde anses vara "till gagn för vårt
kära fosterland", borde vara det i ännn
högre grad 1915, och att, om den sven¬
ska kvinnan redan för sju år sedan
ansågs "mogen för erhållande av po¬

litisk rösträtt", detta betyg borde vara

ännu mera förtjänt i dag.

De Deign-iMergska samhällskursema.
Arbetet inom samhällskursema upp¬

togs för höstterminen med en kurs uti
Västmanlands län, vilken tog sin hör¬
jan den 15 september och kommer att
pågå till den 27 oktober. Därunder
komma 14 platser inom länet att he¬
sökas. Ledare är fortfarande frökpn
Valborg Bergström.

Till diskussionen om den
kommunala rösträtten.
I en liten Verdandiskrift med titel

Den kommunala rösträtten har d:r Da¬
vid Bergström sökt utreda verknin¬
garna av ett vidaregående på den väg
till reformering av den kommunala
rösträtten, som beträddes genom den
Lindmanska rösträttsreformen .av 1909.
Skriften är mycket populärt hållen,
synnerligen översiktlig genom sina
talrika grafiska tabeller, klar och lätt¬
läst; den kostar endast 25 öre, och vi
rekommendera samtliga våra läsare
att skaffa sig den och ta grundligt del
av dess innehåll.
Det resultat, till vilket den kom¬

mer, är att, om man vill vidare gå den
redan inslagna vägen, det icke lönar
sig med några flera hållplatser på den
graderade skalan. Författaren har un¬
dersökt verkningarna av en röstskala
med ett maximum av 20 röster (2—20),
15 röster (5—15), 3 röster och slutligen
lika rösträtt. Förutsättningen är över¬
allt, att de nn övliga strecken i det vä¬
sentliga behållas. Genom sänkande av
skalan från 40-gladig till 19- respektive
11-gradig visar sig förskjutningen så
ytterst obetydlig, att intet allmänt in¬
tresse därav skulle kunna tillfreds¬
ställas; prövar man å andra sidan den
3-gradiga skalan och den lika rösträt¬
ten, så blir åter skillnaden mellan des¬
sas verkningar så minimal, att om
statsmakterna först kunna förmås att
ta steget till 3-gradig, så kunna de lika
gärna ta det till lika rösträtt med ens.
Även steget från 40-gradig skala till
lika rösträtt visar sig vara mycket
mindre genomgripande, än vad man
skulle kunnat vänta. Om man tar
landstingsvalen 1914, så skulle på
landsbygden högerns röstkraft sjunka
från 48 % till 39,2 %; liberalernas skulle
stiga från 27,8 till 35,2 %, medan social¬
demokraterna skulle bliva stående un¬

gefär på samma procenttal, endast en
liten stigning från 24,1 till 25,6 %>. I stä¬
derna åter skulle högern sjunka från
56,4 till 42,9 %, förhållandet mellan libe¬
raler och socialdemokrater skulle kas¬
tas om, så att de förra stego endast
från 23,7 till 26,6 %, de senare däremot
från 19,9 till 30,5 %. Högern skulle allt¬
så fortfarande såväl på landsbygden
som i städerna bli vida överlägsen vart

och ett av de andra partierna, och med
den förskjutning till det största parti¬
ets förmån, som tyckes knuten till de
proportionella valsystemen, och som,
när det gäller Första kammaren, alltså
kommer att verka dubbelt, är det san¬
nolikt, att högern i denna kammare
fortfarande skall sitta med absolut ma¬
joritet, fast icke så stor som nu. Det
tinnes dock här en obekant faktor, som
icke tagits med i räkningen, nämligen
de talrika små röstägande, som nu ej
anse det lönt att avgiva sin röst, men
som möjligen skulle göra detta, ifall
"en ann vore så god som en ann". I
vilken utsträckning detta skulle ske,
och hur dessa röster skulle fördela sig
på de olika partierna, vet man ju gan¬
ska litet om.

Det tyckes emellertid vara säkert,
att även ur högersynpunkt den före¬
slagna reformen skall te sig som gan¬
ska försiktig och i alla händelser myc¬
ket mindre skrämmande, än man på
förhand kunnat tro. För vänstern åter
är ju en reform i denna riktning —
helst ännu längre gående, icke endast
till lika utan även till allmän kommu¬
nal rösträtt — ett gammalt demokra¬
tiskt önskemål.

Det kan emellertid vara skäl att
även tänka efter, vad en sådan reform
skulle betyda för oss kvinnor såsom så¬
dana, alltså utan avseende på, huru¬
vida vi tillhöra högern eller vänstern.
Därvid må först nämnas, att d:r Berg¬
ström i samband med införande av lika
rösträtt även önskar utvidga den kom¬
munala rösträtten jämväl till de gifta
kvinnor, vilkas män ha kommunal
rösträtt. Detta krav har L. K; P. R. re¬
dan uttalat sig för (1908).
Utom denna direkta gåva till kvin¬

norna skulle, såvitt jag kan se, en dy¬
lik reform influera på kvinnornas med¬
borgerliga ställning på två sätt. Den
skulle betydligt stärka kvinnornas
ställning inom partierna, alla partier.
I allmänhet ha kvinnorna nn små
röstetal; även med dessa äro de dock
en faktor att räkna med; få de verka
med hela styrkan av sin numerär,
denna eventuellt utökad med de gifta
kvinnorna, så är det klart, att de på det
kommunala området bli en verklig
maktfaktor, med inflytande jämväl på
partiernas program. Ur ren kvinno¬
synpunkt är jag för min del böjd för
att häri se den väsentligaste vinsten av
reformen.
Den vinst, som ligger i Första kamma¬

rens ändrade sammansättning, kom¬
mer ju kvinnorna till godo, i den mån
som de rena kvinnofrågorna tendera att
bli vänsterfrågor, d. v. s. avvisas av hö¬
gern. Detta är jn först och främst fal¬
let med frågan om kvinnans politiska
rösträtt, den som egentligen i sig inne¬
sluter alla de andra. Här vore jn vin¬
sten obestridlig, fast det som sagt in¬
galunda är klart, att det skulle gå fort
att skörda in den. Sedan lika rösträtt
till äventyrs införts, — och det går nog
inte med snälltågsfart — tar det ändå
6 år innan Första kammaren i sin hel¬
het valts på de nya grunderna; så nog
får jag för min del bekänna, att jag

I Annonsera i F^östrätt för Kvinnor.
i jja'Var8 10 % ^al t? 'ire e^er texten, 12 öre å textsida pr mm.-höjd, spaltbredd 65 mm. Marginalannons samt annons å bestämd plats 20 öre pr mm. Årsannonser 20 % rabatt,

till R ;> kvartals 5 % rabatt. För annons till införing 1 eller 2 gånger torde likvid medfölja ordern. Annons bör vara insänd senast 5 dagar före tidningens utgiv-'
.„„^tt för Kvinnors expedition, Lästmakaregatan 6, Stockholm. För annonsavdelningen: Rikstel. Norr 600, Allm. tel. 14729, mellan 9 f. m. och 7 e. m.
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RÖSTRÄTT FÖR KYXNISOR

Glöm ej
kvartalsprenumerationen å Rösträtt
för Kvinnor, tre månader — oktober—
december — för det billiga priset av
30 öre. En massprenumeration för sista
kvartalet är bästa sättet att få tidnin¬
gen känd i nya kretsar. En massprid¬
ning av tidningen är bästa sättet att
sprida upplysning om kvinnornas röst¬
rättsfråga och värva nya medlemmar i
föreningarna. Må var och en göra sitt
till för att fylla nästa tusental prenu¬
meranter. En bättre användning för
tioöringarna finns icke.
Kom ihåg att all prenumeration sker

å posten.

Ett Giv akt
Redaktionen av Ronneby Tidning

har tillställt oss nedanstående den 16
september på ledareplats införda arti¬
kel, vilken vi för dagen återgiva utan
kommentarier:

Kvinnor som gå baklänges.
Av tecken att döma pågår alltjämt liö-

gerägitationen mot kvinnans politiska röst¬
rätt, även om det tiges stilla i dess press
om vad som föregår runt om i landet.
Det gäller tydligen för den kvinnliga röst¬

rättens motståndare att, tills frågan nästa
gång på allvar kommer före i riksdagen,
skapa en opinion mot densamma bland in¬
gen mindre än kvinnorna själva, för att —

om det lyckas — triumferande visa tillbaka
kravet med det faktum att så och så mån¬
ga kvinnor på det bestämdaste motsätta sig
att bli indragna i det politiska livet genom
rösträttens inkörsport.
För skapande av denna utan tvivel värde¬

fulla opinion resa kvinnliga talare omkring
i bygderna och utså misstroende mot den
stora och vackra tanke som ligger bakom
kvinnorösträttsrörelsen.
Om initiativet kommit från kvinnorna

själva skulle åtminstone som förmildrande
omständighet kunna anföras att de visste
ej hättre, och denna dumma agitation så-

åt> TfitJ&T 11 T Qr> Sveriges äldsta, största o. bäst.-il. JUnN V. LörlmJjN fl£ t:0 renommerade specialaffär i
■ Kungl. Hofievcrantör ■
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ledes fått ett mycket sorglustigt skimmer
över sig. Men när man vet att deras agita¬
torer göra slavtjänst åt reaktionära ele¬
ment bland männen — för eller utan be¬

talning — måste man helt enkelt beteckna
dessa kvinnors "insats" i vårt politiska liv
som minst sagt olämpligt och osympatiskt.
Vad våra vakna, framsynta och intelli¬

gentaste kvinnor mödosamt byggt upp un¬
der åratals självuppoffrande, hängivet ar¬
bete för hela släktets bästa och framåt¬

skridande, det ha alltså andra kvinnor
hjärta att på detta sätt söka störta samman.

Lyckligtvis har den svenska kvinnan i all¬
mänhet kommit så långt att hon vet i vil¬
kas ärenden antirösträttsdamerna äro
stadda.
Det gäller emellertid särskilt för F. K.

P. E.-föreningarna att se upp med anti-
rösträttsrörelsens agitatorer och om möj¬
ligt få diskussion till stånd på deras mö¬
ten. Detta kan understundom vara lättare

sagt än gjort då det synes ligga i rörelsens
natur att bli framdriven bakvägar och med
så litet buller som möjligt, en förmodan
som icke jävas av en del hållna mötens
karaktär.
Man letar förgäves i tidningarnas — icke

ens i högertidningarna — annons- eller no¬

tisspalter om dessa antirösträttsmöten. De
tillkännagivas icke heller genom affischer.
Nej, mötena hållas i någon fridfull lokal,
helst på ett hotell, dit publiken: damer från
säkra högermäns hem, inbjudes i all tyst¬
het. Ett sådant möte hölls i lördags å
Stadshotellet i Konneby där en fröken
Edith Kindvall i över två timmar lär ha
ovanligt tröttat ett ej ringa antal personer.

Skall Holland också gå 01 oss?
Brev till Rösträtt för Kvinnor.

Från ordföranden i den moderata kvinno¬

rösträttsföreningen i Holland, De Neder-
landsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, ha
vi mottagit följande redogörelse för ställ¬
ningen i detta land just nu.

Det väntas att förslag till grundlags¬
ändring före denna månads slut kom¬
mer att föreläggas den holländska riks¬
dagens Andra kammare.
Vad betyder detta för de holländska

kvinnorna?
De sista allmänna valen ägde rum

1913, då de förenade liberala och demo¬
kratiska partierna slogo de förenade
klerikala. De förra, som nu äro i ma¬
joritet, räkna 54 medlemmar, tillhöran¬
de fyra olika partier. Minoriteten räk¬
nar 46 medlemmar, och består likale¬
des av fyra olika partier.
I Första kammaren är ett motsatt

förhållande rådande med 18 liberala
mot 29 klerikala. Nästa val till Första
kammaren äga rum 1916.
De liberala och demokratiska med¬

lemmarna valdes 1913 på ett program,
som upptog allmän rösträtt för män
och med möjligheten att tillägga röst¬
rätt för kvinnor utan att behöva gå
till nya val på denna fråga. Hindren
för kvinnornas valbarhet måste un-

danrödjas. Härmed menas att, sedan
grundlagsändringen genomförts, kan
ett enkelt lagförslag giva landets kvin¬
nor rösträtt.

/ /LJ\/47X
■ Vasterlan22atn "7
■ (f. d. Barnängens lokal). !
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ASTRID SODERQUIST i
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1 Klass Damskrädderi. "
Alltid välsorterat lager i fördelaktiga

Specialité:
J. A. WETTERGRENS FABRIKATER

Manga kvinnor ogilla, att de »omedelbart få allmän rösträtt. Men
man betänker, hur svårt det är att Imajoritet även för detta, så fe,
man, att om denna väg är längre iär den också den säkraste.
För en ändring i grundlagen y

ras 2/3 majoritet. Det fordras således13 röster från motsidan till de 54, somuttalat sig för frågan. De klerikala
partierna ha icke kvinnorösträtten päsina program. Några av dessas ined-
lemmar äro häftiga motståndare, an¬
dra äro indifferenta, medan andra åter
gått så långt, att de förklara, att de
under vissa förhållanden icke sida
sätta sig emot saken.
Det tinnes goda utsikter, att det er¬

forderliga antalet röster skall kunna
vinnas för det steg, som föreslagits,
medan ett förslag om allmän rösträtt
för kvinnor med all säkerhet skulle ili
förkastat.
Tidsläget och förhållandena i all¬

mänhet arbeta kvinnorna i händerna
De holländska kvinnorna ha icke til¬
lit sig tillbaka, då det gällt att lindra
nöden, och männen äro villiga att er¬
känna det. Tyvärr är deras antal än¬
nu ganska stort, som anse ett uttala!
erkännande nog. Då förändringar här
i landet endast ske gradvis och myc¬
ket långsamt, är det svårt att övertyp
både män och många kvinnor, att röst¬
rätt ar nödvändig icke endast för män
utan också för kvinnor.
Amsterdam, september 1915.

Marie Boissevain
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hoppas vår rösträttsfråga skall kunna
lösas, utan att vi behöva vänta så län¬
ge som tills denna reform fullt genom¬
förts. Men i alla fall är det nog en
säker väg till målet, fast icke en kort,
och naturligtvis önskar jag för min del
livligt, att reformen måtte komma till
stånd. De högerkvinnor åter, som kun¬
de önska reformen för kvinnornas del,
men samtidigt frukta den på grund av
att den kan komma att försvaga deras
partis ställning i allmänhet, böra betän¬
ka, att ifall de av detta skäl vilja för¬
vägra reformen sitt stöd, så ökar detta
i väsentlig mån deras skyldighet att
påverka sitt parti i riktning av en för¬
ändrad ställning till rösträttsfrågan.
I egenskap av vänsterkvinna skulle jag
förresten också vilja påpeka för våra
högerkvinnor, att denna reform icke
uteslutande bör bedömas efter parti-
nyttans synpunkt; den innehåller också
samma rättfärdighetsmoment, som vi
åberopa för vår egen fråga. Därför
borde den kunna vinna bifall jämväl
av rättsinniga högermänniskor. Här¬
vidlag kan anföras ett uttalande, som
även d:r Bergström citerar, ur docen¬
ten Gunnar Rexius' arbete: "Det sven¬

ska Tvåkammarsystemets tillkomst och
karaktär". Författaren framhåller här,
att de liberala "tala i det de Geerska
systemets anda, då de i motionen av
1907 kritisera den konservativa första-
kammarreformen såsom otillräcklig
och kräva att reformen, därest den
skall få något värde, utsträckes så
långt, att en mera varaktig folkmajo¬
ritet småningom kan göra även För¬
sta kammaren till uttryck för sina
önskningar".

Anna Wicksell.

LAGERSONS

SKOmAGASIN
ilakobsgatan 18 - Fredsgatan 8

Några intryck från ett be¬
sök på andra sidan sundet.
Danmark har jag besökt flera gån¬

ger förut, men det intryck jag denna
gång fick av dess kvinnor var nytt.
Det var en festlig glans över dem, en
jublande stämning, något av solsken
och lycka.
Vid den nyss avhållna Nordiska

fredskongressen såg jag många av
dem i talarstolen. De talade om kvin¬
nornas plikter som mödrar och upp-
fostrarinnor, om hur de böra fostra
det unga släktet till broderskärlek och
lära det avsky våldsgärningar och
krig. De talade om kvinnornas rättig¬
het att få vara med, när det avgöres
om krig och fred, när det gäller att
värna de liv, som de fött med smärta
och fostrat under otaliga mödor.
De flesta av dessa kvinnor talade

med flytande lätthet och med en lo¬
gisk tankeskärpa, som om de varit
gamla vana parlamentariker. Och som
en underström gick det en djup känsla
av ansvar och ansvarsglädje.
Bland de talande fäste jag mig sär¬

skilt vid fru Louise Nörlund, som med
en enastående energi och uthållighet
lär ha kämpat för kvinnornas politiska
rösträtt, och som, ehuru svag och
bräcklig, dock haft kraft att kväll ef¬
ter kväll uppträda på möten och tala.
"I omkring 25 år har jag varit med

om att leda kampen", sade hon till mig,
och här kom det en skälvning i rösten,
något hänfört över hennes anletsdrag,
"det finnes intet, som övergår det att
få offra sina krafter åt arbetet för
en rättfärdig sak, att genom oavlåtlig
kamp få föra den fram till seger."
"Ni danska kvinnor fingo er poli¬

tiska rösträtt så snart — endast 7 år
— efter den kommunala", sade jag.
"Ja", svarade hon, "det kom sig därav,

att kvinnorna voro så eniga här. Först
började de liberala samarbeta med
de socialdemokratiska, och snart däref¬
ter kommo högerkvinnorna och anhöllo
att få vara med. Vi bannlyste all dis¬
kussion om politik från våra möten
och överenskommo om att uteslutande
arbeta för detta enda: vår politiska
rösträtt. Högerkvinnor i den mest
framskjutna sociala ställning öpp¬
nade sina hem för möten, till vilka de
inbjödo kvinnor ur arbetsklassen, so¬
cialdemokratiska kvinnor. Dessa högt
uppsatta damer ha upprepade gånger
förklarat, att detta närmande varit
dem till ovärderlig nytta. De ha där¬
igenom bättre lärt känna en hel del so¬
ciala förhållanden och — missförhål¬
landen — och ofta fått tillfälle att be¬
undra den oegennytta och självupp¬
offring, som de fattiga arbetande kvin¬
norna visa för att gagna sin saks fram¬
gång."
Men vad som rörde mig mest var de

danska männens glädje över kvinnor¬
nas rösträttsseger. Det var vid en av
de banketter, som gavs för Nordiska
fredskongressen. En svensk herre ha¬
de hållit tal för kvinnan. Det var i
den vanliga stilen, något skämt och
många blommor. Då reste sig en dansk
man. Det var en enkel man av folket.
Han talade med en klart ljudande
stämma, som förnams över hela salen:
"När jag hör en svensk herre hålla ett
vackert skåltal för kvinnan", sade han,
"så vill jag ropa ut till honom — jag
skulle vilja ropa det till alla Sveriges
män — håll upp med de vackra tale¬
sätten och ge edra kvinnor rösträtt i
stället. Jag är säker på, att de för¬
tjäna det, ty de äro lika goda och klo¬
ka som våra."
Jag tryckte hans hand. Med ett ljust

leende sade han: "Jag håller så myc¬
ket på att kvinnan skall vara med i
det politiska livet. Själv har jag en så¬
dan präktig hustru, och jag vet, att

det finns många, många sådana goda
och präktiga hustrur och mödrar."
Han stod tillsammans med några

vänner och en av dem sade: ''När jag
kom in i riksdagen i dag (där höllos
Nordiska fredskongressens förhandlin¬
gar) och såg en kvinna i talarstolenoffl
hörde hennes varmhjärtade ord om ar¬
betet för freden, då föreföll det ung
som om det var bebådelsen om den nya
dag, som gryr. Jag hoppas såmy®
av kvinnans insats i det politiska
vet", fortfor han, "jag tror, att kam
pen kommer att föras med renare va
pen, och att vi komma att sikta
högre mål, när hon är med.
här i landet ha visst alla kant
ma, ty om den nya grundlagen
kämpat punkt för punkt, om dess
ka paragrafer ha meningarna
sig våldsamt, men om en sak a
ej varit strid, om en sak ha vi a
rit eniga: och det är om kvinna
litiska rösträtt. (

Och att vi kunnat göra detta nu
krigets mörka bakgrund, a ■
nat bevilja medborgerliga ra .
åt nya skaror just nu, nar ru
Europa människorättigheter
pas, det känna vi djupt.
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En oväntad reklam
hinnans politiska rösträtt kom-

', enligt vad vi erfarit, att inom
t igångsättas från unghögerhåll.
ta i våra händer ett brevkort med
ropas karta i rösträttsfärgerna gnlt
é vitt — vi tycka att vi känna igen
än-med de länder, där kvinnoröst-

ål genomförd, ntmärkta med
de övriga i vitt. Kortet

lyser i siffror, vad som redan vun¬
nits för saken, och vad som ännu åter¬

vinna. Förmodligen komma
att utges, allt eftersom

färgen sprider sig och nya
erövras. Upplysningsvis
nämnas, att också Island

™till Europa, och borde för korrekt-
ha utmärkts med gult re-

Vi önska lycka i fortsättnin-

kvinnliga studentbem.
Man för åtskilliga år sedan väcktes

att ordna ett hem för de kvinn-
iterna i Lund. Och genom pro-
Ribbings intresse och ekonomi-

generositet samlades en grundfond,
årens lopp ökats så, att den nu
as i anspråk för realiserande av

. -an alldeles tryggat var ändå intep%t, och det hade sannolikt blivitruhtet ännu en tid, om inte idén fåttJf8 varmt intresserad förespråkerska iV';3bilen Bruzelius, som välvilligt ställ-IMfo sig och sina gamla vackra möblerIMet blivande hemmets disposition. TackI 4eana frikostiga hjälp och under hen-nkg har Lunds kvinnliga student-mst alltså blivit verklighet. Och en
—«n. Ännu är det inte såhelinackorueringar och tio å tolv!er tunna mottagas. Det är inga' studentrum i den klassiska stilenhonssoffan och de övriga bekanta80m möter en här. Fint ochLj, , or^ade böra de verka i högl- e'ande på hemlösa studentskor. Till

"och °CliS^ en stor' vacker mat-L <,e hemtrevligt samlingsrum medMlilTartiden och lånst fram i Skå-
-0rde haffevrån i den vild-k-iattaij6 i!ädgårdstäppan bli särdelesr%n ni a s^uthgen priserna äro syn-r1 läset a särskilt i dessa tider,P1 - så rk6t centralt — vid St. Al¬tern..- 0Inmer säkert det kvinnligaåt på PH ««-»-
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År kvinnans politiska rösträtt en vänsterfråga?
Av docenten Hilma Borelius.

L. M.-S.

Fragan om kvinnans politiska röst¬
ratt ar i och för sig ingen partifråga.
t ar sant att en motståndare, som

uppfattar rösträtten som en funktion
i statens tjänst, vid ett flyktigt påseen¬
de kan tyckas sta mindre svarslös än
en motståndare, som kallar rösträtten
tor en mänsklig rättighet. Men det är
också endast vid ett flyktigt påseende.
1 sjalva verket är svarslösheten bara
uppskjuten ett steg. Ty på frågan:
värtor ej också på kvinnor överlåta
denna funktion?" kan ej svaras an-

»i ~i,?n med åberopande av sammaskal , som står även rättighetsanhän-
garen till buds: "emedan de äro kvin¬
nor. Att utestänga kravet på kvinn¬
lig rosträtt med begreppet "maktfak¬
tor låter sig ej heller väl göra. Har
»5 -, i® , ldell^en På vers och prosa ital for kvinnan" framhållits, att kvin¬
norna äro en makt. "Kvinnorna böra
ej ha politisk rösträtt, ty de utgöra ej
en maktfaktor", betyder i själva ver¬
ket, om det betyder något alls: "kvin¬
norna höra ej äga politisk makt, eme¬
dan de ej aga politisk makt." Den se¬
nare satsen förefaller enklare än den
orra, men är blott en översättning.
Med resonemang av det slaget kom¬
mer man ingenstädes. Något företräde
tramfor den logiskt enkla satsen "kvin¬
nor aro kvinnor", som i denna eller
liknande formulering efter vad vi nyss
skadat är lika användbar för en so¬

cialist som för en högerman vid undan-
torandet av obekväma kvinnliga an¬
språk, har den ovan anförda knappast.
Det ar icke de teoretiska definitio¬

nerna utan den vilja, som står bakom
de teoretiska definitionerna, som av-

for det reella innehållet i en politisk
rSttl-ffTi -Iad ..kvinnans Politiskaostratt beträffar, ar det ej teorien som
sadan utan teoriens tillämpning, som

iS-1 aahanSare och motståndare.Hoger och "vänster" äro relativa
egrepp och den verkliga åsiktsgrän¬
sen ar alltid i viss mån flytande. "Hö¬
gern har mer uppskattning av det för¬
flutna i förhållande till det närvarande

?.? *Y. det närvarande i förhållande
„u®. framtida än "vänstern", menen höger , som icke finner att något

behöver fornyas, och en "vänster", som
icke finner något värt att bevaras, kun¬
na intet utratta, endast hålla varandra
i ett dott jämviktsläge. Sker något
ramsteg, sa är det genom personer,
som vilja hade förnya och bevara, va-
fLS18n Vil?en för dem H^er På detena eller andra momentet, och vad de

ai^I overensstämmelse därmed kallas.Litersom politisk rösträtt för kvin¬
norar något nytt i förhållande till fö¬
regående tider, är det naturligt nog,
att den har lättare att vinna terräng
nos vänstern" än hos "högern". Det
motstånd, som dess nyhet såsom så¬
dan har att övervinna reses ju ei å
priori av "vänstern" men väl av "hö¬
gern eller närmare uttryckt, detta
motstånd, vanemotståndet, som i den¬
na punkt kan vara rätt starkt även
bos vanstermän, är hos dem mer iso¬
lerat från deras övriga åskådning, me-

.n det hos högermännen står i för-
f?rL?nm!id mates av deras total"orhallande till nytt och gammalt i all¬
mänhet.
Så till vida är en viss tröghet och

hardsagdhet hos "högern" i den kvinn¬
liga rosträttsfrågan psykologiskt för-

Qo T-W °?h mtet att förundra sig över.fea tili vida är det naturligt, att röst-
rattskvinnorna av vänstern lättare och
beredvilligare upptagits av sitt parti
an rosträttskvinnorna av högern
. fen kvinnans politiska rösträtt äricke en vänsterfråga.
Bet rimliga vore, att den "höger"

som icke endast syftar att bevara det
gamla eller återgå till det ännu äldre,
iba val som "vänstern" vore förmö¬
gen att se ett positivt gott i kvinnans

rösträtt. Varför skulle kvinnans hjälp
att bevara vara mindre värd än hen¬
nes hjälp att förnya?
För några år sedan tycktes det ock¬

så här hos oss vara på god väg att bli
så som det är naturligast: att kvinn¬
lig rösträtt skulle komma att framfö¬
ras genom positiva anhängare inom
både höger och vänster, ej som ett vän¬
sterkrav, för vilket högern endast pas¬
sivt, genom minskad motståndskraft,
gav efter. För ett tiotal år sedan var

politisk rösträtt för kvinnor ej en ak¬
tuell vänsterpolitisk fråga. Däremot
hade principen då ännu eller redan,
som man tar det, goda vänner bland
säkra högermän. På den tiden var det,
som det kunde inträffa, att den grund¬
lagsförändring för öppnande av till¬
gång till statens ämbeten för kvinnor,
som sedan gick igenom 1907, och som
Sveriges läroverkslärare nn under an¬

förande av en socialist vilja annullera,
segrade i Första kammaren, ehuru den
föll i Andra.
Arga motståndare till kvinnosak i

allmänhet och energiska förfäktare av
mansprivilegier finns det fortfarande
i alla läger. Det är tragikomiskt att se,
hur lätt höger- och vänstermän finna
varandra, och hur eniga de äro, när
det gäller något slags uppdelning mel¬
lan män och kvinnor. I denna tidning
behöves ingen påminnelse om talande
exempel härpå i frågor, som ur andra
synpunkter rört upp mycket damm.

Med sådant för ögonen är det omöj¬
ligt att ur kvinnosakssynpunkt särde¬
les högt värdesätta vänsterns pro¬
gramanslutning till rösträtt för kvin¬
nor. Sin stora betydelse har den nog
ändå. Genom väckande av uppmärk¬
samheten, ja även genom det inflytan¬
de, som en ideligen sig presenterande
föreställning utövar, påverkas den per¬
sonliga åsikten hos de anslutna, och»
omröstningssiffrorna äro på en gång
ett påvisbart, om än till sin reella halt
omtvistligt resultat, och ett tekniskt
villkor för det segerrika genomföran¬
det av kvinnlig rösträtt. Men det
egentliga stödet har den kvinnliga
rösträttsfrågan haft hos de vänster¬
män, som icke av partidisciplin eller
partiberäkning utan av verklig över¬
tygelse fört den fram. Till dem står
rösträttskvinnornas höger i lika stor
skuld som deras vänster. Även i dessa
förbistrade tider, i vilka "övertygel¬
sen" på alla håll så ofta framföres
med en skrikande bravad, som kommer
den att te sig som blott fraser även där
den är sann, även i dessa tider ha i
svenska riksdagen hörts ord av varm
och äkta klang för kvinnans politiska
rösträtt.
Länge hade det, efter de genomgri¬

pande förändringar i åskådning och
typ, som riksdagens höger undergått,
varit endast från vänsterhåll, som
dessa ord hördes. Är icke nuvarande
justitieministerns uppträdande i den
kvinnliga rösträttsfrågan ett lycko-
bringande varsel? Där fanns klangen.
Där förnams personligheten. I mot¬
ståndet hade det "personliga" gjort sig
gällande i form av misslynt smågnat
och billiga kaféroligheter. Ett mörkt
och ogenomträngligt moln döljer fram¬
tiden. Men det är gott att högersinna¬
de och ridderliga ord för kvinnans
rätt åter klingade i Sveriges riksdag
från en högerman, ej själv riksdags¬
man visserligen, men medlem av rege¬
ringen. Det är gott som löfte och vitt¬
nesbörd om att det finns — även nu —

en annan höger än den, som länge en¬
sam hoverat sig i riksdag och press,
och det är gott som maning och upp¬
muntran till rösträttskvinnor av hö¬
gerfärg att hålla ut och taga i på nytt.
En sådan maning och en sådan upp¬

muntran behövdes väl. Så kringskur¬
na som högerkvinnorna av F. K. P. R.
varit i fråga om möjligheter att kom-

Ett steg och ett domslut.
Det går långsamt, men det går med

de stora reformerna eller rättare de
nödvändiga rättelserna. I dessa dagar
har ett fruktansvärt missgrepp fått
över sig avkunnat förkasteisens ord.

Reglementeringskommitténs betän¬
kande blev färdigt efter sju års arbe¬
te. Det är nu nära fem år sedan det
utställdes till olika institutioners dom¬
slut. Nu har medicinalstyrelsen äntli¬
gen fällt sitt: den instämmer till fullo
med kommitténs förklaring att det
gamla systemet bör avskaffas. Och än
mer! Kommitténs majoritet hade fram¬
ställt ett förslag om ett slags nytt po-
lisövervakande och straff för s. k. hel-
prostituerade. Mot detta hade två le¬
damöter, professor Johansson och kam¬
rer Westerberg reserverat sig. Och det
är med dessa reservanters uttalanden
för fullkomligt slopande, som nu medi¬
cinalstyrelsen instämt. Därmed kan
man hoppas, att vid vår nästa riksdag
prostitutionsreglementeringen faller.
Vi kvinnor kunna inte — när dessa

tvångsåtgärder riktade enbart mot
kvinnor nu äntligen torde avskaffas
även i vårt land — vi kunna inte se
ett bättre exempel på vad det kvinn¬
liga modet kan uträtta. Det var en
kvinna, som började kampen, kvinnor
som under skymf och hån fortsatte
den.
De flesta torde känna Josephine But¬

lers namn, denna engelska prästfru,
som då hon förlorat sin dotter, ägnade
sitt liv åt att hjälpa förvillade unga
flickor, ja tog dem i sitt hem. Regle¬
menteringen, en frukt av krigen — den
uppstod i Frankrike under Napoleons¬
tiden — hade införts i ett par engelska
städer. Josephine Butler såg hur den
hand fast dem som ville komma ifrån
ett oordnat levnadssätt, och i januari
1870 grundade hon ett förhund av 70
kvinnor, som ingingo med en petition
till parlamentet, samt började en liv¬
lig agitation över hela landet. Den
ovilja det väckte att en kvinna vill tala
om sådant, gick ända därhän att hon
höll på att inte få en bostad, emedan
folkmassan ville storma hotellen, och
måhända än värre voro prästers, lä¬
kares, det fina sällskapets skymfande
omdömen. Det kan vara gott att höra
att bland dem, som kraftigast upp¬
muntrade henne och profeterade seger
var kvinnosakskämpen John Stuart
Mill. I sitt land segrade hennes och
hennes medkämpars idé. Likaså i Hol¬
land, Italien, Schweiz, där hon även
stritt för saken. I de skandinaviska

ma till tals med sitt parti, är det be¬
gripligt nog, om än ej efter min me¬

ning försvarligt, att så många av dem
blivit passiva, antingen de då kvar¬
stått som overksamma medlemmar av
F. K. P. R. eller rent av utgått. De som
kvarstått, och som bevarat åtminstone
viljan till aktivitet, böra känna sig
stärkta i tron på att dock omsider kun¬
na uträtta något och i pliktkänslan att
ej få överlämna rösträttsarbetet åt
vänsterkvinnorna ensamma. Ett stöd ha
de faktiskt i någon enstaka av lands¬
ortens högertidningar. Den hållning,
som högertidningen Lunds Dagblad
t. ex. iakttager i rösträttsfrågan och i
andra kvinnofrågor därjämte är ej
vacklande, ej heller är den blott all¬
mänt välvillig utan utfästelser. Även
på den tid, då högern i allmänhet var
vänligare stämd mot kvinnans röst¬
rätt än nu, förekommo knappast så be¬
stämda och skarpt pointerade uttalan¬
den som dem Lunds Dagblad sedan
några år, tid efter annan, utsänder av
helt och hållet eget redaktionsinitiativ,
utan någon som helst påtryckning
från rösträttshåll.
Vad är, när det gäller det stora hela,

ett högeranförande, en högertidning?
Antydningar om att den kvinnliga
rösträtten icke heller nu och hos oss
är en vänsterfråga.
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länderna är reglementeringen avskaf¬
fad utom i vårt — det blir det sista.
Den förening Josephine Butler bil¬

dat, den "Brittiska och allmänna fede¬
rationen" fick sin svenska avdelning i
slutet av sjuttiotalet. Vi vilja inte ens
vidröra hur dess män, och i synnerhet
dess kvinnor, bemöttes här, i stället på¬
minna om det erkännandet i kommitté¬
betänkandet, att det var federatiohens
verk att läkares och allmänhets upp¬
märksamhet väcktes angående regle¬
menteringens förkastliga sidor. I riks¬
dagen framfördes först saken av
bimkspatron Hugo Tamm. Då federa¬
tionen fått avslag på en förnyad hän¬
vändelse till stadsfullmäktige i Stock¬
holm, väckte den gamle Adolf Hedin
och Edvard Wavrinsky 1893 motion om
skrivelse i frågan. Regeringen tillsat¬
te då den kommitté, vars verk nu lett
fram mot avskaffandet.
Men under tiden ha kvinnorna inte

fått förbli overksamma. Genom Vita
bandets initiativ ordnades tillsammans
med andra kvinnoföreningar över hela
landet möten, vilka anslöto sig till
reservanterna — just det förslag som
medicinalstyrelsen nu med några till-
lägg förordar.
Det är med reglementeringens av¬

skaffande som med borttagande av
rösträttsstrecket mot kvinnorna. När
det senare faller kunna vi börja ett
friare arbete för kvinnornas sak. När
den förra slopas kunna vi kraftigare
kämpa mot dubbelmoral och prostitu¬
tion.
Men aldrig få vi glömma vad vi ut¬

stått i denna första strid eller att en
kvinna väckte den, och utan att kvin¬
nor vakat, strävat och hållit ut, hade
vi kanske aldrig vunnit den.

Hilda Sachs.

En telefondag i New York.
I Amerika, som man åtminstone vad det

kvinnliga rösträttsarbetet beträffar, måste
karaktärisera som de goda idéernas och
den okuvliga energiens land, lämnar man
icke några vägar oprövade, när det gäller
att påverka de stundande omröstningarna.
Särskilt i New York, där omröstning kom¬
mer att äga rum den 2 november och där
världsrörelsens ledare, mrs Chapman Catt
residerar, har en sällsynt livaktighet gjort
sig spord. Varje dag utslungas från hög¬
kvarteret nya idéer som gnistor från ett
fyrverkeri. Nyligen organiserades i hela
staten en telefon dag med syfte att ringa
upp valmännen för att utröna deras ställ¬
ning till kvinnorösträtten. Resultatet av
dessa tusentals påringningar blev synner¬

ligen gynnsamt för kvinnorna. Sjuttiofem
procent av de ledande männen inom staten
New York, läkare, advokater och köpmän
voro anhängare av kvinnans politiska röst¬
rätt och många ibland dem förutspådde
kvinnornas seger innevarande höst. En¬
samt från staden Albany noterades att
42 procent av väljarna voro för rösträtten,
25 procent emot och 33 procent ovissa eller
ohågade att uttala sin mening. Präster¬
skapet visade sig vara det stånd, som man
hade att sätta den största liten till, ty he¬
la 60 procent hade bland dem proklamerat
sin anslutning till kvinnorösträtten. Bland
ämbetsmännen räknades 51 procent och av

tidningsredaktörerna i New York voro 14
för, 2 ovissa och 2 motståndare. — Vinner
arbetet och den outtröttliga företagsam¬
heten sin lön, så måste staten New Yorks
kvinnor den 2 november hemföra seger¬

palmen.

Meddelanden från V. U.
1. Den i cirkulär N:r 109, punkt 4 ut¬

lovade ritningen kommer att utföras i
fotolitografi i skalan 1.10 och kan jäm¬
te anvisningar om mått m. m. rekvire¬
ras genom Rösträttsbyrån till ett pris
av 10 öre pr ex. + porto.
2. Ännu har endast ett fåtal förenin¬

gar rekvirerat de med samma cirkulär
(se punkt 5 c) utsända formulären, av-

| PLATSSÖKANDE. |

Ung flicka
med praktisk skolbildning önskar mot fritt
vivre plats i bättre familj eller hos ensam dam
som hjälp eller sällskap.
Svar till »Familjemedlem» Ronneby p. r.

23-årig lantbrnkaredotter
kunnig i matlagning och enkel sömnad, sö¬
ker plats 1 okt. eller 1 nov. i gott hem, hälst
på landet. Små löneanspråk. Svar till "I. L.",
Öresunds-Posten, Helsingborg.

Föreningsmeddelanden.
Jönköpings F. K. P. R. anordnade den 11

sept. en soaré å Stora hotellet därstädes
och hade att glädja sig åt fullsatt salong
och livligt bifall samt idel beröm i orts¬
pressen samt dessutom åt ett mycket gott
ekonomiskt resultat. Överskottet, omkring
340 kronor, skall delas lika mellan rösträtts¬
föreningen och Kvinnornas uppbåd.
En av fröken Fanny Claudelin för tillfäl¬

let skriven prolog, vari framhölls kvin¬
nornas varma, uppoffrande fosterlandskär¬
lek under alla tider, från antikens amazo¬
ner till vår tids Rödakorssystrar och freds-
medlerskor, — samt det självfallna och na¬
turliga i att varje hederlig människa skul¬
le åtnjuta sin fullständiga medborgarrätt,
upplästes af fröken Aulin och har sedan
in extenso återgivits av Jönköpings Läns¬
tidning. Därnäst på programmet kom Frig-
ga Carlbergs "När begreppen klarna", syn¬
nerligen bra spelad av ungdomar inom och
utom föreningen. Som mellannummer
sjöng operasångerskan fröken R. Whitefield
på ett glänsande sätt ett par nummer och
därefter gavs det uppsluppna skämtet "Re¬
volutionen i drivbänken", som framkallade
mycken munterhet, ej minst genom det lyc¬
kade och roliga utförandet. Soarén avslu¬
tades med dans och allmänna meningen
var att en så lyckad offentlig tillställning
ej på många år givits här. — I början av
okt. återtar föreningen sin vanliga verk¬
samhet med arbetsaftnar till förmån för
Kvinnornas uppbåd, Röda korset och Land¬
stormen.

Stockholms F. K. P. R:s samkvämsaftnar
ha åter tagit sin början med en samman¬
komst på hushållsskojan Margareta mån¬
dagen den 13 september. Diskussionsämnet
för aftonen utgjordes av "Läroverkslärarna
och ungdomens respekt för kvinnan", och
inleddes av fru Elisabeth Waern-Bugge.
Diskussionen som följde var synnerligen
livlig och särskilt framhölls att ungdomens
respekt för kvinnan systematiskt under-
gräves genom hennes utestängande från
vissa sysslor. Från folkskolelärarinnornas
håll betonades starkt det sakförhållandet,
att de klasser som ledas av kvinnor i dis¬
ciplinärt avseende äro fullt likställda med
dem som ledas av män. Samkvämen kom¬
ma att under vinterns lopp anordnas den
andra måndagen i varje månad.

Örebro F. K. P. R. hade sitt första möte
under hösten å Strandrestaurangen den 14
sept. Ordf., fru Elsa Perselli, skildrade
Huskvarnamötet och uppläste de där an¬
tagna resolutionerna. Därefter redogjorde
fru Hanna Béen och fru Josefine Smith för
de 8 fredsmöten, som på Kvinnornas freds¬
söndag anordnades av F. K. P. R. inom
Örebro och närmaste omnejd med över 3,000
kvinnor som åhörare. — Föreningen beslöt
instämma i de av Haagkonferensen antag¬
na minimikraven för en varaktig fred. —

Ordföranden meddelade, att sommarhem
beretts åt 8 feriebarn genom Örebro läns¬
förbund. Till slut uppmanades de närva¬
rande att med anledning av cirkulär 109
övertänka och till oktobermötet framkom¬
ma med förslag om bästa sättet att i dessa
dyrtider ordna den ekonomiska frågan.
Flera nya medlemmar och prenumeranter
på tidningen anmälde sig, och stämningen
var förövrigt den bästa.

sedda att under hösten spridas bland
föreningsmedlemmarna. Då det är av
vikt, att formulären vinna så stor
spridning som möjligt, uppmanas

_ de
föreningar, som ännu icke insänt sina
rekvisitioner, att icke längre uppskju¬
ta därmed. Här behöves allas hjälp.

Bammorsltarx

Karin Kindvall
Roslagsgatan 20, Stockholm.

Emottager patienter i sitt hem. Trevliga enskilda rum
med elektr. ljus. God omsorgsfull vård.

Rikstel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445.

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda plagg för

den nyfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffär
UMEÅ.

Garl Djulstedt
BOSATTNINGSMAGASIN

30 Drottninggatan 30
STOCKHOLM

Rörstrands och Gustafsbergs porslin.
Glasvaror, Metallvaror ärKöksartiklar.

Allm. Tel. 72 29. Rikstel. 72 29.

Medlemmar av F. K. P. R. erhålla 10 % rabatt
vid kontant inköp å alla varor. Ej å konser¬
veringsapparater och burkar samt isskåp.

Louise Blomberg*
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39

REKOMMENDERAS
Allm. Tel. 2817. •

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

Söders "English School"
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Söder 62 36.

Engelska lektioner o. översättningar.
ANNIE I. SCOTT.

JACOBSONS VAbKANDA
A TAPISSEKNAFFÄR A
24 B Grefturegatan, vid Tattersall.
10 % RABATT — I VAROR — FRITT VAL.

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas!

G. NYSTRÖMS
MODESALONG

Drottninggatan 58, Stockholm
Allm. Tel. 14925. Rikstel. Norr 19.

F*RÄ. NO«ar»,.
Afiarsförmedlingar, uthvmin

Juridiskt biträde*

Enda rationella underplagg för di
• Kr. 2.—, 2.75, 3.25, 4.50.

OBS.! Nya Journaler och

BÜTTERICKS MÖNSTERAFFil
57 Drottninggatan 57

Riks 1726. STOCKHOLM Allm

Till landsorten mot postförskott + porto.

Skånska Handskmagia
Etablerad 1819

42 JÄRNTORGSGATAN
Allm. Tel. 14163

Välsorteradt lager av in- och utländska HaiÉ
och Vantar.

Parfymer och herrekiperingsartiklarw,
Medlemmar i F. K. P. R

Från Ystad till
användes

YVY-TVAL
Sälj es i varje välsorterad Parfym- och

ekiperingsaffär för 50 öre styck,
i. Ii

YSTAD.

A. WÅHLGRE1
SLAKTERI & CHARKUTEKI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 3054. Allm.

Pris
4:de 1

Tår

ifkrigf

»lem

lut, få i

for ei

FILIAL:

17 Storgatan \1
CHARKUTERI

Riks 8194 Allm-1

Till landsorten ferm expedition. ■

HERMAN HÅKANSöl
FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER

tel $6
Rikstel. 9649. 9 Gref-Thuregatan 9 Allm e

REKOMMENDERAS. Medlemmar af F. K P- R. erhålla

Änkans skärv.

Jag var ute och såg på folkvimlet på
Barnens dag, då jag mötte en vän, och så
gingo vi en stund tillsammans.
En söt liten flicka kom fram med en

bössa, och jag lade ned min slant. Min vän
lät bössan gå förbi.

— Ger du ingenting till Barnens dag?
frågade jag.

— Nej, jag har inte mycket att ge, och
det lilla jag kan undvara ger jag till röst¬

rätten. Barnens dag far ^
då, men rösträtten har ^
även en så liten skarv ^ ^
vi ge till rösträtten, ' ^ ^^
nen - framtidens barr.t m
jag kan med lugn gtället,
slant i rösträttsbossan . på i
Jag kom ofrivilligt ^ s

på frågan om han BP ^ teDIllSl

Ocll
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1
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OSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto: Vi kanna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 15 OKTOBER 1915. N:r 20.
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Isträtt för kyinnor
den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatani
Saktionstid: onsdag och lördag kl '/a 3-7*4.
Esueditionen öppen vardagar kl. 1 4.fi Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm,
enumeration genom posten:
pris för 1915 1 krona.
Ide kvartalet 30 öre. Lösnummer 5 öre.
i utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-

Tårt dubbla ansvar.
ku med ekot av det danska seger¬

set klingande i våra öron, och sam-
igt med att vi bevittna, hur även i
ie krigförande länderna den ena efter
ta andra av motståndarnas skansar
feja falla, och kvinnorösträtten vin¬
ter terräng, där man minst skulle anat
let, få vi i vårt eget land erfara, kur
1 och med gamla och som säkra an-

så anhängare sträcka vapen, och
antifösträttsrö relsen finner nya vägar
för i verksamhet, vars förnämsta
iimmärke är ljus skygghet.
Det ligger i sakens natur, att argu¬

ment, som icke kunna uttalas högt,
upptagas till bemötande,
vi således åt sitt värde,

har sagts högt och från håll,
® man haft anledning vänta, bättre,
"t! tidsförhållandena i vårt land icke
Älla införande av politisk rösträtt
för kvinnor". Vi känna igen argumen-
Tidsförhållandena ha alltid varit

för någon kategori av de
®aktägande i vårt land, under det att
lamP%a tidsförhållanden kunnat ska-
f® i alla våra grannländer och i ett

till och med under brinnande

4 åe uansKa männen visste, vad de
de just i tider som dessa
s kvinnor meddelaktighet i

för landets väl, därför ha vi
bevis, liksom för att de danska

uorna veta att uppskatta sin del i
lla ansvar.

■i; ^ den danska segern betyder för
ieH ! enda efterblivna i Norden —

ajied!Vl "edan vid flera tillfällen haft
dåndef11" ram^aAa' deb skärpta mot-
s^ärpå°PPet °C^ visar ock-
U\u **** för den internatio-

rattsrörelsen, därom får man
da man läser röst-

Ml- såväl r andra länder, cen-
Viver i västmakter. Sålunda
i""" ...£raestine von Fürth, ord¬

Ja, förvisso är det en stor välfärdsfråga för vårt
folk, att politiska företrädesrättigheter utplånas, att
gamla skiljemurar, som verkat söndring och split, falla,
att även hos oss folkets vilja och folkets krav komma
till sin rätt och att jämväl kvinnorna bli helt och fullt
medborgare. Måtte så utan långa och upphetsande
strider ske till vårt svenska folks sanna ära och lycka!

$€&s»3 Siaaffm

förande i den österrikiska kvinnoröst-

rättsorganisationen i dennas officiella
organ:
För oss kvinnor i de krigförande länder¬

na, där vi nedlagt lika mycket arbete för
kulturens främjande som de danska kvin¬
norna, och som nu genom detta fasansfulla
världskrig träffats i det innersta av vårt
väsen, för oss betyder denna nya danska
författning mera än blott och bart resul¬
tatet av den politiska kvinnorörelsen. Hopp
och ny tillförsikt hämta vi ur den danska
regeringens folkbefriande gärning och den
fasta tron, att nöden i den tunga tid, som
vi nu genomleva, skall bli en brännande
sporre för att principen om självbestäm¬
manderätt bos folken, vilka i lika hög
grad bestå av kvinnor som av män, också
bos oss skall få betydelse och kunna ge¬

nomföras, så att ur såren, som en blod¬
dränkt samtid slår, en ny och sann folk¬
kultur skall kunna uppstå.
I samma riktning uttala sig även de

tyska tidningarna, och dessa, såväl som
de franska, visa nied talrika citat, hur
män, som se kriget på tillräckligt nära
håll, mer och mer få ögonen öppna, icke
blott för det berättigade i kvinnornas
rösträttskrav, utan också för det nöd¬
vändiga i detta kravs snara genom¬
förande.

På samma gång som den danska se¬

gern har blivit oss en sporre att för¬
dubbla våra ansträngningar för egen

del, har den mångdubbelt ökat vårt an¬

svar inför de miljoner olyckliga kvin¬
nor, som under det omedelbara trycket
av den pansrade näven blivit visade
"kvinnans plats i samhället", och som

nn se till de neutrala ländernas kvin¬
nor som till dem, som skola kunna be¬
reda väg för bättre förhållanden.
Medan rösträttskvinnor i de krigfö¬

rande länderna mitt uppe i hjälparbe¬
te, om vars art och dimensioner vi
utanförstående icke kunna bilda oss en

föreställning, kämpande under sorg
och lidande, genom nästan övermänsk¬
liga ansträngningar förmå hålla röst-,
rättsfanan högt, är det på de neutrala
ländernas kvinnor, som det egentliga
rösträttsarbetet nn måste vila. "Till

Islands klintar fira sin rösträttsseger.
Den 7 juli samlades det isländska

Alltinget för första gången sedan den
nya grundlagen sanktionerats av ko¬
nungen, och Islands kvinnor firade den
dagen sin rösträttsseger med en anslå¬
ende fest. Under musik tågade en pro¬
cession av kvinnor, företrädda av 200
vitklädda små flickor fram till All¬
tingsbyggnaden, som med anledning
av dagens betydelse var rikt smyckad
med flaggor. En deputation begav sig
därpå in i den sal, där Alltingsmän¬
nen voro samlade och överlämnade
till deras talman en adress. Sedan så¬
väl talmannen som ministern frambu¬
rit sitt tack till deputationen, höll én
av Alltinget utsedd ordförande ett väl¬
komsttal till kvinnorna, vilket av de
närvarande hesvarades med ett fyr-
faldigt leve. Utanför byggnaden hölls
därefter tal av redaktör Briet As-
mundsson, som skildrade kvinnosakens
framgång på Island, och efter henne
talade skolföreståndarinnan Ingebrog
Bjamason om kvinnornas verksam¬
hetsområden i forntid och nutid. Kär¬
lek och barmhärtighet hade ofta präg¬
lat kvinnornas gärningar och därför
hade Islands kvinnoföreningar enats
om, att ett bättre hugfästande av deras
rösträttsseger inte kunde tänkas än
upprättandet av ett sjukhus i Reykja¬
vik, där sjuka från hela landet kunde
få den bästa möjliga vård. Telegram
avsändes till konungen och drottnin¬
gen med tack för grundlagens sanktion
och följande dag anlände ett lyckönsk¬
ningstelegram från Danmarks konung.
På aftonen samlades kvinnorna till en
fest, som varade långt in på den ljusa,
nordiska natten, och där tal och sång
omväxlade.

Amerika och Sverige se de krigföran¬
de ländernas kvinnor för segrar, som
skola stärka den stora sak, som ligger
oss alla lika varmt om hjärtat", säger
the Common Cause, den engelska lands¬
föreningens organ. Måtte vi kunna
motsvara deras förväntningar!

Frågan om kvinnors natt¬
arbete i Norge.

En revision av lagarna för arbets-
skydd har nyligen varit före i Norge,
och då däri även inbegreps möjlighe¬
ten av särlagar för kvinnors nattarbe¬
te, ha kvinnorna med det största intres¬
se följt frågans behandling i Odels-
ting och Lagting. Protest mot ett in¬
gripande i deras arbetsförhållanden
har ingått från kvinnliga arbetare vid
Sulitelma gruvor, och från Kristiania
kvinnliga typografer förelåg följande,
av 371 kvinnor undertecknade skrivel¬
se, ställd till Norges storting:
Kvinnliga organiserade tryckeriarbetare

i Kristiania och Kristiansand tillåta sig
vördsamt att på det bestämdaste protestera
mot att i lagen införas särbestämmelser om
kvinnors arbete (nattarbete, övertidsarbete
o. d.) och om deras arbete i yrken med
särskilt farligt, hälsovådligt eller ansträn¬
gande arbete eller arbete som kan medföra
särskild fara i sedligt hänseende, därför att
dessa bestämmelser äro till skada för de

kvinnliga arbetarna i konkurrensen om
arbete.

Vi tillåta oss att hänvisa till tryckeri-
arbeterskornas protester från 1896 och 1909,
vilka biläggas, oeb vid vilka vi alltjämt
fasthålla. Vi tillåta oss dessutom att hän¬
visa till de protester mot liknande lagför¬
slag eller lagar, vilka våra kvinnliga ar¬
betskamrater i de andra nordiska länderna,
Danmark och Sverige, framkommit med.
Dessa protester bifogas. i de nämnda do¬
kumenten framhålles den syn på saken, som
överensstämmer med våra intressen som

arbeterskor.

Under debatten i Odelstinget före-
kommo många utomordentlig-a inlägg
i frågan oeh hävdades den principen,
att män och kvinnor böra ställas un¬

der samma villkor på arbetsmarkna¬
den. Pörst när de lyda under gemen¬
samma lagar, kunna de arbeta sig
fram till ljusare och bättre levnads¬
villkor. Förslaget att förbud för kvin¬
nors nattarbete inte skulle upptas till
behandling under innevarande Odels-
ting antogs med 54 röster mot 30 och
mötte inte heller något motstånd i
Lagtinget. Frågan är alltså för när¬
varande bordlagd, även om icke härav
skulle följa att den för alla tider är
bragt nr världen.

Presidenten Wilson för kvinno¬
rösträtten.

Enligt meddelande från Amerika har
presidenten Wilson nu förklarat, att
han vid omröstningen i New Jersey,
där han är röstberättigad, kommer att
avge sin röst till förmån för kvinno¬
rösträtten, ett meddelande som mot-
setts med spänning ej blott av Ameri¬
kas rösträttskvinnor utan av rösträtts¬
kvinnor världen runt.
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SKOmAGASIN
Jakobsgatan 18 - Fredsqatan 8

Ett besök på vår nyaste
advokatbyrå.

En imponerande namnskylt vid por¬
ten, Vallingatan 18.. och en halv trap¬
pa Lipp till den Kvinnliga juridiska
byrån, där fordom fröken Anna Pet¬
terson, men numera jur. kand. Eva An-
dén residerar. Genom ett stort och
rymligt väntrum föras vi in i det all¬
ra heligaste och fröken Andén reser
sig från det stora skrivbordet, som er¬
bjuder en såpass rymlig yta, som en
jurist kan tarva för sina handlingar
och lagböcker.

— Snälla advokaten, det är varken
fråga om skilsmässa eller arvstvist
eller något sådant, bara en liten in¬
tervju.
Fröken Andén, som i förbigående

sagt gjorde ett så vederhäftigt och
förtroendeingivande intryck att man
inte skulle tvekat att lägga sina kin¬
kiga spörsmål i hennes händer, såg
genast en smula stram och tillknäppt
ut.

— Det finns verkligen ingenting alls
att berätta, ingenting alls. Kom till¬
baka om ett år.

— Ett år — sade jag dröjande, det
är en bra lång tid.

— Ja, varsågod och sitt ned så länge.
Under de första ögonblickens tyst¬

nad tog jag interiören i betraktande.
Det amerikanska skrivbordet, kassa¬
skåpet, skelettet av en skrivmaskin,
som skönjdes under ett vaxdukshölje,
en soffa och ett par stolar. En fullt
korrekt juridisk omgivning, men de
persiska vävnaderna i varma och smäl¬
tande färgnyanser gåvo ändå en fläkt
av kvinnlighet åt inredningen.

— Jaha advokaten, här finns många
blanka blad, började jag och bläddrade
i anteckningsboken.

— Vad är det ni vill veta?
— Några data ur ert liv till exempel.
— Juris kandidatexamen 1912, under

ett år ledare av de Bergman-Österberg¬
ska samhällskurserna, tjänstgöring på
domarkansli i Norra Koslags och Falu
domsagor, anställd på Tjerneld och
Morssings advokatbyrå och nu här,
räknade fröken Andén upp med en
fermité, som gjorde det svårt för pen¬
nan att löpa i samma takt.

— Och klienterna?
— Jag har ju så nyss börjat, men de

dugga ändå ganska tätt.
— Kvinnan jag mötte i trappan, hon

hade två små barn med sig, kom kan¬
ske härifrån?

— Jaså, ni mötte henne, då såg ni
väl också hur blåslagen hon var. Hon
vill skiljas, men mannen vill inte och
han tvingar henne genom att ne¬
ka henne barnen. Misshandlar henne
grovt, men hon har inga vittnen. Så¬
dana uppträden vill man ju helst inte
ha vittnen till. Nåja, hon kan ju vara
svår hon också, men i alla fall... Man
får vara med om många ruskiga sa¬
ker, när människor vänder ut och in
på sitt privatliv. Här gick de stac¬
kars barnen och larvade omkring, me¬
dan modern berättade sin lidandes hi¬
storia. Hon hade inte haft någonstans
att göra av dem.
I samband med dessa de mindre be¬

medlades svårigheter i äktenskapet
och utom detsamma, berättade fröken
Andén, att hon ämnade upprätta en ju¬
ridisk poliklinik, där hon en gång i
veckan lämnar avgiftsfria råd och
upplysningar.

— Det finns väl inte många kvinnli¬
ga advokater i Stockholm, så en kvinn¬
lig juridisk byrå har säkert en upp-
gift att fylla.

— Så vitt jag vet, är det endast fru
Hansson-Söderqvist och jag själv.

— Frågan om de kvinnliga advoka¬
terna har väl blivit än mera aktuell

+
Så har då allas vår besegrare döden

fällt honom, förgrundsfiguren i svensk
frisinnad politik, mannen med det livs¬
långa fasthållandet vid sin ungdoms
ideal, kämpen för de smås och svagas
rätt, den varma fosterlandsvännen,
som satte Sveriges väl, såsom han upp¬
fattade det, långt över sin egen eller
sitt partis framgång.
Sällan har en svensk missförståtts

så grundligt, hatats och smädats så in¬
tensivt som denne svåråtkomlige man
med sitt varma hjärta och sina rena
händer. I vilken grad han lidit under
de illvilliga anfallen och det måttlösa
förtalet, har han väl knappast anför¬
trott åt någon, men för att förstå att
han lidit, behöver man blott vara män¬
niska. Men ingen personlig bitterhet
eller smärta kunde hindra honom att
till det sista oavlåtligt verka för sitt
lands bästa, vilket under nuvarande
förhållanden betydde, att han med hela
sin auktoritet understödde den upprik¬
tiga neutralitetspolitik, som företrädes
av den regering, som efter den 6 febr.
kom till makten. Att han gick bort
utan att ha fått se utlösningen av den
spänning, i vilken världskriget försatt
varje land och varje människa i Euro¬
pa, förstärker i sin mån den tragik,
som i trots av allt omböljar Karl
Staaffs gestalt.
Då tiden virvlat bort dunsterna från

partifanatismens gasbomber, skall
hans personlighet och hans verk upp¬
skattas efter förtjänst. Man skall in¬
se, att hans misstag berodde på den
oundvikliga begränsning, som varje
människa bär med sig i och med sin
egen natur, men hans vilja till sam-
hällsrättfä.rdighet, hans brinnande fos¬
terlandskärlek, hans lysande intelli¬
gens, hans aldrig svikande plikttrohet
och hans ledarförmåga skola ställa ho¬
nom på den plats i Sveriges politiska
historia, som med rätta tillkommer ho¬
nom.

De svenska rösträttskvinnorna ha i
honom förlorat ett pålitligt stöd och en
varm vän. Länge nog uppfattade han
— såväl som det överväldigande fler¬
talet — striden för allmän rösträtt ute¬
slutande som en kamp för männens
politiska rättigheter. Men då det blev
honom klart, att de svenska kvinnorna
på allvar eftersträvade att bli erkända
som fullmyndiga medborgare, insåg

han rättvisan i deras fordran. Och
från denna stund blev kvinnornas röst¬
rättsfråga för honom en rättfärdig-
hetssak, och han gav den sitt starka
stöd. Icke mindre än fyra gånger fram¬
förde han frågan i riksdagen i form av
motioner, undertecknade av Liberala
samlingspartiets förtroenderåd, och
vid 1912 års riksdag framlade den
Staaffska regeringen en kunglig pro¬
position om politisk rösträtt och val¬
barhet för kvinnor på samma villkor
som för män. Ehuru tillstyrkt av kon¬
stitutionsutskottet strandade frågan
åter på Förstakammarmajoritetens
motstånd. Ingen av de kvinnor, som
åhörde rösträttsdebatten i denna kam¬
mare, kan någonsin glömma statsmini¬
ster Staaffs storstilade anförande vid
detta tillfälle. Han ansåg att det krav,
som framställts av kvinnorna omöjligt
kunde tillfredsställas genom något an¬
nat än sin egen uppfyllelse, därför att
det ingenting annat vore än ett nytt
uppslag på ett särskilt område av den
största politiska kraft, som verkat un¬
der mer än ett sekel, den politiska
kraft, som den franska revolutionen
formulerade som fordran på jämlik¬
het. De ofrälse störtade adelsprivile¬
gierna, de medellösa censusrösträtten
och införde vad man kallat den all¬
männa rösträtten, kallat, intill dess
kvinnorna fordrat att bli behandlade
som fullmyndiga medborgare. Likaväl
skulle också kvinnorna nå fram till
sitt mål. Kvinnornas fordran på röst¬
rätt vore ju också den naturliga följ¬
den av den utflyttning i samhällsarbe¬
tet, som utvecklingen medfört och som
ej kunde vridas tillbaka.
Karl Staaffs uppfattning av kvinno¬

rösträtten som ett krav, grundat på
rättvisa och samhällsrättfärdighet för¬
nekade sig aldrig. Han avspisade oss
icke med vackra, till intet förbindande
ord, han anslog ingen chevaleresk ton.
Han tog oss på allvar och behandlade
oss ärligt och rättframt. Vi kände, att
på honom kunde vi lita, han ville ar¬
beta för oss utan alla bihänsyn, ty
kvinnorösträtten ingick som ett led i
hans på djupa studier grundade poli¬
tiska uppfattning. Vid Karl Staaffs
bår vilja Sveriges rösträttskvinnor
frambära sin djupa tacksamhet till ho¬
nom, den storstilade och uppriktige
främjaren av deras sak.

Anna Whitlock.

genom att fru Hofvander-Sandberg
nekades att uppträda inför rätta, fast
hon hade sin mans fullmakt. Tror ad¬
vokaten att hon har någon utsikt att
vinna, när hon vädjar till högre rätt?

— Det tror jag inte. Frågan om man
kan upphäva målsmanskapet genom
fullmakt är mycket omtvistad. I rätte¬
gångsbalkens 15 kap. § 3 står det näm¬
ligen: "Den som under målsman står,
får ej uppträda som fullmäktig i rät¬
tegång." Frågan hänger alltså intimt
samman med målsmanskapet och först
när vi få bort detta, som är roten och
upphovet till så mycket annat ont,
kan det bli ändring i dessa absurda
förhållanden. Betydelsen av att fru
Hofvander-Sandberg vädjar till högre
instans är att frågan kommer under
debatt, och att människor bli väckta,

De slumra så lätt till och behöva en

uppryckning då och då.
Klockan ringde därute och vi anså-

go oss inte längre ha rätt att uppta
fröken Andéns tid.
Besöket på hennes byrå och hennes

egen sympatiska person, fastslog emel¬
lertid betydelsen av att kvinnorna nu¬

mera ha kvinnliga advokater att vän¬
da sig till, och att denna gren av
kvinnlig verksamhet, som hittills va¬
rit ganska oprövad, går en rik utveck¬
ling till mötes.
Fröken Andén är i rösträttskretsar

väl känd, dels såsom ledare av de
Bergman-Österbergska samhällskurser¬
na och dels genom sitt uppträdande i
diskussionen rörande äktenskapsla¬
garna, där hon på ett sakligt och ve¬
derhäftigt sätt framförde sådana syn-

l-B. JOHN V. LÖF6EEN & C:a
——.. Kungl. Hofleverantör———
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J. A. WETTBRGRENS FABRIKATER.

"Vad kvinnan duger tif
är rubriken på en ledande artikel, so® .

ligen stått att läsa i Lunds hagbläd [ii
Tidningen skriver:
"Så fort här hemma blir tal om, att i

gon ny verksamhetsmöjlighet skall öppn,
för kvinnorna, sättes det alltid i fråga 05
hon "passar" eller "duger" att sköta i,
nya affärerna. Därom överlägges djUpä;B.
nigt och ingående av pressen ock av "äal
kunnige", och alla utgå från såsom ett axi¬
om, att männen i allt äro kvinnorna
lägsna., och att dessa sistnämnda äro (ti
slags mindervärdiga människor, som m
endast med stor försiktighet ock urskilj¬
ning kan släppa in på männens hittills
monopoliserade arbetsfält.
Det kunde icke skada om dylika viktig-

hetsmakare finge studera ämnet i de krig¬
förande länderna. Där ha kvinnorna nndei
ett års tid .haft tillfälle att dokumenten
sin duglighet både i praktiskt arbete, son

hittills alltid utförts av männen, och i k-
dareställning."
Så citeras märket Volmar, som skriver

från Paris:

"Om man här så föga lider av kriget
om livet går sin gång liksom affärerna,!!
det parisiskans förtjänst. Mannen är it»
i kriget, hustrun står i butiken, sköte
affärerna, tar till och med hans yrke. !®
duger inte till stenhuggare men annars fr
ger hon till nästan allt. Jag vet til!«':
med en kvinna, gift med en veterinär, sm
utan examen remplaeerar mannen så ta
att hans klientel ökats under hans te-
varo. Veckorna innan han mobilisera:-
satte han henne in i de vanliga fall, so:

förekomma, och nu sköter hon hans prak¬
tik. Om kvinnorna i allmänhet fått man¬
nens tekniska utbildning skulle denne t
der kriget bli överflödig. Överallt ser ma
nu kvinnor som konduktörer, bank- ta
postbiträden, till och med brevbärare. 1
början var det inte utan opposition,
nu har man vant sig vid "la
Min kolleverantör, som mobiliserats
sin son, remplaceras av sin hustrn. H'!
så är hon också en jättestark auvergniski
Alla kolbärare här komma från Auveret-
ock äro härdade bergsbor, som det m
yrket kräver."
Varpå Lunds Dagblad tillägger:
"Detta omdöme är fällt om världens ss

mest "kvinnlig" ansedda kvinna.^ *
de tänkt sig parisiskan sådan! Nu har^
emellertid visat att hon icke är den
klemade modedocka, som man trott. 1
att hon är fullt rustad att möta även i:
allvar. c_u te,

Liknande saker berättas hade
land och Tyskland. Överallt ha
under kriget gripit in och ersatt ma
och gjort det förträffligt. .,
Månne icke detta tyder pa, a

värdig och mogen både att de ag ^
dets styrelse och att utföra ar e
slag och beskaffenhet som he -

I:

punkter, som till ock med en o<
stare i riksdag-en erkände sig i
kommit att reflektera över. t
Fröken Andén, som är rik pä^

och uppslag-, torde inom Stockho
rösträttskretsar snart ånyo göra w
påmint g-enom att väcka diskuss^

inom äktenskapslagsm^
ligger henne varmt om

tat, och som gäller ingenting ,L'
än ett nytt rättsinstitut Man-—-a um. att k»

en fråg-a
gen, som

mom

också känna sig qverty gad o steina•
ken Andén inte kommer ^ 0,
någon juridisk form > ^0r ^
livlig kontakt med dag Vi tili
har blick för vad tiden k■klcLJ. U±±U±\. ivi ,

önska henne därför all -
hennes nya verksamhetsområde^ ^
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I g iGb ett komplement,
svenske statsminister, som för¬
gen i Sverige framlade en
proposition om politisk röst¬

ar kvinnor, har därmed gjort sig
rnt att med tacksamhet ihågkom-
' 11 - medlemmar av den kvinn-

jr,

a rösträttsrörelsen i Sverige.
r .„nan hand kommer att teckna
minnesruna i Rösträtt för Kvin-
Det tillkommer en representant

dem som politiskt stodo honom
Dessa rader äro hlott ett litet

plement därtill.
_ __ På 1880-talet studerade vid
lu„ universitet en skygg, vek, en-
flicka, den första som fullföljde
studier ända till en högre examen,
,fie doktorsgraden, instängd och
ien som ingen familjeflicka nu är.
)Ch sparsamma voro de glimtar
fick av "studentliv" utanför före¬

läsningssalens väggar. Med barnslig
förtjusning berättade Ellen Fries i de

en till sina innerligt avhållna
det lilla hon då och då kun-

att förmäla om en sådan glimt,
la gång var det om en nationsfest,
nationens tre kvinnliga medlem-
firats framför de övriga inbjudna

och där den studentikosa
höjdpunkten var en promenad om-

ig rummet under sången: "Sjung
studentens lyckliga dar." "Studen-
a började tåga, jag hade ingen tan-

g på att vara med. Så kom Karl
och med en manlig ungdoms-

fök vilja fick han mig med."
rörande barnsligt att Ellen

Fries om detta kunde säga, att det var
av de stämningsrikaste ögonblick

"Jag tyckte det hägrade en
jämlikhetens och ungdomsfriskhetens
aitid, för vilken jag kunde gått i
Än,"
Eu barnslig och betecknande tavla.
h ensamt uppfostrade officersdot-
ai, dotter i starkare grad än de allra
•da, den hjärtefromma kvinnliga El¬

fel Fries, som så gärna önskade få
ranna sig som riktig student, fast hon
rar flicka, hade "de röda" studenterna
>tt tacka för sina gladaste "student-
toiiien".
lar statsminister Staaff uppträdde
® kvinnornas rätt, var det i överens-
le!^e med tidiga ungdomstradi-'• En bild som den här framkalla-
oevisar" intet. Men det är ju ej

kär. Hilma Borelius.

Hur vi kunna kalla vår fråga levande.
En rösträttsdialog.

Den aktiva: Är du rösträttskvinna?
Den passiva: Ja, visst är jag röst¬

rättskvinna. Jag bar i många år beta¬
lat min avgift till F. K. P. R., och jag
prenumererar på Rösträtt för Kvinnor,
och jag försummar sällan ett rösträtts¬
möte. Visst är jag rösträttskvinna.
A. Ja, detta är ju gott och väl, men

är det nog?
P. Vad kunde jag göra mera?
A. Tusen saker, som falla sig natur¬

liga för de sanna rösträttskvinnorna,
för de aktiva, men som förefalla främ¬
mande för dem, som ännn bara äro ett
namn, ett nummer i matrikeln. Vad vi
behöva nu är aktiva medlemmar, kvin¬
nor, för vilka rösträttsfrågan bar bli¬
vit en levande fråga, bar blivit liksom
en del av deras eget jag.
P. Men alla kunna jn inte sitta i sty¬

relserna, alla kunna ju inte hålla före¬
drag och skriva tidningsartiklar.
A. Nej, det är sant, men alla kunna

göra något. Det finnes inte en medlem
i en rösträttsförening, som är så ringa
eller så obetydlig, att hon inte kan gö¬
ra en direkt insats i arbetet, och ofta
är det bara brist på företagsamhet,
som håller tillbaka, då vi borde träda
fram och erbjuda våra tjänster. Det
bar blivit en vana hos de många att
lägga arbetsbördan på de få. Och en
sådan arbetsfördelning befordrar inte
saken.
P. Då vi samlade namn under opi¬

nionsyttringen, hade jag ett distrikt,
och då kunde jag arbeta för saken, men
nu ha vi ju ingenting sådant i gång,
nu kan man ingenting göra.
A. Detta är ett stort misstag. Vi kun¬

na göra lika mycket nu och mycket
mera. Nu skola vi skörda, där vi såd¬
de under namuinsamlingsåret. Vi sko¬
la återknyta förbindelserna med de
hundratusende kvinnorna i stad och på
land, med alla dem, som gåvo sitt
namn, men som då inte ännu voro mog¬
na att gå in i våra föreningar. Nu sko¬
la vi göra dem till medlemmar och till
prenumeranter på Rösträtt för Kvin¬
nor. Vi skola bilda nya rösträttscentra
överallt ute i bygderna, så att det till
slut inte finnes en ort, den må vara

aldrig så avlägsen och aldrig så otill¬
gänglig, som inte blivit innesluten i
det stora rösträttsnätet. Till dess att
detta är gjort, finnes det arbete och
mycket arbete för alla.

fialsianilet från Egypten,T „ii , ■ * A
a lander> även i dem, där kvinnorö-

l , 7 några snabbare framsteg,
e tankande kvinnorna insett, att de
man lagt på dem endast äro orsa-

aT, ®äQskB£ blindhet och ingalunda
gn av naturens lagar eller Guds
ja ea illustration härtill meddelanrarkliga berättelse från Egyp-
®rs Braekett Bishop delgivit re¬
or den amerikanska rösträtts-
ide Woman's Journal.

biro, be?^Sll0iP °Ch hennes man voro inade dragomanen en dag ett.
s anguttryck. Då mrs Bishop

"i sin fm-,-f1'- Vad. det hetydde, uttalade
C:hicfifr,<irUn/' °ver att- h°n» som kom

- Be A' m e skllHe känna till det.
på det ^;?1Sk0rna 1 Chicago tala

komanen / ' T*6 mrs Bish°P-
- De fln e Mnfullt:
* ClC° f*na, som reser
duorna snm * •„ gypten> äro de unga

tjocka niåiVh-- med gamla man
°® då första °c Mrs Bishop lät

E!Skoraa i Chir.' de verkligt fina män-^Uicago inta

"I

ag° Sifte sig för pen-

;!;d: ?lViJtor. vördnad för äk-
u VfirkHgt äktensl äktenskap är inte

Visdom få 0m inte kär-
on, '?bten pe **da; Mannen blir inte
)ri1Ilte heller et utan kvinnan

Var
av egenskaper, som

den andra saknar. Man och kvinna äro
som hjärnans båda hemisfärer, lider den
ena skada, blir den andra förlamad. De
höra tillsammans och arbeta gemensamt.
Den unge mannen svarade:
— Jag har ledsagat hundratals resenä¬

rer, men ni är den första, som talat till
mig så, som min moder talar.
När han nästa dag träffade mrs Bishop,

sade han:

Jag ser, att det är något ni önskar, och
denna er önskan skall jag uppfylla.
Hon svarade:
— Det är omöjligt. Jag skulle vilja se

ett typiskt arabiskt hem, ett sådant som är
stängt för alla européer.
Dragomanen svarade:
— I går berättade jag för min moder

allt vad ni yttrat om äktenskapet, och hon
sade: "Den kvinnan måste vara en arab.

Jag kan inte veta på vad sätt hon blivit
skild från sin stam, men endast araberna
veta den verkliga betydelsen av äktenska¬
pet." Hon skulle gärna vilja råka er och
hon inbjuder er till sitt hem.
Mr och mrs Bishop voro förtjusta över

denna inbjudning. De redo med sin förare
genom öknen till Mena, den älsta hyn i
Egypten. Familjen var i goda omständig¬
heter. Dragomanen ägnade sig åt sitt yrke,
inte åv pekuniära skäl, utan därför att det
bragte honom i kontakt med många bil¬
dade västerlänningar och ökade hans kun¬
skaper.
Det rum, där de främmande mottogos, var

beläget i andra våningen i huset och runt

A. Ja, men detta är ett arbete, som
ändå inte alla kunna vara med om.

Finns det inte något annat, något, som
så att säga ligger närmare, något som
kan göras inom själva föreningen?
A. Det finns säkert ingen förenings¬

ordförande, som inte skulle kunna dela
ut massor av arbetsuppgifter, om med¬
lemmarna bara ville anmäla sig till
dem. Hur är det t. ex. med litteratur¬
försäljningen vid rösträttsmötena?
Finns det någon inom varje förening,
som ser till att det alltid finns ett bord
med rösträttslitteratur, vykort, röst-
rätts- ocb agitationsmärken, medlems¬
kort och sista numret av Rösträtt för
Kvinnor på mötena och tillräckligt
med personer, som gå omkring och säl¬
ja. Sälja litteratur och tidningar och
ta upp medlemsavgifter och prenume¬
rationsavgifter på tidningen är ett ar¬
bete, som lämpar sig särskilt väl för
de yngre medlemmarna inom för¬
eningarna, likaså att gå omkring med
rösträttssparbössor ocb ta upp kollekt
för rösträttsarbetet. Alltid kan det bli
någon slant i bössan. Ocb vi få lägga
bort blygheten och försagdbeten och
inte låta oss avskräcka, därför att det
kanske aldrig gjorts förut.
P. Detta passar ju bra för de unga,

men det kan ju finnas äldre medlem¬
mar också ocb många, som inte orka
så mycket.
A. Till dem skulle jag vilja säga:

skriv kuvert! Det förekommer väl
inom de flesta föreningar, att det gö-
res någon större utskickning åtmin¬
stone någon gång under året, ocb då
ar alltid svårigheten att få personer,
som vilja skriva kuvert. Det är i all¬
mänhet, som om kuvertskrivning vo¬
re något så underordnat, att ingen vill
göra det. Det vore önskvärt, att röst¬
rättskvinnorna allt mer och mer kom¬
me till insikt om, att då det gäller en
stor sak, sådan som rösträtten, är in¬
tet arbete för underordnat, inte ens att
skriva kuvert och sätta på frimärken.
Så snart ett arbete är behövligt för sa¬
kens skull, borde det inte vara svårt
att få villiga händer till det. För en
trött hjärna kan ett mekaniskt arbete
sådant som t. ex. kuvertskrivning dess¬
utom vara en vila.
P. Men man bör så ofta missnöje med

de s. k. frivilliga arbetskrafterna, att
man blir nästan rädd att erbjuda sina

tjänster.
A. Det är därför, att själva det ar¬

bete, som utföres av de frivilliga kraf¬
terna i allmänhet — och med stor
orätt — underskattas. Undervärdera
aldrig ett arbete, icke ens det till sy¬
nes mest obetydliga, ocb det blir ut¬
fört på ett annat sätt. Lär medlemmar¬
na, att de alla och en var ha sin sär¬
skilda plats att fylla och sin del i an¬
svaret, att rösträttsarbete inte bara be¬
står i att hålla tal och att skriva artik¬
lar. Den, som ordnar étt möte eller ett
samkväm med alla dess detaljer, så att
ingenting klickar, gör ofta lika mycket
för sakens framgång, som den, som en
stund från talarstolen förmår hålla pu¬
blikens uppmärksamhet fången.
P. Finns det inte också något, som

heter den tysta agitationen, något, som
man kan göra, även om man av ett el¬
ler annat skäl inte är i tillfälle att ta
del i det direkta föreningsarbetet?
A. Jo, det finns det. Först ocb främst

bör man naturligtvis alltid bära röst¬
rättsmärket. Det är ju endast en enkel
åtgärd för att visa saken trohet. Så
bör man aldrig använda andra brev¬
kort än de, som rösträttsföreningarna
givit ut, och aldrig avsända någon
postförsändelse av någon sort utan att
åsätta den ett agitationsmärke. Röst¬
rätt för Kvinnor lämpar sig utmärkt
för den tysta agitationen, den läser
man på båtar, järnvägar och i spår¬
vagnar, och den lämnar man efter sig,
varhelst man kan. Ocb så prenumere¬
rar man på den åt vänner och anhö¬
riga, som ännu inte blivit omvända,
och man handlar hos dem, som annon¬
sera i tidningen. Kan man därtill för¬
må någon av de affärer, där man är
kund, att sätta in en annons, så bar
man gjort en verkligt god gärning.
P. Det förefaller, som om det inte

funnes något område i livet, som inte
lämpar sig för rösträttsagitation.
A. Nej, det är alldeles riktigt, ocb den

sanna rösträttskvinnan försummar in¬
te något tillfälle att direkt eller indi¬
rekt göra propaganda för saken. För
den, för vilken rösträtten en gång bli¬
vit levande, blir var tanke, var hand¬
ling — medvetet eller omedvetet — ett
inlägg för frågan. Det är sådana röst¬
rättskvinnor vi behöva, för att kunna
hålla rösträttsfrågan levande. Och då
segerns dag kommer, blir det de, som
arbetat mest, som glädjas mest.
P. Ja, den dagen tror jag inte, att

någon vill räknas till de passiva.
X.

väggarna voro sidenkuddar utbredda. Här
serverades kaffet. Mr Bishop fick inte
komma längre, men mrs Bishop fördes till
nästa våning, där en vacker kvinna, led¬
sagad av tvänne tjänarinnor, som hnro
upp hennes klänning, trädde henne till
mötes. Husets värdinna var inte särskilt

mörk. Hyn påminde mera om en spanjor¬
skas, ansiktet var intelligent med strålan¬
de ögon, och det bruna håret föll i ringlar
ned på den vita halsen. Man förstod ge¬

nast, att det var en förfinad kvinna man

hade inför sig. Fastän hon var moder till
fyra fullvuxna söner, såg hon inte nt att
vara mer än trettiofem år. När hon stod
vid sidan av sin son, sade han om hennes
längd:

— Hon räcker mig till hjärtat.
Modern svarade:
— Han är mitt hjärta.
Och hon berättade, vilken god son han

var.

— Ingen av mina söner har någonsin
förorsakat mig sorg, sade hon.
Modern talade franska, men sonen be¬

härskade också engelska.
Sedan de samtalat en stund, överväldi¬

gades mrs Bishop av den tanken, att den¬
na intelligenta kvinna under tio år levat
i dessa rum, utan att gå ut, och att hon,
man visste inte, i hur många år, alltjämt
skulle tillbringa sin änketid där, och hon
började att gråta.
Både modern och sonen tycktes förstå or¬

saken till hennes tårar. De torkade dem
med sina näsdukar, och sonen sade milt:

— Er man kommer att vredgas, därför
att vi orsakat er sorg.

Mrs Bishop svarade:
— Nej, han kommer att förstå mig.
Modern sände sin tjänarinna efter ett

halshand av vackra gröna och gyllene pär¬
lor, som hon fäste kring mrs Bishops hals
och sade:

— Gråt inte över mitt lands fördomar.

Varje land har sina fördomar och tradi¬
tioner, och det är männen, som skapat dem.
De enda lagar, som ge full rättvisa åt alla,
äro Allahs lagar. Jag har vinden, vattnet
och solen. De äro Allahs gåvor, och de
skänka glädje åt alla och äro orörda av

människor. I vårt land måste vi finna oss

i fördomarna, ty de leda till frihet, emedan
vi lära oss inse Allahs egna lagar. Ert
lands fördomar äro lika svåra för er att
uthärda som våra äro för oss, men ni äro
vana vid dem, och därför synas våra så
mycket tyngre.
Under sina resor i Orienten har mrs

Bishop skaffat sig en mycket värdefull
samling av pärlhalsband, representerande
smakriktningen hos både vilda och civili¬
serade folkslag och en del voro flera tusen
år gamla. Mrs Bishop visade denna sam¬

ling för The Woman's Journal's redaktör,
men intet smycke syntes miss Blackwell
så kostbart, som det halsband av gröna
och gyllene pärlor, vilket var förbundet
med den rörande berättelsen om arabkvin¬
nans hem i Egypten.
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En förlust inom den interna¬
tionella rösträttsrörelsen.

James Keir Hardie f.

Kvinnorösträttens pionjärer bli allt
färre. Nyss bar den svenska rösträtts¬
rörelsen i Karl Staaff mist sitt pålitli¬
gaste stöd och i England bar en av
kvinnornas förkämpar, James Keir
Hardie, lämnat ett stort och oersättligt
tomrum efter sig. Keir Hardies kar¬
riär, hurusom han från vanlig kol¬
gruvarbetare genom sin eminenta be¬
gåvning och sina egenskaper som le¬
dare svingade sig upp till en betydan¬
de politisk ställning, han var under en
lång följd av år arbetarpartiets främ¬
ste man, torde genom de tidningsartik¬
lar som förekommit vara väl bekant.
Men hans betydelse för den engelska
rösträttsrörelsen och hans strävan att
åt kvinnorna förskaffa samma med¬
borgerliga rättigheter som åt männen,
ha, så vitt vi veta, inte på något ställe
förekommit. Dock var detta ett av de
reformsträvanden han satte främst,
och de, som bevistade rösträttskongres¬
sen i Budapest, glömma nog aldrig
hans eldande tal och hans imponeran¬
de personlighet med drag av profetisk
stränghet. Keir Hardie var en man,
som med logisk klarhet och beräkning
följde tidsrörelsens många problem.
Han hörde inte till dem, som sätta allt
på ett tärningskast, och som otåligt
vänta att det nysådda kornet skall
mogna till skörd. Han visste att om¬
välvningarna försiggå långsamt, och
att i synnerhet det konservativa en¬
gelska öfolket endast småningom och
gradvis omfattar en reform, som bry¬
ter mot hävdvunnen tradition. Därför
ansåg han, att män såväl som kvinnor
borde nöja sig med begränsningar i
rösträtten, om de inte på en gång kun¬
de få den genomförd utan alla streck.
Hans erfarenhet av det politiska livet
i England sade honom, att bästa sät¬
tet att främja den fullständiga röst¬
rätten vore att åtminstone först ge de
självförsörjande kvinnorna rösträtt.
Funnes det endast några kvinnliga
väljare, så skulle männen vänja sig
vid att avstå från det monopol på ut¬
övandet av makt, som under århundra¬
den varit deras, och vägen beredas för
en friare rättsordning.
Ur en i England utkommen broschyr

citera vi följande uttalande, vilket bätt¬
re än långa utläggningar visar hans
ställning till frågan:
Jag har inte mycket att säga dem, som

äro motståndare till kvinnans medborgar¬
rätt. Det är bättre att beklaga dem än att
resonera med dem. Men när de förutspå
den syndaflod, som måste bli en följd av
rösträtten, då hänvisar jag dem till kolo¬
nierna. Där äro kvinnorna medborgare,
men de ba inte för den skull upphört att
vara hustrur och mödrar. Deras livssyn
bar vidgats genom rösträtten, som antin¬
gen de velat det eller ej, nödgat dem att
omfatta politiska och sociala frågor med
ett visst intresse. På så sätt äro de ägnade
att bli bättre ledsagare åt sina män och
— jag säger detta med djup övertygelse —

bättre mödrar. De kvinnor, vilkas intresse¬
sfär begränsas av grytor och pannor, skval¬
ler med grannarna och trätor med mannen,
kunna icke, vore de än så ömma och mo¬

derliga, verka annat än hämmande på sina
barns nyvaknade intelligens. Vidga mo¬
derns syn på tingen och man öppnar en ny
värld för barnet, och mången yngling, som
nu av brist på sina närmastes förståelse
ute i livet söker den sympati och det kam¬
ratskap, som han endast kan finna hos en
bildad och vidsynt mor, skulle med starka
band vara fäst vid hemmet. Statsmän och
reformatorer erkänna också villigt, att
kvinnans inflytande i politiken verkat i en
god och sund riktning.
Den tidsålder, som tilldelade kvinnan rol¬

len av^'halvt ängel, halvt idiot', är numera
en övervunnen ståndpunkt. Hon kämpar
sig till en ställning på alla områden. Inom
det industriella arbetet upptar hon täv¬
lan med mannen. På den akademiska

Kvinnornas Kalender
1916.

Framför mig ligger en liten läcker vo¬
lym i gult band och över det internatio¬
nella rösträttsmärket står i guldbokstäver
tryckt Kvinnornas Kalender. Det är den
länge bebådade som nu blivit verklighet
genom Göteborgs F. K. P. R:s initiativ¬
kraft och energi. En särskild honnör måste
frambäras åt kalenderns nitiska och duk¬
tiga redaktör, fröken Hildur Öijer, som
på ett så utmärkt sätt förstått att kombi¬
nera det smakfulla med det nyttiga. Slår
man upp den lilla boken, fäster man sig
allra först vid illustrationerna, som äro
valda med god urskillning. Från V. U:s
välbekanta drag föras vi ned till Vättern
i det minnesrika ögonblick, då Gerda Plan-
ting-Gyllenbåga frambär rösträttskvinnor¬
nas tack till Ellen Key och vidare till
Haag via Köpenhamn. Efter ett kortfattat
och innehållsrikt företal möter oss en

stämningsfull dikt Mod, författad av Elsa
Collin, som är känd från Rösträtt för Kvin¬
nors spalter, och sedan följer ett samman¬
drag av Den nya lagen om äktenskaps in¬
gående och upplösning, klart och över¬
skådligt skrivet ,av jur. kand. Eva Andén.
Dr. Gulli Petrini bidrar med en artikel
om de för vår rösträttsseger så viktiga
landstingsvalen och Frigga Carlberg sak¬
nas inte heller. Hennes namn står under
en mycket väl skriven och sakrik uppsats,
Vad man spått — och hur det gått, i vil¬
ken hon, enkelt uttryckt, slår huvudet på
spiken.
Sedan följa många vita blad med årets

alla dagar, och då även blyertspenna med¬
följer kalendern, kunna kvinnorna här an¬
teckna den nytta de gjort och det arbete
de utfört för rösträttens sak. Det bör ju
vid årets slut kunna bli ett ganska intres¬
sant dokument. För varje månad finnes
även införd en tryckt sentens av förkäm¬
parna för ljus och frihet: Susan Anthony,
Fredrik Borg, Björnstjerne Björnson, för
att endast nämna några namn. I slutet av
boken är hela L. K. P. R:s Minneslista in¬
tagen.

Kalendern föreligger alltså färdig och
naturligtvis försummar ingen rösträtts¬
kvinna att skaffa sig den. När man be¬
tänker, vad alla dessa sammanlagda kro¬
nor komma att tjäna för ett syfte, behåll¬
ningen tillfaller nämligen resetalarefon-
den, så köper man nog hellre Kvinnornas
Kalender än någon annan bok att ge bort
i julklapp. Syftet är också tvåfalt. Med
sitt tilltalande yttre förenar kalendern den
egenskapen att vara av agitatorisk bety¬
delse och bör därför inte saknas på någon
kvinnas julbord. Tänk om vi kunde komma
så långt. Låt oss åtminstone anstränga oss
i den riktningen och dymedelst även visa
erkänsla åt Göteborgs F. K. P. R., som
raskt och beslutsamt satte den vackra idén
i verket.

G. H. E.

Kvinnorna och läroverken.
Ännu ett dokument.

EMIL HÄGG: De svenska läroverkens
förfall. Eländers boktryckeri, Göte¬
borg. 279 sid. Pris 3 kr.

Envar, som i denna kaotiska över¬
gångstid mellan gammalt och nytt står
i lärarekontakt med ett gymnasiums
ungdomsskara, tvingas att stanna och
ta sig en funderare över varthän ut¬
vecklingen väl skall leda. Trycket un¬
der förslitna och utdömda former har
efterträtts av ett nytt lidande, som
stundom tyckes övergå det andra: lös¬
ligheten, tänjharheten och missbruket
av nya former, som ännu ej danat nå¬
gon hävd av självklara disciplinära
förutsättningar till ryggrad för en
skola, vars allra flesta lärarekrafter
själva vuxit upp under det gamla sy¬
stemet och med all god vilja stå som
famlande gränsbor mellan gammalt
och nytt. Var och en som känner skol¬
frågans allvar så brännande, att han
för "vår ungdoms och vårt lands
bästa" ropar ut sin oro och sin harm,
är värd en allvarsam prövning av sina
erfarenheter, de må nu ha hopförts
till höger eller till vänster om den sto¬
ra landsvägen. Jag tager sålunda för¬
fattarens nit om läroverkens sak som

utgångspunkt och centrum för denna
anmälan och skall blott i andra hand
något litet vidröra det stycke kvinno¬
psykologi, som utgör det teoretiska
underlägget för förf:s fasa vid tanken
på kvinnliga lärarekrafters använd¬
ning i gossläroverken. (Förf:s utfall
mot enskilda personer förbigår jag helt
och hållet.)
De bägge grundfelen hos den moder¬

na undervisningen ser förf. i den hu¬
manistiska bildningens förytligande
och i silkesvantarnas pedagogik.
Vad det förra beträffar, instämmer

jag fullkomligt med författaren i att
anse den oerhörda massfabrikationen
av svenska studenter, kvinnliga som
manliga, för någonting mycket olycks¬
digert. För karaktärsbildning och ini¬
tiativkraft är det löst påhängda kun-
skapsgepäck, för vilket individen al¬
drig haft ett nns av äkta intresse, för
vilket han aldrig arbetat med liv och
lust, utan endast tvångspluggåt år ef¬
ter år, en livsfara, mot vilken man icke
nog kraftigt kan varna, såsom förfat¬
taren också gör, framför allt ur sam¬
hälleliga synpunkter. Från ett huma¬
nistiskt bildningsideals synpunkt kan
man, måhända alldeles särskilt om
man är språklärare, gripas av för¬
tvivlan inför "denna tröstlösa massa",
som dock består av levande individer,
som själva fara illa under persen,
emedan den universitetsförberedande
lärdomsskolan — som ju egentligen är
ett slags yrkesskola, också den —

ingalunda kan bestå alla dessa
den speciella träning de kunde u-
"Vita mössan" är verkligenent?
gans fetisch, åt vilken det i vårtidoffras vansinnigt med pengar lär
kraft, ungdomsår och mera sådant 7t
se undervisarne klarare cän lärjunV
nas målsmän än så länge.
Men att den moderna undervisJ

gen skulle sikta åt en ytligare bildnii!"
än det gamla filologliumanistiska ®
mensidealet, det måste bestämt besii
das. Den vill ju trots allt bringa lär
domen och livet närmare varandra h
den gamla skolan ens hade en tanke
på. Den vill ej endast formellt trä
na intellektet, utan göra bildnings®
nehållet så gripbart, som det vore möt
ligt. Den vill ju, som Pestalozzi ni-
tryckte det, psykologisera undervis
ningstoffet, ej blott — om analogi?:
tillätes — logisera det.
Vill, ja!
Nog är det så gott först som sist att

erkänna, hur långt vi stå från målet
Vi sakna i vår moderna skolbildnine
en central 'undervisningskärna, fråi
vilken alla de enskilda facken li
kunde utstråla. En sådan har
gien länge varit, en sådan var en
teologien, kanske rättare
med sitt imponerande, i sin
allt rymmande, kunskapssystem, ft
nya kraven ha fört med sig ett kl
vidvartannat av olika ämnen oé
olika tillägnelsemetoder, som sanner¬
ligen måste göra stora minus i fråga
om det mera enhetligt filologiskt-lo-
giskt inriktade kunskapskvantum, som
förut presterats som mogenketsea
men. Detta kunde dock endast betyda
att nya bildningsdimensioner ändra:
måtten för det gamla kunskapspM
utan att därför representera ett ringa¬
re kunskapsvärde, utan snarare nio.;
satsen. Men tyvärr betyder det
en brist i fasthet och öv
som ej blott minskar den rent i:
tuella träningen, utan också kan i
menlig för karaktären. Det långt ifrån
ytliga, utan snarare alltför djupa 1®
skapsideal, som icke enbart går ut
vissa kurser, som skola utläras,
också från ett nytt tidsläges lev
individer, vilkas behov det skall
godose (i statens intresse såväl so®
deras eget), kommer allt för latt Sj
i praktiken oscillera mellan kursen oe
individen på ett i hög grad olyc
gert sätt, varvid det omutligas w
stät ersättes med något^ alltför a
bart i bestämmelserna, något som 11
na för mig må bära öknamnet s ,

vantarnas pedagogik, då jag ro
vara alldeles lika dålig som
ten åt motsatt håll: järnhandskaj

ÜÜUhhm

Http

lär stå

Sa rami

banan intar hon en framskjuten ställning
på grund av sin energi och sin intellektuella
styrka. Förr eller senare tvingas mannen
att erkänna henne som en like i fråga om

arbete och han kunde inte göra detta bättre
än genom att även erkänna henne som sin
like ifråga om medborgarrätt. Och de, som
underkänna kvinnans värde, borde ta del av
de läkares och advokaters åsikter om hen¬
ne, som med all kraft söka hindra hennes
inträngande på deras områden. En kvinna
kan bli Englands drottning, men hon har
intet att skaffa på de områden, där landets
högsta ämbetsmän vinna sin utbildning.
Kvinnornas politiska rösträtt är inte en

partifråga. Min åsikt är, att kvinnorna in¬
om politiken inte borde stödja något parti
eller någon kandidat, som inte helt och
hållet står på deras sida, och då skulle de,
om inte vid denna session, så åtminstone
vid nästa, i Underhuset få den motion ge¬
nomförd, som gör dem delvis röstberätti¬
gade och politiskt jämnställda med män.
Detta är ett steg mot den allmänna röst¬
rätten; men hurudana villkoren än må bli,
måste de hålla fast vid den politiska jäm¬
likheten.

Målsmanskapets
konsekvenser.

Förra året nekades praktiserande ad¬
vokaten i Stockholm, fru Hilma Hans-
son-Söderqvist, att föra en av sina kli¬
enters talan inför rätta, och nu är ett
liknande fall att notera från Skåne,
dock med någon skiljaktighet. Fru
Ester Hofvander-Sandberg från Eslöv,
som i egenskap av gift kvinna nekades
att uppträda som rättegångsbiträde,
företedde nämligen fullmakt från sin
man, men då lagen förbjuder sådana
som stå under målsmanskap att upp¬
träda inför rätta, förklarade sig rätten
inte kunna bevilja hennes önskan. Fru
Hofvander-Sandberg, som inte lät sig
nöja med detta, har nu vädjat till
högre instans. Ett lagändringsförslag,
som medger gift kvinna att föra an¬
nans talan torde komma under be¬
handling vid nästa års riksdag och de
olägenheter, som de gifta kvinnliga ju¬
risterna varit utsatta för, och som
måste menligt inverka på deras ut¬
övande av sitt yrke, därmed avlägsnas.

Films.

Efter underhandlingar mellan
tanter för de engelska järnvägar®

*„r,on<! förenin?
tanter tor ae engei&is.» ^

relser och järnvägsmännens oren:
i : t- nTrn.ön c nm. att kvi

xeiser uou kvinnor, s
man kommit överens om, a
med anledning av kriget an^an r
vägarnas tjänst, skola åtnju a
löningsförmåner som män i ^ ^
grad. Denna bestämmelse ga
järnvägar i Engjand ocä Siottlaad.
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Då Georg Brandes för 40 år .
översatt John Stuart A i s tid1®1*
Women" till danska, ville i ^ ^
anmäla boken av fruktan, a ^ ^
uppmuntra de gifta kvinnor
sig upp mot sina män. ^
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vi nu. i en återvändsgränd.
antingen att, med vissa er-
som vinst, återtåga, såsom
yrkar. — Eller också att
längre fram, än vi hittills

. låter väl som en billig
r-, an sä länge. Men finge vi i den
ija undervisningen" såsom -central
Ängskärna en ämnesgrupp av
ärit-psykologisk i stället för i främ-
rummet logisk karaktär, då kun-
'""ske en ny enhetlighet vinnas, av

art än den gamla, en ryggrad
^Isbildning, ej blott ett skyddan-
'J tormreglerande kalkskal. Förnnmanistiska gymnasiet tänker

, nu? som sådant centralämne histo-
jlfs - i utvidgad betydelse, till sitt
fmnp omfattande hela livets utveck-

a jorden, alltså geologi, biologi,
ts"' författnings-, religions-,

: ; pch litteraturhistoria, natur-
Mcke hoprörda, men organiskt

genom en likartad psykolo-
? och med de olika kur-

. - :p att dessa ämnen inbör-

tjr*för iörtränsa^uppräkningen avser ingenn",~ utan anger endast en äm-
Vid sidan av det levan-

tyw /»"'ta kommer det rent sakligas
pt),rj av mutematik, fysik, gram-

j siffran Dn0m--^ från begreppet
fl), kr andelsen kräver en
i visol den rent logiska.
'äl bii»c+dmi!en'. ex' sPråken, är

fil i a a.£^gt, att en inbördes
språkbi^r, ?Ci 1 förnuftigt avpas¬

sa en dpi ,, H urs skulle kunna
hjskapsfaofvli revor i grammatisk
■^ndervk6-' SOm förmärkts, sedan
^ relminnf11^611 Vndrats. Liksom

P^koloU'1^er^Sn^Ugen en med-
laattSf mriktni1^ skulle
1 Man ?wPare resaltat än hal-
""

ja sam^ steraatik och historia.
le ämnp^an Psykologiskt
*s logiskfUPP-?n 1116(1 den före-

ftvis kSS ^riktade, skulle na-
C r vi ännu v?- ^edag°giskt geni,
i'1 parens ne««- dn,.a på. Har man
»t ny?r iska syn på det"
a;,ai1 hlåsa tii'i t kan man inte an-

Men ha med 6n *äl"jf.Sp, att ■ kar man ett okuv-
i S tiiltta nya" ska11 klln-

"l0

Y;il -ny enketlighet, näraro överståndna, då

måste man arbeta vidare — och tiga,
medan man arbetar! —

På tal om den filologiska humanis¬
men — vars danska representanter (i
verket Tider och Typer) skildras i ra¬
den av präktiga rektorer och professo¬
rer — säger Wilhelm Andersen: "Al
Humanisme er fra Begyndélsen af en
Mandfolkekultur, men til at se Livet
hörer Kvindeöjne."Med detta citat från
annat håll går jag över till den andra
delen i boken, den som rör kvinnorna.
Skulle jag nu påstå, att vid en sådan
psykologisk inriktning av lärostoffet,
som ovan antytts, kvinnorna med sin
själsliga struktur äro skyldiga en stor
pedagogisk insats, ja, då kan jag ju
inte vänta annat, än att förf. och mån¬
ga med honom skola nämna detta en
"kolartro" — de se ju i den världsom¬
fattande kvinnorörelsen en osund före¬
teelse ägnad att bereda företräden åt en
viss samhällsgrupp, till förfång för det
stora hela, och visst icke en strömning,
som inifrån drives av nya historiska
nödvändigheter, till gagn för det sto¬
ra hela. Jag skulle på tal om nya for¬
mer för kvinnoarbete endast vilja ci¬
tera vad författaren själv säger på
tal om de klassiska språkens berätti¬
gande: "De få som kunna tala, känna
instinktivt, att de även hos dem, som
ej äro motståndare, sakna den reson-
nans, det förstående av problemets dju¬
paste innebörd, som är oundgängligt,
för att ej deras tankar skola förefalla
läsaren eller åhöraren som en kollek¬
tion av vackra ord."
Apropos kollektioner — fast inte

precis av vackra ord — kan jag inte
hålla inne min förundran över att
förf., som bevismaterial mot kvinnors
användbarhet i läroverken, i så stor
utsträckning anför yttranden, som uti¬
från erotiska förhållanden (resp. miss¬
förhållanden), precisera erfarenheter
om "kvinnan". Vi människor, kvinnor
såväl som män, stå ju ändå till varan¬
dra i en massa andra relationer, inom
vilka vi representera icke "könet", utan
ett stycke mänsklighet, i manlig eller
kvinnlig form. I detta föreliggande
fall kunde ju bevis åvägabringas en¬
dast av den enquéte, som ännu icke
föreligger, nämligen vitsorden från
dem, som på nära håll sett vårt skol¬
arbete, våra rektorer och våra manli¬
ga arbetskamrater. Förf:s professors¬
citat gälla ju vetenskapliga prestatio¬
ner och ej den praktiskt mänskliga
gärning, som tillsammans med betyga¬
de intellektuella förutsättningar, ingår
i undervisningsarbetet. Vi kvinnor stå
dock här i den svåra situationen att
icke blott söka fylla de manlighetens
kvalifikationer, efter vilka man alltid
mäter oss, utan även hävda den insats
av kvinnlig psyke, som just ofta kun¬
de fylla brister i undervisningen. Jag
är långt ifrån att tro, att våra "per¬
sonligheter" osvikligt skola förädla etc.
etc. — jag instämmer med författa¬
ren i en livlig avsky för det svampak¬
tiga missbruket av detta höga ord; de
få, bland kvinnor såväl som män, in¬
för vilka vi i vördnad våga ordet, ver¬
ka på allas vårt innersta, oberoende av
ålder, kön, tid och rum — men jag
tror att de många präktiga eller dåliga
lärarinnorna skola sätta in något an¬
nat — på gott och ont — än de många
präktiga eller dåliga lärarne.
"Hur skall en kvinna, som aldrig va¬

rit pojke och aldrig kan bli karl, i mel¬
lanklasserna och på gymnasiet kunna
förstå och finna sig till rätta med poj¬
kar, som ingenting högre önska än bli
riktiga karlar", frågar förf. För det
första komma aldrig dessas lärare att
bli ens till halva antalet kvinnliga!
För det andra måste väl en "riktig
karl" först och främst vara en männi¬
ska! Men för det tredje: har aldrig för¬
fattaren märkt, att även ganska obe¬
tydliga kvinnor även utanför familjen
ha en psykologisk instinkt för det ord
eller den handling ögonblicket kräver
gentemot en medmänniska, barn, gos¬
se, kvinna eller man, inför vilken de

De svenska rösträttskvinnornas
tacksamhet

mot den man, som framlade den första
kungl. propositionen om rösträtt för kvin¬
nor i vårt land, har vid underrättelsen om
Karl Staaffs bortgång tagit sig uttryck på
mångahanda sätt. Sålunda har L. K. P. R:s
Verkställande Utskott till den avlidnes an¬

höriga avlåtit en skrivelse av följande in¬
nehåll:
"Verkställandé utskottet i Landsförenin¬

gen för kvinnans politiska rösträtt ber att
till Eder få uttala sin varma medkänsla i
den stora sorg som drabbat Eder.
Karl Staaffs bortgång kommer att kännas

som en oersättlig förlust för vida kretsar
av Sveriges folk och ej minst för dess röst-
rättskrävande kvinnor, vilkas sak han gjort
till sin och för vilken han trofast och ener¬

giskt kämpade."
Till håren sände L. K. P. R. en krans av

lager med hand i rösträttsfärgerna och med
följande inskription: "Karl Staaffs gärning
för kvinnans medborgarrätt skall bevaras
i tacksamt minne hos svenska kvinnor."
Till Stockholms F. K. P. R:s styrelse hade

från enskilda föreningsmedlemmar förslag
ingått, att föreningen skulle under eget
standar deltaga i processionen -till kyrko¬
gården. Då varken Stockholms F. K. P. R.
ej heller Landsföreningen äger något stan¬
dar, kunde detta icke låta sig göra, men

medlemmarna uppmanades att ändå an¬

sluta sig till processionen. Ett imponeran¬
de antal rösträttskvinnor hörsammade ock¬
så kallelsen och bildade en egen avdelning
i det stora sorgetåget, där de med knippen
av gula och vita blommor i händerna vitt¬
nade om vad deras sak förlorat med Karl
Staaffs bortgång. Hopsamlade och nedlag¬
da i krematoriet, blevo de enkla blommor¬
na en sista tacksamhetsgärd från de en¬
skilda rösträttskvinnorna. Något tillfälle
att vid själva begravningshögtidligheterna
i ord få uttala ett tack från kvinnorna gavs
icke. .

Vid aftonens minnesfest på Strand Hotell
ück dock det tack uttalas, på vilket säkert
många under dagen väntat. Fru Ellen Ha¬
gen sökte där i ett varmt och vackert an¬

förande att ge uttryck för svenska röst¬
rättskvinnors känslor vid Karl Staaffs bår,
känslor av sorg över hans alltför tidiga
bortgång, känslor av tacksamhet för vad
han verkat icke blott för deras egen stora
fråga utan även för andra frågor, som böra
ligga dem såsom kvinnor särskilt varmt om
hjärtat: folknykterhet och fred.

Från vår läsekrets.
I stället för blommor.

En insändare har i Dagens Nyheter före¬
slagit, att alla de kvinnor, som gärna ge¬
nom blommor velat hedra Karl Staaffs

minne, men som icke varit i tillfälle där¬
till, i stället skulle — och på ett mera be¬
ståndande sätt — hedra honom genom att
understödja någon av de organisationer,
som driva upplysningsverksamhet i de rätt¬
färdiga idéers tjänst, för vilka han verka¬
de, och nämner bland dessa även F. K. P. R.
Det är för att låta denna tanke gå vidare,
som undertecknad begär plats för dessa
rader i Rösträtt för Kvinnors hårt anlitade
spalter och i förhoppning, att tidningen
vill åtaga sig insamlingen och redovisnin¬
gen av eventuellt inkommande medel, vil¬
ka naturligtvis i första hand böra anslås
till resetalarefonden. G. I. V.

Rösträtt för Kvinnor vill gärna villfara
insändarinnans önskan och hoppas, att för¬
slaget skall väcka genklang i vida kretsar.
Även de minsta bidrag mottagas naturligt¬
vis tacksamt. Red.

stå i någon förpliktande relation? De
förstå ofta andra utan så mycket teo¬
retiska förberedelser och finna sig där¬
för också lätt nog till rätta.
Nu menar visserligen författaren, att

denna psykologiska instinkt alldeles
förtvinar hos de ogifta kvinnorna.
Och mot denna absoluta mening kun¬
na vi ju endast sätta argumentum ad
hominem! Förf. känner egentligen en¬
dast två sorters kvinnovarelser: den
gifta kvinnan är den ena, den "gna-
tiga tant-typen" är den andra.

Kvinnornas Kalender
• 1916 •

är nu utkommen och anbefalles åt varje
föreningsmedlem. Den lämpar sig syn¬
nerligen vä! som julgåva och säljes
till ett pris av 1 kr. pr exemplar.
Rekvisitioner stälias till fröken Hil¬

dur Öijer, Göteborg I, och mottagas
även pr telefon Göteborg 13344 kl.
5—6 e. m.

Upplagan är begränsad, vadan be¬
ställningar skyndsamt böra verkställas.

Arbetet ute i landet.
Degerfors F. K. P. R. hade den 29 augusti

anordnat ett möte i det fria vartill all¬
mänheten inbjudits. Musik utfördes av

mässingssextett och därefter talade fru
Gerda Hellberg, Karlstad, över ämnet:
Samhällsanda och folkhälsa. Föredraget,
som samlat många åhörare, åhördes med
synbart intresse och tacksamhet.
Eksjö F. K. P. R. hade torsdagen den 30

september kombinerat möte och samkväm
å Nya konditoriet. Därvid meddelade ord¬
föranden några paragrafer ur cirkulär 109,
och föreningen beslöt verka för spridning
av Rösträtt för Kvinnor och att genom ut¬
debitering av 25 öre pr medlem få ett extra
bidrag till L. K. P. R. Även beslöts att
genom försäljning av flaggmärken och
eventuellt Barnens julflagga få medel att
stödja Eksjö harnkrubba. Sekreteraren fö¬
redrog därpå Upprop för varaktig fred,
och föreningen beslöt instämma däri. Ef¬
ter samkvämet, som var livligt och anime¬
rat, höll fröken Hilda Svensson ett utomor¬
dentligt bra och utförligt föredrag om
förhandlingarna vid sommarrösträttsmötet
i Huskvarna.
Karlskoga F. K. P. R. har haft sommar¬

semester, sedan de den 5 juni firade de dan¬
ska kvinnornas seger. Höstens första sam¬
manträde ägde rum den 30 sept., varvid
ordf. redogjorde för sommarens Huskvar¬
namöte och för fredssöndagen den 27 juni,
som i Karlskoga samlat 500 deltagare. Där¬
efter uppdrogs riktlinjerna för höstens ar¬

bete, varpå ordf. uppläste delar av Ellen
Keys Barnets århundrade (Uppfostran).
Fredsuppropet undertecknades.
Rönninge-Tumba F. K. P. R. höll den 3 okt.

årsmöte i Mimers lokal, Tumba. Ansvars¬
frihet beviljades styrelsen, vilken i sin hel¬
het återvaldes. Revisorer blevo desamma
som förut och till deras ersättare utsågos
fröken Anna Nyström, Tumba och fröken
Anna Lindblom, Rönninge. Till centralsty¬
relsemedlem omvaldes fru M. Bolin och
till suppleant nyvaldes fröken Anna Lisa
Lundgren, Rönninge. Vid det allmänna
mötet, som sedan ägde rum, talade fru Ella
Billing över ämnet: "När fosterlandet kal¬
lar"; piano och violinmusik utfördes, även¬
som deklamation. Till detta möte hade ut¬
sänts över 100 bjudningskort till utomstå¬
ende. Till sist upptogs kollekt för bedri¬
vande av fortsatt rösträttsarbete, vilken
kommer att överlämnas till V. U.
På initiativ av Södertälje kvinnliga röst¬

rättsförening hölls därstädes ett opinions¬
möte för freden lördagen den 25 september.
En talrik och tacksam åhörarskara hade
infunnit sig i läroverkets högtidssal, där
mötet öppnades av Södertälje F. K. P. R:s
ordförande, fru Maria Dehn, som berörde
frågan varför kvinnorna inom rösträtts¬
föreningarna upptagit freden på sitt pro¬
gram. Efter ett varmhjärtat föredrag av
pastor J. Uddin uppläste fröken A. Söder¬
lund en resolution, innehållande de mini¬
mikrav, som representanter från de neu¬
trala länderna i Haag enats om. Resolu¬
tionen antogs av mötet och därefter följ¬
de en tilltalande musikavdelning med sång
av fruarna Paulsson och Nylund med ac¬
kompanjemang av fru Dehn.

Men det är bara i hr Häggs logik,
som ett tredje icke gives. Verklighe¬
tens värld rymmer så oändligt många
flera möjligheter, än någon av oss kan
drömma om. — Och medan vi kvinnor
indelas, antingen till att beundras, un¬
derkännas eller anklagas, så finns det
egentligen bara ett svaromål, som är
oss värdigt: Arbeta vidare — för det
helas skull! Emilia Fogelklou,
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Varför Peter kem tillbaka.
Av T. 0'Meara.

(Översättning från engelskan av F. C.)

De två små blivande människobarnen
stodo i den stora portöppningen till Slottet
öster om Solen och tittade ut. De kunde
se alla de små blinkande stjärnorna och
regnbågarna; och långt, långt nere, gömd
av ett rökigt, grått moln, var Jorden.

— Vi måste väl ge oss av, kan jag tro,
sade gossen.
Flickan nickade. — Ja, de säger, gör de

inte det? — att vår kung och vårt land
behöver oss. Massor av oss! Jag undrar så
mycket varför? Jag undrar vad det be¬
tyder?

— Det får vi nog reda på, här vi kom¬
mer dit, sade gossen och suckade litet. —

De hade varit så lyckliga »i Slottet Öster
om Solen och de voro inte alls angelägna
att bli födda. — Peter har också gett sig
av, tillade han. — Han var en av de för¬
sta. Jag tycker inte vi borde dra oss för
att göra det, när Peter gjorde det. Jag vill
inte han skall tro att vi äro fega.

— Kanske vi träffar Peter där, sade den
lilla flickan uppmuntrande.

— Kanske det, sade 'den lille gossen och
så voro de tysta en liten stund. Så sade
den lilla flickan: — Se på de där små vita
molnen, som seglar upp till Slottet Väster
om Månen. Så många de är nu för tiden.
Är det inte besynnerligt? Jag undrar om
det kan hänga ihop med deras iver att få
oss dit ner?

— Jag tycker inte om'et, sade den lille
gossen och skakade på huvudet. — De är
så många — och de skrämma mig. Se bara
så många där är i dag och ett av dem —

det där lilla ömkliga — driver bort från de
andra. Det kommer bestämt hitåt, tror jag.

— Å, låt oss se efter! ropade flickan och
båda sprungo fram för att kunna se bättre.
Som det lilla vita molnet sakta närmade

sig, hörde de en späd röst som sade: — Var
så snäll och hjälp mig ut! — Och den lille
gossen utbrast:

— Vid mina vingar — det är Peter själv!
Men Peter, som vid avfärden från Slottet

för några veckor sedan varit den frodiga¬
ste, rosenrödaste och gladaste av alla små
människobarn, var nu så mager och ut¬
svulten och eländig, att hans vänner drogo
sig skrämda tillbaka. De hade aldrig varit
på Jorden och visste därför inte att ett
barn kan se ut på det sättet.

— Det är alldeles riktigt, sade Peter lug¬
nande. Så går de åt en där nere. Lägg mig
i en solstråle en liten stund, så kvicknar
jag nog till.
Så lyfte de honom ut mycket varsamt

och lade honom på en solstråle samt gav
honom litet nektar. De första ord han ytt¬
rade sedan han hämtat sig var: — Far inte
dit!
— Skall vi inte fara dit? upprepade gos¬

sen och flickan häpna.
— Nej, gör inte det. Det är det värsta

skoj i hela världen! En riktig samman¬

svärjning — det är just vad det är. När
en hör dem tala, så skulle en kunna tro,
att de är glada för att en kommer. Och
att de bereda en god vård. Ni tror kanske
att de ha ordentliga bostäder åt en — och
god mat — och pudervippor — och flanell
och saker? Jo pytt! Nej, det är rena,
rama humbugen. Jag föddes i ett rum där
sex små bröder och systrar bodde förut,
därför att min mamma hade ingen annan¬
stans att vara. Och mina syskon var så
förskräckta och skrek — och jag skrek —

och mamma, hon grät. Efter en Vecka må¬
ste hon stiga upp och gå ner i brygghuset
och tvätta åt de feta människorna, därför
att understödet hade inte kommit — —

— Vad är det för något? utbrast gossen.
— Det är något hon får därför att vår

pappa är borta och dödas på ett ställe som
heter Fronten. Visste ni inte att det är
därför de vill ha oss? Det visste inte jag
heller; men det förefaller, som om de vart
trettionde år eller så, när vi haft tid att
växa upp och lära oss alla möjliga konster,
hittar på att döda oss i hundratusental;
och så säga de, att de behöves flera av oss
och så om trettio år är det samma historia
igen.

— Varför? frågade den lilla flickan upp¬
rörd.

— Jag vet det inte. Jag hade inte tid att
ta reda på det. Jag blev så led åt allt¬
sammans, att jag bara ville slippa ifrån
det. Min mamma grät, men jag kunde än¬
då inte stanna. Och hon grät nästan all¬
tid, därför att hon var så trött, sade hon.
Och så steg priset på mat

— Vad vill det säga? frågade den lille
gossen.

— Det vet jag heller inte; men det var
så att alla var mycket hungriga och olyck¬
liga, och allra mest ens mamma. Så steg
priset på kol och alla frös, men allra mest
ens mamma. Under hela tiden höll de på
att döda, och ett uslare ställe har jag ald¬
rig tänkt mig. Om jag vetat hurdant det
var, så hade jag aktat mig för att komma.

— Skall det alltid vara så? frågade den
lilla flickan darrande.

— Jag vet det inte. Men det hände en
afton, när mamma hade tagit mig under
sin schal med ut för att få några brödbitar,
som var för hårda för de feta människor¬
na. Och vi fick stå så länge ute i regnet
och vänta tills de feta människorna först
hade fått vad de ville ha. Och så kom där
en kvinna och talade till oss och hon sade,
att det kanske skulle bli på annat sätt nå¬
gon gång, när — när —

— När vad? frågade den lilla flickan
ivrigt.

— När de låter ens mamma hjälpa till
att säga när priset på mat skall stiga eller
falla, när dödandet skall börja eller sluta.
Som det nu är, får hon inte säga ett ord
därom — bara svälta och fx-ysa och se hur
alla de stora gossebarnen dödas och ha oss
alla små i ett rum utan värme och se oss

gå vår väg, när vi inte kan stå ut längre.
Det är det värsta av allt att vara ens mam¬

ma — där. Jag ville hela tiden ha bett
henne om förlåtelse, men hon förstod ju
inte mitt språk.

— Jag väntar, sade den lille gossen be¬
stämt, jag far inte ännu. Tack skall du
ha för du varnade oss, Peter!
Den lilla flickan såg fundersam ut.
— Jag skulle allt bra gärna vilja hjälpa

folks mammor, sade hon. I detsamma tog
hon ett språng och flög ned till Jorden.

— En smaksak! sade den lille gossen och
ryckte på axlarna.

För senare släkten att minnas.
I ett föregående nummer av Kösträtt för

Kvinnor berättades det hurusom fru Jutta
Bojsen-Möller på Himmelbjerget plantera¬
de en ek till minne av de danska kvinnor¬
nas rösträttsseger. Tanken vann genklang-
runt Danmarks land och på många ställen
spira nu de ekar, vilka skola minna om
den betydelsefulla dagen. På trettioåtta
platser firade kvinnorna den 5 juni under
stora högtidligheter, föredrag, sång och
musik. På flera ställen voro även riksdags¬
män närvarande. I Kolding nedlade kvin¬
norna vid ekens rot en pergamentrulle med
följande inskrift: "År 1915, då Danmarks
grundlag av den 5 juni gav kvinnorna full
medborgarrätt, planterade danska kvinnor,
medlemmar av Dansk Kvindesamfunds ni¬
onde distrikt denna ek under förhoppning,
att den för kommande släkten skall bära
vittne om den tid, då frid och enighet här¬
skade i Danmai-k, fastän Europa stod i
brand". Som en egenhet kan omtalas, att
den lilla ekplantan växer i skuggan av ett
par höga lindar, som drottning Dorthea,
Kristian III:s gemål, med egna händer
planterade för 450 år sedan.

Räknas kvinnorna till folket?
— Pappa, vad är en lagstiftande försam¬

ling?
— En representativ församling, som väl-

jes av folket.
— Räknas kvinnorna till folket?
— Nej, min son, brottslingar, dårar och

kvinnor räknas inte till folket.
— Arbeta lagstiftarna för ingenting?
— Nej, de betalas med arvoden.
— Av vem?
— Av folket.
— Räknas kvinnorna till folket?
— Naturligtvis, min son, alldeles som

männen. (Woman's Journal.)
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En au yåra svenska rostriftspianjärer
hittade nyligen bland sin fars gamla pap¬
per ett brev från sin faster, som burit hen¬
ne till dopet. Brevet var skrivet på 1820-
talet till brodern, som var legationssekre¬
terare i Petersburg. Hon skriver: "Ås¬
berg har berättat, att i Ryssland få män¬
nen ej slå sina hustrur, men däremot hu¬
strur slå sina män utan att bli anklagade,
det intresserar mig att få veta, om det
förhåller sig så, och fruntimren någonstä-
des ha företrädet för karlar. Påminner du
dig att fru Stael säger, att i våra tider äro
fruntimren i allmänhet mycket bättre än
karlarna; jag tror de varit det i alla tider."

Kösträtt för Kvinnors
tjugonde nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Yårt dubbla ansvar.

Islands kvinnor fira sin rösträttsseger.
Frågan om kvinnors nattarbete i Norge.
Ett besök på vår nyaste advokatbyrå. Ay G. E. E.
Karl Staaff f. Av Anna Whitlock.
En bild och ett komplement. Av Hilma Borelius.
Hur vi kunna hålla vår fråga levande.
En förlust inom den internationella rösträttsrö¬

relsen. James Keir Hardie f.
Kvinnornas Kalender 1916. Av G. H. E.

Emil Hägg: De svenska läroverkens förfall. Ree.
av Emilia Fogelklou.

<arför Peter kom tillhaka. Av T. 0'Meara.
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den 1 och 15 i var månad.

Expedition: 6 Lästmakaregatani
onsdag och lördag kl. 1/a3—:l/s4.
öppen vardagar kl. 1—4.

Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Rösträtt, Stockholm,

genom posten:
1915 1 krona.
talet 30 öre. Lösnummer 5 öre.
sker prenumeration antingen ge-
en eller genom insändande av 1 kr.

;; öre i postanvisning till tidningens ex-
pedition.

Ett folk i val.
löt första gången har det norska
M gått till val av sin lagstiftande
fcsamling. Ty för första gången ha
hinnorna, sedan de 1913 erhöllo fulla
lorgerliga rättigheter, kunnat så-
jämlikar framträda vid männens

å
fil detta första stortingsval på den

rösträttens grund visar väl-
genom kvinnornas deltagan-

på c:a 250,000 röster. Siff-
deras fördelning på de olika
är det ännu icke möjligt att

helst som det slutliga resulta-
tef av valen icke föreligger i omkring
i av landets valkretsar. Den norska

föreskriver nämligen omval,
för den händelse att intet parti i första
•röstningen uppnår kvalificerad ma-
®iet. Det anses emellertid säkert, att
w intet av de många grupper, på vil-
■5 fen norska valmanskåren fördelar
C någon avgörande förändring kom-
Mr att inträda, och att vänsterns ma¬

ltet inom stortinget kominer att för-
«orubbad.

slor del beror detta på folkets
|®°tvilja att mitt under världskrisen

ett regeringsskrifte. Valen
i främsta hand ett förtroen-
at den n. v. vänsterregeringen

-et sätt varpå den i en farlig tid
andets öden. Att högerpartiernas

Program icke kunnat vinna
c eller stadsbefolkningens

■rok 6 ^essu*om komma sig av väl-
rens fruktan att förvärra dyrti-

f land' som även under
*4 "hfand? är tvunget till

, 0 av sitt brödsädsförråd,
nas ringa framgång

iftas u lai Sakerligen sin grund i
aw:^ ^äshändig och omedel-
^skriffUlng UI1(ier brinnande

måste J- f 6tt principrytteri, som
ansvarsC T 1 högsta ^rad
-

L Joch olämpligt i närvarande
illtsa t0?.Jen ^^and de röstande

■•»»l.Iänsterns Paroll: att i

STOCKHOLM, 1 NOVEMBER 1915. N:r 21.

Överallt där ^vinnorna vaknat till l<amp för sin
rätt, måste man önsl<a dem mod och tålamod, tills
segern är vunnen. i den segern ligger mänsklig*
hetens största framtidshopp just nu. Visserligen
tror jag ej, att världskriget uteblivit, ifall ^vinnorna
redan nu haft rösträtt, $len skall ett n^tt, förfär»
ligare världskrig l<umia avvändas, då måste l<vin»
norna i den n^a som i den gamla världen snart, m\?c»
ket snart få rösträtt!n Eilen Key

till Minnesotas för rösträtt arbetande kvinnor•

"««i»,,

fråga om såväl tnllskydd som för¬
svarsåtgärder ställa sig på utrednin¬
gens ståndpunkt, avvaktande de lärdo¬
mar, som världskrisens och världskri¬
gets resultat komma att giva.
Det är uppenbart, att de norska kvin¬

nornas deltagande i valen varit ganska
livligt, och att de tagit ståndpunkt till
partierna på grund av de tänkesätt och
åsikter, vilka betingats och utvecklats
av social miljö och personlig läggning
på alldeles samma sätt som männen.
För förfäktare av kvinnans medbor¬
garrätt kommer detta långt ifrån över¬
raskande, tvärtom är det endast en be¬
kräftelse på vad vi ständigt förutspått
och ett återupprepande av erfarenheten
från de länder, där kvinnorna äro röst¬
berättigade. För våra motståndare åter
innebär de norska stortingsvalen en

förnyad anledning till eftertanke.
Från deras håll har alltid framförts
farhågan, att kvinnorösträtten skulle
innebära en överväldigande förstärk¬
ning av de socialdemokratiska väljar-
skarorna. Denna farhåga har i före¬
liggande fall ingalunda besannats: ök¬
ningen i det socialdemokratiska parti¬
ets numerär inom stortinget väntas in¬
skränka sig till 3 å 5 platser, vilket sä¬
kerligen icke enbart kan tillskrivas de
kvinnliga väljarna — den socialistiska
valsegern i Sverige hösten 1914 vanns
tydligen på andra grunder! Ej ens en
så renlärig högerman som professor
Reuterskiöld har vågat tillmäta hypo¬
tesen om de socialdemokratiska väljar-
skarornas förstärkning något värde
som argument, — tvärtom framhåller
han som bekant i sin stora utredning
sannolikheten av, att kvinnorna såsom
väljare skulle fördela sig på de olika
partierna på samma sätt och av sam¬
ma skäl som männen, en förmodan,
som ju överdirektör Widell i sin del
av utredningen ytterligare med siffror
bestyrker. Det torde vara anledning

"Respekt lör sakkeiskapes."
Så många och säregna uttryck tar

sig i våra dagars Sverige reaktionen
mot kvinnorörelsen, att den måste giva
även den ljummaste och likgiltigaste
åtskilligt att tänka på. Medan i de
krigförande länderna omständigheter¬
nas tryck tvingat de maktägande att i
möjligaste mån tillgodogöra sig kvinn¬
lig energi och kvinnlig arbetskraft även
på områden, från vilka kvinnan förut
genom fördomarnas murar varit ute¬
stängd, anser inan sig här på ansva¬
rigt håll, när det gäller den viktiga
lönefrågan vid statsunderstödda en¬
skilda läroanstalter — däribland den
stora mängden flickskolor — ha råd att
undvara en för sin vederhäftighet, dug¬
lighet och träning på området känd
och högt skattad kvinnlig kraft.
För den, som såväl genom studiet av

Lärarelönenämndens betänkande som

genom åhörande av föredrag och dis¬
kussioner i kvinnofrågan, vid vilka
seminarieadjunkten fröken Anna Sö-
nensen medverkat, fått ett starkt in¬
tryck icke blott av ingående sakkun¬
skap utan också av en ovanlig förmå¬
ga att klart, koncist och lugnt fram¬
lägga sina åsikter, kom underrättelsen,
att hon vid den rekonstruktion av

att i detta sammanhang citera slutor¬
den i professor Reuterskiölds avhand¬
ling:
"Där såsom i nutiden den allmänna

rösträtten principiellt införts, blir (det
politiska) rösträttsproblemet så till
vida försvårat, som den allmänna röst¬
rätten teoretiskt betyder alla indivi¬
ders rösträtt, ehuru den praktiskt in¬
neburit allenast en form för upptagan¬
det av arbetarnas sociala grnpp såsom
rättsligen medansvarig politisk makt¬
faktor, och därför historiskt fattats så¬
som liktydig med alla mäns rösträtt."
När skall den år 1909 i princip erkän¬

da och i praktiken partiellt tillämpade
"allmänna rösträtten" omfatta även

Sveriges kvinnor? När skall i Sverige
folket gå till val?

nämnden, som skulle äga rum, då den¬
na skulle övergå till behandlingen av
flick- och samskolornas löneförhållan¬
den, uteélutits som en fullständig över*
raskning. Ty den omständigheten, att
statsrådet Westman insatt tvenne för¬
tjänta representanter för dessa skolar-
ter, föreståndarinnan vid Djursholms
samskola fil. mag. Ester Lager och lä¬
rarinnan vid Strängnäs flickskola
Ninni Hnldt, motiverar ur sakkunska¬
pens synpunkt sett, ingalunda uteslu¬
tandet. Flickskolefrågan står ju i
oupplösligt samband med tidens övriga
kvinnofrågor, och här krävde väl, om
någonsin, kontinuiteten i kommittéar¬
betet, att den på detta område speciellt
sakkunniga kvinnliga ledamoten stod
kvar, detta sagt med all respekt för
dem av nämndens manliga ledamöter,
som visat sig både förstå och behjärta
åtskilliga av vår tids kvinnoproblem.
Därtill kommer, att fröken Sörensen
genom flera års arbete inom flicksko¬
lan vunnit ganska stor förtrogenhet
med densamma.
Vore det för mycket begärt, att då

nn nämnden har att behandla en så
speciell kvinnofråga som denna åtmin¬
stone tre av medlemmarna voro kvin¬
nor? Nn består nämnden av endast två
kvinnor och fem manliga ledamöter,
av vilka icke mindre än fyra till vä¬
sentlig del hava hämtat sina erfaren¬
heter från gossläroverkens område.
Särskilt uppseende väcker inom

kvinnokretsar läroverksadjunkten Olov
Olssons bevarande inom nämnden, då
på hans sakkunskap på hithörande
områden intet synligt bevis åtmin¬
stone finnes i Lärarelönenänmdens be¬
tänkande. Ty att den i lätt kåserande
och sällsynt nonchalant ton hållna re¬
servation han vidfogat betänkandet
och vari han framlägger sin kvinno¬
fientliga åskådning skulle utgöra något
sådant våga vi på det bestämdaste be¬
strida.
Skulle det återigen vara så, att stats¬

rådet Westman vid nämndens rekon¬
struktion har måst låta politiska hän¬
syn spela in, så hade enkel rättvisa mot
de orepresenterade bort förmå honom
att bibehålla en kraft, angående vilken
han haft tillfälle att förvissa sig om,
att hon visat sig i synnerlig grad mot¬
svara kvinnornas förtroende.
Att lyckönska till den skedda för¬

ändringen är emellertid såväl folksko¬
leseminariet i Falun, vilket nu återfår
en av sina mest framstående lärarkraf-
ter som de många styrelser av olika
slag i Falnn, i vilka adjunkten Sören-
sen är en verksam och högt skattad le¬
damot. X.

Till landshövding Sjöcrona,
den forne motionären i Första kamma¬
ren för rösträtt för kvinnor, sände L.
K. P. R. genom sin ordförande på 80-
årsdagen den 22 oktober ett telegram
av följande lydelse:
I tacksam erinran om värdefulla in¬

lägg till förmån för svenska kvinnors
medborgarrätt sändes vördsam häls¬
ning på 80-årsdagen.

[yAfr Annonsera I F?östratt för Kvinnor.
^nousppjg in " • T /
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SKOTOAGASIN
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IN MEMORIAM.
Blenda Dahlquist-Thålin.

Söndagen den 17 oktober var en gri¬
pande sorgehögtid för Kiruna samhäl¬
le. Då vigdes den av alla avhållna fru
Dahlquist-Thålin till gravens ro.
Ogenomtränglig är dödens gåta. Ett

dödsbud så tragiskt som det, vilket fö¬
regått denna sorgeakt, låter sig sällan
förnimmas. Den bortgångna hade så
mycket att leva för; hon stod mitt
uppe i livet med en så intensiv lust att
leva sitt liv till andras gagn, att det sy¬
nes ofattbart, hur hon kan vara borta.
Främst bland hennes själs rika skat¬

ter, räknar jag hennes varma och
förstående hjärta. Med vemod minnes
jag hur god hon var, min barndoms
leksyster. Då hon blev vuxen, valde hon
lärarinnekallet. I barnasjälen väntade
hon resonans för sin egen själs vack¬
raste toner. Och hon blev ej besviken.
Som folkskollärarinna i Kiruna hade
hon nu verkat i flera år och alla, som
hon lärt och fostrat, minnas henne med
en rörande hängivenhet. Föräldrarnes
förtroende till henne var obegränsat.
Hon ömmade varmt för alla betryckta
och nödställda. Först för sina skol¬
barn. Hon deltog i deras sorger och
rådde hot, där hon kunde. I det sociala
arbetet mot nöd och elände tog hon
verksam del.
Allt hennes uppträdande, såväl i tal

som skrift, präglades av en hög och
ädel intelligens. Hon tolkade ej sällan
sina känslor och tankar på vers och
visade därvid ett sällsynt herravälde
över språk och form. Man väntade sig,
att hon en dag skulle slå igenom som
författarinna.
Men vad hon först och främst var,

det var människa och kvinna. Och hon
längtade alltid efter att få leva sitt liv
helt och fullt. För knappt ett år sedan
hade hon trätt i äktenskap, för ett par
veckor sedan hade en innerligt efter¬
längtad liten dotter kommit till värl¬
den. Och ändå måste hon gå bort. Ja,
dödens gåta är ogenomtränglig.

Emy Neander.
Frn Blenda Dahlquist-Thålin var en verk¬

sam medlem inom rösträttsrörelsen i en av

våra utposter i höga norden. Hon torde ge¬
nom sina bidrag till Rösträtt för Kvinnor
varit känd och uppskattad även av våra
läsare.

Kvinnoinitiativ.
Fackskolan för huslig ekonomi i Upp¬

sala hemställer hos k. m:t om avlåtande
av förslag till nästa riksdag om ett an¬

slag av 20,000 kr. för upprättande av ett
system av husmoderskolor, spridda över he¬
la landet. Kursen skulle vara ett-årig, och
man beräknar, att det begärda anslaget
skulle räcka till 15 skolor.
Fröken Wellin har i Stockholms stads¬

fullmäktige motionerat i syfte att få upp¬
handlingen för stadens inrättningar (fat¬
tigvårdsnämndens m. fl.) att samarbeta med
kommunens organ för livsmedelshandeln.

Betecknande.
Med anledning av den i våras till överståt¬

hållaren ingivna petitionen om gatufrid har
polismästaren icke funnit skrivelsen föran¬
leda någon vidare åtgärd. Enligt pressen ha
en del distriktskommissarier förut yttrat
sig, och i allmänhet funnit allting bra som
det är. Såsom betecknande för åskådnings¬
sättet på detta håll torde få anses det ytt¬
rande, som avgivits av kommissarien i Ni¬
kolai, som framhåller, "att det nuvarande
tillståndet är rätt tillfredsställande, ity att
personer blivit i polisdomstolen dömda för
att de stört kvinnofriden, ehuru förar¬
gelse väckts endast hos den
förnärmade kvinna n". Endast
hos den förnärmade!' Man skulle väl tycka,
att det annars kunde räcka.

A.-B. JOEN T. LOFGEEN & C:o Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i
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"De mest beklagansvärda."
En bok om krigets offer.

Människospillra är ett ord vars ful¬
la innebörd vi först med världskrisens
ingång lyckats fatta. Under den gång¬
na sensommaren och hösten har detta
ord för oss svenskar fått en hemsk ak¬
tualitet, då vårt land skådat skaror av
dessa beklagansvärda, för vilka intet
annat ord än människospillra kan an¬
vändas, draga genom våra bygder. In-
validutväxlingen är ett led i den stor¬
artade kärleksverksamhet, som i Röda
korsets namn följer i krigets spår och
som i sig upptagit och koncentrerat de
flesta av de växlande formerna av so¬

cialt arbete före kriget. Den som vill
ta del i vad krigsinvalidutväxlingen
innebär, bör läsa en publikation, som
med titeln Krigets offer, skildringar
och bilder från invalidutväxlingen av
Knut A. Norling, i dagarna utgivits
från Svenska Andelsförlaget, Stock¬
holm.
Om det finns någon kvinna i Sveri¬

ges land, som, om också endast för en
kort sekund, har tänkt sig Sveriges
aktiva deltagande i världskrisen, bör
hon framför alla andra ta del av krigs¬
invalidernas tåg, denna marche funé-
bre, som är avigsidan till de parader
med flygande fanor och klingande spel,
med käcka kraftiga ungdomar, hurti¬
ga i fullheten av sin styrka, som vi
alla sett någon gång. Alla dessa utan
armar, utan ben, blinda, tuberkulösa,
vansinniga, ha en gång deltagit i en
sådan festparad, ha känt hänförelsen
från massorna omkring dem som ett
rus och ha gripits själva av storheten
i ett bräddfullt ögonblick.
Det är svårt att tänka sig, att dessa

härjade, resignerade män, dessa spill¬
ror av människor, för endast några
månader sedan voro med om att njuta
glansen, som ligger över kriget, innan
allvaret kommer. När , man läser de
korta, knapphändiga skildringarna av
invalidernas öden — så flärdfritt och
enkelt framställda, som det oerhörda
allvaret i ämnet kräver — måste man

med våld söka fasthålla bilden av hur
dessa unga människor levat sitt var¬

dagsliv, haft sin bana utstakad fram¬
för sig, bundits vid hem, anförvanter,
vänner, som vi alla, och så plötsligt
med några korta, festliga ögonblick
som övergång kastats in i ett inferno
av kval, ur vilka de utgått som spill¬
ror. De stå vid porten till en ny till¬
varo, som blir oändligt mycket tröst-
lösare och svårare än den de lämnade,
då de drogo ut i fält. I alla skildringar
av invalidernas färd genom Sverige
betona,s deras förnöjsamhet, deras hu¬
mor och deras hjälpsamhet mot var¬
andra. Det är som om man ville skän¬
ka dem något i stället för vad de för¬
lorat genom att tillägga dem många
goda egenskaper. Men man glömmer,
att än så länge äro de ett brödraskap
med ungefär lika utsikter inför livet.
Vad de genomgått är så mycket värre
än vad de känna nu med den relativa
tryggheten bland vänliga och hjälp¬
samma människor. Det är när de kom¬
ma i sin hemvana omgivning, som de¬
ras martyrium börjar på allvar, när
de skola söka ta vid där de lämnade
sin verksamhet, då de ännu kunde räk¬
nas bland människornas skara och icke
voro stympade som nu.
Det går över den lilla bokens upp¬

gift att följa krigsinvaliderna längre
än till vårt lands gräns, men då man
läser den, kan man icke undgå att göra

Mera agitation.
Nyligen kom jag på en resa i sam¬

språk med en dam om kvinnans politi¬
ska rösträtt. (I parentes, på resor erbju¬
der sig mycket ofta tillfällen till agitation.
En god inledning är att lämna ut röst-
rättslitteratur.) Damen ifråga, en lärarin¬
na från en mindre stad, visade sig varmt
intresserad av vår rösträttsfråga. Hon var

vaken och intelligent och föreföll så hand¬
lingskraftig, att jag kände mig övertygad
om, att hon ej nöjde sig med att blott stå
som "man i ledet", utan måste vara en av
de ledande i föreningen på sin ort.
Min förvåning blev därför stor, då hon på

min framställda fråga meddelade, att hon
ännu ej "kommit sig för" att gå in i nå¬
gon rösträttsförening. Jag sade henne då,
som jag brukar vid dylika tillfällen, att
våra motståndare i riksdagen endast god¬
känna medlemmarna i F. K. P. R. som

anhängare av rösträtten, och att de som
skäl för avslag bruka åberopa sig på det
stora antalet av dem, som stå utanför och
således "inte vilja ha rösträtt"; att hon
själv, trots all sin sympati för saken och
sina varma önskningar för dess framgång,
just var en av dem, som stå hindrande i
vägen för densamma. Hon såg häpen ut.
Detta hade hon ej tänkt på, och hon lo¬
vade att strax gå in i föreningen.
Denna lärarinna är intet enstaka exem¬

pel. Jag har på mina resor träffat en

mängd kvinnor, de flesta från landsorten,
vilka, ehuru de varmt önska rösträtt, ej
tyckas ha en tanke på, att de då också
böra tillhöra föreningen. Detta är ned¬
slående. Men det är dock framför allt en

kraftig maning till ett ivrigare agitations¬
arbete. Det förefaller, som om först och
främst föreningarna i landsorten skulle be¬
höva utföra ett ökat arbete. I de små sam¬

hällena, där nästan alla människor känna
varandra, är det ju också lätt att kontrol¬
lera, om alla de kända namnen återfinnas i
medlemsförteckningen. De, vilkas namn

saknas, skola måhända vid ett personligt
besök icke visa sig obenägna att skriva
in sig, när de få veta, att det betyder nå¬
got, att de äro med.
Men icke blott i landsorten, överallt finns

det säkert mer än nog av tillfällen att ver¬

ka för vår sak. Inom umgängeskretsen,
bland tillfälliga bekanta, finns det måhän¬
da någon, som, ehuru intresserad, ej "kom¬
mit sig för" att gå in i föreningen och där¬
för behöver en påstötning, kanske finns där
likgiltiga att väcka eller motståndare att
övertyga. Och vilken ställning alla dessa
än sedan inta, därom böra de dock få klart
besked, att stå de utanför rösträttsförenin¬
gen, då stå de också hindrande i vägen,
men att, om de däremot äro med att fylla
dess leder, så att dess medlemmar en dag
kunna räknas i hundratusenden, då blir den
en makt, och när det står makt bakom kra¬
vet, då framställes det icke förgäves.

Tinni Sterner.

dem sällskap vidare. Med dessa de
"mest beklagansvärda" som författa¬
ren med skäl kallar dem borde vi alla
färdas en bit på vägen för att riktigt
få klart för oss, att detta är kriget. De
vaneföreställningar, som vi ännu sitta
fast i om kriget som någonting antag¬
ligt, någonting som måste finnas, all
dess ohygglighet till trots, därför att
människorna nu en gång äro 7sådana,
försvinna som rök inför skådespelet
av krigsinvaliderna, människospillror¬
na, de halta, de blinda, de vansinniga.
Ovillkorligt stiger protesten inom en
vid deras åsyn: detta vanvett måste
ur världen, kriget måste försvinna.
Vi veta av många små, om än halvt

förkvävda tecken, att skarorna växa,

i /47%
l VöstorlångJ°'"f''',,,75 (f. d. Barnängenuokal)

ASTRID SÖDEEQUIST i
1 Klass Damskräddpri vAlltid välsorterat lager i fördelaktiga

-r . . „ Specialité:J. A. WETTERGRENS FABRIKATE*
Exemplet verkar
Enligt Daily News håller b

rätten på att vinna insteg även i fnada. Ledarna av de två politiskt
tierna i provinsen Alberta hava I
gen undertecknat ett fördrag somlkerställer genomförandet av' rijsfoiför kvinnor i denna provins, sä,den lagstiftande församlingen
sammanträder. "Utan tvivel ärd„nära grannskapet med kvinnorösträtistaten Montana, som haft inflytande!
framgången i Alberta", säger Votes feWomen och fortsätter: "Detta är ett»de tillfällen, då vi kunde önska, att ticke själva bodde på en ö. Ty dån»
ser, hur oberörda våra lagstiftare L
av det goda exemplet från Norge oé
Danmark och även från ön Man i väij
nära grannskap, måste man kornms
den slutsatsen, att vatten är en i
rösträttsledare/]

Kvinnorörelsen på Havaii.
Även till stränderna av

mest avlägsna delar nå
kampen för kvinnans
På Hawaii, den största av

öarna, finnes en organiserad kvinnorö¬
relse. I föreningen kunna alla
vilken ras de än tillhöra, vinna inträ¬
de, och dess ordförande är mrs G. i
Dowsett.
Hawaii blev år 1900 territorium

Amerikas Förenta stater, och enlir
författningen äga endast manliga
borgare rätt att rösta. För att km
utsträcka rösträtten även till kvim
måste frågan föreläggas Förenta s
ternas representanthus, och en
motion framlades år 1914 av öns det
gerade, Kalanainaole. Hawaiis
politiska partier ha uttalat sig ®
kvinnorösträtten, varför frågan inoa
territoriet icke kommer att möta fl""'
motstånd. Situationen påminner
den i Arizona några månader
rösträttsseger. Där finns ingen
eller upphetsning. Människorna
klara helt lugnt, att så snart dela
formaliteterna vidtagits, komma W
norna att utöva sin rösträtt.
I Honolulu existerar en kvinnoorga¬

nisation, som bättre än^ något ann
förutsäger, att den tid inte kan
avlägsen, då kvinnorna bli
ga medborgare. Organisationen i
som kallas Centralkommittén,
av delegerade från 30 kvinnliga
bar och föreningar, och gans
märkningsvärt är det P°lltis a
gram, som den trots kyin"01 Au
nad av rösträtt, uppställt. De
sig i detsamma arbeta for ^
som sammanhänga med ok .].
ning, hygieniska anordmngar .j
barn och skyddslagar for
barn. -

Staten New Yorks äldsta in*.
mrs Mary Sage, som är 107 ar, ^
tecknat ett uttalande till or ^ fl.
rätt för kvinnor. Mrs Sage ^p
rit rösträttskvinna och a i ^ jöstfä''-
Yorks kvinnor en dag år pe
"Jag har naturligtvis mte « är p
att leva", säger mrs Sage,# &[l
ärelystnad att få leva sa ^

får vara med om att ros_ •
, „± mir ett geI

för vilka denna prot gg ^
samt lösensord. Om « , vi i*
ler förnimma dem JM S,,tt" *
vissheten, att de finna vxrhopP]
ras tysta tankar och »r

oUoii födas handling T
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Upplagan är begränsad, vadan be¬
ställningar skyndsamt böra verkställas.

Ur rösträttskvinnornas minnesrnnor över Karl Staafi.
Ellen Hagen vid minnesfesten på

Strand Hotell:

Alltför litet har kommit till synes om den
betydande förlust, som kvinnornas strävan¬
den gjort genom Karl Staaffs bortgång. Re¬
dan under sina första riksdagsår ägnade
han sin uppmärksamhet åt humana lag¬
stiftningsreformer, berörande kvinnors och
barns intressen. Som medlem av Förenin¬

gen för gift kvinnas äganderätt utgav
Staafi! år 1892 en broschyr om huvudpunk¬
terna av den svenska lagstiftningen om
kvinnan, en utredning som fått tjäna till
grundval för senare arbeten i samma äm¬
ne. Han hörde icke till de allra första
framträdande förkämparna för kvinnornas
rösträttsfråga. Hans utveckling härvidlag
följer samma linje som. den för själva kvin¬
norörelsen betecknande. Först arbete för
en del speciella förbättringar på olika om¬

råden, till sist koncentration på området
av medborgarrätten — med fullt förståen¬
de av att det är på den vägen, genom sam¬

arbetet mellan män och kvinnor, som re¬

formerna böra uppnås.

Anna Kleman i Hertha:

Vid Karl Staaffs bortgång är frågan om

politisk rösträtt för kvinnor alltjämt olöst.
En betydelsefull insats har han dock gjort
i arbetet för denna frågas lösande. Tungt
vägande och minnesvärda ha de ord varit,
varmed han fört de rösträttskrävande kvin¬
nornas talan i vår lagstiftande församling,
liksom ock vid många tillfällen inför den
stora allmänbeten.

Tacksamma må vi minnas Karl Staaff,
som i ord och handling arbetat för vår sak
och på den anlagt stora synpunkter — icke
partiintressets.

Ann Margret Holmgren i Idun:
Det fanns ett starkt framträdande drag i

Karl Staaffs karaktär och det var hans
medkänsla för de svaga och undertryckta.
Denna framkallade en djup önskan att taga
sig an deras rätt. Härpå berodde kanske
innerst hans uppträdande till förmån för
kvinnan vid många tillfällen. Så t. ex., i
debatten angående folkpensioneringen, där
han yttrade, att han betecknade som en

mörk punkt, att denna för hela landet så
betydelsefulla fråga blivit förberedd, dis¬

kuterad under ansvar och nu skulle avgö¬
ras av blott halva folket och dess repre¬
sentanter. "Nu är det dock så, att det är
så att säga de självtagna förmyndarne,
som ensamma besluta och de tvångsvis
omyndiga, som få rätta sig efter beslutet.
Efter min mening är detta icke nyttigt,
icke lyckligt för samhället."

Ezaline Boheman i Dagens Nyheter:
De svenska kvinnorna äro allt fortfaran¬

de "tvångsvis omyndiga", men den dag då
de upphöra att vara det, då få de icke
glömma huru mycken tack de äro skyldiga
den man, som visserligen icke fick hemföra
segern åt dem, men som dock satt in så
mycket ärligt och osjälviskt arbete på att
bana vägen till målet.

Elin Wahlquist i Snndsvalls Tidning:
Det var våren 1912. Den av vänsterrege-

ringen framlagda propositionen om kvinno¬
rösträtt skulle behandlas av riksdagen.

Så kom till sist dåvarande statsminister
Staaffs anförande. Med ens blev atmosfä¬
ren ränsad från kvalm och småsint egoism.
Det blev hög och sval luft. I enkla, klara
linjer skisserade han upp en historisk bak¬
grund, mot vilken han ställde upp vår
fråga som ett ofrånkomligt krav, länkan¬
de den in som ett led i utvecklingens stora
kedja. Det borde ha blivit lika klart för
de mångordiga männen därnere som för
kvinnorna däruppe, att visarna på det sto¬
ra tidsuret söker ingen ostraffat att hejda
eller vrida tillhaka. Talaren stod lugn och
lidelsefri, men orubblig som klippan. Vi
kände att våra livsintressen voro i goda
och säkra händer, och med tacksamhet er¬

inrade vi oss de insatser det liberala par¬
tiet med sin chef i spetsen redan förut
gjort för vår politiska rösträtt och hur
kvinnornas kommunala valbarhet är fruk¬
ten av deras ansträngningar.

Karin Fjällbäck-Holmgren i Stockholms-
Tidningen:

Till och med hans motståndare ha nu vid
hans frånfälle medgivit att drivkraften till
hans liv och gärningar innerst bottnade i
idealitet, i medkänsla för de små i sam¬

hället, i vilja till rätt även åt dem, som stå
"utanför". Därför blev lösningen av män¬
nens rösträttsfråga honom en livssak och
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därför gjorde hfen också allt vad han mäk¬
tade för att föra fram. kvinnornas röst¬

rättsfråga.

Ej blev det Karl Staaff beskärt att föra
oss fram till vårt mål. Mep in i det sista
gjorde han 1 vad han kunde för att vi en

gång skulle nå det. Ännu under den gång¬
na sommaren förde han vid flera tillfällen
fram vår fråga, och det på ett sådant sätt,
att man givet fick det intrycket, att hans
intresse för saken snarare hade ökats än
minskats.

Frigga Carlberg i Göteborgs Handels- och
Sjöfarts-Tidning:

När Sveriges kvinnor en gång få hemföra
segern i den kamp, vars främste målsman
han var, så blir det för visso — hur långt
i fjärran den dagen och stunden än må
vara — till honom deras tankar och ord gå
med tacksamma känslor. Fredrik Borg,
Adolf Hedin och Karl Staaff äro tre namn,
som stå outplånligt inristade i den kvinn¬
liga rösträttsrörelsens historia — på "den
sidan, som nämnes den röda, hjärtats sida".

Slutligen må anföras några rader ur
Kvinden og Samfundet, som under
rubriken "To Riddersmsend, der er borte"
ägnar några minnesord åt Keir Hardie och
Karl Staaff, och om den senare säger:
Som engelsk Kvindebevmgelse har lidt

et uopretteligt Tab ved Keir Hardies Död,
saaledes har ogsaa Nordens Kvindesag ved
tidligere Statsminister i Sverige Karl
Staaffs Död mistet en af de faa Msend, om
hvem det kan siges, at de har formaaet at
trmnge til Bunds i og forstaa de Tan¬
ker, der ligger til Grund for den Revolu¬
tion, der i dette Aarhundrede foregaar med
Hensyn til Kvindens Stilling i Samfundet.

Alla föreningsmeddelanden måste på
grund av utrymmesskäl överstå till nästa
nummer.

Elizabeth Cady Stanton.
Ett hundraårsminne.

För Rösträtt för Kvinnor.
Av Harriot Stanton Blatch.

Elizabeth Cady Stantons födelse firas, i
br\ 1 ar med möten och festligheter
►pj Amerika. En särskild kommitté
V1 framstående kvinnor och
«ordförandeskap av mrs Stantons dot-
mre Harriot Stanton Blatch har till-

;0,l or, ^damålet. Bland talarna i New
. Jfrkas mrs Chapman Catt och dr.
^nenltt^yträS.fÖr kvinnor har 1 da£
fota,,, „ puklicera en kort levnads-
toivpn a\ ^11 första rösträttskvinnan",av dennas dotter.
w tundra år sedan föddes uppe

i i/?611 ovanför MohawkdaleniikS,* ' F?lton County N. Y.,
bin/?: SOm Första gången vid

rlit för //n^ress skulle begära röst-
»a 12 „/■ ?n' Elizabeth Cady föddes
^Dänin/n fr dotter till doma-
%ta (irm fi' le(iamot av New YorksC,« f ' °eh "«garet Livtag-
:Ae tillhö,-/'v/' /verste Livingstone,
!i% / ■ 1 askingtons stab. Den
^ först / easslad, där Elizabeth
•!en små//i gf"S.^us' var typisk
ätföndradet n \ or;ian av nittonde
^ ståtlig nlna voro kantade

r ma:r' slädens vackraste
WST ** samla domstols-
?? Portar stn/rv och skolan,
j; 0r- Domaren pP1rna if5r £°ssar och
.f® mitt eriuhin/ i bostad var be-/ skolan, 0ch / don]st°lsbyggnaden
kf sPelade en /1?• Gadern, och dot-
^lpiinl-t/ !-S ro11 vid dessaPunkter for stadens liv.

Domaren Cadys kansli var ryktbart
över hela Förenta staterna, och stu¬
denter kommo från landets alla delar
för att studera juridik under en av den
tidens skickligaste jurister. Hans un¬
ga dotter tillbragte många timmar i
faderns ämbetsrum, och studenterna
funno snart, att det var mycket roli¬
gare att bevittna hennes vrede, då de
berättade om kvinnornas dåliga ställ¬
ning inför lagen, än att själva plugga
juridik ur dammiga lagböcker. På det¬
ta sätt lärde hon sig tidigt, hur lagarna
gynnade männen på kvinnornas be¬
kostnad, och när hon inför sin fader
klagade över orättvisan häri, sade han
henne, att om hon ville ändra lagarna,
måste hon vänta till dess hon blev
fullvuxen, och då tala med lagstiftarna
och förmå dem att ändra lagarna. Re¬
sultatet av dessa råd visade sig år 1854,
när Elizabeth Cady, då mrs Stanton,
på väg till Albany gjorde ett uppehåll
i Johnstown för att göra sin första
hänvändelse till den lagstiftande mak¬
ten om ändring av statens lagar i kvin¬
nornas intresse. Vi, som alltid vilja
framhålla, att kvinnorna, då de få med¬
borgarrätt ej därför skola sluta att
uppfylla sina plikter som hustrur och
mödrar, vi vilja gärna tala om, att på
denna resa medförde mrs Stanton två
små barn och två barnsköterskor. Full¬
görandet av ett offentligt uppdrag
hindrade henne ej att fullgöra sina
personliga och husliga plikter.

Mrs Stantons fader såg mycket,
ogärna, att hon inträdde i det offent¬
liga livet. Med sin konservativa natur
kunde han ej böja sig för en yngre och
friare åskådning och låta denna kom¬

ma till sin rätt. Han gillade ej alls
de besök, hon före sitt giftermål gjor¬
de i Peterboro hos sin kusin Gerrit
Smith, känd för sitt arbete mot neger¬
slaveriet. Emellertid voro de båda fa¬
miljerna genom släktskap och vänskap
så nära förbundna med varandra, att
en brytning var otänkbar, och Eliza¬
beth lyckades allt som oftast komma
undan från sitt eget allvarliga och
strängt religiösa fädernehem till den
mera fria och vänliga atmosfären i
Peterhorohemmet. Det var här hon
mötte en av de ivrigaste kämparna
mot negerslaveriet, Henry B. Stanton,
och hon blev djupt gripen av hans tän¬
dande vältalighet. Hennes fader ogil¬
lade mycket hennes äktenskap med mr
Stanton, men trots alla hinder blevo
de gifta våren 1840 och seglade ome¬
delbart därpå över till England för att
bevista världskongressen mot slaveriet
— där de kvinnliga delegerade från
Amerika blevo nekade att deltaga.
Under hela kongressen satt mrs Stan¬

ton uppe på läktaren vid sidan av
Lucretia Mott, som inom kort fick ett
mäktigt inflytande över sin unga vän.
De två diskuterade tillsammans de
livsfrågor, som rörde deras tids kvin¬
nor, och det blev avgjort, att de vid
sin återkomst till Amerika skulle sam¬

mankalla en kongress uteslutande för
att behandla kvinnornas rättsfrågor.
Kongressplanen blev ej verklighet
förrän 1848, men åren dessförinnan
blevo för Elizabeth Stanton fyllda av

offentlig och enskild verksamhet. Hon
grundade i Central New York ett lit¬
terärt sällskap, som lät mycket tala om
sig i Seneca Falls och städerna i dess

omnejd. Hon var en flitig medarbetare
i "New York Tribüne" och skrev i
varje nummer av "The Lily", en tid¬
ning som var grundad av mrs Bloo¬
mer, vars namn för alltid fästats vid
tidens dräktreformsträvanden. Vid
-denna tid började hon även att pröva
sina krafter som talare. Det tal hon
höll i Albany 1854 var hennes första
större inlägg i lagfrågorna. Vad hon
fordrade var, att gifta kvinnor skulle
få äganderätt till sin egen arbetsför¬
tjänst. På den tiden kunde nämligen i
staten New York en gift kvinna arbeta
hela dagen vid tvättbaljan, och på af¬
tonen kunde hennes druckne man hos
arbetsgivaren uppbära hennes avlö¬
ning. Efter 1854 utarbetade hon det ena
lagförslaget efter det andra.
Mrs Stanton förfogade över en sä¬

ker penna, och det var hon som för¬
fattade alla de officiella dokument,
som på ett så utmärkt sätt markera
rösträttsrörelsens utveckling i Ameri¬
ka. Av hennes hand voro de eldande
uppropen till rösträttsmötena, hänvän¬
delser till de lagstiftande församlin¬
garna och till kongressen, utredningar
i lagfrågor, riktade till jurister, allt
var hennes verk. Hon skrev briljant
och var en god talare. Hennes fram¬
stående egenskaper som skriftställare
framstodo dock kanske allra klarast
under den tid hon utgav en politisk
tidning, för vilken hon stod som hu¬
vudredaktör och Susan B. Anthony
som utgivare. Den startades 1868 och
utkom under tre års tid.
Under denna nydaningens tid med

så många brännande politiska frågor
stodo dessa två kvinnor så gott som en-
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En avvikande mening.
Med anledning av Lärarelönenämn-

dens betänkande angående ny lönereg¬
lering har Teckningslärarnas Riksför¬
bund, som i sig upptager lokalförenin¬
gar av teckningslärare från skilda
platser i landet med tillsammans 150
medlemmar, ingått till Kungl. Maj:t
ined förslag till ändringar och tillägg
i ovannämnda betänkande. Vad som i
denna hemställan är av lika glädjande
som stor betydelse är den avvikande
uppfattning rörande kvinnliga lärare,
som Riksförbundet intar. I motsats
till Lärarelönénämnden hävdar nämli¬
gen Riksförbundet principen om lika
lön för lika arbete och i moment 2 he¬
ter det:
"Med fullt instämmande i nämndens

åsikt, att kvinna bör äga rättighet att
söka och innehava teckningslärarebe¬
fattning vid h. a. läroverk, är förbun¬
det dock, i olikhet med nämnden, av
den åsikten, att manlig och kvinnlig
teckningslärare böra, såsom nu är fal¬
let, vara likställda i avlöningshänseen¬
de. De manliga teckningslärarna vilja
vid detta tillfälle ha sagt, att de kvinn¬
liga teckningslärarnas insatser och in¬
tresse kraftigt bidragit till tecknings¬
undervisningens höjande vid våra lä¬
roverk. Förbundet är av den åsikten,
att genom likställighet i löneförmåner
mellan manliga och kvinnliga teck¬
ningslärare skapas en ärlig konkur¬
rens. De kvinnliga teckningslärarnas
arbete skulle enligt vårt förmenande
genom en lägre lön stämplas som min-
drevärdigt. Förbundet anser därför,
att de kvinnliga teckningslärarna böra
ha samma effektiva lön som de man¬

liga teckningslärarna."

Seijmtterbersiska saiMMnrama.
Kursen i Västmanland är nu avslu¬

tad och arbetet kommer att fortsättas
med en kurs i Norrbottens län, som ta¬
ger sin början den 8 november och på¬
går till den 17 december under ledning
av fröken W. Bergströhi. Härunder
komma 19 platser att besökas bl. a.
Haparanda, Kiruna, Joekmock och Ar¬
vidsjaur. — Dessutom är en månads¬
kurs anordnad i Kristianstads län un¬

der november månad under ledning av

fröken Emma Aulin från Jönköping.
På nedresan till Skåne föreläser fröken
Aulin på en fyra dagars kurs i Växjö,
där F. K. P. R. anordnat föreläsningar
i samhällsfrågorna. — Av Eslövs F. K.
P. R. är även en serie föreläsningar i
samhällslära anordnad under sista
veckan av oktober med tillhjälp av me¬
del från Bergman-Österbergska dona¬
tionen. Som föreläsare komma att fun¬
gera: jur. kand. fru A. Bugge Wick-
sell, jur. kand. fru E. Hofvander-Sand-
berg, jur. kand. fröken E. Nilson, fru
Elsa Alkman samt fröken Walborg
Bergström.

Litteratur till de Bergman-Öster-
bergska kursernas föreläsningar.
För att giva deltagarna i de Berg¬

man-Österbergska samhällskurserna en
verklig och varaktig behållning av vad
de under kursernas föreläsningar få
höra, är det meningen att utarbeta s. k.
grundlinjer till alla de olika föreläs¬
ningar, som ingå i kursplanen samt
tillhandahålla dem åt kursdeltagarna.
Den fastställda kursplanen, vilken hit¬
tills följts, omfattar föreläsningar över
följande ämnen:
Grupp I.
A. Kommunernas organisation och

förvaltning.
B. Kommunernas hälsovård.

Grupp IL
A. Fattigvårdslagstiftningen.
B. Barnavårdslagstiftningen, jämte

lagstiftning angående oäkta barn. ;

Grupp III.
Äktenskapslagstiftningen.

Grupp IV.
A. Den sociala försäkringen.
B. Skyddslagstiftningen.

Grupp V.
A. Kvinnornas ställning inom yr¬

kena.
B. Statens organisation och de poli¬

tiska partierna.
Grundlinjer föreligga nu färdiga till:

Kommunernas organisation och för¬
valtning, Äktenskapslagstiftningen, Den
sociala försäkringen, Statens organisa¬
tion och de politiska partierna samt
Skyddslagstiftningen, de fyra första
utarbetade av fröken Emma Aulin,
Jönköping, den sista av fröken Wal¬
borg Bergström, Eslöv.

samma i arbetet för den politiska rikt¬
ning, som det borde varit i nationens
intresse att följa. Allt eftersom För¬
enta staternas konstitution ändrades
och förbättrades, kämpade de, steg för
steg, för kvinnornas rättighet att lika¬
väl som männen skyddas av lagen och
för att, om ett streck skulle sätta grän¬
ser för rösträtten, detta streck borde
vara fordran på en viss uppfostran.
År 1869 fann mrs Stanton, att det

för rösträttsrörelsens vidare utveck¬
ling blev nödvändigt att lägga om
verksamheten på en bredare bas. Hon
gav då för första gången sitt namn
till en föreläsningsbyrå "och efter det¬
ta", berättar hon i sina minnen Åttio
år eller mera, "började den 14 novem¬
ber den långa, tröttsamma pilgrims¬
färden, från Maine till Texas, som
räckte i tolv år, med oupphörliga före¬
drag åtta månader om året från okto¬
ber till juni." Mrs Stantons två mest
omtyckta föreläsningar under dessa
tolv år voro "Våra flickor" och "Våra
gossar". De voro fyllda av sunt för¬
nuft, av sympati och förståelse för ung¬
domen, och innehöllo råd till föräld¬
rarna givna med takt och ändå med
skärpa. De äro klassiska därigenom
att de tankar som genomgå dem ej äro
att hänföra till någon viss tid, de pas¬
sa lika väl i dag som 1870.
Tillsammans med mrs Matilda Jos-

celyn Gage och miss Susan B. Anthony
skrev mrs Stanton de tre första de¬
larna av "Kvinnorösträttens historia".
Som mrs Stanton säger i företalet, in¬
nehåller denna bok ej egentlig historia
utan "en arsenal av fakta". Fakta från
rösträttsrörelsen, såsom författarin¬

norna själva varit med om dem och
kände till dem, äro här samlade med
tanke att i framtiden, sedan rösträt¬
ten blivit vunnen, någon historiker
skall utarbeta dem till ett lättläst och
sammanhängande helt.
Ända från sin tidiga ungdom hade

mrs Stanton tillbragt mycken tid på
resor. Det fanns ej en vrå av Förenta
staterna, där hon ej varit, och flera
resor utsträcktes till England och
Frankrike. Genom att ett av hennes
barn blev gift i England och ett i
Frankrike, kom hon i nära kontakt
med livet och förhållandena i dessa
länder, och hon lärde sig förstå och
sympatisera med andra nationer, allt
eftersom hon kom i beröring med de¬
ras politiska liv och deras hemliv.
Hela världen var hennes fosterland.
Hon var en person med djupa sympa¬
tier, med en omfattande bildning och
kunskaper och med en påfallande in¬
tellektuell förmåga. Det var hon som
först framställde fordran på rösträtt
för Amerikas kvinnor. Hon framförde
och bragte till mognad många refor¬
mer, som voro nödvändiga för kvin¬
nornas frigörelse. Med hennes hjälp
fingo de gifta kvinnorna rättighet att
behålla sin egendom, rätt till sin egen
arbetsförtjänst och rätt att tillsam¬
mans med mannen bestämma över sina
barn. Hon arbetade för kvinnors till¬
träde till medicinska studier och ge¬
nom föredrag och artiklar i landets le¬
dande tidskrifter medverkade hon
kraftigt till att förenkla skilsmässo¬
lagarna i olika stater och till att rensa
bort mycket av sin tids religiösa vid¬
skepelse och fördomar.
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Grundlinjerna till de återstående
ämnena komma under loppet av nästa
år att bliva tillgängliga. Då det ju är
av vikt att upplysning i förevarande
ämnen sprides i så vida kvinnokretsar
som möjligt, så kunna F. K. P. R. eller
enskilda rekvirera de nu utarbetade
grundlinjerna till ett pris av 5 öre pr
styck eller 4 kr. pr 100 ex. från Röst¬
rättsbyrån, Lästmakaregatan 6, Stock¬
holm.

Fortsättning av Haagfcongrtsseiis arbete.
På den Internationella kvinnokon¬

gressen i Haag i våras bildades, som
nog alla veta, en International Com-
mittee of Women for Permanent Peace
med grenar i de olika länderna. Varje
land skulle utse 5 medlemmar och för
Sverige äro nu valda fröken Anna
Kleman, fröken Mathilda Widegren,
fru Nina Andersson, friherrinnan El¬
len Palmstierna och fröken Anna Lind¬
hagen. Denna kommitté står nu färdig
att tillika med de övriga svenska kon¬
gressdeltagarna upptaga arbetet för
Sverige. De förlita sig på hjälp och
stöd av de Sveriges kvinnor och män,
som sträva för samma mål.

Det verkliga motståndet.
Mr George Creel, som tillsammans med

Judge Lindsey för några år sedan utgav
en broschyr om verkningarna av kvinno¬
rösträtten i Colorado, och som härigenom
blivit känd även på denna sidan Atlan¬
ten, har nu nyligen åter tagit till orda i
frågan, denna ^gång i en artikel i Pear-
son's Magazine, där han går till rätta sär¬
skilt med antirösträttsrörelsen. Han säger
bl. a.:

"Det är uppenbart, att det inte är i de
ytliga argumenten, man har att söka det
verkliga motståndet till kvinnorösträtten.
Man måste gå djupare än så. Från vilken
outtömlig källa strömma de tusentals dol¬
lars, vilka äro starka vapen i kampen mot
rösträtt för kvinnor? Det är inte troligt,
att män och kvinnor, ledda endast av sina
fördomar, skulle vara hågade att donera
de stora summor, som nu kastas ut på tid¬
ningar, annonser, broschyrer, anonyma cir¬
kulär, löner och hyror. Varav kommer det,
att denna agitation aldrig försiggår i det
fulla dagsljuset, då de, som stå i spetsen
för kvinnornas rösträttsrörelse, äro villiga
att ange källan för varenda penny, som
går genom deras händer.
Var ligger det verkliga intresset? Ja, var,

om inte just i rusdrycksintresset, i trafiken
med vit slavhandel och i deras intresse,
som utnyttja kvinnors och barns arbete? I
varje stat, där kvinnorösträtten införts, har
arbetstiden för de kvinnliga arbetarna för¬
kortats och deras förhållanden ändrats till
det bättre, missbruket med barns fabriksar¬
bete avskaffats och vaksamheten skärpts."
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{OSTRATT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.
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jjTRÄTT FÖR KTZTNNOS
q 1 och 15 i var månad.

di Expedition: 6 Lästmakaregatani
Istid: onsdag och lördag kl. VaS—Vs4.
jlitionen öppen vardagar kl. 1—4.
•j] Tforr 600. Alhn. tel. 14 r
yamadress: Rösträtt, Stockholm,
ration genom posten:
fr 1915 1 krona.
kvartalet 30 öre. Lösnummer 5 öre.
idet sker prenumeration antingen ge-
posten eller genom insändande av 1 kr.
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Bsmedelsfrågan.
i möjligen synas egendomligt,

„„tidning med det syfte som
it iör Kvinnor har, komma med

av i ovanstående rubrik an-
. Eösträttskvinnor ha emel-

gånger förr visat, att det
endast gäller att ensidigt

i erhållande av vissa rättig-
n samhället, utan att de, när
också vilja ställa sig soli-

led och stödja lijälpbehövan-
Sådana finnas i år fle-
och äro främst att söka

Hanäsia nymödrarna, icke bara inom de
undre bemedlade klasserna i de stora

kanske i ändå större an-
il ute i landsbygden, där kommunika-
■ma äro få och åtgärderna för

av dyrtiden äro otillfreds-
inga. De, som sitta med

säkra, om än begränsade inkomst,
i#? svårt att fatta vilka verknin-
dyrtiden redan haft i de många

runt om i Sveriges byg-
J där under normala förhållanden

nätt och jämt räcka till
'«t nödvändiga. Det är emellertid
1Kikna ut, att i sådana hemstundande vintern kommer att
!ra umbäranden och försakelser

- -T sk°la nu vi rösträttskvin-
göra åt den saken. Jo, den

i,-! m, upp till så pass starkt so-
tea a ^on låtit inregi-
isskr 1 rösträttskvinnornas led,
ij.i1 också öppen blick för
*1 organisationen av livsme-
u> som på många håll äro en

i orf till att priserna äro
.%asj;t' och. att tillgången på
3kr fvp n ar sa ringa.
ik""

nn a^t också mod och
Xm undersöka förhållan-

■t det snm° a yederhörande att
^ fråffan ar Va(t särskilt
i0rnas sirXV^ lugriPande från
måste vi i Pa ornråde jag an-

Vhäg-att det Mr
'«•»B» ei 1 4nsmo<ir«, som' oehlS ,?ta varPå brister-

, , ' of,a tro, att de äro

0
R«
tersaÜ-

man måste finnafiallt6"' °ch att

u a •sop? bekant
!'ra?au fm, tagits i livsme-

efter biXul dyrtiden.
^ liv»°ttet tilIsattes en
i och

■■"««■I

Ann
ht0;* w o

ffls3"'1 i
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Krig dr det fullkomligaste ocl) mest oinskränkta uttrycket för
de maskulina egenskaper, som aro kvinnornas fiender, liksom det
dr det slutliga resultatet av en civilisation, som vilar pd en om*
skrankt tavlan i rustningar. t)ar varest kriget och) de känslor, som
utgöra dess förutsättning, fållas sésom det j)ögsta goda, där fin*
nes intet rum för kvinnorörelsens ideal. £>dr finnes ingen annan

plats för kvinnorna, dn den de kjittills innehaft.
llosa Mayreder.

snart nog även lokala livsmedelskom¬
missioner litet varstädes i landet, vil¬
ka senare skulle säkra livsmedelstill¬
gången var på sin ort, ta initiativ i
frågor, som beröra livsmedelshandeln
o. s. v.

I allmänhet ha livsmedelskommissio¬
nerna ansett sig kunna reda upp saken
utan hjälp av kvinnans, på vissa delar
av detta område, obestridliga sakkun¬
skap. Där de lyckats, är ju ingenting
att invända, ty huvudsaken är dock,
att man söker göra det bästa möjliga
av förhållandena. Där så ej varit fal¬
let, är det emellertid en skyldighet för
var och en, som känner, att det brister,
och kan göra något för att avhjälpa
det, att ej stillatigande se på. Där an¬
ledning finns att önska förbättrade för¬
hållanden, tag reda på hur livsmedels¬
kommissionen är sammansatt, vad den
uträttat och vad den planlägger för
vintern. Om så behövs, sök att få kom¬
missionen tillökad med lämpliga per¬

soner, se till att den kvinnliga sakkun¬
skapen då också blir representerad
o. s. v.

Några exempel på frågor, som kräva
särskild uppmärksamhet från kvinnor¬
nas sida, vill jag här nämna. Först
och främst är det en viktig sak att se

till, att mjölkfrågan ej blir försum¬
mad. Inte nog med att priset på mjölk
stigit över hela landet, på många håll
råder dessutom svår mjölkbrist. Ja,
det finns trakter, där folk får gå ur

gård i gård och tigga att få köpa litet
mjölk. En av de lokala myndigheter¬
nas uppgifter är att tillse, att, så långt
möjligt är, rättvisa tillämpas vid ut-
minuteringen av mjölken. Från vissa
håll hör man, hur de förmögna kun¬
derna först bli tillgodosedda med så
mycket mjölk de behöva, åt de övriga
får det sedan räcka som det kan. Om
betalning lämnas kontant, bör man
kunna fordra, att fördelningen sker så,
att familjer med barn först erhålla vad
de behöva, sedan få de andra ta vad
som blir över. Vidare bör tillses, att
även sådana matvaror föras i handeln,
som ej ge mellanhanden så stor för¬
tjänst, men som äro viktiga för all¬
mänheten på grund av högt närings¬
värde och jämförelsevis billigt pris,
och att dessa finnas att tillgå i så stor
utsträckning, som är behövligt. Det
är ej ovanligt, att man får höra, att
t. ex. färsk sill ej lönar sig att föra i
handeln, emedan den ger för liten
vinst. Ja, av offentliga myndigheter

(Forts, å sid. 5.)

»Kvinnlig värnplikt.»
Frågan om kvinnlig värnplikt, eller hell¬

re ett kvinnoår, är ingalunda ny, tvärtom
har denna fråga vid olika tillfällen ingå¬
ende och livligt diskuterats inom rösträtts¬
föreningen.
Det var på kvinnoriksdagen i Karlstad

år 1907, som fru Gerda Hellberg första gån¬
gen föreslog anordnandet av ett obligato¬
riskt kvinnoår för Sveriges unga kvinnor,
varigenom de skulle erhålla en allsidig ut¬
bildning i de arbeten som inom ett hem
böra tillkomma en kvinna. Förslaget de¬
batterades ivrigt och blev även föremål
för stort intresse från pressens sida. Idén,
som legat fru Hellberg varmt om hjärtat,
återupptogs på kvinnorösträttsmötet i Hus¬
kvarna sommaren 1915, då fru Hellberg ta¬
lade om Rösträtt och rashygien och for¬
made slutet av sitt föredrag till en kraftig
vädjan för de unga kvinnornas utbildning.
Hon yttrade därvid bland annat följande:
"Idealet vore, att staten införde ett kvin¬

noår, en obligatorisk kurs i modersvård
för de unga flickorna i 15—18 års åldern.
Det är kvinnor, fyllda av ansvarskänsla
och medvetna om livet samhället behöver,
mödrar, som man kan vädja till, när det
gäller de nya individernas fostran, och som
inte stå svarslösa och oförstående inför ti¬
dens många problem. Vi måste bortse från
överklassen, som är i minoritet och se för¬
hållandena ur arbetarklassens synpunkt.
Bleve den klassens kvinnor undervisade i
modersvård, uppfostrade till ansvar, så ble¬
ve de våra bundsförvanter i kampen mot
alkoholismen, prostitutionen och storindu¬
strialismen, som tära på släktets livsnerv,
och de bleve även våra bundsförvanter mot

kriget, som tillintetgör de livsdngligaste
och är den värsta fienden till all rashy¬
gien."
Även dr. Karolina Widerström har gjort

sig till förespråkare för tanken på ett
kvinnligt värnpliktsår och inledde en dis¬
kussion härom i Stockholms F. K. P. R.
år 1910. Hon berörde de olika förslag som

framställts i frågan och som huvudsakli¬
gen gått ut på att värnplikt skulle bestå i
en viss tids utbildning i sjukvård. Emel¬
lertid ansåg hon inte denna utbildning vara

lämplig, utan hade i stället tänkt sig att
de unga kvinnorna under sin värnplikts¬
tid skulle utbilda sig för sina moderliga
och husliga plikter. Den lämpliga under¬
visningen för detta ändamål borde omfat¬
ta hälsovård, personlig hygien, bostads- och
samhällshygien, barnavård och rationell
matlagning. Värnplikten hade talarinnan
tänkt sig skulle fullgöras under 18—20 års
åldern, eller åtminstone innan 25 år upp¬
nåtts. Ett av dr. Widerström framställt re-
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Valen i Firenta Staterna.
För Rösträtt för Kvinnor.

Av Edwin Björkman.

Första tisdagen efter första månda¬
gen i november — d. v. s. den 2 — äg¬
de som vanligt val rum i ett antal
amerikanska stater. Detta är emeller¬
tid vad där kallas "an off-year", vil¬
ket innebär att valen ej bade någon
direkt förbindelse med den nationella
styrelsens sammansättning. President¬
valet äger rum nästa år, då även samt¬
liga kongressmän och omkring en
tredjedel af senatorerna måste under¬
kasta sig folkets dom. De nu hållna va¬
len av ämbetsmän inom de särskilda
staterna ha ej haft något som helst in¬
flytande på den närvarande demokra¬
tiska administrationens ställning, ehu¬
ru den å mellanårens valdagar vanli¬
ga förskjutningen åt oppositionssidan
troligen ägt rum och naturligtvis av re¬
publikanerna tydes som ett förehud
om deras nästa år förestående seger.
Under sådana förhållanden är det

troligt, att en hel del av det allmänna
intresset i valen koncentrerats på de
folkomröstningar som ägt rum i sta¬
terna New York, Massachusetts och
Pennsylvanien för att bestämma huru¬
vida den politiska rösträtten skulle ut¬
sträckas även till kvinnorna. I var
och en av de omnämnda staterna tog
omröstningen formen av ett enkelt ja
eller nej, registrerat med hänsyn till ett
konstitutionellt ändringsförslag. Den
för dylikt ändamål brukliga valsedeln
utgör stundom en del av den, å vilken
de röstande ha att uttrycka sitt val av
statsämbetsmän. Oftare särskiljes den
helt och hållet och lägges i en särskild
valurna; som regel kan emellertid fast¬
slås att resultaten med hänsyn till alla
omröstningar å konstitutionella än¬
dringsförslag beräknas sist och sällan
bli kända förrän ett par dagar efter de
övriga valresultaten.
Detta är av vikt att ihågkomma i

sammanhang med läsningen av de un¬
derrättelser om valutgången, som av

några Stockholmstidningar gåvos min¬
dre än tre dagar efter valets avslutande.
Dessa baserades å ett Londontelegram
av den 4 november, vari det sades att
"valen i Massachusetts, Pennsylvanien,
New York och New Jersey blevo ett
stort nederlag för kvinnorösträtten."
Omröstningen i New Jersey ägde

rum den 19 oktober och påstås ha re¬
sulterat i rösträttsreformens avslående
med en majoritet av 50,000 — én siffra,
som synes oerhörd här, men som måste
bedömas i förhållande till hela det av-

solutionsförslag upplästes och antogs av
mötet.
Det förlösande ordet i denna diskussion

har sagts av d:r Lydia Wahlström, som av¬
slutar en ledande artikel i samma ämne i
Rösträtt för Kvinnor för den 15 juni 1913
med det antagandet att frågan "säkerligen
icke kommer att bli verklighet förrän just
när kvinnorna fått rösträtt".
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RÖSTRÄTT FÖR KVIHHOR

givna röstantalet för att dess verkliga
innebörd skall kunna förstås.
Att kvinnosaken även lidit nederlag

inom de tre stater, som gingo till om¬
röstning den 2 november, är blott allt¬
för troligt. Staterna ifråga äro bland
de äldsta, största, mest konservativa
och mest korrupta i unionen. Alla tre
innefatta miljonstäder, inom vilka
kvinnorösträtten alltid tinner sina
värsta fiender. Alla tre äro ökända för
sina oerhört mäktiga och djupt inro¬
tade politiska "maskiner". Det hade
varit nära nog ett underverk, om kvin¬
norna redan nu segrat i en av dessa
stater. En dylik seger hade inneburit,
att kvinnorösträttens genomförande i
de återstående staterna reducerats till
litet mer än en formsak, då intet poli¬
tiskt parti därefter skulle vågat mot¬
sätta sig de redan röstberättigade
kvinnornas önskningar i detta avse¬
ende.
När emellertid Londontelegrammet

ifråga talar om ett "stort" nederlag, så
måste detta betraktas som en ren giss¬
ning, troligen baserad å några få,
jämförelsevis tidigt kända resultat
från storstäderna. Adjektivet stort
måste här innebära antingen att pro¬
centen av nej-röster vida övervägt den
av ja-röster, eller ock att endast ett
försvinnande litet antal valmän brytt
sig om att rösta på förslaget. Det se¬
nare alternativet kan, på många grun¬
der, anses i förväg uteslutet, medan, å
andra sidan, verkliga antalet röster
avgivna för och emot i de tre staterna
knappast kunde vara känt förrän efter
telegrammets tryckande här i Stock¬
holm. I detta sammanhang måste även
tidsskillnaden ihågkommas: då valen
avslutades vid 7-tiden den 2 november,
hade redan den 3 november inbrutit
här i Stockholm.
Stort eller litet, är det troliga neder¬

laget i tre sådana stater kännbart nog
för kvinnorna — och särskilt i New
York, där de i aderton månader arbe¬
tat med en iver, en grundlighet och en
självuppoffring väl värda en bättre
utgång. Min hustrus nära förbin¬
delse med detta arbete har givit mig
ett utmärkt tillfälle att bedöma dess
natur, och på grund av vad jag sålun¬
da lärt känna, måste jag säga, att
kvinnornas kampanj i staten New
York under år 1915 utgör en av de
mest beaktansvärda ansträngningar,
som någonsin gjorts av en samhälls¬
klass för vinnandet av politisk likstäl¬
lighet. Och när de slutliga valsiffror¬
na hitkomma, tror jag också det skall
framgå, att denna ansträngnings resul¬
tat ej varit så obetydliga som hittills
erhållna underrättelser synts antyda.
Om i New York kvinnorna lyckats
vinna ett par hundra tusen röster för
sin sida, så innebär detta ett oerhört
framsteg, hur många röster än må ha
avgivits å andra sidan.
Och naturligtvis ha kvinnorna i alla

de ifrågavarande staterna börjat en
ny kampanj dagen efter valet. Allt är
för dem blott en tidsfråga. Alla neder¬
lag äro blott tillfälliga. Redan nu er¬
känna den stora republikens mest
framsynta politici, att kvinnoröst¬
rättsfrågan måste anses avgjord till
kvinnornas förmån. Tiden för refor¬
mens genomförande i den ena eller
den andra staten är endast en detalj.
Nästa höst komma nya omröstningar
att äga rum i ungefär femton stater,
och icke ens den mest reaktionära
amerikan vågar hoppas, att utgången
då skall bliva överallt ofördelaktig
för kvinnorna. Om blott två eller tre
nya stater av dem då vinnas, blir följ¬
den densamma, som om de nu vunnit i
en av de tre stora östra staterna: poli¬
tikerna skola ej längre töras sätta sig
på tvären.
Så tillvida har kvinnornas politiska

agitation bedrivits inom de olika sta¬
terna med avsikt att vinna dessa var
för sig. Härefter kommer den troligen
mer och mer att omläggas efter natio¬
nella linjer. Allt efter som antalet sta-
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De neutralas förpliktelser.
OM BELGIERNA NU. Av Anna Lind¬

hagen. Tidens Förlag, Stockholm.
Pris kr. 1: 50. Säljes till förmån för
belgierna.

Anna Lindhagen talar i denna sin
varma, eldiga bok om ett förakt, som
kan döda den egna själen, och som man
till varje pris måste värja sig för.
Den känslan känna vi nog numera till
litet var, vi som icke kunna förgylla
upp mördandet med fraser, vi som med
fasa och förtvivlan se, huru nära be-
stialiteten är förknippad med själva
mänsklighetens väsen — hur litet vi
hunnit få bort av djurisk okänslighet,
dumhet och råhet.
Vi känna allt för väl igen den kän¬

sla av vämjelse vid vårt eget släkte,
som då ofta griper oss, en avsky och
leda, vilken fräter sönder hjärtat. Och
därför känna vi också så väl igen den
fruktan att alldeles fördärva oss själ¬
va med förakt, som kommer oss att i
minnet söka fasthålla alla de goda,
ädla, uppoffrande drag mänskligheten
dock visat även under denna djurisk¬
hetens renässans, ljusglimtar i mörk¬
ret, som säga oss att godhetens, ädel¬
modets, storsinnets och klarsynthetens
ledfyrar icke varit inbillningens be¬
drägliga sken utan funnits och ännu
finnas i verkligheten. Sådana ljus¬
glimtar ha bland andra varit Lieb¬
knechts protest, Romain Rollands ar¬
tiklar, kvinnokongressen i Haag och
sist, men icke minst, belgiernas håll¬
ning under den 'tyska ockupationen
och deras rörande, tysta, sega kamp
för att hjälpa sig själva och stå emot.
Om detta sista är Anna Lindhagens

lilla bok ännu ett, i sin enkla, djupa,
genomlevade äkthet oförglömmeligt
dokument. Man får av den boken det
absoluta intrycket, att vad hon där
skrivit, även det otroligt hemska om
de tyska grymheterna, är sant! Ja,
man tvingas tro det! Eljes försöker
man ju, pådriven av den kanske fega
känslan av själbevarelsedrift, att i det
längsta tvivla. Man vill icke tro, att
Goethes, Kants och Schillers land gått
lika långt i förvildning som de ryska
horderna, ja än längre, emedan i de
tyska brutaliteten är väl ordnad.

ter med kvinnorösträtt ökas, blir det
möjligt för kvinnorna att utöva större
tryck på och inom kongressen, och där¬
med måste naturligtvis följa en ten¬
dens att söka vinna slutmålet genom
ett enda stort slag i stället för genom
många småslag. Detta kommer dock
blott att innebära en modifikation, ej
ett övergivande av arbetet inom de oli¬
ka staterna. Ty även om kongressen
skulle antaga den önskade förändrin¬
gen av republikens konstitution, så
blir denna ändring dock ej lag, innan
den blivit vederbörligen accepterad in¬
om en majoritet av republikens samt¬
liga stater.
Troligen blir nästa år det avgöran¬

de. Demokratiska partiet kommer då
nästan säkert att göra fordringen på
rösträtt för kvinnorna till en del av
sitt officiella program. Och hur upp¬
muntrande de just hållna valen än må
betraktas av republikanerna, så kan
president Wilsons återval likväl anses
som avgjort, så framt han är villig att
ännu en gång bli uppsatt som sitt par¬
tis kandidat. Med andra ord, utsikter¬
na för kvinnorösträttens slutliga seger
inom de Förenta Staterna ha aldrig
varit ljusare än de äro just nu.

Man har kanske också blivit trött
och led av allt detta klichéartade par¬

titagande, allt efter hemmagjorda po¬
litiska åsikter, som grasserar här hem¬
ma, där man, om man är radikal, ge¬
nast nödvändigtvis skallx vara enten-
tevänlig, medan man ändå absolutare,
om man är högersinnad, bör vara mera
tysk än tyskarna själva. Man svarar
kanske på dylikt, att över sådana kon¬
junkturbegrepp som ententen och cen¬
tralmakterna, ja över sådana tidsbe¬
grepp som fransman, tysk eller ryss står
evighetsbegreppet människa, och att
man inför det känner alla konstgjorda
distinktioner och spekulationer smäl¬
ta ner i en enda stor sorg, en enda stor
förtrytelse över att människan sålun¬
da förråder begreppet människa. Men
då händer det ofta, att man får endast
oförstående grin till svar. För allt för
få i Sveriges land har det gått upp, att
vi som nation svikit vår plikt mot kul¬
turen, då vi icke i likhet med Holland
och Schweiz begagnat oss av vår neu¬
tralitets och freds privilegier för att
fullständigt opartiskt bliva de av kri¬
get lidandes hjälpare för stunden, och
för framtiden det lugna sanningsvitt¬
net, vilket hopsamlat de olika, alla mot
varandra stridande vittnesbörden om

begångna oförrätter, vägt dem mot
varandra och bevarat de äkta, sam¬
manfattande resultaten av undersök¬
ningen för alla tider — en kulturens
sörjande vän och domare. En bra
mycket större och vackrare roll än den
Sverige valt nu med allt dess kort¬
synta käbbel, dess aktivism och ger-
manism, allt dess lidelsefulla partita¬
gande.
Dock, vi enskilda, som ännu äro

"ljumma" nog att vara neutrala, som
av någon obegriplig envishet sätta be¬
greppet människa över allt annat, få
väl försöka att i vår ringa mån så
gott vi kunna rädda några spillror av
sanningen... för våra egna hjärtan åt¬
minstone.
Och som ett led i denna strävan häl¬

sa vi Anna Lindhagens hovsamma,
sorgsna oli värdiga lilla bok med dess
av inre sanning medaljskarpt prägla¬
de sidor, vilka komma en att glömma
sig själv och sin sorg, sin leda och
sitt förakt för en enda brinnande ön¬
skan — att hjälpa — så gott man kan,
med vad man kan — blott hjälpa,
hjälpa!
Bara med att köpa boken hjälper

man något litet.
Gör det då — gör det genast!

Anna Lenah Elgström.

Ny konsulentverksamhet.
Av Tobaksmonopolet har upprättats en

upplysningsbyrå för de arbetare och arbe-
terskor, som genom monopolets ikraftträ¬
dande blivit arbetslösa. Upplysningsbyrån
har sin uppgift i att giva råd och upplys¬
ningar angående val av nya levnadsbanor,
igångsättande av utbildningskurser i olika
yrken, anvisningar angående placeringen
av de utbekomna ersättningsbeloppen m. m.

dylikt. Till konsulenter vid denna byrå
liar utsetts fru Gertrud Törneli, fru Ella
Billing och fru Edit Almén.

Fröken Huldt avsäger sig.
Lärarinnan vid Strängnäs elementarlä¬

roverk för flickor, fröken Ninni Huldt, som
blivit kallad till ledamot av lärarelöne-
nämnden, har hos regeringen anhållit att
bli entledigad från uppdraget, vilket hon
säger sig av flera skäl varken vilja eller
kunna mottaga.

<:»{ Ii

Politiskt kvinnomöte
Köpenhamn.

iiioue.Både upplysnings- och
_

har man i Danmark börjat°lurD(!m
serna for nästa års val. Och aftrU
är särskilt kvinnorna, som nu i ?
prepareras, faller av sig självt ifu
de stå inför sin debut i det&
dramat. Kvinnornas egen ansvarsS
sia inför sm nya ställning har seil
tagit sig uttryck i en serie utmäS
samhällskurser, och männens iver
öka sina respektive partiers numi
märker man på den mängd av sin
tiska föredrag, som vända sig speeft ®iog'
till den kvinnliga valmanskårea 1
alldeles särskilt intresse var det b» ?
nomöte, som den 4 nov. anordr' ir:E?
av Den radikale Venstreforeningi
penhamn med inte mindre än fem fe ^
lare, därav två

iete äi

t STvägar
aihfle
tar j

IB

SrSsI

regeringsmedlems
Cand. mag. fru Elna Münch öppa ^ vi:

de talens rad med ett livfullt anformt
de, vari hon bl. a. strök under hur» ^ fö
hört viktigt det är, att kvinnorna skal T
fa sig politisk upplysning. Nu dugerlJ näs'
det inte att hoppa över t"
politiska artiklar eller dra sig för It
litiska sammankomster och v

Men något kvinnoparti varken böra 5vi
ler kunna kvinnorna bilda, utan sta i råk
sig till det parti, dit var och en när iartike
mast hör. pbinn
Indenrigsminister Rode

för regeringens dyrtidspolitik,
te utan en viss avund erfor en

mötesdeltagare, att denna politik fe
så, att priserna på de viktigaste livs¬
medlen ställa sig betydligt lägre i
mark än i Sverige.
Kvällens glanspunkt var

nister Edvard Brandes ståtliga tal
Kvinnan och riksdagen, varur na
brottstycken här anföras:
"Jag vill gärna strax uttala:

glädje över att frågan om kvinnor®
rätten löstes genom Junigrunfc
Jag har aldrig kunnat finna
vis, varför man skulle neka
hälften av samhället medborgarrätt a
snart som kravet framställdes met
sådan styrka, att man kunde anta,
ej bara några få brushuvuden
rorsandar talade på en mängd ay
giltigas vägnar. Och likväl våga®
man ej .vara alltför sträng, även
den första hären bestod av idel oftay
rare, ty så börjar ofta det nyas
tik, i det den påpekar för
en nödvändig fordran, som de
gat måste uppställa, om de eljest s'
kunna uthärda livet. Och ut trän
na dittills okända nödvändighet f
går så en mäktig rörelse, star™e'
ske än dess förste ledare hade tan -
Från en del håll hävdas det, a
norösträtten kommer att ödelägga •
friden — vilket«säkert är bara. ^

ty en starkare samhörighet '
naturligtvis att uppstå, nar
verksamt delar mannens politasn»

trSDtelareå antydde, hurdettolg
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uttryck redan vid de kom
Aldrig ser man
vandra arm i arm som
det t. o. m. före frukosten, ^
som annars bruka gå var for • ^
Brandes framhöll, att ■lika i er
finns ett mansparti, lika i . ^
det att bildas ett kvinnopart
dagen. Han slutade med «
kvinnorna välkomna m P ^ ^
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L"påvisar dr. Tamm, att behovet
t värde säkerligen är en ytterst
drivfjäder för människans hand-
k "att det för till ett verkligt

0% liv, då det är grundat på ett be-
itatt vinna varde genom sin hetydel¬

en stora gemenskapen av man-
för det hela, och samtidigt är
t med insikt om hur detta mål

flute". Med tillämpning på kvin-
m och med tillbakavisande av
manligt håll framkommande

att kvinnorna genom att
fcrsträva jämlikhet med mannen

råka in på sjukliga avvägar, sä-
artikelförfattaren:
kvinnor böra alltid komma ihåg, att

iitte är genom att söka efterapa man-
åtminstone icke hans fel utan fast-
pom att söka bringa vår egen egen-
ill allt rikare utveckling, som vi skola

ha längst och mest gagna mänsklig¬
finnes nog individer, som råkat

:iavvägar i detta hänseende. Att detsam-
gälla kvinnorörelsen i dess hel¬

fe äiär jag icke utan vidare klart. Den-
arktar visserligen för att vinna röst-
tffia lön för lika arbete, samma rät-
;Mei inom familjen, alltså i stort sett

Kr 'jämställdhet med mannen". Men äro

!u/| dessa strävanden av okvinnlig he-
Met, ja, kanske rent av nevrotiska?
vore mycket beklagligt, om så vore för¬
ödet, Vi skulle då ha att draga oss
isla till vår förra obemärkthet och ver-

deslntande' inom hemmen. Ty det är
t alt det framför allt är kvinnornas

stagande i förvärvsarbetet, som gjort
Mgor aktuella. Men oavsett det
att nutidens ekonomiska förhållan-

Mra en sådan återgång otänkbar, är
kgalnnda självklart, att dessa strävan-

6 äro stridande mot kvinnans natur. De
* mannen stiftade lagar, som binda kvin-
ä äro inga naturlagar, oppositionen

ej. nödvändigtvis naturstri-
°rn långt kvinnans naturliga anlag

vet man väl knappt ännu.
inga konstlade skrankor mera
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av hennes begåvning och kunna bedöma
dess begränsning. Det. offentliga erkännan¬
det av att hennes egenskap av kvinna ej
på något område hindrar henne, om hon
eljest besitter nödiga kvalifikationer, tor¬
de komma att verka fördelaktigt på man¬
nens aktning för henne och på vad som må¬
hända är viktigare, på hennes egen själv¬
uppskattning. Ty enligt min erfarenhet
lida många utanför hemmet arbetande un¬

ga kvinnor, även synnerligen begåvade, av
tvivel på sin egen förmåga, helt säkert
därtill suggererade av den allmänna me¬
ningen. Ett obetydligt nederlag kan tryc¬
ka dem till jorden, de inbilla sig vara. på
orätt plats och mena, att de ej fullgöra
kvinnans bestämmelse, då de ej äro gifta,
ej mödrar. Det är klart, att en sådan stäm¬
ning kan vara i hög grad nedtryckande
och skadlig, ty tillfälle till ett lyckligt äk¬
tenskap erbjuder sig ej utan vidare. För
övrigt lider kvinnans självkänsla även
mången gång, då hennes huvudsakliga
verksamhetsfält faller inom hemmet, ty
även där är mannen herre, åtminstone en¬

ligt lag. Under idealiska förhållanden be¬
tyder detta intet, praktiskt taget, men nog
verkar det ändå nedslående för kvinnan att
veta, att så snart missförhållande råder,
mannen städse har lagen på sin sida. Nu
är visserligen att förvänta, att i Sverige
tämligen £hart en ändring i dessa förhål¬
landen skall komma att genomföras, men
månne detta bleve av, om ej kvinnorörelsen
existerade?

Att särskilt en sådan sak som den all¬
männa rösträtten innebär ett symboliskt
erkännande åt varje medborgares lika vär¬
de för det. hela och därför medför en höj¬
ning av den enskildes självkänsla, anser

jag otvivelaktigt. För min del betraktar
jag detta moment som rösträttens kanske
allra största betydelse. Innan jag fick den¬
na synpunkt klar för mig, var jag dess
motståndare och det synes mig ännu, som
om mångväldet lätt skulle kunna föra till
farliga konsekvenser. Jag tror, att i oro¬

liga tider en upplyst despotism kanske
skulle vara mera betryggande. Och dock
är jag övertygad om, att man får lov att
hålla på den allmänna rösträtten och ha
fördrag me^ det ökade partibråk och andra
svårigheter, som den för med sig. En röst¬
rätt, utsträckt till alla, låg som hög, fat¬
tig som rik, måste nämligen på många sätt
vara gagnelig. När alla i fråga om denna
grundläggande rätt äro likställda, känna
de också sitt värde för sitt land och i och
med detsamma sina plikter gent emot detta.
Helt säkert ligger häri ett viktigt upp¬
fostrande moment, som kanske innebär, att
massorna i framtiden skola bli bättre skic¬
kade att förvalta sin rösträtt, än de nu äro.
Om man skulle utsträcka Adlers åskådning
även till detta område, skulle man även
kunna säga, att den torde innebära ett icke
oväsentligt hälsomoment. Är detta sant,
så borde det även i lika mån gälla beträf¬
fande den kvinnliga rösträtten.

Föräldraskap — ett nytt rättsinstitut.
I.

Av jur. kand. Eva Andén.

Vid en jämförelse mellan å ena si¬
dan de danska och norska barnlagar¬
na från respektive 1908 och 1915 samt
å andra sidan den svenska rättens reg¬
lering av oäkta barns ställning i den
härutinnan oförändrat gällande 1784 års
lag (med komplement av 1866 och 1905
års lagar om begränsad arvsrätt för
sådana barn), kan man inte värja sig
för den slutsatsen, att det är en ny
åskådning, som håller på att arbeta
sig fram på detta område. En kort re¬
dogörelse för de väsentligaste skiljak-
tigbeterna mellan vår rätt och exem¬
pelvis den norska lagen torde visa i
vad riktning denna nya uppfattning

Vår svenska rätt skiljer på äkta och
oäkta barn. Enligt den nya redigering
av bestämmelserna om äkta och oäkta
börd, som i och med den nya äkten¬
skapslagen träder i kraft den 1 januari
1916, skall såsom äkta barn anses:
1. Barn. som är avlat i äktenskap.
2. Barn, vars föräldrar efter avlel-

sen ingått äktenskap med varandra.
3. Barn, som är avlat i trolovning.
4. Barn, vars föräldrar efter avlel-

sen ingått trolovning med varandra.
Under 1. och 2. omnämnt barn blir

äkta, yäven om föräldrarna voro så be¬
släktade eller besvågrade med varan¬
dra, att äktenskapet måste återgå. Om
trolovning slutits, ehuru mot äkten¬
skap var hinder av nu nämnd beskaf¬
fenhet, är barn, som efter trolovnin¬
gens slutande avlats, likväl äkta, om
föräldrarna eller en av dem var i god
tro.
Från den i omredigeringen icke in¬

begripna $ 7 i Ärvdabalkens 8 kap. kan
som ytterligare fall upptagas.

5. Barn, som avlats i våldtäkt.
Barn avlade under andra än under

1—5 nämnda förutsättningar äro att
betrakta såsom oäkta.
Den principiella rättsliga olikheten

mellan äkta och oäkta börd kan när¬
mast karaktäriseras så, att äkta barn
i väsentligare avseenden följer fadern
och oäkta modern. Så erhåller t. ex. äk¬
ta barn faderns nationalitet, religion
och namn varemot oäkta erhåller mo¬

derns. Fader är förmyndare för och
utövar vårdnadsrätten över sitt äkta
barn, (över vilket modern just intet bar
att bestämma, med vissa undantag för
utomäktenskapliga äkta barn) och mo¬
dern har motsvarande oinskränkta
rätt beträffande det oäkta barnet.
Denna bördsskillnad är kanske skar¬
past vad arvsrätten beträffar. Äkta
barn, som räknas tillhöra både faderns
och moderns släkt, tar arv efter bå-

berättelse om makt.
L ..x, Av Multatuli.

^ rsabning från holländskan.)
ffl)'°^ade sin faders kor, och

•■-lav den mjölk hon bragte
j%fSJle,a sm8r» an den som hennes
iför att Sig' berättar det-4"a att Thngaters brö.

vilket t 11 1Ilte m-iolka så n°8'-
n de V SOm helst var det klokt-V cii UCL

"(t, sta i.f.Ct'a ^tmännen hinna ut på
^ väntande vid grinden förgaston/"T"""3 V1U gnnaen tor

eWli2PT1 j Gn överflödiga mjölk, som
diskorna t ^ s'na kalvar. Men
f därför är i C v3 0m äta kalvkött,
sl bänder , ? spant av aH mjölken.
!■? grinden? k°rna stå och van"
fSdiddea <'J? lattasté delen av
y. länest • smöret, flyter upp

5 juvret-Den s°m

!MeD feta J?-!lardigt får tin slut
> la*nar , rnn ~~ den som harN nu? 4 d6n kvar-
l ^ det hade Tat6r hade inte brat"A,lt^Sn-nrÖdtr- Dean-till något annat

än att mjölka sin fars kor. Men hon hade
ingen tanke på denna rätt.

— Min far har lärt mig att skjuta med
pil och båge, sade den ene av bröderna.
Jag kan leva av jakt och vill gå ut i värl¬
den och leva för egen räkning.

— Mig lärde han att fiska, sade den an¬
dre. Jag vore väl galen, om jag alltid
höll på med att mjölka åt andra.

— Han lärde mig, hur man skall byg¬
ga en båt, ropade den tredje, jag vill veta,
vad som finns på andra sidan havet.

— Jag vill bo samman med en ljushårig
kvinna, sade den fjärde, och jag vill ha
ett eget hus samt många Thugater, som
mjölka åt mig. Så hade varje bror en ön¬
skan, ett begär, en vilja. Och de voro så
upptagna av sina önskning'ar, att de icke
gåvo sig tid att mjölka ut grädden, vil¬
ken korna nn fingo behålla till ingens nyt¬
ta. Men Thugater mjölkade till sista drop¬
pen.

— Far! ropade bröderna till slut, vi re¬
ser.

— Vem skall då mjölka? frågade fadern.
— Thugater.

— Men hur skall det bli, när hon också
får lust till att ro, fiska, jaga och se sig

om i världen. Hur skall det bli, när hon
kommer att tänka på att vilja bo samman
med en ljus eller mörk man, så att hon
får sitt eget hus och vad därtill hörer? Er
kan jag undvara, men inte henne, ty hon
bringar hem den bästa mjölken.
Efter att ha) besinnat sig en stund, sva¬

rade sönerna.
— Far, lär henne ingenting, så skall hon

hålla på med att mjölka till sina dagars
ände. Visa henne inte, hur en spänd sträng
kan sända av en pil, så skall hon aldrig
få lust att jaga. Berätta henne inte om

fisken, som simmar efter den vassa kroken,
som är dold under betet, och hon skall al¬
drig tänka på att kasta ut nät eller krok.
Lär henne inte, hur man holkar ur en trä¬
stock, så att man med hjälp av den fort-
skaffar sig på vattnet; då skall hon aldrig
längta till andra sidan havet. Och säg hen¬
ne aldrig, att hon samman med en ljus
eller mörk man kan skapa sig ett eget
hem. Säg henne aldrig detta, o fader, så
skall hon alltid stanna hos dig och mjölka
dina kor, men låt oss draga dit vi vill.
Så talade sönerna. Men fadern, som var

en mycket försiktig man, svarade:
— Men vem skall hindra henne från att

veta, vad jag icke lärt henne. Hur skall

dadera. Oäkta barn, som törhända ur¬
sprungligen enligt 1734 års lag ansågs
utan släkt med undantag dock för sin
egen rakt nedstigande avkomma, nju¬
ter enligt lagar av åren 1866 ocb 1905
arv efter moder och mödernefränder.
Genom dessa lagar uppböjdes alltså
det oäkta barnet att få räkna släkt
med först sin mor och sedan även med
hennes fränder. Från arvsrätt ocb
släktskap med far och dennes fränder
är det fortfarande av svensk lag ute¬
stängt.
En nog så karaktäristisk inkonsek¬

vens att beakta är, att lagstiftarne ic¬
ke i sammanhang med antagande av
nyssnämnda arvslagar av 1866 och 1905
kommo sig för med att upphäva be¬
stämmelsen om att oäkta barn skall
ärvas såsom äkta. På grund av detta
förbiseende har den dag som i dag är
både fader och moder, både fäderne-
fränder och mödernefränder rätt att
taga arv efter oäkta telning, som där¬
emot icke har motsvarande rätt beträf¬
fande far ocb farsfränder.
Vad rättigheterna för övrigt gent

emot far och mor beträffar, så anses
äkta barn ha rätt till försörjning och
uppfostran efter föräldrarnas stånd
och villkor. Oäkta bar däremot enligt
ännu gällande Ärvdabalken 8:7 alle¬
nast rätt att av fader ocb moder nju¬
ta nödtorftig föda ocb uppfostran, till
det sig själv nära kan, d. v. s. i all¬
mänhet till 15 år. Alltså alldeles obe¬
roende av om föräldrarna eller en av

dem bar god råd. Understödet skall
fördelas på dem till hälften vardera,
även bär oberoende av om den ene är
i god ekonomisk ställning och den an¬
dre kanske ingenting har att komma
med.
Ännu mer karaktäristisk för svensk

lags ståndpunkt är vilka möjligbeter
den erbjuder att realisera dessa bar¬
nets rättigheter gent emot far och mor.
Vi kunna ju beträffande ett äkta barn
förutsätta, att fadern nekar eller un¬
derlåter att fullgöra sin försörjnings¬
plikt. Barnet och inte heller modern
för barnets räkning kan inför dom¬
stol göra gällande några rättigheter
härutinnan eller få någon myndighet
att realisera försörjningsanspråket.
Den enda hjälp samhället består är,
att om barnet kommer att lida sådan
nöd, att fattigvården måste ingripa
ocb meddela understöd, fattigvårds¬
styrelsen då kan vända sig mot barna¬
fadern ocb med medel enligt fattig¬
vårdslagen tvinga honom uppfylla si¬
na fadersförpliktelser. Oäkta barns
ställning är på visst sätt, så underligt

det bli, när hon få se flugan föras bort av

en förbiflytande gren, ocb när tråden på
hennes slända drar ihop sig och spännes
ut. Hur skall det bli, när hon vid bäc¬
kens rand iakttager fisken, som lurar på
den slingrande masken, men i sin iver tar
miste och biter sig fast i det vassa grä¬
set. Ocb till slut hur skall det bli, när hon
i klövern finner det rede, som lärkan byggt.
Sönerna funderade en stund och sva¬

rade:
— Hon kommer inte att dra några lär¬

domar av allt detta, det är hon för dum
till. Vi skulle inte heller förstått det, om
du inte förtalt oss allt.
Men fadern svarade:
— Nej, dum är bon inte. Jag är rädd,

att hon lär sig själv, det jag lärde er.
Dum är Thugater inte.
Sönerna tänkte åter efter och sade:
— Far säg henne detta: att veta, förstå

och begära — är syndigt för en ung flicka.
Då blev den mycket försiktige fadern

nöjd. Han lät sina söner draga bort för
att jaga, fiska, se sig om i världen och
gifta sig. Men Thugater förbjöd han att
veta, att förstå och att begära. I ovetenhet
fortsatte hon att mjölka till sina dagars än¬
de. Och så skedde allt intill denna dag.
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det än låter, i detta avseende gynn¬
sammare ställt. Vid faderns underlå¬
tenhet att bidraga till barnets försörj¬
ning, kan nämligen modern såsom för¬
myndare för barnet instämma den för¬
sumlige till domstol med yrkande att
han måtte förpliktas utgiva bidrag.
Det blir en s. k. barnuppfostringspro-
cess med modern kärande och fadern
svarande. Nekar denne för faderska¬
pet, är det modern, som skall förebrin¬
ga bevisning för sitt påstående. Kan
hon framskaffa s. k. halv bevisning,
ålägges mannen värjemålsed, d. v. s.
han får med ed betyga, att han icke
med kvinnan haft sådant umgänge, att
han kan vara far till barnet. Emellan¬
åt brukar i edstemat utsättas "en tid
under vilken", men oftast lämnar dom¬
stolen avgörandet om tiden och andra
synnerligen relevanta omständigheter
åt mannens fria skön. Med den till¬
gång till kryphål för det egna sam¬
vetet och framför allt den egna logi¬
ken, som ett sådant åt parten överläm¬
nat avgörande för med sig, har det
också blivit ett man torde kanske våga
säga officiellt erkänt faktum, att men¬
ed i sådana processer är mycket ofta
förekommande. Den uppfattningen att
man kan vara far till barnet men än¬
då "svära sig fri" — från underhålls¬
bidraget — är nog ganska vanlig.
Erkänner mannen faderskapet eller

brister han åt förelagd ed eller anses
han mot sitt nekande utan att edgång
medgivits honom kunna vara far till
barnet, bar Hätten att bestämma stor¬
leken av hans försörjningsbidrag. 8—
12—15 kronor plägar utdömas.
Med detta domstolens utslag har bar¬

net eller rättare modern, såsom för¬
myndare till barnet, icke fått ut för¬
sörjningsbidraget av fadern, endast
fått förklarat, att det bar rätt till ett så¬
dant. Betalar fadern trots detta icke, har
modern att vända sig till de exekutiva
myndigheterna för att få ut beloppet.
Här möter åter en stötesten. De allra
flesta oäkta fäder böra till dem, som
utom det allra nödvändigaste äga alle¬
nast vad de förtjäna — sin arbetslön.
Enligt Utsökningslagen § 67 kan gäl-
denärens innestående avlöning icke ut¬
mätas, förrän han är berättigad att lyf¬
ta den. Passar icke utmätningsman¬
nen på vid avlöningstillfället och läg¬
ger beslag på den del av lönen som
rättvisligen löntagarens oförsörjda
barn bör ha, så kan man vara viss om
att det sedan är för sent att få något.
Det går så lätt att placera över kon¬
tanter på andra personer, så att de äro
tillgängliga för en själv men utom räk¬
ningen för andra. Och då står modern
och barnet där med domstolens hög¬
tidligt avkunnade utslag, att svensk lag
förpliktar fadern såväl som modern
att försörja barnet. Och om barnet inte
dör av svält, — det får ju på det bär
viset bara halv ranson, — så gör det
nog vid mognare ålder en del reflexio¬
ner om, vpm det är lagen skyddar, och
ett testarhente, som utesluter fadern
från arvsrätten.
En sak att särskilt i detta samman¬

hang taga upp är frågan om anonymi¬
tetsrätten. Genom ett kungligt brev
den 17 oktober 1878 angående barna¬
mord stadgas, i punkt 7, att kvinna,
som vill å okänd ort framföda foster,
må i sådant uppsåt lämnas ostörd utan
någons åtal eller efterfrågan om hen¬
nes person. Denna bestämmelse kom¬
pletteras av § 21 i gällande barnmor¬
skereglemente av den 3 september 1909,
där barnmorska, om kvinnan vill vara
okänd, är förbjuden att avtvinga eller
avlocka henne någon uppgift ,som ej
har med förlossningen att skaffa. Ge¬
nom att begagna sig av den i denna
bestämmelse givna rätten, kan en mo¬
der beröva sitt barn — äkta eller oäkta
— all rätt till far och mor, släkt och
familj.
Norsk lag skiljer på, å ena sidan äkta

barn och å andra sidan barn, vilkas
föräldrar icke ingått äktenskap med
varandra, och bar skilt på bestämmel¬

serna om dessa kategorier i två olika
lagar. Lagen om föräldrar och äkta
barn är emellertid synnerligen kort,
emedan den i stora delar hänvisar till
lagen om de utomäktenskapliga bar¬
nen.

I den norska lagen om barn, vilkas
föräldrar icke ingått äktenskap med
varandra, finnes icke någon anonymi¬
tetsrätt. En kvinna, havande utom äk¬
tenskap, är skyldig att inom tre måna¬
der förrän hon väntar sin nedkomst
och senast vid barnets födelse göra an¬
mälan om detta samt tillika uppgiva,
vem som är fader till barnet. Anmälan
sker till den s. k. bidragsfogden, som
fortskaffar densamma med erforderli¬
ga upplysningar till amtmannen, vil¬
ken därefter utfärdar föreläggande för
den uppgivne fadern. Detta föreläg¬
gande innehåller, att om mannen er¬
känner sig vara barnets far, han ock¬
så kommer att så anses, samt att han,
om han icke erkänner detta, måste
inom 4 veckor väcka talan mot mo¬

dern, för att icke trots sitt förnekan¬
de av faderskapet, betraktas som far.
Alltså här ett förfarande raka motsat¬
sen till det svenska, där det är modern,
som genom att öppna process meren¬
dels skaffar sitt barn dess fader.
Vad därefter barnets ställning till

föräldrarna beträffar, så göres i prin¬
cip ingen skillnad mellan fadern och
modern. § 1 i den nämnda lagen an¬
ger klart utgångspunkten, att barnet
har samma rättsställning i förhållande
till fadern som i förhållande till mo¬
dern. Det har rätt till såväl faderns
som moderns familjenamn, har rätt
till underhåll, uppfostran och yrkesut¬
bildning av både fader och moder. Det
skall uppfostras efter faderns villkor,
men efter moderns om hon har det bäst
ställt. Dess uppfostran skall över hu¬
vud taget ske med hänsyn tagen till

. den ekonomiskt bäst situerades vill¬
kor. Barnet skall som regel vara hos
modern men under vissa förutsättnin¬
gar kan det överlämnas till fadern.
Den av föräldrarna som har barnet hos
sig skall sörja för det som om det vo¬
re äkta fött. Den av föräldrarna, som
ej har vårdnaden har att lämna pen¬
ningbidrag. Uppfostringsbidrag skall
som regel utgå tills barnet fyller 16 år
(i vissa fall 15 år), men kan utgå även
vid högre ålder, om endera eilet båda
föräldrarnas ekonomiska ställning mo¬
tiverar detta. Uppfostringsbidraget
uppdelas icke matematiskt lika på bå¬
da föräldrarna utan proportionellt ef¬
ter värderas ekonomiska villkor, lika
stor börda realiter sett.
Om modern har barnet hos sig, skall

fadern betala ett särskilt bidrag för de
första 9 månaderna efter födelsen,
uppamningsbidrag, i stad minst 20
kronor under den första månaden och
minst 15 för de följande, på landet 15
respektive 10. Till modern skall fadern
också betala utgifterna vid nedkom-
sten och skötseln under barnsängen
samt för läkare och barnmorska. Det¬
ta även om barnet är dödfött.
Vidare skall fadern till modern be¬

tala bidrag under de tre sista måna¬
derna före barnets födelse. I stad minst
20 kronor i månaden och på landet
minst 15.
Om faderskapet icke skulle kunna

ådagaläggas t. ex. genom den omstän¬
digheten, att kvinnan under den kriti¬
ska tiden haft sådant umgänge med fle-
re män, så att de alla ha förutsättnin¬
gar att kunna vara far till barnet, skall
nu nämnda bidrag till moder och barn
utgivas av dessa de s. k. bidragsplik-
tige solidariskt.
En olikhet mot svensk lag är vidare

att om någon fader eller bidragspliktig
— ny familjerättslig titel! — tredskar
att betala, kan hans arbetslön innehål¬
las (-införsel) på anmodan av bidrags¬
fogden. Skulle arbetsgivaren icke ställa
sig en sådan anmodan till efterrättelse,
blir han själv ansvarig för beloppet.
Även böter, fängelse intill 3 månader
samt tvångsarbete kunna användas så-
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Innebörden av det holländ¬
ska rösträttsförslaget.
Brev till Rösträtt för Kvinnor.

Alltsedan den nuvarande författnin¬
gen år 1887 infördes i Holland, har agi¬
tationen för en rösträttsreform pågått,
då författningen inskränkte rösträtten
till män, som uppfyllde vissa i lagen
fastställda villkor för densamma och
som ägde en viss social ställning. Agi¬
tationen bedrevs till en början endast
av män och för män, den ledde till att
år 1897 ett ganska demokratiskt röst-
rättssystem antogs, vilket nu bragt an¬
talet valmän upp till nära en million.
6/i3 av männen över 25 år äro alltjämt
rösträttslösa jämte alla kvinnor. De
senare ha alltid drivit sin egen agita¬
tion utan hjälp från något politiskt
parti, och år 1894 bildade de en kvinn¬
lig rösträttsförening, vars medlemsan¬
tal nu uppgår till 18,000.
Åren 1900—1908 låg den nationella ak¬

tionen för en rösträttsreform i händer¬
na på en kommitté bestående av poli¬
tiska partier, fackföreningar och andra
föreningar, vilken yrkade på allmän
rösträtt. For detta ändamål krävde den
en författningsrevision. År 1908 upp¬
löstes denna kommitté, och agitationen
har sedan varit anförtrodd åt det so¬
cialdemokratiska partiet i förening
med fackförbunden. Det socialistiska
partiet samlade 1911 320,000 underskrif¬
ter på en petition till regeringen om
allmän rösträtt, och , år 1912 då parla¬
mentet öppnades, den s. k. "röda tis¬
dagen", kom det nästan till oroligheter
med polisen i residenset, så ivrigt
trängde folkmassan på.
Den närvarande regeringen har ut¬

gått ur valen 1913 och är därigenom
förpliktad att framlägga en författ¬
ningsrevision i riktning mot allmän
rösträtt och avskaffande av de hinder
författningen lägger för kvinnornas
rösträtt. I dag (den 1 november) har
regeringen framlagt lagen om författ¬
ningsrevision, och en del av art. 80 ly¬
der så:
"Rätt att välja medlemmar till An¬

dra kammaren tillkommer manliga in¬
nevånare, holländska medborgare eller
de som av lagen erkännas som sådana,
vilka uppnått den ålder, som lagen
skall fastställa, vilken icke får sättas
lägre än 23 år, samt kvinnliga innevå¬
nare ägande samma kvalifikationer,
försåvitt lagen vill giva dem rösträtt
av orsaker, som icke äga sammanhang
med deras ekonomiska ställning."
Detta innebär ett verkligt steg fram¬

åt för kvinnorna, eftersom de icke
längre äro diskvalificerade, och författ¬
ningen t. o. m. uppmanar vallagen att
giva kvinnorna rösträtt. Men vilka
kvinnor skola ha rösträtt? Och vilka
icke? Och varför ställer förslaget de
båda könen på samma plan i fråga om
valbarhet, men ej i fråga om rösträtt?
Dessa frågor komma måhända riks¬
dagsdebatterna att besvara. Det kom¬
iner då också att visa sig vad verkan
den kvinnliga rösträttsföreningens
oförtröttade agitation haft.
Liksom de flesta av de till den In¬

ternationella kvinnorösträttsalliansen
anslutna föreningarna befattar sig den
holländska rösträttsföreningen icke
med rösträttens utsträckning, kvalifi¬
kationerna för rösträtten eller antalet
valmän. Rösträttsföreningen håller sig
utanför klasskampen, vilken den över¬
lämnar åt socialisterna. Den begränsar
sin aktion till kravet på att könet icke
skall utgöra något hinder för rösträtt,

som påtryckningsmedel. Bestämmelser¬
na om detta kompletteras av utvan¬
dringsförbud för sådan fader eller bi¬
dragspliktig, som icke fullgjort honom
åliggande försörjningsplikt eller i vis¬
sa fall icke kan ställa borgen för icke
förfallna bidrag. Utvandringsagenten
kan i vissa fall bli ansvarig för den
utvandrades dylika förpliktelser.

Aktivistiska tendens«;.
Det var många kloka och

saker fru Ebba von Éekerma^
lade i sitt inledningsföredra^ vidT
diskussionsmöte rörande & kY; f
värnplikt, som ägde rum å K. p pYlokal i Stockholm torsdagen den
vember. En sammanfattnin D°"av det
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sagda utmynnade i att den
flickan borde uppfostras till en
svarsmedveten medborgarinna i st1i
att ingripa i samhällsmaskineriet'! H®-
bliva männens ersättare, om dessa.'
händelse av krig, skulle kallas nndJ
fanorna. Det var stora krav, som si
des på den unga kvinnan, krav,
den moderna tidsandan komplicera
och som måste fyllas för att inte tol
tinuiteten skall lida avbräck.
Men varför satte fru v. Eckermam

punkt efter skyldigheterna? Vari
drog hon inte ut konsekvenserna ai
vad hon förut yttrat och satte ett Ii
hetstecken mellan rättigheter ock sH
digheter?
Högersynpunkterna om

plats i hemmet ha inte bara i teorier
blivit motsagda. Även i praktiken nä
de jämmerligen brustit, därför att tids-
förhållandena själva bevisat deras
ohållbarhet. Hur skulle kvinnorna
kunna tänkas ingripa i männens yr¬
ken och fylla deras platser, vilket kri¬
get i många länder nödvändiggjort, oir
de uppfostrades allenast till en ma

och moders plikter. Det måste fin
en växelverkan mellan hem ock s:

hälle för att inte det förra skall
en död punkt i den allmänna utveck¬
lingen, ett tillstånd av stagnation,
gemenskapen och solidariteten
det stora hela inte förnimmes. I
samhällsansvar betonades också av in
v. Eckermann, men för att den kvinna,
vars medverkan i samhället inan

yrkar, och som samtidigt måste fylla
de plikter hemmet ställer på henne,
te skall betraktas som underlag
måste hon erkännas som fullmyne
medborgare och för sin del kräva,
te bara ansvaret och skyldigheterna,
utan även rättigheterna.
Vart skyldigheterna utan

ansvar komma att leda, därom bar in
Silléns uttalande vittne. Man mäsii
fråga sig om de kvinnor, vilka föra il
hädiska och cyniska ord på läpparna,
icke frånsäga sig medborgarskaps
just därför att de icke våga bära afr
svaret för de åsikter de proklamera
Att bringa någon reda i det _ konglo¬
merat av krigshänförelse, vämjelsen
stillaståendet, socialistiska Partl^,!
re, sexuell tygellöshet och pob».
rösträtt för kvinnor, som fru »
med oratorisk svada förde u®.,
sig icke lätt, och då hennes ta 1
stod i ringaste sammanhang nie
kussionen i övrigt, väntade ni^j
la tiden på ordförandens ingu

och fordrar i överensstämmelse därnj
begränsad rösträtt för kv'»» u,begränsad rosträtt mi ,
männen endast ha begränsad W
och allmän rösträtt för kvm <
männen äga allmän r,östråt.
nare blir fallet i Holland,
ringsförslaget blir lag.
Våra ansträngningar marte»

centreras på att fa det ^ ^
förslaget antaget med tilic gg ^
rösträtt för män och kvinimn
året samlade rösträttsförenings
de fyra månaderna närmas j,
utbrottet, vilket gjorde s;u
tation, 165,000 underskrif e ^
tion för politisk pamsa ^
män och kvinnor i forfa-ttnin- ^
holländska regeringen ha. vilja -

rat sig villig att utföra * { ^
och härvidlag har folkets
sin vilja tillkänna. _ . , 0cbr3'
Nu ha alltså de sociakstis

dikala partierna sam oD1 saiU"
rösträttsföreningen enat b s ^ oCb
ma krav: allmän r°sifattning
kvinnor genomförd i

Martina b. A
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öahns Skursåpa |
till porslin, emalj, diskbänkar,
kökskärl, golv och allt omålat.
Henrik Gahns Aktiebolag, Uppsala. ^

bokat EIS AHDEN
sj JURIS KAND.

Unliga Juridiska Byrån
Vallingatan 18 - Stockholm C.

gångar o. juridiska uppdrag av alla slag.
KL. 10-4.

6 tel 75 76. Allm. tel. 1833S.

och ämnet för diskussionen
ju varken att ge luft åt parti¬
eller att framslunga person¬

åsikter om förhållanden i

fa då fru Sillén, utan ens en var-
'l från ordförandebordet eller en
test från de för mötet ansvariga,
föra sitt skrivna anförande till

, kan man inte underlåta att här
kraftigaste reagera mot hennes

idéer, som proklamerades, den
ala och cyniska maktläran utan
förskönande omklädningar, ha vi
många gånger förr. Det var ekon
äng-svenska förbundets glansda-

St ekon, vilkas klang blivit betank¬
st ihålig och tom. Var fanns den
%bes;juiigna kvinnligbeten, var den
®a moderligheten i fru Silléns

, klingande tirader? Den fanns
1 jute alls. Men i dess ställe
jnjkymtade maktlystnaden, hårdhe-
«I den starkares rätt över den sva¬

lt,6' ,,.ge^s förhärligande och fre-
asighet, en efterklang av den
maskulina livsuppfattning,
hade hoppats att åtminstone
'skulle hålla sig för goda att

, till tolk för.
h verkligen anammat så litet av

it (ipt, !r(lomar- att ett förhärligande
fa fyrkan, ett lovsjungande

p ? ' 0S, uffe mötas av en smatt-
*å viPS^Va- Veta. vi så litet'
Mforsm, , ®ga' ahh inte all nim-nnit från det tygellöshetens

10 tet mot de lagar som hit-
tv2 "75ra samhäHen, blodets,

"«'and pnf i ns ock förstörelsens
Aar, ' iget i verkligheten in-
fr'
llyx ocföverS6- 0m Äem* som leva
lättja oe? -u1 makli^het och dl-

l^cknW behövde krigets
TT°r atl åter bli männi-

land ievf, Ur...man£a människor i
U ®te fm Q-l,.1 lyx oeia överflöd?
'täing ievp lken' a_tt 3U av vår be-
Js%r 2,000 K 6n 10nkomst' s°m ej
. ^ änder tiiW ' °m arek en inkomst,
; ttmbaranriPT1Sori;1 dessa, är liktydigä,#Ct,r/iia sia«. °eh vinÅ','1" %a ps am arbetande män-:%ts fnfk , nnnat skola bä-forbannelse för att rädda

Upprop till understödjande av

kriget mot kriget.

Riks 25 50 Allm. 62 96

Till Svenska Sektionen av Interna¬
tionella Kvinnokommittén för Varak¬
tig Fred har från sekretariatet i Hol¬
land insänts ett upprop, som tillställts
samtliga nationalkommittéer i krigfö¬
rande och neutrala länder.
Vi meddela därur följande:
"Alla nationer bidraga med eller mot sin

vilja genom direkta eller indirekta skatter
till död och. fördärv — och dess bidrag upp¬

gå till billioner.
De varmhjärtade ge sina millioner

för att lindra nöden — och dock, deras
millioner kunna endast för ögonblicket
minska det elände, som billionerna
förorsakat.

Kriget ställer hela folk inför oerhörda
uppgifter; människovännernas uppgift blir
att läka de sår, som kriget slagit; att söka
hindra krigets fortvaro och f ö r e b y g-

g a dess återupprepande är uppgiften för
de få, som i denna strävan se vår tids vik¬
tigaste angelägenhet.

Kriget — lindradet av dess olyckor —■

dess förhindrande och förebyggande — se

där de tre frågor, som i detta nu utgöra
världens medelpunkt! Låt oss noga tänka
efter vilken av dessa frågor, som innebär
den viktigaste, den mest trängande, nöd¬
vändiga fordran.

Vi, medlemmar av den Internationella
Kvinnokommittén för Varaktig Fred, ha
besvarat denna fråga genom att samman¬

sluta oss i denna kommitté. Vi kvinnor
måste börja krig mot kriget. Det är en

ojämn kamp, som det vore ett vansinne att
fortsätta, om vi ej ägde en fast tro, att en

rättfärdig sak måste segra till sist av egen

inneboende kraft. Men huru anskaffa nö¬

digt kapital för att utvidga och utbygga
vårt arbete?

Om krigsutgifterna för en dag, ja för en
timme kunde komma fredsrörelsen till go¬

do, vad skulle icke det betyda! Enligt upp¬

gift från en krigförande makt uppgå dess
krigskostnader per timme till i runt tal
700,000 mark. Vore det anspråksfullt att
sätta priset för en timmes krigföring som
måttstock för vad vi behöva i kampen

för de största frågor, som världen har att
lösa! Men vi begära mindre. Penningar
måste emellertid anskaffas till bestridan¬
de av utgifterna. De holländska kvinnor¬
na, som nu ensamma bära bördan av cen¬

tralbyråns underhåll, måste befrias från
detta bekymmer."

Så långt uppropet, som slutar med
några praktiska förslag: för insamling-
av nödiga medel. Vi låta den hehj är¬
tansvärda maningen gå vidare till
svenska kvinnor i den fasta förhopp¬
ning att de — som alltjämt åtnjuta
fredens välsignelser och som hitintills
icke blivit ställda inför sådana krav
på sin offervillighet, som exempelvis
Hollands kvinnor, vilka härbärgerat,
klätt och fött hundratusental av kri¬
gets olyckliga offer — i sin mån gärna
vilja bidraga till vidmakthållande av
den förbindelseled mellan kvinnor i
olika länder, vilken grundades genom
kongressen i Haag och alltjämt uppe¬
hälles genom den i Amsterdam befint¬
liga centralbyråns verksamhet. Detta
hand av internationell samhörighet
får icke brista.

Bidrag, även de minsta, mottagas av
undertecknade.

Stockholm i november 1915.

Svenska Sektionen av Internationella
Kvinnokommittén för Varaktig Fred,

Anna Kleman, ordförande,
Valhallavägen 59, Stockholm.

Mathilda Widegren, vice ordförande,
Sibyllegatan 59, Stockholm.

Ellen Palmstierna, sekreterare,
Riddaregatan 49, Stockholm.

Nina Andersson, kassaförvaltare,
Västerås.

Anna Lindhagen,
Floragatan 15, Stockholm.

den fjärdedel, som hänger sig åt ett liv
i maklighet och överflöd.
Äro vi blinda, då vi hävda våldet i

stället för rätten, lögnen i stället för
sanningen och hälsa dem med applå¬
der. Se släktets nnga oeh blomstran¬
de män falla som ax för lien, se de dö-
endes förvridna anletsdrag, hör de så¬
rades jämmer. Tänk på hemlösa barn
och förföljda mödrar, vandra de långa
sträckorna genom brända byar och stä¬
der, där ruinhögar och skelett av mu¬
rar tala om krigets härjningar, och
förhärliga sedan kriget, om ni kunna,
om ni orka.
Finns något spår av skönhet kvar

hos konung Död, när han med tomma
ögonhålor rider fram sin hemska
Eriksgata. Inga blommor spira, där
han dragit fram. Marken ligger kal
och bränd, hård och förtorkad som de
människors sinnen, från vilka han ta¬
git allt, som gjort livet värt att leva.
Fosterland, hem, släkt och vänner.
Ha kvinnorna kommit så långt, att

de, släktets uppehållare, livsspridar-
na, kommit att lovprisa tillintetgörel-
sen^ Gurli Hertzman-Ericson.

Till komplettering av vårt i förra num¬
ret lämnade meddelande om tillsättandet
av den svenska sektionen av internationella
kvinnokommittén för varaktig «fred med¬
delas, att denna utsetts av styrelserna för
följande föreningar: Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt (V. U.), Fred-
rika-Bremer-Förbundet, Vita Bandet, Krist¬
liga föreningen av unga kvinnor samt
Socialdemokratiska kvinnornas centralsty¬
relse.

Livsmedelsfrågan.
(Forts. fr. sid. 1.).

har t. o. m. uttalats den åsikten, att det
vore olämpligt, om färsk sill komme in
i stora mängder, ty allmänheten tycker
ej om färsk sill, utan följden skulle bli,
att den måste skickas till guano fabri¬
ker. Om en så förvänd uppfattning gör
sig gällande å Er ort, så bör Ni upp¬
lysa vederbörande om misstaget. Har
man någonsin ansett sig ha råd att för¬
kasta ett så värdefullt födoämne, så äro
dock nu tiderna sådana, att man mer
än gärna håller till godo med färsk
sill. Upplys även vederbörande om, att
när överskott av färsk sill uppstår, är
saken för övrigt lätt hjälpt med att
man föranstaltar om nedsaltning eller
annat slags konservering därav, t. ex.
nedläggning som kryddsill.
Vilja vi göra en verklig insats i livs¬

medelsfrågan, måste vi emellertid söka
sätta oss in i den och se den från alla
håll. Det är en högst komplicerad och
ömtålig fråga. Allmänheten är ofta
böjd för att tro, att saken är lätt löst
genom att t. ex. exportförbud utfärdas
eller maximipris åsättas vissa varor.
Vi måste emellertid lära oss förstå,
att det finns många förhållanden att
ta hänsyn till, innan sådana kraftåt¬
gärder vidtagas, och att bland annat
producenternas intressen ej få förbi¬
ses. Svårigheten är emellertid att se
var deras rättmätiga intressen upphö¬
ra oeh profitbegäret blir det förhär¬
skande. Vi bli med skäl misstänksam¬
ma, när från lantbrukarehåll genast
hotas med att man helt enkelt upphör
med produktion av en eller annan va-

t» KS1
Malmtorgsgatan 6, StocKlnolm

Svea Växt
Landets förnämsta

MARGARIN

Kvinnornas Kalender 1916
är nu utkommen och anbefalies åt varje
föreningsmedlem. Den lämpar sig syn¬
nerligen väl som julgåva och säljes
till ett pris av 1 kr. pr exemplar.
Rekvisitioner ställas till fröken Hil¬

dur Öijer, Göteborg I, och mottagas
även pr telefon Göteborg 13344 kl.
5—6 e. m.

Upplagan är begränsad, vadan be¬
ställningar skyndsamt böra verkställas.

ra, i samma stund som minsta tvång
hotar i form av exportförbud eller
maximipris.
På ännu ett verksamt sätt kunna

kvinnorna, enkannerligen kvinnosam¬
manslutningar, såsom rösträttsförenin¬
garna, bidraga till att underlätta hus¬
mödrarnas arbete under denna tid,
nämligen genom att igångsätta kurser
i dyrtidshushållning. Från stadsför¬
bundet har till de olika folkbildnings¬
institutionerna i landet utsänts en
skrivelse med uppmaning att snarast
möjligt sätta i gång över hela landet
en ingående upplysningsverksamhet
rörande hemmens ekonomi. På många
håll har arbetet redan förberetts. Så
har Folkbildningsförbundet satt sig i
förbindelse med skolkökslärarinnor
från olika håll med förfrågan om de
äro villiga att genom föredrag eller
matlagningsdemonstrationer deltaga i
denna verksamhet. Arbetarnas Bild¬
ningsförbund har ävenledes upptagit
frågan på sitt program och står redo
att vid rekvisition utsända lärarinnor.
För de trakter, där ej lämplig uppsätt¬
ning för matlagningsdemonstrationer
finnes, tillhandahåller man även ett
ambulerande demonstrationskök från
Statens skolköksseminarium, som ock¬
så utskickar lärarinna med köket. Det
utgöres äv de nödvändigaste redska¬
pen för enkel matlagning jämte Pri-
mnsar för kokningen. För att man
skall få möjlighet använda stekugn, är
det emellertid önskvärt, att i närheten
av demonstrationslokalen ett rum med
spis finnes att tillgå.
Det är att hoppas, att de olika före¬

läsningsföreningarna eller de lokala
livsmedelskommissionerna skola be¬
gagna sig av dessa möjligheter, som
nu erbjudas. Rösträttsföreningarna ha
i allmänhet icke tillräcklig ekonomisk
bärkraft för att ensamma kunna stå
som anordnare för dylika företag,
men kunna dock verka för saken ge¬
nom att laga, att man inom de olika
kommunerna verkligen anordnar de
erbjudna föredragen eller demonstra¬
tionerna, samt genom att erbjuda sig
att stå för besväret, om ock ej för kost¬
naden. I närvarande dyrtid är vad
som behövs visserligen först oeh
främst bättre tillgång på livsmedel,
med ty åtföljande prisnedsättning, men
i alla händelser, och särskilt när denna
hjälp ej höres av, bör ej glömmas, att
även ökade kunskaper äro en god
hjälp. Gertrud Bergström.



RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

En gemensam plattform
för motståndet mot kvinnorösträtten
hos två representanter för så i övrigt
vitt skilda politiska åskådningar som
hr Millqvist i Östergötlands Dagblad
och hr Rydén i Arbetet tyckas de nyss
avslutande norska valen utgöra. Hr
Millqvist konstaterar först med en viss
skadeglädje, att ingen enda kvinna ic¬
ke heller nu blivit vald, och det fastän
allmän rösträtt för kvinnor blivit in¬
förd. Hr Millqvist vet nog annars lika
bra som vi, att så länge det nu rådarY
de valsystemet — majoritetsval i en¬
mansvalkretsar — tillämpas i Norge,
finns det ingen som helst utsikt för
någon kvinna att få säte i Stortinget.
Om verkningarna av den kvinnliga röst¬

rätten i övrigt, säger hr Millqvist, är man
endast hänvisad till antaganden. En be¬
räkning har varit synlig från socialistiskt
håll, att av de nu senast tillkomna väljar¬
ne, skulie socialisterna ha lagt beslag på
54 procent, liberalerna på 29 och högern
på 17.
Då omröstningen är sluten, kan man vis¬

serligen invända: "ITur vet han det?, sa
Bjelke om vindflöjeln", men skulle beräk¬
ningen vara riktig, torde den vara ägnad
att ytterligare skärpa betänkligheterna
mot ett i och för sig ödesdigert politiskt
experiment.

Enligt hr Millqvist är kvinnorösträt¬
ten ödesdiger i och för sig och allde¬
les oberoende av hur den verkar. An¬
nars borde ju den slutledning, vartill
hr Rydén kommit, kunnat verka lug¬
nande just på det motsatta hållet. Satta
mot varandra, torde de båda uttalan¬
dena häst kunna uppskattas till sitt
fulla värde. Hr Rydén förklarar, att
valresultatet blivit en besvikelse för
socialdemokraterna och säger:
Nu ser man, att den till kvinnorna ut¬

sträckta rösträtten bär skulden till att in¬
te segern blev större. I stor utsträckning
har, som man borde ha väntat, kvinnorna
visat, huru litet mogna de i själva verket
äro för den politiska rösträtten. De ha
ju nu för första gången släppts fram till
stortingsvalurnorna, och de ha, uppskräm¬
da av högerns sagor för kvinnor och med
sann kvinnlig inskränkthet, gett sina
röster till förmån för högern.

Härtill genmäler Karlstads-Tidnin¬
gen i en ledande artikel:
Man skulle knappt kunna tro att detta

stått i en ledande artikel- i ett av huvud¬
organen för ett parti, som har kvinnoröst¬
rätten på sitt program, men så är det verk¬
ligen. De svenska kvinnorna få tydligen
akta sig för hr R. — finge han råda lika
fritt inom riksdagen som i Arbetets spalter,
så bleve det tydligen ingen kvinnorösträtt
utav, förrän kvinnorna förbundit sig att
rösta socialdemokratiskt! Men för högern
här hemma, som hittills motsatt sig kvin¬
nokravet på politisk myndighet av fruktan
för att dess beviljande skulle oskäligt gyn¬
na socialdemokratien — för den kan det
möjligen verka lugnande att . läsa denna so¬
cialdemokratiska litania över de många
fattiga norskorna som skola ha röstat'
höger.

Föreningsmeddelaiiden.
>

Hälsingborgs F. K. P. R. anordnade i
medio av oktober sitt första månadssam-
kväm för hösten å hotell Continental. I
ett inledningsanförande om den bortgång¬
ne statsmannen förre statsministern Karl
S t a a f f erinrade fru Kristina Borg om
vad kvinnosaken förlorat i honom, som
varit en av de få, vilka i vår riksdag vå¬
gat bryta en lans för denna sak. Efter
det sekreteraren, fröken Emily Bölling,
föredragit sin rapport, som med godkän¬
nande lades till handlingarna, framträdde
fru Fagerström och gav, i ett nära tims¬
långt, förträffligt anförande, en del in¬
teriörer från det bekanta Huskvarnamö¬
tet i somras, sakrikt och uttömmande. Frö¬
ken L. Gustafsson recenserade Ellen Keys
i broschyrform utkomna föredrag K r i g e t,
freden, framtiden, detta liksom före¬
gående anförande mottaget med mycket bi¬
fall. Efter teet kom konsertavdelning med
kantor Eildestrand och fru Almryd-Olsson
som sångare och fru Nyberg vid pianot.
Kantor H. och fru Almryd-Olsson sjöngo

dels duetter, dels solo. Applåderna föllo
kraftiga och ihållande efter varje nummer.

Kalmar F. K. P. R. hade den 11 oktober
sitt första sammanträde för hösten. Ord¬
föranden öppnade mötet med några ord av
tacksam erkänsla mot den nyss bortgångne
Karl Staaff och hans arbete för den
svenska kvinnan. Därefter redogjordes för
det synnerligen välordnade och angenäma
rösträttsmötet i Huskvarna, och i samman-
hand därmed berördes de danska och is¬
ländska kvinnornas nyvunna politiska rät¬
tigheter och att vi äro de enda av Nordens
kvinnor, som sakna full politisk medbor¬
garrätt. De såsom grundval för en var¬
aktig fred på Haagkongressen i april 1915
framställda önskemålen upplästes, och för¬
eningen uttalade sitt instämmande häri.
Torgfrågan och torghandeln var aftonens
diskussionsämne och framkallade ett liv¬
ligt meningsutbyte, som utmynnade i ett
beslut att ingå till stadsfullmäktige med en
anhållan om torghandelns effektiva ordnan¬
de. Som föreningens kassa är i stort be¬
hov av förstärkning hade tillåtelse begärts
och erhållits att utlotta några smärre före¬
mål, och lotterna hade god avgång vid den
tesupé, som avslutade mötet.

Malmö F. K. P. R. har under hösten haft
två offentliga möten med föredrag av fru
Elisabeth Waern-Bugge om "Kvinnorna och
kriget" och av fru Anna Wicksell om
"Grundvalarna för varaktig fred". Efter
det senare föredraget följde samkväm och
föreningsärenden med diverse val. Samt¬
liga funktionärer omvaldes.

Stockholms F. K. P. R. hade måndagen
den 11 oktober sitt sedvanliga månadssam-
kväm å Margareta hushållsskolas lokal.
Aftonens diskussion inleddes av jur. kand.
Eva Andén, som talade om Föräldraskapet
— ett nytt rättsinstitut. Den diskussion
som följde blev synnerligen livlig och an¬
slutningen till samkvämet röjde deltagar¬
nas stora intresse för de problem, som voro
under debatt.

Sundsvalls F. K. P. R. hade den 12 okt.
sitt första höstsammanträde å flickskolans
slöjdsal. Ordföranden, fröken Elin Wahl-
quist, hälsade de närvarande välkomna och
lämnade en intressant redogörelse för vad
som i rösträttsintresse förekommit sedan fö¬
regående termin. Talarinnan dröjde även vid
f. statsministern Karl Staaff.s bortgång
och framhöll, under betonande av den
smärtsamma förlust hans frånfälle berett
kvinnosakens anhängare, hur hans stora in¬
satser för kvinnornas arbete förpliktade till
tacksamhet och nya föresatser. Föreningens
arbetsuppgifter under terminen diskutera¬
des livligt, och bl. a. beslöts att anordna
diskussionsaftnar. Vid den första av dessa
skulle till diskussion upptagas frågan om
vilka personliga uppoffringar och inskränk¬
ningar, som dyrtiden ålägger oss. Frågan
om den 25 öres extra beskattning pr med¬
lem, som V. U. förordat, debatterades. Flera
förslag att skaffa pengar framställdes, men
slutligen beslöts, att pengarna skulle skaf¬
fas genom* upptagande av frivilliga bidrag
vid sammanträdena. Början gjordes genast,
varvid en ganska stor summa inflöt.

Växjö F. K. P. R. hade den 31 augusti sitt
första sammanträde för hösten, varvid fri¬
herrinnan Ellen Palmstierna föredrog sina
intryck från internationella kvinnokon¬
gressen i Haag. Det känsligt och vackert
framförda föredraget mottogs av förenings¬
medlemmarna med största tacksamhet, och
aftonen kvarlämnade säkerligen hos alla
närvarande ett djupt och varaktigt in¬
tryck. — De Bergman-Österbergska kurser¬
na ha sista veckan varit förlagda hit. Före¬
läsningar höllos den 26—29 okt. av fröken
E. Aulin över följande ämnen: Statens or¬
ganisation och förvaltning, Äktenskapslag¬
stiftningen, Barnavårds- och Fattigvårds¬
lagstiftningen och Folkpensioneringen.
Grundlinjer utdelades. De mycket instruk¬
tiva föreläsningarna, framförda på ett
klart och lättfattligt sätt, åhördes av en
efter förhållandena relativt talrik och in¬
tresserad åhörarskara. Söndagen den 31 okt.
höll fröken Aulin ett intressant föredrag
över Fredrika Bremer, vilket mottogs med
livligt bifall. De av föreningsmedlemmar¬
na, som under veckan hade glädjen person¬
ligen få göra bekantskap med föreläser-
skari, ha bibehållit ett i allo angenämt
minne härav ooh äro djupt tacksamma för
de väckande tankar hon gav och för det
varma intresse hon visade föreningens an¬

gelägenheter. Det finns anledning att hop¬
pas, att medlemsantalet, som sista tiden
visat tendens till nedgående, i samband
med kurserna åter skall tilltaga.

(Forts, i nästa nummer.)
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parfym- och herrekiperingsaffär.
Österlin & Ulrikssons Kem.-Tekn. Fabrik
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Blekinge länsförbund sv F. K. P. B.
hade den 10 okt. sammanträde i Ronneby.
Samtliga fem föreningar i länet voro repre¬
senterade, och dessutom voro representan¬
ter från Vång, Listerby och Jämshög när¬
varande. På förmiddagen begav man sig
till fru Augusta Tönnings rösträttshem, Sol¬
vik. Det var fru Tönnings egen motorbåt,
som förde de blekingska rösträttskvinnorna
dit. Det är 1V2 timmes väg, och det blev en
så vacker färd i den stilla höstdagen; först
genom Ronnebyån, där villaträdgårdarna,
Brunnsparken och skogarna vid stränderna
stodo i den allra grannaste färgprakt och
sedan ut i skärgården förbi Karön och vi¬
dare väster ut till fiskläget Bökevik. Där
på en udde ligger det vackra, vänliga Sol¬
vik. Här var kaffebordet dukat och innan
vi började förhandlingarna, gingo vi runt
i villan och besågo vårt rum, där alla
rösträttskvinnor äro välkomna gäster.
Fru Tönning hälsade oss välkomna i sitt

nya hem och försäkrade, att det gladde
henne mycket att se länets rösträttsrepre¬
sentanter samlade under hennes tak. Där¬
efter vidtogo förhandlingarna.
Till styrelse för år 1916 omvaldes fru

Augusta Tönning, Ronneby (ordförande),
fröken Ebba Hultquist, Sölvesborg (sekre¬
terare och kassör), samt fröken Sigrid
Kruse, Karlskrona. Till suppleanter utså-
gos fru Lisa Veländer, Karlshamn, och fru
Jenny Johansson, Eringsboda.
Därefter diskuterades huru man bäst

skulle kunna främja rösträttsarbetet inom
länet, och det beslöts att fru Tönning un¬

der hösten skulle göra en turné till samt¬
liga filialer och ett par andra orter.
Efter återkomsten till Ronneby intogs

gemensam middag på Grand Hotell och
därefter var möte, vartill Ronneby F. K.
P. R. hade tillträde. Härvid talade fru

Tönning om de danska kvinnornas röst¬
rättsseger och om den historiska 5 juni,
då hon själv varit i Köpenhamn och be¬
vittnat det storartade sätt, på vilket de
danska kvinnorna firat sin medborgarrätt.
Fröken Sigrid Kruse gav därpå en kort
skildring från Huskvarnamötet.

S. K.

Rösträtt för Kyiimors
tjuguandra nummer för 1915 innehåller bl. a.:

Livsmedelsfrågan. Av Gertrud, Bergström.
»Kvinnlig värnplikt.»
Valen i Förenta Staterna. Av Edwin Björkman.
Om belgierna nn. Av Anna Lindhagen. Ree. av

Anna LenahJElgström.
Politiskt kvinnomöte i Köpenhamn. Av L. M-.S.
Färäldraskap — ett nytt nytt rättsinstitut. I. Av

jur. kand. Eva Andén.
Thugater. En berättelse om makt. Av Midtatuli.
Innebörden av det holländska rösträttsförslaget.

Av Martina G. Kramers.

Aktivistiska tendenser. Av Gurli Hertzman-Ericson
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ROSTRÄTT FOR KVINNOR
Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Motto : Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

IV, ÅRG. STOCKHOLM, 1 DECEMBER 1915. N:r 23.

rösträtt för kvinkor
den 1 och 15 i var månad.

och Expedition: 6 Lästmakaregatani
„ „tid: onsdag och lördag kl. V«3—7»4.
Vrreditionen öppen vardagar kl. 1—4.
SE Norr 600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.

Prenumeration genom posten:
Pris för 1915 1 krona.
Ide kvartalet 30 öre. Lösnummer 5 öre.

F5r utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
15 öre i postanvisning till tidningens ex-

eller seger?
val, som den 3 november ägde
i tre av Nordamerikas största sta¬

ter, New York, Massachusetts och
Pennsylvanien, äro nu kända, och
hinnorösträttens vänner måste med
sorg och grämelse konstatera, att kon¬
servatismen hållit stånd mot utveck¬
lingen och framåtskridandet. Resul¬
tatet betyder, att två års intensivt ar-
bete bland valmännen, sex års orga¬
niserat arbete och sextiosju års agita-
fearbete för kvinnosaken i staten
Jeff York inte krönts med den fram-
gång det varit värt, och det betyder,
kvinnornas outtröttliga kamp för
rättigheter måste fortgå med
intensitet som hitintills.

Man får dock inte betrakta neder¬
st som fullständigt, ty, granskar
mn siffrorna och deras slutresultat,
ä de åtskilligt av intresse att berätta.

Man bar då att fästa sig inte blott vid
resultatet, utan även vid de krafter,

varit verksamma bakom detsam-
raa' och °m den ena vågskålen sjunkit
aT nejröster, har man dock i den an-

ett så ansenligt antal jaröster, att
förhoppningen inte är utesluten,
måhända ganska snart vågskålar-
skola stå jämnt. Ännu några års

fationsarbete och motståndet skall
vara brutet, ty hur seg tra-
än visat sig vara, bar den

ommit till korta i den ojämna
* mot en ny och friare åskåd-

uag.

^' Staten New York avgåvos 433,790
m a kvinnoröstl'ätten och 627,425
sairm V. ^ c°unties, från vilka
tu öanraklUng föreligger, ha 5 haft
»ebbla^grde.lnaj0ritet av ^ai'öster>
qua m , Cessa; är att märka Chautau-
kvinum-- 6^1 .rQa^orite't av 2,528 röster för
countv °S ratten- Ghautauqua är det

' '.'.T näst staden New York har

fl alltid

största
e^t förhållande,

svensktalande befolknin-

Påkalla ,'""'uauue» som ar ägnat att
i här i Sve-

Jag anser, att l<vinnorna böra erhålla politiska
rättigheter. Vad jag ser framåt till, är den dag, då
ingen lodyna sl{all l<nnna dra orättmätig fördel av,
att hon är l<vinna, och ingen l(vinna bli tillbal<asatt,
därför att hon är l<vinna. bådadera äga rum i våra
dagar; det ena är en naturlig följd av det andra.

Marion Le Roy Burton
President, Smith College. V.S.Jf.

rige. I Massachusetts avgåvos 158,806
röster för och 283,016 emot. I Pennsyl¬
vanien föreligger resultatet från 21
counties och av dessa ha 11 en majo¬
ritet av jaröster. Varför resultatet för
den kvinnliga rösträtten ändå ställer
sig ogynnsamt beror på, att de 10 an¬
dra counties bland sig räknar staden
Filadelfia, som endast lyckats vinna
11,250 jaröster mot 66,600 nejröster.
Som bekant är det just i de stora stä¬
derna spritintressena och den allmän¬
na korruptionen florera, och detta är
starkt bidragande omständigheter till
motståndet mot kvinnorösträtten. När
kvinnorna således arbeta för nykterhet
och sedlighet samt folkets såväl andliga
som kroppsliga hälsa, arbeta de även
sina egna intressen i händerna. Att de
i staten New York lyckats förskaffa
sig ett så stort röstetal som 433,790 in¬
nebär en stor seger, om man betänker,
hur siffrorna endast för några få år
sedan ställde sig, och trots nederlaget
hade kvinnorösträtten dock förskaffat
sig större majoritet, än vad presiden¬
terna Roosevelt och Taft under år 1912
i samma stat lyckades uppnå.
Säkert är, att Amerikas kvinnor ta

sitt tillfälliga nederlag med stort jämn¬
mod och räknar med de verkliga fak¬
torerna, nämligen att sammanräknin¬
gen klargjort vilka landvinningar,
som vunnits, och att deras agitations-
arbete, trots det motstånd som ännu
finns kvar, dock krönts av en stor
framgång. Av hopplöshet och trötthet
märks intet spår. Redan dagen efter
det valresultaten voro kända, anord¬
nades ett jättemöte, och samma natt
man fått visshet om nederlaget, ord¬
nades i all hast ett friluftsmöte på ett
torg med bland andra mrs Frances
Björkman och miss Mary Neweomb
som talare. Bäst karaktäriseras kan¬
ske den allmänna stämningen av d:r
Anna Shaws hoppfulla ord: "Vi kun¬
na inte lida nederlag. Man kan inte
förlora, vad man ännu inte vunnit,
och alla röster, som avgivits till vår
förmån, äro liktydiga med segrar."
BBIBBtlflBBBlJBBflBKIBBBBnHBBBEOiBBBBBBBBBnnnBBBnflOClISUBBIIIIBEIBRCEl

Rösträtt efter kriget.
En petition till tyska riksdagen.

Till tyska kvinnorösträttsförbundet
anslutna föreningar ha till tyska riks¬
dagen inlämnat en petition med begä¬
ran att riksdagen efter krigets slut
måtte giva kvinnorna allmän, lika och
direkt rösträtt till riksdagen.
Motiveringen, som återfinnes i Mit¬

teilungen des Deutschen Frauenstimm¬
rechtshundes, är av följande lydelse:
De petitionerande avstå ifrån att gi¬

va alla de skäl, som tala för att giva
kvinnorna politisk likställighet, dessa
skäl hava sedan årtionden framlagts
för regeringarna och parlamenten i al¬
la petitioner om kvinnorösträtt, och
torde därför vara väl kända, de anse
det ej heller behövligt att här göra vi¬
dare utläggningar om, att de tyska
kvinnorna nu fordra, vad andra län¬
ders kvinnor för länge sedan äga.
Undertecknarna finna det däremot

angeläget att påvisa, att efter det
världsomstörtande kriget kommer var¬
je stat att mer än någonsin ställas in¬
för den ofrånkomliga nödvändigheten,
att till statens fördel utnyttja alla de
krafter, som stå till dess förfogande,
att bruka dem i samhällets tjänst, och
att giva alla medborgare den tänkba¬
rast bästa möjlighet till utveckling av
alla goda anlag, men att därtill for¬
dras i främsta rummet alla myndiga
medborgares politiska frigörelse.
Historien lär, att varje gång, som

de politiska rättigheterna utsträckts
till en större kategori rättslösa, har det
politiska livet tagit ett mäktigt upp¬
sving, och att efter några få årtion¬
den ha de med dessa rättigheter be¬
trodda medborgarna gjort förvånans¬
värda kulturella framsteg. Det bästa
beviset för detta påstående torde en
jämförelse mellan de tyska och engel¬
ska arbetarna utgöra. Före 1870 voro
de senare de förstnämnda överlägsna
i bildning och vetande, i dag däremot
är förhållandet det omvända. Känna¬
re av de tyska och engelska arbetarna
finna en omisskännlig överlägsenhet
hos de förstnämnda; den engelska ar¬
betarledaren Mae Donald talar till och
med om en tiodubbel överlägsenhet hos
den tyska arbetaren. Även Hinden-
burg har upprepade gånger hänvisat
till den storartade andliga utvecklin¬
gen hos de tyska arbetarna, såsom i
icke ringa mån bidragande till hans
segrar. Det är visserligen sant, att

olika omständigheter härvid kunna ha
varit av bidragande betydelse, men så¬
som den avgörande orsaken måste tvi-
velsutan räknas den genom Bismarck
åt de tyska arbetarna förlänade poli¬
tiska myndigheten, som ej i samma ut¬
sträckning tilldelats de engelska arbe¬
tarna.
Världsomstörtande katastrofer, så¬

dana som 1914—1915 års världskrig,
medföra de mest genomgripande om¬
välvningar i folkens liv. De enskilda
medborgarnas förändrade tänkesätt
blir en mäktig impuls till påvisande av
den tvingande nödvändigheten för sta¬
ten att för dess vidare utveckling ut¬
sträcka ansvaret till hela folket.
Den avgörande frågan är härvid ic¬

ke, huruvida var enskild individ gör
staten omedelbara tjänster eller har
befunnits mogen. Utan politiska rät¬
tigheter skola de breda folklagren al¬
drig ernå allmän politisk mognad, där¬
för att denna mognad ernås först ge¬
nom dessa rättigheters utövning.
Kvinnorna, folkets andliga och le¬

kamliga mödrar, som i denna tid dub¬
belt starkt känt och visat sin samhö¬
righet med staten och göra staten tjän¬
ster, på vilka hela dess existens är be¬
roende: rättvisan fordrar, att staten
ger dem de rättigheter och det ansvar,
som tillkommer varje vuxen man utan
prövning av hans förtjänster eller ar¬
betsprestationer.
Vi uttala den förhoppningen att

Riksdagen ville taga dessa skäl under
övervägande och till förmån för det
tyska rikets vidare utveckling i all¬
mänhet och de tyska kvinnorna i syn¬
nerhet måtte bevilja denna anhållan.

Ur holländska regeringens röst¬
rättsförslag

återge vi efter Ny Tid följande passus
rörande kvinnans rösträtt:
Första villkoret för utbyggandet av

det parlamentariska systemet är, att gi¬
va det en fast grundval, vilken endast
är att finna i den allmänna rösträtten.
Denna åskådning har för regerin¬

gen omöjliggjort uteslutningen av
kvinnan från rösträtt. Det är snarare

lagstiftarnes uppgift att fastställa, i
vad mån de sociala förhållandena rätt¬
färdiga förlänandet av denna rätt.
Lagstiftaren må här vara fri — på ett
undantag när. Rösträtten får icke be¬
rövas eller tillerkännas någon på
grund av skillnad i förmögenhet hos
medhorgarne. Detta vore orättfärdigt
och ledde tillhaka till den övergivna
ståndpunkten rörande männens röst¬
rätt. Lagstiftaren måste för sig avgö¬
ra frågan om kvinnorörelsens infly¬
tande på nationen och på de av kvin¬
nor utövade sociala funktionerna, men
han bör akta sig för en ny uppdel¬
ning av samhällsklasserna, som i vår
tid saknar rättsgrund och ntgör en
allvarsam fara för samhörighetskän¬
slan. Vid samhällets nuvarande sam¬

mansättning synes ingen berättigad
anledning föreligga, att nndanhålla
kvinnans rösträtt.
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Annonsera i östnätt för Kvinnor.
IfKmspris 10 öre efter texten, 12 « *
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RÖSTEÄTT FÖR KVIHHOR

Intryck från valen i en norsk
lantkommun.

En svensk resenär har i Karlstads-
Tidningen skildrat sina personliga in¬
tryck från valen i Norge. Han vista¬
des uppe i Valdres, när omval till stor¬
tinget skulle äga rum, och tilläts, fast¬
än utlänning och således ohehörig, att
inne i själva vallokalen följa förrätt
ningen.
Där sutto vi, skriver den svenske besö¬

kanden, så en stund och betraktade den i
dubbel mening folkliga förrättningen. De
inträdande bjödo god dag och skakade
trohjärtat hand både med ordföranden och
kirkesangeren, så länge de kommo en och
en i sändex*. Men efterhand blev tillström¬
ningen starkare, så att tiden inte medgav
denna omständligare hälsning. Och nu ble-
vo även kvinnorna talrikare, ja t. o. m. fler
än männen — de hade haft svårare att
komma ifrån tidigare på dagen, upplyste
en av dem, som vi talade vid. Stilla och
allvarsamma, som om de varit i kyrkan,
trädde de i sina helgdagskläder, merendels
med ljusa dukar på huvudet, fram till bor¬
det, klämmande röstsedeln i nypan
Ju längre man såg på dessa enkla lant-

människor, män och kvinnor om varandra,
många med uttrycksfulla, av livet prägla¬
de ansikten, där de kommo och gingo i
medvetandet av sin medborgargärning,
desto mer kändes det som om något röran¬
de och högtidligt fyllde den lilla kall¬
nakna kammaren. Och intrycket förstärk¬
tes, när man såg ut genom de bara fönst¬
ren: åt ena sidan fjället, som stängde helt
nära, åt andi-a sidan den smala sjön, ned-
under och bortom den åter fjällen — och
snön föll alltjämt. Hur stort, vilt och kargt
landskapet verkade! Hur väl dessa män¬
niskor behöva hålla ihop och hjälpas åt,
tyckte man, för att inte tryckas ned av
naturen! Valhandlingen blev som en sym¬

bol för deras samhävdelse av sin livsrätt

mot de yttre hindren i deras tillvaro, och
det föreföll så naturbetingat, att i detta
vida land med en fåtalig befolkning alla,
kvinnor så väl som män, måste vara med
i allt. —

På hemvägen mötte vi större flockar, som
vandx-ade till vallokalen, män och kvinnor
i ungefär lika antal. Även åkande kommo
de, och nere på sjön, gråblank som skiffer,
syntes båtar, fullastade med män och kvin¬
nor, styra mot vallokalen. Det var allde¬
les som en söndag, när folk far till kyr¬
kan; liksom män och kvinnor i århundra¬
den följts åt dit, så följdes de nu åt till
bedehuset för att rösta. Den nya ordnin¬
gen inpassade sig lätt och naturligt i den
gamlas vanor. Och de som länge varit
jämlikar, när det gällt livets högsta in¬
tressen, ha helt visst inte funnit någon¬
ting underligt att bli det också i samhäl¬
lets angelägenheter.
Men hur mycket hråk och strid har det

inte kostat och kostar d^t inte alltjämt de
besynnerliga människorna att komma ut
ur onaturliga och oförnuftiga tillstånd in
i natuxdiga och förnuftiga!

På tröskeln till Stortinget.
Fastän kvinnorna, såsom var att för¬

utse, icke heller i år lyckats få in nå¬
gon egen representant i norska stor¬
tinget, ha likväl fyra kvinnor, repre¬
senterande så gott som alla grupper
och partier, blivit valda till supplean¬
ter, nämligen:
fru Margrethe Lavik, vänstern, Sand¬
vikens krets Bergen;

professor Kristine Bonnevie, högern
och de frisinnade, Gamle Åkers krets
Kristiania;

fru Anna Laurgaard, arbetarepartiet,
Lademoens krets Trondlijem.

fröken Sara Christie, högern, Boklan¬
dets krets Trondhjem.
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Det avgörande.
Hur kvinnosaken kommer att påver¬

kas av kriget, kunna vi ännu ej förut¬
säga — blott det att påverkningen helt
visst kommer från olika håll, och att
man från skilda utgångspunkter kom¬
mer att med världskrigets hjälp Jeda
i bevis dess berättigande och dess me¬
ningslöshet och mycket annat där¬
jämte.
Redan ha ju kvinnosakskvinnorna

fått det vänliga rådet att bränna sina
fanor efter en tysk socialistförenings
bekanta exempel vid krigets början.
Men de, som kunnat komma fram med
det rådet, känna icke kvinnosakskvin¬
norna — eller den skola de gått i.
Det är naturligt, att vi alla komma

ut ur den svarta tunneln, som andra
än vi gingo in i den. Men icke som
avfällingar mot kvinnosaken, för så
vitt vi förut hörde till dess överty¬
gade hekännare!
Vi, som i vår tro och lit till rätten

haft vårt säkraste stöd i tron på kvin¬
nosakens snara seger, och som besva¬
rat det s. k. "physical-force"-argumen-
tet därmed, att den fysiska styrkan
icke längre i ett civiliserat samhälle
betraktas som argument — vi måste
erkänna, att vi tagit miste, att vi fel-
räknat oss på de krafters styrka, som
ännu icke disciplinerats under rätten,
och som i stället dyrka makten i dess
primitivaste uttrycksformer. Om det
är en skam att lita för mycket till rätt
och förnuft, så få vi alltså bära den
skammen.
Vi erkänna, att om vi vetat, vad vi

nu veta, skulle vi arbetat mera och
delvis på ett annat sätt, men vi sörja
icke över det faktum, att vi arbetat.
Vårt beklagande gäller blott, att vi,
som tro på den kvinnliga synpunk¬
tens rätt och nödvändighet i världen,
icke voro flera, icke hunnit bilda en

organisation av den styrka och med¬
vetna vilja, att den kunnat framtvinga
de preventiva åtgärder i internationell
lagstiftning, som kunnat förhindra ett
världskrig.
För dem, som äro inställda att se tin¬

gen och händelserna ur kvinnosakssyn¬
punkt, stod det redan vid krigets ut¬
brott klart, att intet kunnat bättre än
detta krig bevisa faran av att bygga
och leda en världsdels kultur efter en¬

samt härskande manliga principer.
Och det finns väl icke den rösträtts¬
kvinna, som icke djupt och bittert be¬
klagar kvinnornas — mödrarnas, hust¬
rurnas — vanmakt och tystnad, bekla¬
gar att förhållandenas tryck och tvi¬
vel på rättmätigheten av deras inner¬
sta hjärtas protest förlamar deras
handlingskraft, så att de icke alla resa
sig upp och säga: detta mördande mås¬
te ta ett slut!
Det behöver icke sägas inför denna

tidnings läsare, att det finnes kvinnor,
som sålunda rest sig upp och Proteste
rat, att de oförtrutet arbeta gemen¬
samt, och att deras aktion varit långt
ifrån betydelselös. Men de äro just
kvinnosakskvinnor! Är det för djärft
att draga den kdnklusionen: hade vi
haft flera kvinnosakskvinnor, hade vi
haft flera protester och en starkare
fredsopinion!
Vad som blir avgörande för framti¬

den är, om kvinnorna— inte de få, men
de många — komma att dra den slut¬
satsen av vad världen lidit, att de
måste arbeta sig fram till samhällsan
svar, till kraft och ståndaktighet att
bära det, eftersom det icke längre du¬
ger att driva fram civilisationen blott
med det ena könets hjälp, medan det
andra hålles tillbaka.
Kvinnorna tomma helt säkert att i en

blivande diskussion röna påverkan
också i direkt motsatt syfte. Man kom¬
mer att hänvisa till deras passiva roll
i kriget och förklara, att de alltjämt
måste hålla sig passiva, sedan de icke
med blod köpt sitt medborgarskap.
Man kommer att söka förmå dem att
utlösa sin energi i att organisera sig
som handräckning åt militären i fram¬
tida krig.
Det kan därför kanske redan nu vara

lämpligt att fastslå ett par fakta och
visa på deras konsekvenser.
Först: Kvinnan qua kvinna har icke

varit skyddad i detta krig. Värnlös¬
heten har visat sig vara en provoka¬
tion icke ett skydd, det är en olikhet
mellan vår tid och riddartiden.
Ingen artighet i krig heter det nu,

även från håll, där man kunde tänkas
ha ett intresse att uppehålla fiktionen
att kvinnan kan hållas utanför kriget.
Men ingen artighet betyder, det veta

Stöd arbetet för kvinnans medborgarrätt
genom att ingå som medlem i närmaste
rösträttsförening och genom att prenume¬
rera på Rösträtt för Kvinnor.

En seger för Anna Lindhagen.
Fröken Anna Lindhagen, som jämte

mycket annat även gjort sig känd som
en ivrig försvarare av Stockholms
skönhetsvärden och med vaken blick
upptäckt de många egenartade och pit¬
toreska minnen från en svunnen tid,
som de moderna stadsplanerna hotat
med rasering, har naturligt nog även
insett behovet av blommor och grön¬
ska i storstadens enformiga stenöken.
Redan för fyra år sedan väckte frö¬

ken Lindhagen i Stockholms stads¬
fullmäktige motion om att få stadgat
obligatorisk gårdsplantering, dels för
tomter tillhörande Stockholms stad
samt framför allt i kommande förslag
till nya eller omreglerade stadsplaner
för sådana tomter, som ej tillhöra sta¬
den. Sintiigen ville även fröken Lind¬
hagen få till stånd en särskild plante¬
ringskommission samt skrivelse till K.
M:t angående ändring i byggnadsstad¬
gan. Fröken Lindhagens reformplan
mottogs med förståelse, såväl av bygg¬
nadsnämnden och byggnadskontoret

som av stadsplanekommissionen, dock
ej i drätselnämnden, varför förslaget
föll igenom i beredningsutskottet.
Vid Stockholms stadsfullmäktiges

sammanträde måndagen den 15 novem¬
ber var frågan före, och debatten inled¬
des av hr Lamm, som fann, att den all¬
männa uppfattningen under de senaste
åren gått i den riktning fröken Lind¬
hagens motion angivit. För förslaget
talade även hr Lind, som framhöll hur
långt man utomlands kommit i fråga
om gårdsplanteringar och i övrigt då
det gäller städernas förskönande ge¬
nom blommor och grönska. Fröken
Lindhagen utvecklade själv motiven
för sin motion och inskränkte sig att
instämma i hr Lamms yrkanden, att
stadsfullmäktige måtte ingå till K. M:t
med hemställan om att den ändring
av byggnadsordningen för Stockholms
stad finge införas, som av stadsplane¬
kommissionen föreslagits. När debat¬
ten avslutats, visade det sig, att frö¬
ken Lindhagens behjärtansvärda idéer
vunnit förståelse, ty detta förslag an¬
togs utan votering.

vi mer an val: ingen skonsamt •
fördomar mot att kränka och Vßf
våld. I ett invaderat land är l'
nas lott ett helvete, och inför nT01'
av dessa våldförda och mördad?det argument en cyåism att kvin"'"
skaffa! ha med StatSangelägenCl!i
Vidare: kvinnorna ha måst bär;dubbel arbetsbörda under krigetdem faller utom det psykiska lidand«den tyngsta bördan av tattigdom«och knappheten pa livsmedel. De ml,också rycka in i de manliga yrkena

i Tyskland efter att under fredstid kblivit genom statistik överbevisad? J
de icke orkade sköta dem. '
Kvinnan har ett stort privilegWhon slipper döda. Men är hon b

vrak i dödens tjänst, har hon ju
militärplikt i stället i livöts - en plikt
som nu måste utföras under " '
svåra förhållanden.
Det har alltså existerat en

het — om än en artskillnad - i „

digheter under detta krig, och det lar,
där kriget gått fram, också existera)
jämlikhet i lidanden. Men hedrar maii
kvinnan med en sådan jämlikhet, bör
man också erkänna det berättigade i
kravet på jämnställdhet i rättigheter,
Ur vår synpunkt alltså, blir världs¬

krigets lärdom den, att kvinnorna ha
rätt och åter rätt, skyldighet och åter
skyldighet att träda fram och fordra
sitt medborgarskap, på det att'aldrig
mer ett krigshot måtte möta en vapen¬
lös kvinnovärld.
Framtiden skall, till lycka eller olyc¬

ka, visa, om kvinnan förmår att tyda
lärdomen och handla därefter.
Vi tro, vi hoppas, att hon gör det.

E.V.

En holländsk föregångsman,
I mitten av förra århundradet och samti¬

digt med att i England och Amerika kravet
på röstr-ätt för kvinnor för första gånfa
offentligt framfördes, uppställdes san»
krav även i Holland och där av den hag¬
lande och egenartade diktarpersonligheten
Douwes Dekker, som under författarnamnet
Multatuli=mycket har jag lidit, haft stor
betydelse för sitt lands andliga utveckling
och vunnit namn och rykte långt utom sitt
lands gränser.
Hela sitt liv kämpade Multatuli mot val

han ansåg vara orätt. Han var en av le
första, som framställde den tanken, att
kvinnan var en av mannen hittills for-
tryckt varelse, och att mannen sörjt för a
hon ej skulle få utveckla sina gåvor, utan
att han ensam skulle vara herre över
världsutvecklingen. ,

I hans brev finna vi, att han re an a
1864 sysselsätter sig med kvinnosaken, ««
först ett halvt århundrade senare skulle
aktuell i hans land. Han skriver. ^

Varför välja icke även kvinnorna -
en regering slösar med nationens i
gar, så att skatterna höjas, lida även
norna under detta tryck. När vi ar
tion på grund av dålig styrelse, e e
lida även kvinnorna härunder.
För att belysa sin synpunkt berat -

hur han en gång i Brüssel sag en^
som med stort besvär ledde en
man. Det var ett tungt arbete, Y ^
gick mycket ostadigt, och kvinna ^
ten och svag. Men efter kvinnois
hon ut. När mannen föll ooücjtt »
hon honom upp igen och fick
ett par steg i sänder. _ ^ ben-
Någon, som kände medlidan ^

ne, föreslog henne att ta mann
för att låta honom sova ut. • ,]jra

_ Ah - mon Dien, impoi^ är
élection aujourd'hui... (Omoflig-
val i dag.).
Mannen skulle välja! ^ brev,
Samma fråga behandlar ia ^ e]ändet

som till största delen rör si ^ det
bland de sämst ställda i s*®tattlli förbin-
är anmärkningsvärt, att i ] .
der kvinnorösträtten me ^

rösträtt, då han yrkar pä intellek-
folkets materiella, moralisk % g.
tuella tillstånd.
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Föräldraskap — ett nytt rättsinstitut.
II.

Av jur. kand. Eva Andén.

nen norska lagen står i jämförelse
!red den svenska många steg framför i
utvecklingslinjen. Den svenska lagen
representerar närmast matriarkatet
Led ett underordnat, så som det ut¬
vecklats knappast av lagen allvarligt
menat faderskap, med ett ansvar av hu¬
vudsakligen eller varför inte uteslutan¬
de' privatekonomisk art, representerat
av ett emellanåt, hur det faller sig, ut¬
betalat, vid första lägliga tillfälle indra¬
get uppfostringsbidrag, mest betraktat
Som ett nådevedermäle åt modern. Den
norska lagen däremot betecknar var-
len utpräglat matriarkat eller, om ut¬
trycket får användas, patriarkat, utan
en kraftig ansats till solidariskt för-
Sldraskap, för övrigt ej endast vad de
utom äktenskap födda barnen beträffar,
utan även vad gäller barn, vilkas för¬
äldrar ingått äktenskap med varandra.
För dessa senare barn gäller ju här i
Sverige ett så gott som oinskränkt pa¬
triarkat, lika skarpt i konturerna som
det är vagt vad de utomäktenskapli-
ga - vare sig äkta eller oäkta — be-

Den nya uppfattning, som den norska
lagen i en ganska hög grad represen¬
terar, kan närmast, som nyss framhål¬
lits, karaktäriseras som ett rättsligen
reglerat föräldraskap. Den norska la¬
gen är dock endast ett stycke på väg,
ty den kar icke klargjort skillnaden
mellan äktenskaps- och föräldraskaps-
rätt. Föräldraskap, sådant det här är ta¬
get, skulle innebära den rättsliga regle¬
ringen av de naturliga rättigheter bar¬
net och de krav samhället, såsom repre¬
sentant för kommande släkten, har gent¬
emot föräldrarna, den rättsliga regle¬
ringen av den ofrånkomliga förbindel-,
se, som förefinnes mellan ett barns fa¬
der och dess moder på grund av dessa
skyldigheter och detta solidariska an¬

svar, och på grund av det blotta fak¬
tum, att de frivilligt påtagit sig det
samhälleliga förtroendeuppdraget att
bilda brygga mellan föregående gene¬
ration och nästa. Föräldraskapsrätten,
Konsekvent utformad, skulle alltså
"omma att omfatta viktiga delar av

vad som nu anses tillhöra äktenskaps¬
rätten, tillika med områden tilläven¬
tyrs ännu icke av rätten genomplöjda.
Statistiska centralbyråns siffror visa,

att år 1911 föddes inalles 19,710 oäkta
barn, d. v. s. 14.81 % av hela antalet le¬
vande födda barn. Således nästan vart
åttonde barn oäkta. I Stockholm var

motsvarande % 37, d. v. s. mellan vart
tredje och vart annat barn oäkta. Man
har beräknat, att av Sveriges nu levan¬
de fem och en halv millioner invånare
omkring en halv million är oäkta, d.
v. s. att ungefär var elfte medborgare i
vårt fosterland är av oäkta börd. Med
dessa siffror för ögonen vågar man gö¬
ra det påståendet, att det är en sam¬
hällslögn så god som någon att vilja
göra föräldraskapets förpliktelser be¬
roende av det förhållandet, huruvida
fadern och modern äro i äktenskap för¬
enade med varandra, eller enligt
svensk rätt göra äkta och oäkta börd
beroende på föregående eller efter¬
följande äktenskap och trolovning, i
sista fallet beroende på den bevisning
som kan förebringas om trolovningens
förekomst, hemlig eller eklaterad. Man
är frestad att säga, att det är denna ur¬
gamla sammankoppling av äktenskaps-
och föräldraskapsrätt, som är den
egentliga orsaken till bibehållandet av
dessa ohyggliga regler om separat fa¬
derskap och separat moderskap, med¬
förande i deras tillämpning fädernas,
och understundom även mödrarnas, av¬
vältande av ansvaret på barnen och i
sista hand samhället.
Det är, som av den föregående utred¬

ningen torde hava ådagalagts, icke
mycket i vår svenska lag, som pekar
hän mot föräldraskapet som särskilt
rättsinstitut. Granskar man t. ex. den
nya äktenskapslagen ur denna syn¬
punkt skall inan finna tendenser både
för och mot. Vad bestämmelserna om

äktenskapshinder beträffar, så kan
man säga, att dessa i sina konsekven¬
ser rent av fordra ett effektivt föräl-
draskapsinstitut. Man har t. ex. av

rashygieniska skäl uppställt viss skyld-
skap, vissa sjukdomar som hinder för

äktenskap. (Här anses oäkta barn va¬
ra släkt med far och fädernefränder!)
Men denna rashygieniska omsorg träf¬
far ju endast de inom äktenskap föd¬
da barnen; den åttondel, som är —

äkta eller oäkta — utomäktenskaplig,
tar man givetvis här ingen hänsyn till,
fastän den gentemot föräldrarna natur¬
ligtvis har rätt till samma skydd som
de andra. Detta deras legitima an¬
språk kan icke tänkas realiserat an¬
nat än genom föräldraskapsinstitutet.
Hur skall man kunna konstatera skyld-
skap beträffande en person, som ingen
släkt har tack vare sin moders anony¬
mitet eller den, som visserligen har
mödernesläkt, men inte har reda på sin
fader? Och vad hindrar en person, som
på grund av sjukdom icke får gifta
sig att utom äktenskap sätta barn i
världen? Med införandet av föräldra¬
skap får man bättre förutsättningar
att tillämpa nu nämnda bestämmelser
till skydd för kommande generationer
och för samhället, och man får även
möjlighet att ta ut föräldraansvaret
sådant det ovan utvecklats på ett helt
annat, både mera logiskt och rättvist
sätt, än vad den nuvarande lagens
ståndpunkt erbjuder. Ty det är inte
bara orättfärdigt, utan även ologiskt,
stridande mot både sunt förnuft och
sund känsla, att göra förhållandet mel¬
lan föräldrar och barn, den högre eller
lägre grad av det ansvar och de för¬
pliktelser det medför, beroende av rena
formaliteter.

Genomförandet av ett solidariskt för¬
äldraskap i svensk rätt — utan några
kryphål för vare sig fäder eller mödrar
— skulle främst av allt medföra ano¬

nymitetsrättens upphävande och ge¬
nomförandet av en obligatorisk för¬
pliktelse för modern att så vitt möjligt
nämna fadern. Detta är en av grund¬
valarna för föräldraskapet. För effek¬
tivitetens skull kan man tänka sig an¬
tecknande av föräldraskap (barn samt
fader resp. moder), icke endast i kyrk¬
böckerna, utan även i respektive par¬
ters i triumviratet prästbetyg. Äkten¬
skap antecknas alltid å prästbetyg, så
mycket mera skäl då för antecknande
av föräldraskap, som törhända ur sam¬
hällssynpunkt — folkekonomiskt — är
mera betydelsefullt. Alltså på en per¬
sons prästbetyg anteckning av varje

fir inyalidtågen stanna.
För Rösträtt för Kvinnor.

Av Birgit Magnusdotter-Hedström.

Wgonpigga, glada töser bära fram och
® Da borden för de hungrande gästerna,
om väntas. Stora klädkorgar stå brädda-
e med smörgåspåsar, väldiga kittlar fyllas
kr "^orv och ångande potatis, och urvc.nde ämbar kommer doften av te —

^rnas älsklingsdryck.t är ordnat och klart för främlingar-
^ck°rna stå nickande i vita

PeiUm*611 S*na resPektive bord utefter
«lande n hela Ser verldigen inbju-
Bräcke Ugger llågot av helg över

tygden 1 a>f' *Teker ^ag' lyser sol över
oöi blå m S^Ön' S°m ^gger spegelklar
ansiiRtiin ej ^ ar *nte endast den soliga
och trevm!?011?1'. den stillsamma bygden
gen i sumpen .g en' SOm rin^er in hel¬
gar på ].;■ ' ar något annat, som män
'®edvetnaann" dr nag°t i det under-
En dunkel S-?M ^etar sig fram oeh växer,
borta och ^rm,ran om när man själv var

påhemväg'ln5ad\hem och fick giva sig
aingen frju !, smamngpm har man stäm-
'aDus bara ° + s"^ant tillfälle klar. Det
liksom gav +eQ ,aa^e' s°m behärskade och

keia V" iallt - tanken På a« mandes bannet JS8aeten °m att man nalka-
0ch mjukt mS! allt så ijnst, så milt
S0D1 Var en K ,Smekte fram i minnet allt,

SOin komma Ja§ Äet att trämlingar-
iitaso® gör hAiaii0 Vag hem» det är

• get börs b f agsstamningen så stark.
! På Pionen01!!1 a krökarna> det ångar'arteDda kupéföQster Vinkan<ie resenärer i

Det är svårt att få fram en klar bild, av
vad man kände och tänkte under dessa
ögonblick, reflexionerna flögo blixtsnabbt
genom hjärnan, känslorna brottades inom
en. Andra, som varit med om samma situa¬
tion under dessa dagar, ha bättre än jag
kunnat skildra och klargöra detta. Visst
kände man glädje över att dessa fingo åter¬
vända till livet, man kände värme omkring
sig, då man såg dessa tacksamma blickar
oeh förnöjda anleten under bespisningen,
men större och starkare än glädjen kändes
sorgen, bitterheten. Alldeles osökt kommo
Bo Bergmans enkla, gripande ord i min¬
net: "Och döden vill inte ha oss, och livet
kan inte ta oss tillbaka mer än som stum¬

par och stycken och trasor av liv."
Och såg man litet närmare på invalider¬

na, kunde man skönja, att över ljusglim¬
tarna i blicken låg en tung, mörk sordin,
att med den svaga, ljusa livsglädjen käm¬
pade det stora mäktiga dödsallvaret. Det
var rester utav människor — spillror. De
skulle ha varit män i mannaålder och med

mannakraft, som stått på livets höjd just
nu, ae skulle ha varit förhoppningsfulla
ynglingar med livet och utvecklingsmöj¬
ligheterna framför sig, de skulle ha varit
till välsignelse och nytta för samtid och
eftervärld — nu voro de endast vrak, spill¬
ror. De ha alla varit lika friska och käcka
som våra egna gossar och män, de, som
stått dem närmast i livet ha säkert sett
dem med satnma stolthet och glädje som
vi svenska kvinnor betrakta dem, som äro
oss kära.
Jag minns i vintras, när mobiliserings¬

ordern kallade en som stod mig nära. Jag
var inte riktigt nöjd; kände litet ängslan
vid tanken på kölden och strapatserna där

längst i norr, ordade något om detta, men

lugnades vid orden: "Om sex veckor har
du mig här frisk och kry igen, det är bara
mobilisering — tänk om du skulle skicka
ut mig i kriget." Han reste, men om sex
veckor fick jag glädja mig över att ha ho¬
nom hemma igen, ty det var endast mobi¬
lisering, som.han sagt.
Men detta var krig, och dock —• det var

endast ett enda ögonblick under det stora
dramat. Inför våra blickar utspelades in¬
ga av slagfältets fasor, vi sågo inga gra¬
nater och kartescher, där var intet kul¬
regn, inga jämrande, stönande människor,
intet flytande blod, inga förblödda och dö¬
da, intet av alla dessa gräsligheter, som
man har så svårt att ge ord för.
Det man såg här var lemlästade, eländi¬

ga, krymplingar för livet, där fanns några,
som under resans besvärligheter hade en
svår kamp, deras feberglänsande ögon och
gulbleka hy tala tillräckligt om, att här
kämpas det om vilket som först skall nås,
hemmets land — eller dödens.

Det var ett obetydligt litet fåtal detta,
av alla de offer kriget krävt och kväver.
Men det jag såg av kriget var ändå nog
för att känna nesan och smärtan över det
vildsinta våldets triumf i världen. Och det
jag inte såg har i alla fall hänt och hän¬
der var dag där ute, och vid tanken därpå
hör jag det hejdlösa hånskrattet från det
onda i världen, från de lägsta och sämsta
instinkterna — från det djävulska.

Det var gott tillfälle att betrakta rys¬

sarna, under det servisen hämtades åter.
Förmodligen folk från olika landsändar,
ljusa, kraftiga storryssar, äkta mongolty¬
per, kosaeker, polacker och lillryssar.

föräldraskap, i vilken personen ifråga
är part, d. v. s. angivande av barnet
oeh dess moder resp. fader. Ett föräl¬
draskap skulle alltså antecknas på tre
prästbetyg, barnets, faderns och mo¬
derns, och detta oberoende av om bar¬
net är fött inom eller utom äktenskap.
Föräldraskapet medför ej endast pri¬
vata förpliktelser och privat ansvar,
utan även ansvar inför samhället i så¬
dant mått, som väl knappast något an¬
nat förhållande. Stjäl man ett bröd
eller slår ut en fönsterruta, vips är
samhället framme för att kräva ut an¬

svaret — här för att skydda den pri¬
vata äganderätten, — men sätter man
barnbi världen utan att kanske varken
vilja eller kunna försörja dem och
kanske begåvande dem med dåliga an¬
lag och sjukdomar, alltså belastande
samhället med en ny individ ntan för¬
utsättningar att bli duglig och nyttig,
då tiger samhället och tar emot. Man
kan helt enkelt inte fatta den konse¬
kvens, som samhällsordningen här re¬
presenterar. Allt möjligt annat ens gö¬
rande och låtande medför ansvar, men
föräldjraskapet, erkannerligen faderska¬
pet, är ansvarslöst, och ändå är väl de
uppgifter och förpliktelser föräldra¬
skapet medför, de mest ansvarsfyllda
moraliskt sett — och varför icke även
då juridiskt?
Även på till exempel strafflagen

kan föräldraskapssynpunkten röna in¬
flytande, nämligen på bestämmelserna
om barnamord, fosterfördrivning m. m.
Norsk lag har även här gett exempel.
I dess strafflags § 240 stadgas, att med
böter eller fängelse intill 2 år straffas
den man, som motvilligt undandrager
sig att giva en utom äktenskapet av ho¬
nom havande kvinna den i anledning
av havandeskapet eller nedkomsten er¬

forderliga hjälpen med den följd, att
hon försättes i ett nödlidande och
hjälplöst tillstånd, varunder hon för¬
övar någon förbrytelse riktad mot fost-
rets eller barnets liv, eller genom vil¬
ken det utsättes för fara. I § 241 följer
så den bestämmelsen, att med fängelse
intill tre år straffas den man, som med
vetskap om, att någon av honom utom
äktenskap havande kvinna har för av¬

sikt att begå någon förbrytelse, riktad
mot fostrets eller barnets liv eller var¬

igenom detta utsättes för fara, likväl

Några av de lindrigast sårade stodo med
sina kryckor ute på plattformen till vag¬
narna, de mumlade några obegripliga ord,
och då de endast fingo undrande blickar
till svar, kom ett skälmaktigt leende, och
så tackade de för maten — på tyska. Då
de märkte sig förstådda, fortsatte de med
tyskan, vilket gick riktigt bra.
Det var en äkta, mörkhyad lillryss från

Odessa, som berättade. Han hade intagit
en underlig ställning på en fällstol. Av
sina båda ben hade han endast en liten bit
av det högra kvar, det vänstra var så gott
som fullständigt borta. Han hade varit
fången i elva månader, och på denna tid
hade han intet hört från hemmet. Han ha¬
de tre bröder i kriget, varest levande eller
döda, därom visste han intet. Han tog fram
ett porträtt av sig själv, taget strax före
krigsutbrottet. Det var bilden av en vac¬

ker, ovanligt harmoniskt byggd nng man,
men det ägde inte stor likhet med den un¬

derliga figuren där uppe på fällstolen. Så
tog han fram ett kort till, det var taget
sedan det ohyggliga inträffat, den insjunk¬
na, hopklämda gestalten är en gubbes, dra¬
gen äro en gammal mans, markerade av

nöd och lidande — det är en trogen kopia
av originalet nu. Jag fick en föreställning
om, huru helt annorlunda alla dessa sett ut
för tretton månader sedan, jag tänkte på,
om vi skulle få igen våra egna på detta
sätt, oeh jag tänkte på alla de tusen sinom
tusen, som aldrig få sina kära åter, som

aldrig få veta, hur de stupat. Innan tåget
gick, hälsade mannen från Odessa till alla
i Sverige: "Sverige är ett härligt land, alla
svenskar äro så snälla mot oss, ni får vara
glada ni, som slipper kriget." Jag kände,
att detta var inga tomma ord, och då jag

£
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underlåter att företaga åtgärd varige¬
nom förbrytelsen kan förebyggas. Har
förbrytelsen barnets död till följd, kan
han ådömas fängelse intill 4 år. Vad
är detta annat än föräldraskapssyn-
punkten genomförd visserligen alle¬
nast beträffande oäkta barn, men i alla
fall tillünnandes? I en svensk barna¬
mordsprocess, eller då det gäller att
tillämpa paragraferna om lönnlägg¬
ning av foster, födsel i enslighet och
fosterfördrivning, kan man inte ens
med starkt förstoringsglas upptäcka
ens en antydan till en sådan synpunkts
beaktande.
Hur långt vår svenska rätt har innan

den hinner upp den norska, för att inte
tala om innan den hinner fram till ett
konsekvent genomfört föräldraskap,
visar icke allenast det nu anförda, utan
även en del lagförslag från senare tid.
Man behöver endast nämna 1911 års
förslag till moderskapsförsäkring för
att ha klart för sig vilken monumental
förenkling av problemet den gamla
uppdelningen i separat faderskap och
separat moderskap kan medföra. I he¬
la detta förslag med dess 43 mer eller
mindre långa §§ förekommer icke pä
ett enda ställe ordet fader, än mindre
ordet föräldrar, och ändå avsåg lagen
att i försäkringens form bereda moder-
skapshjälp under viss tid före och efter
nedkomsten samt s. k. amningsbelö-
ning (!) m. a. o. moderskapsunderstöd.
Jämför ovan de norska bestämmelser¬
na. I intet svenskt lagförslag under
senare årtionden har man väl med så¬
dan öppenhjärtig konsekvens klarat
faderskapets besvärligheter. Där finns
inte en gång en enda som ens anty¬
der det svåra naturvetenskapliga fak¬
tum, att det måste finnas både far och
mor till ett barn, att det är två, som
bära ansvaret. Alla logiska förtjän¬
ster till trots blev dock förslaget aldrig
lag. Med samma logik, men med här
antydd utgångspunkt, kanske det ånyo
kan presenteras som föräldraskapsför-
säkring.
Den nya äktenskapslagen är, trots

förut antydda tendenser, icke fri från
samma synpunkter, som dominerade
förslaget till moderskapsförsäkring. I
samband med antagande av lagen hem¬
ställde nämligen riksdagen till Kungl.
Maj:t om utredning och förslag angå¬

bad honom hälsa till Ryssland, var också
detta ärligt menat.
Där var en ung man, men det var inte

länge se'n han trampat ut barnskorna. Han
var en ljus german, kunde ha varit typisk
bondpojke från Kyrkås, Stugum eller någon
annan Jämtlandssocken, så vida inte svår¬
modet och dysterheten verkat så bekläm¬
mande — nu var han från Polen. Han hade
levat i fångenskap under tio månader.
Utan betänkande frågade jag honom: "Ni
längtar väl hem nu?" Två förtvivlade, sto¬
ra blå gossögon sågo på mig, det var som
om de sökte tröst eller åtminstone visshet,
och med skälvande röst pressades svaret
fram: "Jag vet inte, om jag har något hem
mer, jag vet inte, om någon av de mina
finns i livet, man har skövlat och bränt —

hemmen äro ödelagda i Polen."
Vi ha vinkat till avsked åt ryssarna, tå¬

get har försvunnit åt norr, men ännu ser
jag framför mig två tröstlösa forskande
barnaögon och hör den späda stämman:
"Jag vet inte om j"ag har något hem mer!"

Jag ser inte solen längre, jag känner in¬
gen helgdagsstämning över bygden, ty jag
vet, att många av de hemvändande inte
kunna känna hemvändandets glädje, de
äga inte längre några hem.

Om några timmar upprepas samma an¬
ordningar vid stationen som på morgonen.
Nu är det tyskar, som väntas, de skola er¬
hålla middagsförplägnad i Bräcke. Långt
innan tåget hunnit inom stationsområdet
skönjes vinkande händer och näsdukar. Man
hinner inte se och resonera så mycket un¬
der utspisningen, det ligger i allas intres¬
se att de hungrande främlingarna inte sko¬

ende beredande av en förbättrad rätts¬
ställning åt utom äktenskap födda
barns mödrar, särskilt i de fall då häv¬
dandet skett under trolovning eller un¬
der äktenskapslöfte, samt föreslog, att
denna utredning ocb detta förslag
skulle göras i sammanhang med be¬
handlingen av frågan om reglering av
de utom äktenskap födda barnens rätts¬
liga ställning. Formuleringen av den¬
na riksdagens hemställan kan ge an¬
ledning till reflexioner. Ur synpunkten
av att det är ett solidariskt föräldra¬
skap, som den moderna barnlagstift¬
ningen tycks eller åtminstone bör strä¬
va efter, vågar man kanske anse, att
denna formulering tyder på ett fort¬
satt stampande i de gamla matriarkali-
ska fotspåren. En ärligare och för¬
domsfriare syn på frågan hade kanske
föranlett en formulering ungefär så¬
lunda, att riksdagen hemställer om ut¬
redning och förslag till reglering av de
förpliktelser, som åligga utom äkten¬
skapet födda barns fäder gent emot
barnen eller av utom äktenskapet föd¬
da barns rättigheter gent emot sina
fäder (ev. föräldrar). Kfcäver man ef¬
fektivt ut fadersansvaret, kanske det
sedan inte behövs att ge modern en sär¬
skild skyddad ställning. Man skulle
nästan vilja göra det påståendet, att
denna omtanke om de ogifta mödrar¬
nas rättsställning egentligen bara bott¬
nar i ett begär att skydda fadern, bibe¬
hålla honom, helst anonym, och allde¬
les ur räkningen. Att ta upp frågan
på det sätt riksdagen i sin hemställan
gjort, är att ställa den alldeles upp och
ned, men det är i fullständigaste kon¬
sekvens med den beryktade skade¬
ståndsparagrafen i 1 kapitlet, vilken
kommer att stå som ett evärdeligt min¬
nesmärke över den uppfattning lag¬
stiftarne i Sverige år 1915 hade röran¬
de faderskapets förpliktelser. Har man
även i minnet att detta skadestånd i
det fall det kan utdömas är av lika
liten praktisk betydelse som utdömt
barnuppfostringsbidrag, blir paragra¬
fen ännu mera raffinerad i sin om¬
vårdnad om faderskapets hittillsvaran¬
de helgd.
Det är ett långt steg från den här

dokumenterade uppfattningen till upp¬
fattningen av föräldraskapet såsom
medförande solidariskt samhällsansvar.

la behöva vänta på maten. Men man kan
ändå inte undgå att möta några blickar
från främlingarna.

Det är så helt annorlunda här än vid van¬

liga järnvägståg. Om man möter en resan¬
des blick så där i förbigående, i vanliga
fall, är den ofta trött, tämligen likgiltig
eller kallt reflekterande, var och en har
sin lilla intressesfär för sig. Men här mö¬
ter man något omedelbart mänskligt, det
är som lästes i alla blickar en bön om att
få bli människor igen.

Efter middagen går jag en rond utmed
vagnarna. Man iakttager också här olika
rastyper och rätt många av biandfolk. Fra-
perande äro de få rasrena germanerna.
Långa, ståtliga män med ädla profiler, med
ögon så himmelsblå, med skägg och hår så
guldfärgat som trots någon svensk. Där
finns äkta slaver också med varmbrun hud¬
färg, drömmande ögon och mörkt glänsan¬
de hår. Där finns också temperamentsfulla
blandfolkstyper med glöd och blickar, som
tala om en snabb, livlig intelligens.

Men harmen och smärtan kommer över
en. År det tjugonde århundradets beprisa¬
de civilisation detta — där människor
stympas, där liv söndertrasas? Vad är det
som har värde i denna kultur, där det
mänskliga, där livet inte tyckes betyda nå¬
got längre? Vad är meningen, hur skall
fortsättningen bli? Man har berättat mig,
att en stor del av dessa tyska invalider ic¬
ke sårats av fiendens vapen, de ha förfru¬
sit sina ben och fötter i Karpaternas löp¬
gravar under senhösten i fjol, vilket seder¬
mera nödvändiggjort amputering. Jag un¬
drar just nu, om man förstår vilket lidan¬
de detta innebär? Men det är, som vore

Den toiinliga polisens Organisation.
Vid Stockholms stadsfullmäktiges se¬

naste sammanträde väckte fru Emilia
Broomé, med fyra instämmanden, en
motion om den kvinnliga polisens or¬
ganisation.
Då år 1907 anslag beviljades till av¬

löning av kvinnlig polis, erhöll den en
mera provisorisk organisation, avsedd
att utröna, i vad mån den nya institu¬
tionen kunde vara av värde. Så lång
tid har nu förflutit, att det torde vara
skäl att övergå från experimentets sta¬
dium till en definitiv organisation av
den kvinnliga polistjänsten, detta så
mycket mera som det sätt, på vilket
densamma hittills varit ordnad, snarast
lämnat erfarenhet om hur de kvinnliga
polisbiträdenas tjänstgöring icke bör
organiseras.
Motionären hemställer, att det av 1912

års kommitterade framlagda förslaget
angående organisation av den kvinnli¬
ga polistjänsten måtte, såsom en i det
väsentliga fristående fråga, få obero¬
ende av den senare tillsatta kommit¬
téns utredningar och förslag snarast
möjligt föreläggas stadsfullmäktige till
avgörande.

Lärarelönenämnden.
Regeringen har på ansökan entledi¬

gat lärarinnan vid Strängnäs elemen¬
tarläroverk för flickor fröken Ninni
Huldt från uppdraget att vara ledamot
av lärarelönenämnden samt till hennes
ersättare utsett föreståndarinnan för
Kjellbergska flickskolan i Göteborg,
fröken Thyra Kullgren.

Stockholms F. K. P. R.
håller sitt vanliga månadssamkväm månda¬
gen den 13 december kl. 1/s 8 e. m. i Hus¬
hållsskolan Margaretas lokal, Drottningga¬
tan 71 A. Diskussion: Frestelser vid val,
inledes av fröken Rosalie Lindgren. Even-
tuelt. Sång. Nya medlemmar inskrivas.
Entré och te 50 öre.

Huruvida den nya barnlag, vi här i
Sverige vänta på, kommer att uppta¬
ga föräldraskapssynpunkten eller fort¬
sätta den gamla traditionen med två
parallella linjer, som aldrig träffas,
återstår att se. Lagberedningen kom¬
mer enligt uppgift att redan under in¬
nevarande år avgiva sitt förslag.

det lönlöst att spörja. Det tyckes, som ha¬
de världen vänjt sig vid alla ohyggligheter,
som vore den döv och blind.

Jag stannade inför en galizier, som häl¬
sar. Han hör till dem, som varit med i
Karpaterna. Han har haft det förfärligt
kallt under vintern och tror sig ha varit i
Sibirien. Från hemmet har han inte hört
sedan i början av december, då han blev
fången. Han ber mig lägga ett vykort på
posten. "Det skall hem!" Läpparna börja
darra, de svartbruna, klara ögonen blixtra
till, och under det de fyllas med tårar, fort¬
sätter han lidelsefullt: "Fast jag vet inte,
om det träffar någon där hemma. Det är
krig i Galizien, förstår ni, och där kriget
går fram, där försvinna hemmen. Det frå¬
gas inte efter hem i krig, men vi", han vi¬
sar på kamraterna omkring, "vi fråga alla
efter hemmet."

Det är något, som bränner inom mig.
Hur många av dessa stå hemlösa, hur mån¬
ga ha blivit hemlösa där ute, tack vare kri¬
get. Jag står rådlös inför detta, har ingen
tröst att ge, ingen hjälp att bjuda. Jag går
med kortet, som skall bringa hälsningar
till hemmet — om hemmet finnes kvar.

Två lemmalytta ynglingar, späda och ble¬
ka, nicka åt mig. De låta mig veta, huru
tacksamma de äro mot vårt folk, och de
ha redan sett så mycket skönhet i vårt land.
Men de kunna ändå inte glömma kriget.
"Och ändå var jag med endast i fjorton dag¬
gar", säger den ene, "och i fångenskap i ett
år, så när som på en dag". Den andre har
varit med en månad längre, innan han blev
fången. "Men vi har kamrater, som stått
ut i fem, sex och sju månader, fast kriget är
något så gräsligt. Man kan inte tala om,

Från vår läsekrets
Red. av Rösträtt för kvinnor!

Av ett nummer av Eder ärade tidnin*
som nyss kom mig tillhanda, finner jag atj
Ni ställer mitt namn i samband med för
fattandet av en artikel om de norska ?a
len, vilken för någon tid sedan stod att läsa
i tidningen "Arbetet". Huru den föreställ¬
ningen uppkommit, förstår jag ej, då jag
i snart 15 års tid oföränderligen skrivit
under signaturen V. R., medan den åsyf¬
tade artikeln ej var på det sättet signeråd
Ifrågavarande artikel inflöt, efter vad

jag tror mig veta, utan huvudredaktörens
— i varje fall utan min — vetskap, och dess
förekomst i tidningen är väl närmast att
betrakta som ett av dessa missöden, som
dagliga tidningar under brådska ibland rå¬
ka ut för. Jag hoppas därför, att man inte
på något håll överdriver betydelsen av

denna malheur.
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Vad min personliga ställning till kvinno¬
rösträtten angår, borde den, efter så långt
arbete i det offentligas tjänst som mitt, åt¬
minstone för kvinnorösträttsrörelsens eget
organ vara så pass känd, att man besparade
mig smäleken att förevisas i sällskap med
hr Millqvist i Öst. Dagbl. Jag har alltid
omfattat rösträttskravet i den utsträcknin¬
gen, att jag velat rösträtt åt varje
fullvuxen, hederlig ochnor-
mal människa i detta land.
Denna ståndpunkt grundar sig icke på par¬
titaktiska kalkyler utan på rättsprinciper.
Det skulle glädja mig, om alla kvinnoröst¬
rättsrörelsens målsmän i det stycket hade
lika klara papper som jag.
På samma gång jag anhåller om benägen

plats för dessa rader, kan jag inte under¬
låta att hemställa till min gamle vän Man-
ritz Hellberg, om vars inlägg i Karlstads¬
tidningen jag först genom Eder tidning
fått kännedom, huruvida han ändå inte ät
skyldig mig en ursäkt, då han tilltrott mig
författareskapet till en så ytlig och, med
förlov sagt, enfaldig artikel som den, vil¬
ken ytterst givit upphov till denna pole¬
mik.

Med utmärkt högaktning
Värner Rydén.
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Använd L. K. P. R:s brevkort och
tionsmärken!

hur det är, där blodet flyter." Det Flh
några ögonblicks gripande tystnad, varp
kamraten fortsätter med ett svårmodigt f-
ende: "Finge ni kvinnor bestämma, vore
väl kriget slut nu och vi sluppo kans'e
krig för framtiden." Jag tänker i det ögon
blicket på hans mor, på alla soldaterna!
mödrar, jag tror han har rätt.
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"Har ni varit i vårt land", spörjer
ene, och då han får nej till syar> or
ter han, "ja, men ni förstår oss och m
lar vårt språk." Jag talar om, att mi
förråd i tyska är litet och utrycker ,

förvåning över den lätthet, med u * ^
meddela oss med varandra.
tes tåget i rörelse, och i avskedeis s ui
jag den späde ynglingens Jarma' ^
ord: "Dem man älskar — dem f
alltid."
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Den unge tysken har rätt. ^ ^^ip-
te många och klingande örd. e
lösheten och behovet hos dessa ^ ^
som kommer varje svenskt wari ^

pa av deltagande och sympati, o ^
ma från fiendeland till ett an
fred.

Jag vet inte av några fgr miS
lider, som passera landet mm - ii-
ha de alla blivit bröder, oavsett
tet och avstånd.
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* "ttpt bygden,
Mörkret faller tungt o i mörkret-1

jag ser en stjärna, som yse frå«
ensamheten hör jag en _ ® s(rjder
Skara. "Men fram genom lang ^ ^
det dagas väl bättre tider, m fjämP21
och ingen är god, men,ff''bra "
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för Kvinnors läsårs.
!För att kunna realisera ett av önske-
len för L. K. P. R:s byrå, behövs
iilp och medverkan av både lokalför-
parna och av de inånga rösträtts-

kvinnorna i vårt land. På
nån håller nämligen på att ordnas
it bibliotek och arkiv, upptagande bå-

utländska böcker och skrif-
3 först och främst rösträtts-

aria och rösträttslitteratur i all-
t, men även intressanta biogra-
ika grenar av kvinnorörelsen,

dagshistoria, upplysningslitteratur
i- I den mån biblioteket, som nu
'älogiseras, växer, kan det mer och
a motsvara ändamålet därmed, näm-

tjäna som studie- och upp-
®ngsmaterial för dem, som önska
® sig in i en eller annan fråga rö-
• rösträtt eller något därmed sam-

fände ämne.
to Möjligen de av tidningens«eller andra, som intressera sig

i lioteket, vilja hjälpa till med
,J, t därav genom att skänka
ipw i\8am^a böcker, broschyrer och
f}ferörande något av dessa äm-
Iri/ knns de^ mången, som'na egna trycksaker har saker,
UJL»? s^01*t värde och intresseJlf°rlivade med L. K P. R:s bib-

[ de kanske göra ännu stör-

rjvat ägQ911 °m de fortfarande äro i
;iinda om^®fes lokalföreningarna
mZ tUt «» "tgivna tryck,

håi så »ff m1111 mte insänts till«tfättstrvnl c 1 Sverige utkommetflnne« i ett ex. i L. K.

i rag Mottagas med tacksam-

Rösträttsbyrån.

landvinningar.
F'K.p p v,

f;e> efter fn ' i bildats i Fjugesta,
^ ge av fru Elisabeth^}^m \ vsslin9e> Skåne, av

' telseirmdlem + dar tili central
fröke* Linnea

i k ter kkbririenn^ snPPleant frö-
nf^enWal'b1 e^sön' Norrbot-
Ht/f^ia Nordin°ro ergström med

Isemedlem 0rdförande och

Arbetet ute i landet
Arvika F. K. P. R. anordnade soaré å

teatern den 14 och 15 november och båda
föreställningarna drogo fulla hus. Det var
också ett lockande program, musik, uppläs¬
ning och biograf, ett drama, i 4 akter be¬
nämnt "Ombytta roller", författat av en av

föreningens medlemmar, fru Lisa Morell,
och utfördes det på ett ypperligt sätt av
7 damer och 8 herrar. I "dramat" förekom
dans av fröken Anna Lisa Zetterqvist, och
det hela gjorde stor succés genom de konst¬
närligt vackra anordningarna på scenen
och de praktfulla dräkterna, allt åstadkom¬
met utan större omkostnader. Föreställnin¬
garna avslutades med att fru Amelie Zet¬
terqvist läste "Drömlandet" av Hj. Wallan-
der, vilket helt fängslade åhörarna. Behåll¬
ningen gåj- dels till Landsföreningen, dels
till en fond för fotbeklädnad av fattiga
skolbarn.

Avesta-Krylbo F. K. P. R. hade den 17
oktober sitt ordinarie höstmöte, varvid
bland annat förekom val av styrelse för
kommande år. Till ordförande valdes så¬
lunda fru Erika Falkman, vice ordförande
fru Gerda Jernberg, sekreterare fröken
Hanna Forsell, vice sekr. fröken Hildegard
örtendahl och skattmästare fru Vesterberg.
Till övriga styrelseledamöter utsågos fru
Anna Skoglund i Krylbo och fru Mina Holm
i Avesta. Till centralstyrelsemedlem ut¬
sågs fru Erika Falkman med fröken Hanna
Forssell som ersättare. Sedan en del ären¬
den från verkställande utskottet behand¬
lats, avslutades mötet, varefter talaresto¬
len, sedan en talrik allmänhet infunnit sig,
bestegs av fru Gulli Petrini, som talade
över ämnet Kvinnans uppgift i våra dagar.
Föredraget, som framsades med övertygelse
och humoristisk sk„ärpa, belönades med in¬
tensiva applåder och bifallsyttringar. Mel¬
lan mötet och föredragets början underhöllo
fröken Bärsell och hr Brügge på sitt van¬
liga förtjänstfulla sätt med några gedigna
musiknummer.

Borlänge-Stora Tuna F. K. P. R. hade or¬
dinarie sammanträde i Templarlokalen
måndagen den 1 november. Till ordföran¬
de valdes efter fru Vidigsson, som undan¬
bett sig återval, fröken Signe Fridholm,
och framfördes av henne å föreningens
vägnar ett varmt tack till fru Vidigsson
för det arbete hon såsom ordförande ned¬
lagt i föreningen, varjämte till henne över¬
lämnades en minnesgåva. Styrelsen fick i
övrigt följande sammansättning: fru M.
Vidigsson v. ordförande, fröken Thyra Lil-
jeqvist sekr., fru Elsa Lindham skattmästa¬
re, fröken Sigrid Askengren, fru Gertrud
Tunander och fröken Greta Hjort. Till cen¬
tralstyrelsemedlem återvaldes fröken Signe
Fridholm med fröken Thyra Liljeqvist som
suppleant. I anslutning till behandlingen av
vissa punkter i Landsföreningens senaste
cirkulär uppläste fru Vidigsson en intressant
redogörelse för sommarens Huskvarnamöte,
vilken sänts till föreningen av ombudet för
Dalarnas länsförbund, fröken Lisa Flodman,
som avflyttat från orten. Föreningen beslöt
att genom utdebitering av 25 öre per med¬
lem få ett extra bidrag till L. K. P. R.
Vidare instämde mötet i Upprop för var¬
aktig fred, varefter ett enkelt samkväm
vidtog.
Dalarnas länsförbund av F. K. P. R. av¬

höll årsmöte i Borlänge den 13 november.
Mötet öppnades av fru Maria Vidigsson.
Till sekreterare för mötet utsågs fröken
Signe Fridholm. Representerade lokalför¬
eningar voro: Borlänge, Falun, Grängesberg
och Hedemora. Till medlemmar av arbets¬
utskottet valdes: seminarieadjunkten frö¬
ken Anna Sörensen, Falun, ordförande, fru
Gunhild Sandberg, Falun, sekreterare, fru
Fredrika Collin, Hedemora, kassaförvalta¬
re. Till suppleanter valdes fru Anna Adolfs¬
son, Grängesberg, och fru Maria Vidigsson,
Borlänge. Revisorer blevo fru Elsa Lind¬
ham, Borlänge, och fru Hilda Trotzig, He-
demora, med fröken Signe Fridholm som

suppléant. Vid mötet diskuterades åtgär¬
der för främjande av rösträttsarbetet inom
länet. Den av ombudet för Dalarnas läns¬
förbund, fröken Lisa Flodman, insända re¬
dogörelsen för Huskvarnamötet föredrogs.
Seminarieadjunkten fröken Valborg Ölän¬
der frambar till fru Vidigsson länsförbun¬
dets tack för hennes arbete inom förbun¬
det.
Degerfors F. K. P. R. höll måndagen den

8 november årsmöte. Till ordförande omval¬
des fru Agda Ekström och till v. ordförande
nyvaldes fröken Rosa Flodkvist. Till cen¬

tralstyrelsemedlem utsågs fröken Maja Hen¬
riksson med fru Elin Stålberg som supple¬
ant. Övriga styrelseledamöter blevo fröken

Beda Borgman och fru Anna Linné. Till re¬
visorer utsågos fruarna A. Larsson och An¬
na Vester. Pressombud blev fröken Rosa
Flodkvist. Vid mötet beslöts att sända om¬

bud till centralstyrelsemötet därest resebi¬
drag också denna gång kunde påräknas.
Ett föredrag i Strömtorp beslöts anordnas,
om möjligbeter därför finnas, då fru Waern-
Bugge i slutet av november under sin före¬
dragsturné besöker dessa trakter. Mötet ut¬
talade sig för önskvärdheten av att ha
möten oftare. Beslut fattades ej, men två
medlemmar utsågos att sammankalla möte
efter överenskommelse och till detta utse
lämplig lektyr för uppläsning samt förbe¬
reda diskussionsämne. Till alla medlem¬
mar utdelades till sist listor för samlande
av prenumeranter på Rösträtt för Kvinnor
för 1916. Kollekt för agitationsändamål
upptogs och inbragte kr. 5: 05.
Eskilstuna F. K. P. R. anordnade månda¬

gen den 18 oktober föredrag med fru Ella
Billing som talare. Det varmt och själ¬
fullt framförda talet avslutades med en in¬
nerlig vädjan till de närvarande att arbeta
för fred folken emellan. Som ett led i detta
arbete manades till anslutning .till de mini¬
mikrav för tryggande av varaktig fred,
som antogos vid Haagkongressen i april
1915. Föredraget åhördes med djupt intresse
av en talrik och tacksam åhörarskara. Lis¬
tor för instämmande i Uppropet för varak¬
tig fred utlämnades bland publiken.
Falkenbergs F. K. P. R. hade sitt ordina¬

rie höstsammanträde måndagen den 15 no¬
vember. Till centralstyrelsemedlem omval¬
des fröken Anna Trägård och till supple¬
ant fru Eliza Björck. Till föreningen hade
ankommit ett upprop för varaktig fred, och
beslöt F. K. P. R. att med sin namnunder¬
skrift stödja detsamma. Föreningens om¬
bud vid fredskongressen i Varberg, fru Jo-
sefine Carlsson, redogjorde för sina in¬
tryck därifrån samt gav i korta drag ett
referat av förhandlingarna. Efter förhand¬
lingarna var anordnat gemensam tesupé,
varefter musik utfördes av fru Örtenblad
och fröken Gerda Fältström. Till sist upp¬
läste fröken Clara Hellgren Tegnérs dikt
"Det eviga".
Falu F. K. P. R. beslöt på sitt höstsam¬

manträde onsdagen den 3 november att
fortgå på den väg man slagit in förra vin¬
tern, nämligen att samlas en eftermiddag
i veckan på Stadshotellet och då arbeta för
välgörande ändamål. Sist var det landstor¬
men, som skördade frukten av arbetsaft-
narna, nu skall det bli de barn, som böra
skyddas för tuberkulosens härjningar. Som
man ser en välbehövlig gärning och ett
vittnesbörd, så gott som något, om förenin¬
gens åsikt, att skyldigbeter gå hand i band
med rättigheter.
Flens F. K. P. R. hade ganska talrikt,

samlats till sitt första höstmöte den 16 ok¬
tober hos dess ordförande fröken Lovisa
Thorén, Sahlsta. Mötet föregicks av ett an¬

genämt samkväm. Efter hälsningstalet
föredrogs av ordföranden cirkuläret 109,
varav en del paragrafer upptogos till be¬
handling. Först och främst beslöts att på
ett verksamt sätt agitera för tidningens
spridning, varför de ankomna formulären
utdelades till samtliga medlemmar. Då frå¬
gan om medlemsavgifternas höjning fram¬
lades, följde en livlig debatt, men till sist
enades dock alla, att en uttaxering av 25
öre pr medlem från och med kommande
år skulle äga rum. Även "Grundvalar för
en varaktig fred" föredrogs, varefter reso¬
lutionen antogs med acklamation.
Göteborgs F. K. P. R. hade den 21 oktober

möte i Chalmerska institutets stora sal. Se¬
dan fru Frigga Carlberg uttalat förenin¬
gens glädje att se fru Ella Billing hos sig
som talare, erinrade hon om sommarens

talrikt besökta rösträttsmöte i Huskvarna
och de riktlinjer för arbetet, som därvid
antogos, bland annat de som utmynnade i
den s. k. fredssöndagen den 27 juni och de
som avse spridandet av de svenska kvin¬
nornas rösträttsorgan, Rösträtt för Kvin¬
nor och den lilla prydliga och innehålls¬
rika Kvinnornas kalender. Sedan fru Carl¬
berg ägnat några minnesord åt Karl Staaff
och även erinrat, om att Danmarks oeh Is¬
lands kvinnor nu äro röstberättigade, läm¬
nade hon ordet till fru Ella Billing, som
talade om "När fosterlandet kallar". Det
varmt och själfullt framförda föredraget
åhördes med djupt intresse. På uppmaning-
av fru Carlberg anslöt sig mötet till den
resolution, som antagits vid fredsmötena
den 27 juni.
Jönköpings F. K. P. R. hade den 14 okt.

ordinarie höstsammanträde, då val av cen-
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tralstyrelsemedlem och suppleant företogs.
Fröken Emma Aulin omvaldes till central¬
styrelsemedlem och till suppleant nyvaldes
fröken Emma Wigh. Angående cirkulär¬
skrivelsens innehåll beslöts anordna in¬
samling av medel att sända till Stockholm,
och att för tidningen söka bibehålla förut¬
varande prenumeranter och om möjligt
skaffa nya. Arbetsaftnarna skulle även
denna termin fortgå som förut varan¬
nan tisdag mellan 6—9. Föreningen hade
den 27 aug. anordnat föredrag om "Folk¬
pensioneringen", och hölls detta å Rådhus¬
salen av fröken Emma Aulin, som på ett
klart oeh lättfattligt sätt klargjorde lagens
stora betydelse för vårt folk. Föredraget,
som af lokalpressen omnämndes som in¬
struktivt, har i en av stadens tidningar
återgivits in extenso.
Karlshamns F. K. P. R. hade sitt ordina¬

rie höstsammanträde den 30 oktober, varvid
alla de förutvarande funktionärerna åter¬
valdes samt en del andra ärenden avgjor¬
des. Efter sammanträdet höll teol. kand.
fröken Emilia Fogelklou ett varmhjärtat
föredrag om fredsarbetet.
Karlskrona F. K. P. R. hade den 18 okt.

ordinarie böstsammanträde. Fröken Sigrid
Kruse hälsade de närvarande välkomna och
erinrade om de danska oeh isländska kvin¬
nornas rösträttsseger. Därefter skreds till
val av centralstyrelsemedlem och dennas
suppleant. Till centralstyrelsemedlem om¬
valdes fröken Sigrid Kruse och till supple¬
ant fröken Gertrud Neuendorff. Till om¬
bud i länsförbundet omvaldes fröknarna
Signe Måhlén, Ester Andersson och Ester
Jonsson samt, - till suppleanter fröknarna
Agda Pettersson och Joseflne Kjellberg. Ef¬
ter valen avhandlades frågan om penning¬
insamling m. m. Sedan fröken Kruse redo¬
gjort för länsmötet i Ronneby den 10 okt.
lämnajde fröken Agda Pettersson en intres¬
sant skildring av Huskvarnamötet. Slutli¬
gen föredrogs "Upprop för varaktig fred"
oeh föreningen instämde för sin del i de
av Haagkongressen uppställda minimikra¬
ven. Mellan förhandlingarna sjöngs några
sånger till piano, oeh efteråt vidtog ett an¬
genämt samkväm.
Kristianstads F. K. P. R. hade tisdagen

den 19 okt. sitt första föreningsmöte för
hösten. Frågan om att på nyåret anordna en
kurs i samhällslära inom staden, framlades
av styrelsen till diskussion. Förslaget mot:
togs med intresse .av föreningen, oeh en
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kommitté av 5 personer tillsattes för att
dels utarbeta kursförslag, dels beräkna den
ekonomiska sidan av saken. Efter förhand¬
lingarna höll fröken Emilia Fogelklou ett
intressant och själfullt föredrag om "Kvin¬
nornas fredskongress i Haag". Föredraget
gjorde ett djupt och gripande intryck,
präglat som det var av fröken Fogelklous
personliga känsla för fredssaken. Mötet av¬
slutades med tesupé samt sång av fru A.
Cavallin och fröken Anna Hasselgren. —

Torsdagen den 28 oktober hade Kristian¬
stads F. K. P. R. inbjudit till offentligt
föredrag av fru Anna Wicksell över ämnet:
"En varaktig fred." Det intressanta före¬
draget var talrikt besökt och åhördes med
spänt intresse. Listor för insamlande av
namn för Uppropet för varaktig fred ut¬
delades.
Kumla F. K. P. R. anordnade den 18 ok¬

tober ett. möte, varvid beslöts, att en extra
avgift skulle lämnas till Landsföreningen.
Vidare uppmanades medlemmarna att kraf¬
tigt arbeta på Rösträtt för Kvinnors sprid¬
ning och framlades Landsföreningens cir¬
kulär. Ordföranden, fröken Vienna Mes-
terton, redogjorde därefter på ett intres¬
sant och medryckande sätt för Huskvarna¬
mötet. I och för anskaffandet av pengar
beslöt mötet till sist att anordna en basar
den 26—27 november.
Lunds F. K. P. R. hade tisdagen den 2

november ett talrikt besökt möte. Därvid
omvaldes till medlemmar a.v styrelsen fru
Louise av Ekenstam, ordförande, fru Anna
Wicksell, fru Johanna Hans Larsson, frö¬
ken Elna Persson och fröken H. Hermann
samt nyvaldes efter fröken Gerty Lilje-
dahl, som avsagt sig, fröken Anna Lund¬
borg. Till revisorer valdes fru Anna Hil¬
ding-Andersson och fröken Hanna Möller.
Efter mötesförhandlingarna höll fru Anna
Wicksell ett intressant och sakrikt före¬
drag om "Fredsarbetet under kriget". Detta
föredrag, till vilket allmänheten hade till¬
träde, åhördes av en särdeles talrik publik,
bland vilken märktes en hel del herrar. Ta-
larinnan avtackades med livliga applåder.
Norrahammars F. K. P. R. höll sitt ordi¬

narie höstsammanträde onsdagen den 17
november. Sedan en del cirkulär behand¬
lats, skreds till val av centralstyrelsemed¬
lem och dennas suppleant. Fru Alma An¬
dersson och fröken Klara Hultkvist, som
förut innehaft dessa förtroendeposter, om¬
valdes. Vidare beslöts att även denna jul
lämna en mindre penningsumma till fatti¬
ga barn samt till de nödlidande i Belgien.
Prenumeration på tidningen Rösträtt för
Kvinnor upptogs, och till föreningens re¬
presentanter i länsförbundet utsågos fru
Alma Andersson och fröken Albertina
Karlsson.
Sandvikens F. K. P. R. hade den 21 okt.

ett möte, varvid fröken Selma Ström höll
ett gediget och intressant föredrag om
den heliga Birgitta. Däri gavs först en bild
av 1300-talets Sverige, speciellt av den mil¬
jö, i vilken Birgitta växte upp. Därpå
skildrades i raska, livfulla drag Birgittas
levnad, och till sist framhölls hennes bety¬
delse såsom andlig skald och kulturperson¬
lighet. Efter föredragets slut sjöng fru
Eva Danielsson varmt och känsligt Geijers
"Ensam i bräcklig farkost", Kjerulfs "Kan
det tröste" samt Vennerbergs "Trasten i
höstkvällen". Ackompanjemanget sköttes
fint och diskret av hr F. J. Lundström.
Skara F. K. P. R. hade onsdagen den 17

november ordinarie möte. Till ombud vid
ett möte i och för upprättandet av "Byrå
för frivilligt hjälparbete i Skara" valdes
frn H. Torgny med fröken Clara Wallmark
som ersättare. Till ccntralstyrelsemedlem
återvaldes fru Jenny Veländer med fröken
Maria Cavallin som suppleant.
Stockholms F. K. P. R. höll torsdagen den

11 november höstsammanträde i K. F. U.
K:s stora sal, varvid till medlem av cen¬
tralstyrelsen valdes fröken Anna Lindha¬
gen och till suppleant fru Karin Fjällbäck-
Holmgren. Därefter höll fru Gertrud Tör-
nell ett intressant och medryckande före¬
drag om Kvinnornas lönefråga inom sta¬
tens ämbetsverk, varpå följde en livlig dis¬
kussion.
Söderköpings F. K. P. R. har under okto¬

ber och november anordnat tvenne sam-

kväm, det ena i anslutning till årsmötet.
Till styrelsemedlemmar för nästa år val¬
des: fru Malla Grönlund, ordförande, frö¬
ken Rea Valgren, v. ordförande, fröken
Virginia Qviberg, sekreterare, fröken Mary
Almgren, kassaförvaltare (i stället för fru
Märta Hellström, som avsagt sig), fru Ag¬
nes Carlsson samt fröknarna Agnes Her¬
bert och Sigrid Viking som suppleanter.
Dessutom valdes till centralstyrelsemedlem
fröken V. Qviberg med fru M. Grönlund
och B. Valgren som suppleanter. Fru M.
Hellström framförde vid sin avsägelse i ett
kortare, varmt anförande sitt tack till för¬

eningen och dess styrelse för de gångna
åren, vilket med djup rörelse åhördes.
Torshälla F. K. P. R. hade den 15 novem¬

ber sitt ordinarie höstsammanträde hos ord¬
föranden. Val av centralstyrelsemedlem och
suppleant företogs, varvid de förutvarande
omvaldes. "Uppropet för varaktig fred"
upplästes och mötet uttryckte sitt gillande
av Torshälla F. K. P. R:s anslutning där¬
till såsom organisation. V. U:s förslag om
extra uttaxering av 25 öre per medlem god¬
kändes. Efter en stunds diskussion om möj¬
ligheten av anskaffandet av nya medlem¬
mar, om spridningen av tidningen Rösträtt
för Kvinnor och Rösträttskalendern avslöts
mötet med ett angenämt samkväm.
Uddevalla F. K. P. R. hade den 29 oktober

samkväm å Stadshotellets festvåning. Ett
föredrag, "När fosterlandet kallar", hölls
av fru Ella Billing, Stockholm. Sång ut¬
fördes av fru Naima Jeppsson, och i övrigt
utfylldes aftonens program med tablåer och
deklamation. Vid ordinarie höstsamman¬
trädet den 5 november omvaldes fru Tyra
Berghmau till centralstyrelseledamot och
fru Hilma Knllgren till suppleant.
Umeå F. K. P. R. hade den 5 november

möte hos v. ordföranden, fru Ester Lind¬
gren, varvid föreningens avgående funk¬
tionärer omvaldes. Sedan en del andra an¬

gelägenheter behandlats, höll fröken Grön-
feklt föredrag om sommarens rösträttsmöte
i Huskvarna, varpå fru Grahn-Möller före¬
drog några sånger, stämningsfullt och fint
som alltid.
Visby F. K. P. R. hade den 15 november

sitt ordinarie höstmöte i högre flickskolans
lokal. Ordföranden öppnade mötet med
några inledande ord, i vilka hon berörde
den förlust kvinnornas rösträttsrörelse li¬
dit genom förre statsminister Staaffs bort¬
gång. Vid därpå företagna val utsågos till
styrelseledamöter fru Sigrid Herlitz, fru
Majken Klintberg och fröken Hermanna
Arweson, omvalda, samt fru Gabriella
Kjellqvist, fru Gerda Tigerhielm, fru Anna
Cederlund och fröken Malin Törnqvist, ny¬
valda efter fru Clara Bolin, som avlidit,
fruar Anna Sjögren och Fanny Lundberg,
som avflyttat från orten, och fru Alma
Smittörberg, som avsagt sig uppdraget.
Till centralstyrelseledamot omvaldes frö¬
ken Vilna Christiansson och till suppleant
fru Herlitz. Revisorer blevo fröknarna
Louise Vestberg och V. Christiansson samt
deras suppleanter fruarna Alma Smitter-
berg och Hilma Ahrne-Johansson. Efter
rnötesförhandlingarnas slut vidtog en liv¬
lig diskussion över ämnet: "Varför hava
kvinnorna i rösträttsföreningarna freden
t>å sitt program?" på ett förtjänstfullt sätt
'nlett av fröken Christiansson. Ordföran¬
den uppläste den av fredsföreningarna an¬
tagna resolutionen, som av mötet godkän¬
des. Mötet avslutades med ett enkelt sam¬

kväm, varunder musik utfördes av fru Re¬
gina Hagstrand, som på piano föredrog An¬
dante (F-dur) av Beethoven och Caprice av
Alnnss.
Västerås' F. F. P. R. hade onsdagen den

20 oktober företiingssamkväm. Därvid höll
fröken E. Blume ett synnerligen lärorikt,
intressant och väl framfört föredrag om
en resa i Frankrike. Talrika, vackra skiop-
tikonbilder illustruerade föredraget, som

mottogs med tacksamhet av åhörarna. Fru
H. Silverstolpe redogjorde för de Bergman-
Österbergska samhällskurserna, som på¬
gått inom länet från den 15 september till
den 21 oktober. Föreningen beslöt även att
återupptaga de sykurser, som anordnats
under vårterminen, och vilka varit till stort
gagn för de mindre bemedlade. Till ombud
för rösträttstidningen valdes fröken Anna
Pettersson, Jakobsbergs Gård. Efter ge¬
mensam tesupé avslöts det talrikt besökta
mötet.

— Måndagen den 15 november hölls or¬
dinarie årsmöte och vid styrelsevalet om¬
valdes samtliga styrelsemedlemmar. Däref¬
ter redogjorde ordf. fru Nina Andersson för
Landsföreningens sommarmöte i Huskvar¬
na., vilket mottogs med stort intresse av
föreningsmedlemmarna. Aftonen avslöts
med tesupé och samkväm. Vid mötet in-
skrevos 8 nya medlemmar.

Fru Josefina Smith,
sedan år 1871 lärarinna vid småskolan
i Örebro, blev på sin 60-årsdag- föremål
för en storartad hyllning från kamrat-
ocb vänkretsen. Frn Smith, som är
vice sekreterare i Örebro F. K. P. R.,
erhöll av styrelserna i Vita bandet och
rösträttsföreningen rösträttsmärket i
guld som ett tack för det energiska och
målmedvetna arbete, hon städse åda¬
galagt inom håda föreningarna. Fru
Smith är den enda kvinna i Örebro,
som erhållit detta märke i hedersgåva.
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Fredagen den 29 okt. hade K. F. U. K.,
Vita bandet och F. K. P. R. inbjudit till ett
offentligt möte, som blev synnerligen tal¬
rikt besökt. Mötet öppnades av K. F. U. K:s
ordf., seminarielärarinnan Jenny Norberg,
som hälsade de närvarande välkomna och
angav, att syftet med aftonens möte var,
att de olika kvinnoföreningarnas medlem¬
mar skulle lära känna och förstå varandra
samt hjälpa och uppmuntra varandra i ar¬
betet. Efter unison sång redogjorde Vita
bandets ordf., seminarieadjunkten Ester
Middelsten, i ett kort anförande för Vita
bandets uppkomst och ändamål samt nyk¬
terhetssträvandenas senaste landvinningar
i o. m. spritförbudet i Ryssland. Närmare
berördes vikten av att sprida upplysning
om huru barnen skola fostras i skola och
hem för att som vuxna frivilligt avstå från
rusdryckerna. Nästa talare, F. K. P. R:s
sekr., seminarieadjunkten Anna Grönfeldt,
framhöll, att rösträttsrörelsen är ett led i
mänsklighetens stora strävan efter rätt
och frihet för alla, och att kravet på med¬
verkan i landets angelägenheter blivit allt
mera berättigat i samma mån som utveck¬
lingen tvingat kvinnorna ut på arbets¬
marknaden och samhället trängt sig in på
kvinnornas egentliga verksamhetsområde
— hemmet. Efter ett par sångnummer av
fru G. Lmstadius hölls aftonens huvudap-
förande av fröken Sigrid Netzel, v. ordf. i
Stockholms centralförening av K. F. U. K.,
över ämnet: Vårt ansvar såsom kristna in¬
för samhällets nöd.

A. G—dt.

Kvinnornas uppbåd i Södertälje, vars le¬
dande kraft är stadens F. K. P. R:s ordfö¬
rande, fru Maria Dehn, hade torsdagen den
11 november årsmöte i Församlingssalen.
Föreningen, som består av 94 medlemmar,
har under årets lopp utvecklat en mångsi¬
dig hjälpverksamhet, och noggranna under¬
sökningar ha företagits i hemmen, innan
hjälp beviljats. Även kläder, som inkom¬
mit som gåvor, ha utdelats och varit syn¬
nerligen välkomna. Sedan årsberättelsen
upplästs och ansvarsfrihet beviljats styrel¬
sen, avslutade ordföranden mötet med ett
tack till kommittén och uppmanade de när¬
varande att söka bibringa både kvinnor
och män inom samhället lusten att räcka
en hjälpsam hand till sammanslutning samt
att med omtanke och råd bispringa dem,
som vilja lindra de bördor och det tryck,
som för närvarande vilar över världen.
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Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 15 DECEMBER 1915. N:r 24.

lÖSTRÄTT FÖR KTZTKTNOR
den 1 och 15 i var månad.

1 "

jiHinn och Expedition: 6 LästmakaregataniffgSrfd: onsdag och lördag kl V.S-'/.i,Speditionen öppen vardagar kl. 1-4.St«!, 8(500. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.

tameration genom posten:
pris för 1915 1 krona.
ide kvartalet 30 öre. Lösnummer 5 öre.
V utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av 1 kr.
;j öre i postanvisning till tidningens ex-
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inte glömma .. .

Uörkret vilar tungt över jorden des¬
decemberdagar. Den fred vi

Ups på är ännu långt ifrån för-
, rykten dyka upp för att

te dementeras, och presidenten Wil-
nyligen förklarat, att han inte

k det psykologiska ögonblicket för
vara inne. Kanske måste man

rara kvinna för att till fullo förstå
av Eosika Schwimmers ord,

tö te psykologiska ögonblicket fanns
krigets begynnelse. Varje

som går, varje timme, varje
lä? betyder ett förspillt tillfälle, bety-
der mödrars och barns ångest, bety-
fr lidanden så omätliga, att endast

som sett ett slagfälts fasor, kan
vidden därav,

d under årets mörkaste tid, när man
11 sig att fira den högtid, som
k alla andra är hemmens, måste

till de tusentals hem, som
öde och förstörda, till famil-
i krigets hårda vindar sking-
att modern icke vet av sitt

icke vet av sin hustru,
leva i ett land, där krigets
icke dragit från hy till hy,

i ljusen och värmen för
högtid, kring vilken män-

>a alltsedan en grå forntid sam-

°r. ^ ^älsa ljusets seger över
måste vi icke, likt bar¬

frukta att ondskan slagit
v., ^ring världen så fast, att
r ae skall gry. Måste ieke gläd-
,.a * v^ra ö&on och leendet på

Tj på de fry-ångrande barnen, på solda-
i skyttegravarnas grott-

;h i4 deras ödestimma skall
äisöjer. mÖdrarna' som berövats si-

sträckor av ödelagda landa-

toh Pn]6 a ^eig:ien' Galizien, Ser-***»; Nöden är där fruk-
och elända i andra

^a,

Allteftersom kvinnornas sociala inflytande tillväxer\
blir deras första plikt att skydda världen för förstörelse.
$)e måste första, att de som aldrig burit vapen äro förut¬
bestämda att utbreda den kärlek och förståelse mellan fol¬
ken, som göra krig omöjliga. J)e mäste sä småningom
övertyga vara styrelser, att rättvisa och ridderlighet böra
tillämpas nationerna emellan likaväl som mellan de en¬
skilda. $)e skola införa den goda tro, den välvilja inför
vilka millionhärarna skola nödgas kasta bort sina onö¬
diga vapen. Jag tror, att Jlaagkongressen har öppnat
kvinnornas ögon för den världshistoriska uppgift, som
skall bli deras. Jag hälsar den som en utgångspunkt för
den världsfred, som skall komma.

Selma Lagerlöf
ur Jlälsning till Jlaagkongressen.

länder ha åtminstone ett tak över sina

huvuden, men dessa, som färdas på
landsvägarna, vilkas hem äro skövlade,
och som icke äga en sten, mot vilken
de kunna Inta sina huvuden, stiger inte
deras förtvivlans rop till ett skri, som
kunde ha makt att väcka all världen.
Sådant sker runt omkring oss och vi

låta det ske. Däri ligger det förskräck¬
liga. Lidandet och fasorna, som över¬
gå världen, äro skapade av männi¬
skor mot människor. De rykande rui¬
nerna av fordom stolta städer, de brän¬
da byarna, de hemlösa barnen och de
tusentals döda, som på slagfälten
bränts likt vissna löv, allt är männi¬
skors verk, människor, vilka bekänna
sig till* en religion, vars första bud är
kärleken.
Kanske skall under själva julnatten

liv släckas och blod flyta.
Kvinnorna, som fira julen i kretsen

av sina kära, få inte glömma detta, in¬
te förgäta de lidanden, som förvandlat
jorden till ett inferno, hemskare än nå¬
gon Dantes fantasi förmått utmåla det.
Känslan av den orättfärdighet, som

begås mot livet självt, skall driva kvin¬
norna att sluta sig närmare tillsam¬
mans och bilda en stark syskonkedja,
och om det också inte ligger i deras
makt, utan politiskt inflytande som de
äro, att "vrida tiden rätt igen", skola
de dock aldrig upphöra att utslunga sin
protest mot våldet och orättfärdighe¬
ten, sådana som de tagit sig uttryck i
det tjugonde seklets världskrig.

1916 års centralstyrelsemöte
kommer att äga mm i Stockholm lör¬
dagen den 8 och måndagen den 10 ja¬
nuari. Deltagare i mötet torde i god
tid, helst före 1 januari, anmäla sig
hos L. K. P. R:s sekreterare.

Jätteparad i New Tork.
45,000 kvinnor under rösträttsbanéret.

Det var tron på framtiden och fast¬
hållandet vid höga ideal, som lördagen
den 23 oktober samlade 45,000 kvinnor
under fanorna i den jätteparad, som
tågade genom staden New Yorks gator,
och det var deras allvar och segerviss¬
het, som gjorde denna parad till nå¬
got annat och mera än ett tomt skåde¬
spel.
Fyrtiofemtusen kvinnor!
De kommo från palatsen och villor¬

na, från kontoren och boddisken, från
köken och verkstäderna, det var rika
och fattiga, unga och gamla, vilka för
några timmar glömde allt som hörde
till deras dagliga gärning, för att ställa
sig i en stor idés tjänst och demonstre¬
ra den vilja, som bar dessa tusenden
likt en flodvåg genom New Yorks ga¬
tor, och vars lösen var rösträtt för
kvinnor.
Klockan 3 startade processionen från

Washington Square, och när klockan
slog 5, fanns det hundraden och åter
hundraden, som ännu inte satt sig i rö¬
relse. Kämpande mot en bitande kall
vind tågade kvinnorna framåt, led
efter led, med vajande fanor, bland vil¬
ka den internationella gula rösträtts¬
färgen dominerade och klädda i dräk¬
ter, vilkas färger bildade ett harmo¬
niskt helt.
New York har aldrig varit vittne till

en dylik rösträttsproces&ion. Dess ord¬
ning och värdighet och den precision
med vilken det hela fungerade, gav
kanske mest av allt ett intryck av
makt. Detta var en flodvåg, som inte
stod att hejda, en kollektiv vilja, be¬
redd att genombryta alla hinder, och
så stark var den suggestion, som dessa
allvarliga, målmedvetna kvinnor ut¬
övade, att folkmassan, som trängdes
på gatorna och de skådelystna, som
fyllde balkonger och fönsterrader, där
tåget drog fram, hälsade dem med
vördnad och allvar och glömde det
skeptiska leende, som här och var mött
förtrupperna.
Man beräknade åskådarnas antal till

1,500,000.

Det internationella rösträttsbanéret
bars av mrs Leonard Thomas och strax
bakom henne syntes alliansens ordfö¬
rande, mrs Chapman Catt. En av ds
kvinnor, som jämte henne tilldrog sig
folkmassornas uppmärksamhet och hyl¬
lades som en drottning, där hon gick
fram, var d:r Anna Shaw. Hennes
gamla ansikte lyste av ett soligt leen¬
de, och när hon stod vid ändpunkten
av Fiftyninth Street och såg de oöver¬
skådliga leden av kvinnor defilera för¬
bi, utbrast hon med rörelse: "Jag är
stolt över er, mina barn, mycket stolt."
Och kanske kände hon i den stunden
pionjärens vernodsfyllda glädje över
att de unga skulle få uppleva den ti¬
dernas morgonrodnad, som hon själv
sett bebådad, och att arvet och bördan
skulle lyftas på härkraftiga unga
skuldror.
Även New Jersey's kvinnor, som redan

ägde visshet om att de förlorat vid va¬
len, deltogo i processionen, och någon
nedslagenhet märktes inte ibland dem,
D:r Shaw uppmuntrade dem med hopp¬
fulla ord och på deras fanor lästes i
gyllene skrift: "Not Down and Ont,
hut Up and Döing." I processionen vo¬
ro alla till Alliansen anslutna länder
representerade, således även Sverige.
En sektion representerade de stater,
där kvinnorna redan ha rösträtt. De
tågade, sida vid sida, med armarna vi¬
lande på varandras skuldror. Deras
mantlar voro fodrade med rött och
blått, och samma färger, den amerikan¬
ska flaggans vita, röda och blå bars av
nresidenten Wilsons brorsdotter, miss
Margaret Vale. som representerade
Alaska. New York framställdes som

"Rättvisans blinda gudinna, bunden av
Lasten, Fördomen och Okunnigheten,
höljda i svart. På fanor och hand läs¬
tes en mängd olika inskriptioner, som
tilldrogo sig uppmärksamheten, och gå-
vo åskådarna åtskilligt att tänka på.
Även Antis voro representerade bland

åskådarna, "Jag tveker inte det är
mvcket med den här processionen", var
där en som sade. "Hur så?" frågade
hennes granne. "Varför ställer inte ni
antis också till med en procession?"
"Varför skulle vi göra det?" "Jag kan
åtminstone berätta varför ni inte stöt
det", löd svaret, "ni är inte tillräckligt
många."
Mrs Chapman Catt tågade med i pro¬

cessionen hela vägen från Washington
Square till Fiftyninth Street, "Jag kän¬
ner mig litet trött", sade hon, "men det
är det värt. Jag är säker om vår seger
den 2 november."
Några dagar senare flek hon bevittna,

nederlaget. Men med sin amerikanska
seghet och med sin tro på framtiden
har hon också förstått, att nederlaget
endast är tillfälligt. Det betyder inte
de kampandes underkastelse, men det
betyder ökat arbete, ökade ansträng¬
ningar och uppoffring av personliga
önskemål. Det betvder att rösträttens
pionjärer i Massachusetts, New York
och Pennsylvanien varken få unna sig
rast eller ro, förrän deras stora slut¬
mål är vunnet.

G. H. E.

vid1

Annonsera i Rösträtt för Kvinnor.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Vår resetalare.
En dam i Amerika blev vid ett till¬

fälle, med anledning av födelsedag el¬
ler annat jubileum, tillspord av en in¬
tervjuare vad för trollmedel bon an¬
vände för att bibehålla sin ungdom.

— Jo, svarade hon, det skall jag säga
er: Jag är alltid mitt uppe i åtminsto¬
ne två impopulära rörelser.
Vilka dessa rörelser voro, nämnde

hon ej, men vi kunna helt säkert fast¬
slå som ett axiom, att den ena av dem
var kvinnornas politiska rösträttsrö¬
relse. Att den är impopulär bevisar en¬
dast dess vikt och betydelse. Samma
öde har all framstegsrörelse. Och enda
botemedlet är seg, outtröttlig ihärdig¬
het, så att fler och fler väckas till in¬
sikt om sakens oerhörda betydelse.
Det är därför vi måste ha en reseta¬

lare, en som kommer dit hon bäst be¬
hövs och när hon kan bäst behövas. En
som kommer med upplysning åt de
okunniga, uppmuntran åt de missmo¬
diga, råd och stöd åt de oerfarna i ar¬
betet.
En resetalare som ingenting kostar!
En impopulär rörelse börjar aldrig

bland dem, som ha fullt upp av denna
världens goda, utan bland sådana, som
lärt känna livets avigsida och vilja att
rätsidan — den ljusa sidan — må kom¬
ma alla till del. Att brist på pengar
hindrar upplysningsarbetet, det känna
vi alla, och att många små föreningar,
trots den bästa vilja i världen, måste
avstå från agitation för saken, därför
att medel saknas. — "Vi ha inte råd
att få hit någon talare, fast vi så gär¬
na ville ha ett möte", är ett ofta hört
tal.
Det är denna brist, som vi nu skulle

kunna få avhjälpt genom försäljnin¬
gen av Kvinnornas kalender, om vi rik¬
tigt lade oss i selen, som det heter, för
att inom de närmaste veckorna kunna
säe-a "lagret slutsålt".
Tänk på, att utgiften för kalendern

är icke bortkastad, utan ger riklig be¬
hållning i vinst för vår rättvisa sak,
i ökat mod, i förhoppning och arbets¬
glädje, i möjligheten att göra kvinnor¬
nas politiska rösträtt populär. Därför
låt oss få vår efterlängtade resetalare:
köp kalendern! F. C.

Den kvinnliga arbetskraften i
järnvägsstyrelsen.

Med anledning av den ifrågasatta omor¬

ganisationen vid statens järnvägar, som

huvudsakligen skulle gå ut över de kvinn¬
liga befattningarna, har Fredrika-Bremer-
Förbundet avlåtit en skrivelse till Kungl.
Maj:t, vari det föreslagna tillvägagångs¬
sättet karaktäriseras "som en lönenedpress-
ningsmetod, som icke står i överensstäm¬
melse med statens värdighet som arbetsgi¬
vare". Ett ändamålsenligare sätt att» lösa
föreliggande fråga skulle, enligt Fredrika-
Bremer-Förbundets styrelses förmenande,
vara att endast för det arbete, där genom¬

gången folkskolekurs representerade ett till¬
räckligt mått av allmänbildning för en till¬
fredsställande skötsel av tjänsten, inrätta
kontorsbiträdestjänster, men att för det me¬
ra kvalificerade arbetet bibehålla de förut¬
varande höga kvinnliga befattningarna, då
dessa tjänsteställningar svarade mot det
fordrade arbetets beskaffenhet. Härigenom
bleve även en annan betänklig olägenhet i
järnvägsstyrelsens förslag avhjälpt, nämli¬
gen det fullständiga borttagandet av varje
befordringsmöjlighet för kvinnorna inom
verket.- Bibehållandet av bokhållare- och

kontorsskrivaretjänster för kvinnor åter
skulle för de kvinnliga kontorsbiträdena
öppna utsikt att vinna avancemang. Det
ökade intresse för tjänsten och den större
intensitet i arbetet, som utsikt till beford¬
ran gåve, komme arbetsgivaren staten till
godo.
Samma önskemål, som Fredrika-Bremer-

Förbundet här framställt, har tidigare
framförts till Kungl. Maj:t i en skrivelse
från Styrelsen för statsbanornas kvinnliga
tjänstemannaförening.

KOSTKA TT FOK
Vid årsskiftet.

Med detta nummer fullbordar Röst¬
rätt för Kvinnor sin fjärde årgång.
Redan i namnet finnes angivet det mål
tidningen satt som sitt. I belysning av
tidshändélserna söker tidningen under
medverkan av sakkunniga och intresse¬
rade att visa, hur lösningen av kvin¬
nornas rösträttsfråga i själva verket
hänger samman med, ja, är själva för¬
utsättningen fyr lösningen av alla de
stora frågor, för vilka kvinnor på skil¬
da områden arbeta och verka. Blancl
dessa ha under det sista året med en

naturlags nödvändighet de frågor, som
röra krig och fred, trätt i förgrunden.
Dels i ledande artiklar, dels i skild¬
ringar av kvinnornas direkta insats i
fredsarbetet, särskilt sådant det tagit
sig uttryck i de svenska kvinnornas
fredssöndag och den internationella kvin¬
nokongressen i Haag, har tidningen in¬
fört bidrag av bl. a.: Maria Almén,
Millicent Garrett Fawcett, Ellen Hagen,
Anna Holm, Naima Sahlbom, Rosika
Schwimmer, Anna Wicksell och Elin
Wägner. Andra frågor, som uppstått i
sammanhang med kriget, ha behand¬
lats av Birgit Magnusdotter Hedström,
Else Kleen (Gwen) och Gertrud Rodhe;
dyrtiden, som ju också kan räknas
hit, har belysts av Gertrud Bergström
och Jenny Veländer.
På lagstiftningens och det sociala

området uppkommande frågor har Röst¬
rätt för Kvinnor alltjämt haft sin upp¬
märksamhet fästad. Vi påminna om
Eva Andéns mycket uppmärksammade
artiklar om barnavårdslagstiftningen och
Anna Wicksells om äktenskapslagstift¬
ningen. Vidare artiklar i olika sociala
frågor av Elsa Alkman, Sigrid Kruse,
Hilda Sachs, Valborg Ulrich och Anna
Abergsson. I de i våra dagar så brän¬
nande och livligt debatterade avlönings-
och befordringsfrågorna ha vägan¬
de inlägg influtit av så sakkunniga
kvinnor som Emilia Fogelklou, Marie
Louise Gagner, Anna Lessél, Gulli Pe-
trini och Anna Sörensen.
Även på det litterära området har

Rösträtt för Kvinnor sökt hålla sina
läsare au courant med det, som särskilt
ur rösträtts- och kmnnosakssynpimkt kan
vara av intresse. Bland de litterära

namn, som under året förekommit i tid¬
ningens spalter, nämnas: Hilma Bore-
lius, Frigga Carlberg, Anna Lenah Elg-
ström, Gerda Hellberg, Gurli Hertzman-
Ericson, Ann Margret Holmgren, Ker¬
stin Hård af Segerstad, Ellen Key,
Elisabeth Krey, Elisabeth Kuylenstierna-
Wenster, Anna Maria Roos, Louise Sten¬
bock, Marika Stjernstedt, Gustava Svan¬

ström, Alma Söderhjelm, Lydia Wahl¬
ström, Hjalmar Wallander och Ellen
Wester. Biografiska uppsatser har
influtit av bl. a. Emilia Broomé, Sigrid
Herlitz, Anna Lindhagen, Harriot Stan¬
ton Blatch, Anna Whitlock och Karolina
Widerström.

Den utländska avdelningen har,
trots de osäkra förhållanden som allt¬
jämt råda, varit väl tillgodosedd. Bland
dem som här medverkat märkas: Edwin

Björkman, Ester Brisman, Lydia Matt¬
son-Säger, Ellen Palmstierna, Tinni
Sterner och Signe Wollter-Pfister, för¬
utom andra tillfälliga korrespondenter i
skilda länder.
För den avdelning slutligen, som rör-

rosträtten och politiken, svara de
ledande inom rörelsen i Stockholm såväl
som i landsorten.

Namnen på de framstående förmågor
på skilda områden, som alltifrån början
givit tidningen sitt intresse och värde-
Julia stöd, är en borgen för att tidnin¬
gen även i fortsättningen skäll komma
att på ett värdigt sätt fylla sin uppgift
som den svenska kvinnorösträtts=
rörelsens organ. Ingen tid har kraf¬
tigare än den närvarande visat kvinnor¬
na nödvändigheten av samling kring
rösträttsfrågan. Mot krigets bakgrund
har kvinnans ställning som samhällsmed¬
lem kommit i ny belysning, varom tal¬
rika uttalanden från personer i fram¬
skjuten ställning i de krigförande län
derna bära vittne. För att utröna den
rådande uppfattningen om dessa förhål¬
landen i vårt land samt om krigets
inflytande på lösningen av kvin-
nornas rösträttsfråga, kommer på ny¬
året en enquéte att omordnas i Röst¬
rätt för Kvinnor. Redaktionen har vänt
sig till ett antal framstående och kända
män och kvinnor med anhållan om svar

på dessa frågor. I den fasta förvissnin¬
gen, att de inkommande svaren i hög
grad skola bidraga att ännu ytterligare
höja tidningens värde, inbjuda vi till
prenumeration åRösträtt förKvin**
nor för 1916.

Rösträtt för Kvinnor utkommer den 1
och 15 i var månad eller med 24 num¬

mer om året. Prenumerationspriset, post¬
arvodet inberälcnat, är från och med
1916 kr. 1:35. All prenumeration sker
genom posten. I utlandet bosatta prenu¬
meranter kunna även erhålla tidningen
mot insändande av 2 kr. i postanvisning
till expeditionen, Lästmäkaregatan 6,
Stockholm. Lösnummer 5 öre.
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En genomgripaade rtiirii
Föredrag i Stockholm av

Castberg.

Inför ett intresserat och
om ock inte fulltaligt auditorium'
ska statsrådet Castberg,
Föreningen för moderskydd och^ !t

krli I

form, föredrag i Viktoriasalen r^
fredagen den 26 november om L
na och moderskapsförsäkringeu Tv
Det var givetvis av stort intresse att Vhr Castberg uttala sig om desa®ma !' mhan själv varit den ledande kraften ' i 'stora reformförslagets genomförande ? 'Castbergs föredrag präglades också i'I
synt grad av en verkligt fördomsfri
och en rättfärdighetssyn, som i
krävde sanning och ärlighet i
landen, över vilka samhället hitintillsmanonymitetens slöja.
Hr Castberg ansåg, att man i

och religionens namn syndat mot kvin»
na, inte bara politiskt, utan även m
och socialt, och de nya barnalagar
antagits i Norge gå ut på att värna 1«,
nen genom mödrarna och att inge respek
för moderskapet. Talaren fann det typisk,
att genombrottet skett just i ett
kvinnorna redan länge haft samma pel
tiska rätt som männen, och där de na ära
kräva sin rätt och frihet som kvinnor,
I lagarna fastslås faderns lika rätt oj

ansvar inför barnet, barnets rätt til
fostran efter faderns villkor och sam
rätt att hävda faderskapet. Vidare t
rätt till såväl faderns som moderns me
och dess rätt till samma arv, som

äktenskapet födda barnet. De nuvarande
lagarna ha byggts på den samhällsbeva®
de tanken, att barnet skall skyddas, sån
som modern, och även strafflagarna i:
ändrade i sådan riktning, vadan faderns
skyldig att ägna barnets mor, inte bar
ekonomisk, utan även moralisk omsorg.

Arvsrätten omöjliggör faderns anonym
tet, och i sammanhang med detta vidrört
talaren den förvända åsikten, att en

ders oäkta barn, som plötsligt gjorde»
rättigheter gällande, och om vars förete
man varit okunnig, skulle bringa skam«
smälek över äktenskapet och familjen, 5!i
skammen ligger icke i barnets förekom!
men väl i lögnen och fördöljandet, oci
av hänsyn till familjen kan samhället inte
befria en far från ansvaret för
han satt i världen. Ett bevis för, hur vil
de utom äktenskapet födda barnen
behov av skydd, är den stora
procenten bland s. k. oäkta barn, ett 4-
förhållande, som bottnar i moderns värnlö¬
sa. ställning. Sedan hr Castberg redogjort
för faderns ekonomiska skyldigheter ro!
mor och barn samt de anstalter k
na måste vidtaga för att modern
na ha det späda barnet hos sig, minst hf,
eventuellt sex månader, övergick ha.
tala om moderskapsförsäkringen. Bar
garna syfta främst att ta vård om (
mödrar och deras barn,
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ringen syftar till alla mödrar over hela lan¬

det. Första steget gjordes genom
säkringen av år 1909, och det visade sig,
behjärtansvärt det var, särskilt i «
tiga hemmen, där mödrarna bli n si
förtid, att de tillförsäkrades understo .
väl före som efter förlossningen,
skapsförsäkringen är knuten til «1
säkringen och på denna grund an
arbetas vidare. Lagen syftar även J
rättande av kommunala förlossning
och fru Katti Anker Möller bar
ett betydande arbete för denna P3
serande.
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, att de sta¬
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Ur bokmarknaden.
OTT HERTZMAN-ERICSON: Av
^ mal Köpmanssläkt. Åhlén &jS£Ä* 270 sid. Pris kr.
;; 'Mildra stämningsmänniskan in-
ffis utveckling till en plikt-
® •

som känner sig som en lank
stora brödrakedjan, det är vad

. o Tjertzman-Ericson satt sig föie
(

roman Av gammal köpmans-
u ,nm i dagarna utkommit på
"t & Åkerlunds förlag. Författa-
Z har tecknat 1890-talets mänm-
L med säker hand. Gösta Brant

u 'i alla mött ute i livet, och många
känna kanske hans utvecklings-
frän mycket nära håll. Sigfrid

Kjiertz har i sin roman En flanör be-
rflat samma typ, men i Av gammal
imanssläkt är hjälten affärsman,

alltså till en brottning med
på ett helt annat sätt än

stadiekarlen i Siewertz' roman. Gösta
är en sympatisk företeelse även
svagheter och hans omgivning i
renska småstaden, där familjen
i generationer hört till pelarna,

iårVkildrats på ett pregnant sätt. Så-
jma typer, som den gamle Petter Za-

sin bistra gubbhumor växa
trän i den svenska skönlitterä¬

ra, Småstadens atmosfär är också
fkligt framställd utan överdrift, lik-
im Stockholms oroliga puls.
fi speja helt naturligt efter bokens
hinnofigurer för att se, om författa-
pan möjligen velat ge en skildring
it moderna unga kvinnor. Där finns
två, bägge andra plansfigurer, den ena
Gösta Brants hustru Lilian, den andra
tass syster Gunhild. Systern hör till
m humanitära arten, som skänker sin
ungdom åt det sociala arbetet och slu¬
ta som ägarinna av ett barnhem. Hon
är klok och sympatisk, gör icke väsen
ar sig, vare sig i livet eller romanen,

; är en kvinna, som vi alla kän-
, en av dessa nyttiga medbor-

garinnor, som i det tysta bereda vägen
reformer. Lilian är hennes

i, ytlig, egoistisk, med mycken
och en viss kultur, som icke
sig till den plats, där hennes
sitter. Författarinnan har vak-
för att göra henne överdrivet
isk, hon är hållningslös, dri-
strömmen, därför att hon tyc-

e| om att ha det bra och avskyr ful-
ii'°. '3r^s^ lustas liv betyder hon

i de avgörande ögonblicken är

det hos systern han får tröst. Hon
ger av sin rikedom, där den andra står
tomhänt.
Fastän ordet rösträtt icke ens finnes

nämnt i denna roman, som behandlar
en inre konflikt, framgår det dock all¬
deles tydligt i författarinnans skildring
av de bägge kvinnorna, vilken av dem
det är som är bärare av framtiden. Li¬
lian har en son, men hon lämnar ho¬
nom ifrån sig, då hemmet måste upp¬
lösas, den barnlösa Gunhild har hjär¬
ta för många fadet- och moderlösa
små och reder också med stadig
hand ut de trådar, som snärja hennes
bror i hans ensamhet. Den arbetande
kvinnan, den som lärt sig att se ut
över sina egna trånga gränser, hon är
den bästa, den modigaste och den livs¬
dugligaste, säger fru Hertzman-Eric-
son i sin vackra bok. Vad göres oss
mera vittne behov,

Elisabeth Krey.

JULIA SVEDELIUS: Röda Korset,
Människokärlekens fredstecken.
Norstedt & Söners förlag. 59 sid.
Pris 1 kr.

När dagspressen och bokhandeln
översvämmas av skildringar om de fa¬
sansfulla sår som världskriget föror¬
sakar, synes det som en ljusning när
man får i sin hand en bok, där det en¬
dast talas om att läka dessa sår. En
sådan bok har Julia Svedelius givit
oss med "Röda Korset, Människokär¬
lekens fredstecken", tillkommen med
tanke på den stora omorganisation, som
nu i höst försiggår inom den svenska
Röda korsföreningen. Författarinnan
nöjer sig ej med att i korta drag skil¬
dra de svenska föreningarnas verksam¬
het från deras begynnelse, utan inleder
denna redogörelse med några ord om
det internationella Röda korsets stif¬
tare, Henry Dunant.
Sverige var ju ett av de första län¬

der, som anslöt sig till den s. k. Gené-
vekonventionen. Men det blev snart
uppenbart, att utan kvinnornas aktiva
deltagande i Röda korsarbetet, kunde
den önskade effektiviteten ej vinnas.
På hösten 1865 samlades också på
Drottningholm hos änkedrottning Jo¬
sefina några intresserade kvinnor,
bland dem hovfröken von Heijne (se¬
nare fru Lotten Edholm) och fru So¬
phie Adlersparre (Esseide). Den ar¬
betsgrupp som på deras initiativ bilda¬

des, benämndes först Fruntimmersför¬
eningen, sedan Damkommittén, och åt¬
njöt i början penningunderstöd av den
manliga Röda korsföreningen. Från
denna kommitté utgick sedan förslaget
till ett Röda korsets sjuksköterskehem,
bildandet av lokalföreningar i landsor¬
ten och anskaffandet av sjukvårds¬
plagg.
Sedan 1906 års omorganisation har

ett centralråd, med prins Carl som ord¬
förande, stått i spetsen för de svenska
röda korsföreningarna. Kvinnoförenin¬
gens arbete, som i flera år letts av fru
L. Dyrssen, har så småningom utvid¬
gats, och efter mottagandet av ett stats¬
anslag har även anordnandet av sjuk¬
hus kommit på dess lott.
Författarinnan skildrar utförligt rö¬

da korssysterns verksamhet i krig och
fred och omnämner hennes utsändande
till Balkankriget 1912. Men här må
dock påpekas, att redan under kriget
mellan Grekland och Turkiet sändes
röda korssystrar till fronten på den
svenska föreningens bekostnad.
En gren av den kvinnliga Röda kors¬

föreningens verksamhet, som särskilt
ligger författarinnan om hjärtat, är in¬
förandet av dess arbete i folkskolorna,
över 500 skolor ha också under de
sista åren upptagit ett sådant arbete.
Kommunerna ha anslagit medel till in¬
köp av material. Socknarna förfoga
också i fredstid över det förråd som

åstadkommes. För övrigt har ju Röda
korsets förråd utlånats till hembygds¬
fester, skolresor, skyttefester, sommar¬
kolonier m. m.

När nu Svenska Röda korset efter
sammanslutningen med Drottning So¬
fias förening framgår ur en ny genom¬
gripande omorganisation, kan dess
kvinnoförening se tillbaka på ett ener¬
giskt och hängivet arbete från Frun¬
timmersföreningens dagar till den nu¬
varande stora sammanslutningen av
över 30,000 medlemmar. Helt naturligt
är det denna del av Röda korsarbetet,
som författarinnan behandlar utförli¬
gast.
Boken avslutas med en gripande

skildring av invalidtransporterna i
somras över Torne älv. Detta lilla ka¬
pitel, vari Röda korset välsignas av tu¬
sentals olyckliga, är ägnat att klargö¬
ra för en var, att Röda korsarbetet yt¬
terst har till uppgift att förbrödra
världen, att visa kärlek och barmhär¬
tighet inot alla.

Louise Stenbock,
f. Mörner.

femtioårsminnet av Fred¬
rika Bremers död.

jjyfosnatten kommer en stämnings-
J midnattsvaka att äga rum i Musi-* akademien stora sal för att

ighalla halvsekelminnet av Fre-
^em®rs död. Festen, som anord-
J n rec*rika~Bremer-Förbundet,

• saKert att motsvara även högt
«adenoKVa?-tningar' och det omväx-
SratHs Tlglla Programmet borgar
ieltaea i jmailga kvinnor som möjligt
VewTnna mionesfest. Fru Agda
talet och ri°mi^er a^ hålla inlednings-fffljer en av Lotten

läst a, t minnesteckning,
" SÄ* -d* Plomgren.fe Alice ToIlgan' so.m arrangeras av
°eh unnt«ene^' blir myckel rikhal-

dtörer jv, \ saa£er av äldre kompo-
19l5~iQiR gtn dikt» Midnatts-
%es av ' f!L ydä Wahlström,ht- Festl ^en Maria Schild-

|-avärderadp as med aG sam-
r,mn?rerskan av F,eSpelf?ka uppläserdelbart dä™* i?,r.a Johansson, och
JSvackra dikf J Jer Fredrika Bre-ha' Äreonsoloch Afton-
]• dungen av r&C- av Alice Tegnér
fre annons BranzelLSressenns kommer att inflyta i

Sas*ÜB!MSaBS3

Troll och människor
och rösträtt.

I Selma Lagerlöfs nyligen på Bonni¬
ers förlag utgivna novellsamling Troll
och Människor, som rymmer så mycket
av de egenskaper man lärt sig älska
och beundra hos författarinnan, den
visionära blicken och den oförbränne-
liga tron på det evigt goda i människo¬
själen, återfinner man med glädje det
tal Selma Lagerlöf höll vid rösträtts¬
kongressen i Stockholm sommaren 1911,
och som i form av broschyr utkommit
under namnet Hem och Stat. Det har
emellertid mest varit bland rösträttsin-
tresserade kvinnor den lilla broschyren
varit spridd, men då den nu intagits i
Selma Lagerlöfs julbok, kan man hop¬
pas, att hennes varma, väckande ord
och hennes tro på kvinnorösträttens
berättigande kommer att spridas till de
många tusen hemmen i Sverige och
verka med kraften av den entusiasm
och övertygelse, som inspirerat dess
författarinna.

Rösträttsintresse trots kriget.
På inbjudan av rösträttsorganisatio¬

nerna i Österrike och Ungern har
borgmästare Lindhagen avrest till
Wien och Budapest, för att hålla före¬
drag över ämnet Kvinnan och politi¬
ken.

Haagkongressens rapport.
För alla dem, som med intresse följt

Kvinnokongressen i Haag i våras och
det arbete, som på dess initiativ ut¬
förts i så många länder, finnes nu ett
utmärkt tillfälle att genom den ovan¬
ligt intressanta och rikhaltiga, officiel¬
la rapporten få en klar bild av det hela.
Kongressens förhistoria, tillkomst, för¬
handlingar och riktlinjer behandlas ut¬
förligt på tyska, franska och engelska,
och många sidor av den värdefulla bo¬
ken upptagas av de hälsningar i form
av manifest, telegram och brev, som
kommo till kongressen från alla delar
av världen. Brev från Selma Lagerlöf,
Ellen Key, mrs Chapman Catt, Mar-
chioness of Aberdeen m. fl. ha införts
in extenso. Bland illustrationernamöter
oss på första sidan presidentens, Jane
Addams, välkända drag, hennes goda
och kloka blick ger en påminnelse om
den anda, som vilade över hela kon¬
gressen. Bilder finnas också av både
den belgiska och den svenska gruppen,
av de ledande från varje land m. fl.
Rapporten är överskådligt uppställd,

väl redigerad och med sitt ^mången
gång gripande innehåll är den ej bara
en historik över denna kvinnokongress,
utan ett historiskt dokument av stort
värde för alla dem, som taga del i ti¬
dens stora händelser, och den borde ej
saknas i något bibliotek.

FILMS.

I högkvarteret för rösträttskampanjen i
New York kom man en dag underfund med,
att det skulle vara bra att ha en auto¬
mobil för att föra omkring talare och för
distribuering av rösträttslitteratur. Man
satte upp ett anslag i porten, och redan
första dagen inflöt 100 dollars. På fyra
dagar hade den erforderliga summan in¬
flutit och på den femte stod "rösträtten*
flygande", dekorerad med rösträttsflaggor
och affischer utanför högkvarterets port,
färdig för sin första expedition.

Dagen efter valen i Förenta Staterna fick
redaktören för The Woman's Journal av

okänd givarinna mottaga en check på tusen
dollars som uppmuntran att fortsätta agi¬
tationen för kvinnorösträtten. Tusentals
kvinnor äro behärskade av samma känsla
och lämna bidrag i den mån de kunna.
Kvinnorösträtten kan uthärda vinterstor¬
marna och bli översnöad hur många gånger
som helst, den skall alltid uppstå frisk och
livskraftig som vårblommorna.

I en stad i Amerika hade antirösträtts-
kvinnorna satt upp ett stånd med antiröst-
rättslitteratur. En man gick förbi. "Vi
anse, att kvinnans plats är i hemmet",
ropade en och räckte fram några flygblad.
Mannen stannade och betraktade henne un¬

der tystnad. Hon kom närmare med sina
flygblad och upprepade med ännu högre
röst: "Vi anse att kvinnans plats är i hem¬
met." — "I så fall, min fru, varför är Ni
inte hemma?" frågade mannen.

1751 skrev en engelsk kvinna under pseu¬
donymen "Sophia": "Varför behöva kvin¬
norna inga kunskaper? Därför att de icke
ha någon del i allmänna angelägenheter.
Varför ha de icke någon del i allmänna an¬

gelägenheter? Därför att de icke ha några
kunskaper." — "På samma sätt", framhål¬
ler en engelsk rösträttskvinna, "kunna vi
nu säga: varför nekas kvinnorna rösträtt?
Därför att de icke visa något intresse för
eller ha någon erfarenhet av allmänna an¬

gelägenheter. Varför visa de icke något in¬
tresse för eller ha de icke någon erfaren¬
het av allmänna angelägenheter? Därför
att de nekas rösträtt."

Av stor betydelse för den ryska kvinno¬
rörelsen är den ryska dumans antagande
av ecklesiastikministerns förslag om att
kvinnor måtte få tillträde till vissa högsko¬
lor. Då genom kriget utövningen av åt¬
skilliga yrken betydligt minskats, tillåtas
kvinnor numera att studera juridik, medi¬
cin och vetenskap. Intill nu ha kvinnor¬
nas möjligheter till bildning varit mycket
kringskurna, och praktiskt sett ha såväl
högskolor som universitetet varit stängda
för dem, på några få undantag när.

Till och med i Turkiet börjar man nu att
få ögonen öppna för betydelsen av kvin¬
nornas arbete i krigstid, 'il en artikel i en

turkisk tidning redogöres för kvinnornas
insatser på olika områden, och författaren
försäkrar, att det icke skall dröja länge,
innan de turkiska kvinnorna skola göra
lika mycket nytta som kvinnorna i andra
länder. "Om vi icke önska förhala den re¬

volution i vårt sociala liv, som måste kom¬
ma", så slutar artikeln, "så få vi icke låta
detta tillfälle gå oss förbi. Vi måste på allt
sätt hjälpa våra kvinnor; tillsammans med
dem skola vi gå framåt, härpå beror den
sanna sociala välfärden."

Ett begränsat antal ex. finnas till salu
å kr. 2.50 på Rösträttsbyrån, 6 Lästma-
karegatan, Stockholm, då dessa taga
slut rekvireras genast fler. På samma
ställe finnes även en klart och över¬
skådligt uppställd liten Minneslista å
10 öre, avsedd för spridning i större
skala och kallad "Några fakta om
Kvinnornas Fredsarbete under världs¬
kriget" och utgiven av Svenska Sektio¬
nen av International Committee of Wo-
men for Permanent Peace.

E. W .P.
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Moderata kvinnoförbundet
och rösträtten.

I det program för Moderata kvinno¬
förbundets verksamhet, som genom
pressen kommit till allmänhetens kän¬
nedom, heter det: Till frågan om kvin¬
nans politiska rösträtt förhåller sig
förbundet neutralt.
Frånsett det orimliga för en politisk

organisation att staüa sig neutral till
förvärvandet av det enda vapen som

galler, då det är fråga om uppnåendet
av de mål den uppsatt som sina, och
till vilka enligt samma program också
hor att vid politiska och kommunala
val "medverka till att kunskapsrika,
fosterlandsälskande män och kvinnor
utses att omhanuerhava landets och
folkets intressen", ar det ur rosträtts-
kvinnosynpunkt teoretiskt intet att an-
marka mot, att förbundet ställer sig
neurait till rösträttsfrågan. Detta be¬
visas bast darav, att förbundet inom
sig sluter medlemmar, som också till¬
hora rösträttsrörelsen, bland dem för¬
bundets ordförande, fru von Ecker-
niann, iikaval som det hyser medlem¬
mar, som äro motståndare eller stalla
sig likgiltiga till frågan om kvinnans
politiska rostratt. Denna omständig¬
het borde ju i sig själv utgöra en ga¬
ranti for, att den neutralitet förbundet
ofncielit proklamerar, efterieves i verk¬
ligheten.
xitt så icke är förhållandet, framgår

emellertid, av vad som gång efter an¬
nan framkommer vid möten anordnade
av Moderata kvinnoförbundet. De obe¬
härskade utfall mot rösträttsrörelsen,
som nyligen agde rum pä ett mote i
Stockholm utan någon som helst pro¬
test från ledningens sida, är Köstrått
for Kvinnors lasare väl bekant. 1 da¬
gens nummer linnes införd en "Öppen
fråga", som ger en foreställning om
hur förpliktelserna mot förbundets pro¬
gram uppfattats av én av dem, som ute
i landsorten fora förbundets talan. En
annan talarinna, också utsänd av Mo¬

derata kvinnoförbundet, har nyligen på
ett möte i Växjö enligt referat i Små¬
landsposten, som tidningen själv för¬
klarat vara "kortfattat men korrekt",
yttrat, att
"de proportionella valens skärpta parti¬

motsättningar hade givit högerns kvinnor en
känsla av hemlöshet, och sedan föreningen
för den kvinnliga politiska rösträtten dra¬
gits allt mer och mer åt vänster, skedde på
Staaffska ministärens tid händelser, som
drevo högerns, d. v. s. de moderata kvin¬
norna, nr sagda förening. En gängse men
felaktig tro vore, att Sveriges moderata
kvinnoförbund startades på kvinnliga röst¬
rättsfrågans grundval. Förbundet har med
densamma intet att skaffa, den är en histo¬
ria för sig, vilken, som sagt, ställts utan¬
för förbundets program."
Vad menar friherrinnan Rappe med

att i detta sammanhang framdraga
den Staaffska ministären, och vilka
händelser är det, som här åsyftas? De
händelser under den Staaffska rege¬
ringens tid, som voro av intresse för
rösträttsföreningen, och kunna ställas
tillsammans med denna, voro den
kungl. propositionen om rösträtt för
kvinnor 1912 och löftet i konungens
trontal om en förnyad kungl. proposi¬
tion 1914, händelser, som sannerligen
icke voro ägnade att driva någon röst¬
rättskvinna, av vad färg hon vara må,
ur föreningen och därigenom svika
kvinnornas stora sak.
Det är sant, att de proportionella va¬

len skärpt partimotsättningarna, och
att den kommunala rösträtten tvungit
kvinnorna att "ta parti", redan innan
de vunnit politisk myndighet, men det¬
ta bör icke hindra någon kvinna av nå¬
got parti att tillhöra rösträttsförenin¬
gen, vars stora förtjänst det allid va¬
rit, att den förenar kvinnor ur alla par¬
tiet .

N:r2(

-~ht flif i—um—inrra!

Vid stadsfullmäktigval i Köping och Lu¬
leå hava kvinnorna gått fram med egna

listor, och på vardera stället har en kvinna
blivit vald.

Akademiskt bildade kvinnors för¬
ening har nyligen till Kungl. Maj:t in¬
lämnat en skrivelse för att bemöta Lä¬
roverksöverstyrelsens yttrande med an¬
ledning av Lärarelönenämndens för¬
slag. Efter en utförligare motivering
sammanfattar föreningen sin hemstäl¬
lan sålunda:
"Av vad ovan sagts framgår alltså
att Överstyrelsens förslag, att kvin¬

nors behörighet till lararbefattningar
vid gosslaroverk bor begränsas till ad¬
junktsbefattningar med huvudsaklig
tjänstgöring i ue tre första klasserna,
grunuar sig förnämligast på
anonyma meddelanden från Dan¬

mark, vilka på grund av sin anonymi¬
tet icke bora tillmätas någon betydelse
och
enstaka mindre goda erfarenheter

angaenue ett fåtal kvinnliga amnesla-
rare vid läroverk för gossar,
att Överstyrelsen underlåtit att be¬

gagna sig av de betydligt mera omfat-
tanue erfarenheter, som kunna hamtas
frän de läroverk, vid vilka kvinnor ge¬
nomgått provärskurs,
att Överstyrelsens förslag icke står i

överensstämmelse med inneborden av

1909 års grundlagsändring,
att forslaget dessutom i och för sig

är sådant, att därest det vunne stats¬
makternas bifall, ingen säkerhet där¬
med vore given, att kvinnor Unge möj¬
lighet att söka iararbefattningar vid
lartiverk för gossar, samt
att Överstyrelsen avstyrker kvinnors

behörighet till vissa rektorsbefattnin¬
gar, oaktat en omfattande erfarenhet
visar, att kvinnor med framgång kun¬
na sköta likartade befattningar.
Med stöd av det ovan anförda anhål¬

la vi i underdånighet, att Eders Kungl.
Maj:t icke måtte lagga överstyrelsens
nu foreliggande förslag, utan Lararelö-
nenamnuens i dess den 31 oktober 1914
avgivna betänkande framlagda förslag
i vad det rör de tjänster, i vilka kvin¬

na må vinna anställning- 1111 ,

framställning till Riksdagen^?1
om de grunder, med tillämpning aSka infödda svenska kvinnor niA
na utnämnas och befordras tili v

befattningar vid rikets
verk och Högre lärarhaesemiiaS
De flesta av de anmärkn™,, .

föreningen här gör mot överstniwyttrande, hava redan förut lJ?'
denna tidning. Men vad som verkhade undgått oss är Överstyrelsensginella tilltag att begagna anonv»källor, som den inte med godo kan!att framlägga, överstyrelsen har näligen tagit sig till att från Danmark iferera en del omdömen, fördelaktiioch mindre fördelaktiga, samt dive!
prat, och sammanfattar sitt sink
döme av erfarenheterna från Danmiså, att man bör vara mycket försiks,med att låta lärarinnor läsa med
jungar över fjortonårsåldern i
verk avsedda uteslutande för go:
Någon bilaga, utvisande från vi
källa överstyrelsen öst sin visdom
följer icke skrivelsen. Detta är så njj
ket märkvärdigare, som överstyrel¬
sen själv anfört i sin skrivelse, att lä¬
rarinnor i Danmark varit verksam
under en följd av år vid en del under
statsinspektion stående läroverk I
gossar. Det borde således inte
rit svårt att anhålla om ett
tyg, som vederbörande ville
Akademiskt bildade kvinnors föreninj
har nu vänt sig till Undervisnings®
spektören för dessa skolor, profei
S. L. Tuxen, och av honom fått ett ytt¬
rande, som bifogats skrivelsen, ock va¬
ri han kommer till ett annat resultat ä:
Överstyrelsen. Efter det att han påpe¬
kat, att erfarenheterna om kvinnornas
undervisning på gymnasialstadiet i®
nu ej är så stor, säger han, att k
"med stor Fortröstning ser en Fremtia
iMöde, hvor de sikkert vil vokse i Tai
som i Betydning".

En byas tili ben själiska skönheten.
KABXNDRANATH TAGORE: Chitra.

Norstedt & Böners forlag. 63 sid.
Pris kr. 1: 75.

"Giv mig något att gripa om,

något som varar längre än lust."

Konungadottern Chiträ har av sin
fader, när det ej förunnats honom att
äga söner, uppfostrats som en gosse.
Hon är ej skön, men hon är smidig och
stark, modig och tapper. Hennes musk¬
ler ha härdats genom flitig skjutning,
hennes ärelystnad är en ynglings, när
hon i skogen jagar fram på sin häst
efter villebråd.
Då möter hon en dag Arjuna, som

avlagt ett löfte att i tolv år leva som
eremit i Shivas ensliga skogshelgedom.
1 det ögonblicföet vaknar kvinnan in¬
om henne, mannen har kommit, som
helt fyller hennes hjärta, och hon kas¬
tar av sin gossedräkt och uppsöker ho¬
nom, klädd i smycken och kvinno¬
kläder.
Ovan som hon är att dölja sina käns¬

lor, biktar hon sin kärlek för honom,
men hon gör intet intryck på honom.
Han avvisar henne med sitt löfte att
leva ogift, och hon grips av bitterhet
och sorg. Ack, hon kan skicka sin pil
genom varje sköld, men ej genom sin
hjältes hjärta! Hon äger ej den skön¬
het, som är "de svagas styrka" och den
tjusning, som är "den obeväpnade ban¬
dens vapen", och som kommer mäns
vilja att smälta som vax.
Hon anropar då Madana, kärlekens

gud, om att giva henne kroppens full¬
komliga skönhet, om också blott för en

dag, hon vill bli lika oemotståndligt
skön som kärlekens plötsliga blomning
i hennes eget hjärta.
Hennes bön blir hörd, ej blott för en

dag utan för ett helt år. Arjuna blir
tjusad och glömmer sitt löfte inför den

skönaste kvinna han sett. Men mitt un¬
der karlekens berusning känner Chitra
ångest och oro i sitt bjärta. Det är ju
blott för hennes förklädnad, för krop¬
pens skönhet, inte for hennes sanna
jag, som hennes hjälte givit sitt löfte
som pris.
Kan detta vara kärlek? Men förvisso

kan det ej vara mannens högsta hyll¬
ning till kvinnan —? Och hennes lust
bytes i sorg över att den gåva guden
förlänat henne, den blomlika skönhet,
som gör henne så fullkomlig i hennes
älskades ögon, bländar hans blick för
andens eviga ljus.
Så kommer den stund hon mellan

hopp och fruktan anat. Hennes älska¬
de börjar att själ4 tröttna på detta dö¬
vande sinnenas rus, detta vin, som han
ända till övermättnad druckit.
— Giv mig något, som varar längre

än lust, ber han — något som varar
också i nöd, giv mig ditt innersta jag.
Han längtar åter till dag och gär¬

ning, och Chitra förstår vad som för¬
siggår inom honom. Hon vet, att hen¬
nes skönhets makt ej är nog för att
hålla honom kvar, och likväl bävar hon
för den stund, när den skall vara för¬
bi. Och när han en dag börjar att tala
om prinsessan Chitra, henne, den okän¬
da, vars rykte nått honom, och som
prisas "som en man i tapperhet och en
kvinna i ömhet", svarar hon:
— Ack, vad gagn har väl denna prin¬

sessa Chitra av sin lärdom och sina
hjältebedrifter? Om du mötte henne
vid stigen i skogen, skulle du gå förbi
henne utan att ägna henne en blick.
Och skulle det väl behaga din krigare¬
själ, att nattens leksak hoppades bli
dina dagars kamrat? Skulle jag väl
med gillande ses av en man, om jag
reste mig rak och stark med ett modigt
hjärta, föraktande alla den snärjande
svaghetens konster och knep?
Året är förbi, provet kommer. Chitra

mister sin underbara skönbets glans
och uppträder i sin rätta gestalt inför
sin älskade. Vad hon nu bjuder honom
är sin personlighet, sin friborna själ,
ett hjärta tillhörande en dotter av jor¬
den, men där kärleken framväxer "strä¬
vande emot evigt liv".
Hon säger: "Om du värdigas taga

mig till din sida, där din djärva väg
går fram mellan faror, om du låter mig
bära del i din levnads viktiga värv, då
skall du känna mitt sanna jag. Om ditt
barn, som jag bär i mitt liv, blir en
son, skall jag fostra honom att bli en
andra Arjuna och, när tiden är kom¬
men, sända dig honom; då till sist skall
du verkligen känna mig. Nu kan jag
endast giva dig Chitra, en konungs
dotter."
Arjuna, han, vars blomsterdyrkan nu

är slut, svarar: "Älskade, mitt liv är
fyllt."
Så slutar denna dikt, en österlän-

nings hymn till den själiska skönheten,
till personligheten hos kvinnan.
I tankegången torde Tagore kanske

vara påverkad av Västerlandet och
dess kvinnor, i formen, i språkets sub¬
lima skönhet, förblir han ända in i
svensk översättning drömlandets son,
"en infödd av Indialand". Men vad som

starkast klingar genom dikten, förblir
ändå rösten av en människa, en för¬
djupad, mild och rättvis människa.
Jämförd med österns kvinnor, har ju

kvinnan i Västerlandet, och i synnerhet
i de nordiska länderna, intagit en be¬
nådad ställning, men likväl vore det
ett misstag att tro, att den uppfattnin¬
gen nu är alldeles övervunnen hos oss,
att personlighet och intelligens hos en
kvinna äro av ondo. Ditåt sikta de ut¬
fall, som ej så sällan göras från man¬
ligt håll mot kvinnornas vilja att göra
sin insats för mänskligheten också
utom hemmets väggar. Och den unge
mannen finns verkligen, som själv ut¬

rustad med gåvor att göra sig
i livet med öppenhjärtig egoism för-
klarar, att han ej vill ha en intelligent
hustru att sköta.
Tagore är både för rättvis och foi

sublim i sin uppfattning av kvinnosa-
ken för att han skulle kunna stå afr
nat än främmande för det ytliga °c
småsinnade i striden mellan konea.
Denna strid, där kvinnans arbete fl
att utveckla sig till människa och pen
sonlighet, sett genom mannens ögoV
ofta förefaller som en för ne »
kvinnlighet missklädande maktlys
och benägenhet för käbbel.
När Arjuna anar detta nya y',

värde, som skall uppenbara sig o
nom, känner han sig som en \an
som om natten kommit till en
mande stad. "Väntansfullt lang
efter gryningen, som skall roja ^
nom alla de nya undren. ^
säger lika ödmjukt som vacke , ^
"är en levnads möda att gor
na jag känt och skattat.
Tagore har avlyssnat karies ^

lan man och kvinna, den toner".
ningen i en enkel visas få , ^
Och så har han, sonen av ett >
kvinnan anses vara slvap ^ vara
allt till mannens egendom, u ^
hans leksak och lust, gjäJfnlls
som närmar sig Ellen -K
ideal och Nietzsches sublima &
i förkunnelsen infor a

^ ^ h5gre
fackla vare det att lys

"Sftm sist har den-
mare varmt och vacke yjghetecs
kärlekens lycka me |ntill
krav. Arjuna säger- - >
närmare du oupphinneligm
åt mig med namnets, ^
tens band. Låt mitt meJ
från alla sidor, leva sam»»»
karlekens trygghri o
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besynnerliga i fttt citaten fiån
iCråark voro anonyma påpekades av

Anna Sörensen vid läroverks-
taremötet i Jönköping i somras, och
»överdirektör A. Falk svängde sig då

obehaget att inför den närva-
ecklesiastikministern och läro-

rérkalärarne stå som anonym aijgiva-
att säga, att den, som var in-
av saken, kunde få ta del av

inginalhandlingarna i Stockholm. Men
Akademiskt bildade kvinnors för-
g på grund av detta löfte begärde
få ta avskrift av dem, hade hr

överdirektören tyvärr ändrat mening.
voro privatbrev och kun¬

de ej förevisas, det gick inte ens an att
vem som var författaren —

nu detta berodde på, att for¬
ten inte ville stå för vad han sagt,
ler att överstyrelsen citerat författa¬
rn på ett sådant sätt, att det var bäst
Sr överstyrelsen att icke framvisa ori-
isalen eller på ännu någon orsak,
ii stå således inför det faktum, att
ikngl. Överstyrelse funnit tillstän¬
gt, att i ett offentligt yttrande söka
mtkkliggöra och nedsätta en aktad
kmmekår i ett grannland på grund
mmyma angivelser, som ingen vill

if.
ma nya form för nordisk samver¬

kar verkligen inte att rekommende¬
ra. Hur skulle det låta i Sverige, om
feta myndigheter följde överstyrel-

illustra exempel och tilläventyrs
det även mot män.
t ex. i ett officiellt yttrande

statsinspektionen över skolorna i
skulle stå, att erfarenheterna

Sveriges flickskolor ge vid han-
att man bör vara mycket försik-

att låta lärare undervisa flic-
Jn» fjortonårsåldern, emedan det-

ger anledning till flirt, vad skul¬
le lärare i våra flickskolor, som

»u vi? samvetsgrant, säga om nå-
uÄ oeh va(l skulle de tycka, om
J därtill sedan förklarades, att "erfa-
;j.erna kommit den officiella in-

del §'enom privatbrev,kunde offentliggöras."
Ä?6n ,äl' emellertid endast i stil»styrelsens sätt även i andra
åola fr 'eX" ? de* en en(la privat
-■ r gossar i Sverige, där kvin-

sdjunktskompetens undervi-
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ierc- iJ^na®lalstadiet, nämligen
'■'iLärprai • s rektor hade re-
Mde *nn, oaenamnden begärt ett ytt-
'-fvisninp. , !ynnade i» att deras "un-WngånJ v™*8 med all önskvärd
ffmnasipf" a lnom nederskolan och
Mast an ..preisen omnämner
Si K..inty8 från Lundsberg
®{,1I1en akt,! 0üenälnndens betänkan-
^r omta]a s!8' n°Sa att citera det
kt uppehåll! j det. innehåller. Där-
!, yttrande ! i? dess längre vid^ beskowska ^ktor Sam Jansson
f"101. som Hr ? an> äär några lära-
i8%etens iimi! någon akademisk
, tta yttranri r7lsa^ Pä uederstadiet.h ^kommtt ,dessntom förmod-"eß hetsiga aeit ?l Påverkan avShiU beflr! <?ü' som från en del
^ärarne att Ih 1 Våras för att för'S?ning vid r-ra Slg mot kvinnorsfedet blivit la/°verken' ty, sedan
fe., tvungen att • aid\ kar rektorn
fatt! med en ™ i läroverks-
ui !%a sknvelse för att

Han hade
1 '1 overensstämmel-

se med de resultat, som man ville kom¬
ma till, talat om att lärarinnornas
svaghet "bestod i fysisk svaghet, vil¬
ken starkare framträder vid undervis¬
ningen högre upp", och nu måste han
inför Läroverksstyrelsen intyga
"dels att jag icke velat säga att lära¬

rinnornas tjänstgöring i 4:de klassen
varit mindre god än i de övriga klas¬
serna,

dels ock att mina yttranden om den
fysiska svagheten icke föranletts av
att lärarinnorna i '3:dje och 4:de klas¬
serna behöft sjukpermission."
Han vidgår, att hans uttalanden en¬

dast voro "uttryck för personliga far¬
hågor", d. v. s. löst prat i stället för er¬
farenhetsrön. Hälsotillståndet har hos
Beskowska skolans lärarinnor under
hela tiden varit gott, intygas nu, sedan
Överstyrelsen redan gått till kungs med
deras fysiska svaghet och rapporterat
"att förmågan att framtvinga fasta
konturer i kunskaperna ofta skett på
bekostnad av lärarinnornas hälsa och
krafter".

Det är för resten fiere rektorer än hr
Jansson, som komma med "farhågor"
i stället för erfarenhetsrön. Rektor J.
Kjederkvist vid Norra Latinläroverket
i Stockholm anser sig icke kunna grun¬
da sitt omdöme om kvinnornas lämp¬
lighet som lärare på den erfarenhet
han har om provkandidaterna, och
några kvinnliga extralärare har han
inte haft. Men på grund av den erfa¬
renhet han således icke har, kommer
han med ett yttrande om sina farhå¬
gor. Den originellaste låter så här:
"att gossar i en viss ålder distraheras
av att undervisas av en ung dam, hon
är ju visserligen äldre än de, men skol¬
ynglingar svärma som bekant gärna
för dem av det motsatta könet, som
äro äldre än de själva. Detta förhål¬
lande kan ju för många synas nog så
oskyldigt, men det bottnar i sexual-
psykologiska spörsmål, som i detta
sammanhang icke alls, eller icke till¬
räckligt, beaktats. Särskilda sakkunni¬
ga höra höras i denna fråga." T. o. m.
överstyrelsen fann icke detta uttalande
lämpligt att citera, och har icke låtit
tillkalla några läkare för att undersö¬
ka ynglingarnas puls och hjärta, när
en ung dam sitter i katedern. Åtskilli¬
ga av rektorernas yttranden äro verk¬
ligen sådana, att man får förlåta de
akademiska kvinnorna, om de inte kän¬
na sig överväldigade av den manliga
intelligensen hos sina blivande kolle¬
ger, då de läsa dem.
Det hela är en vacker illustration till

den nu modärna manliga renässansen.
Kvinnorna skola nedsättas och drivas
tillbaka på arbetsmarknaden med vad
medel som helst. Resultatet är således
klart på förhand, och man tar med,
vad som passar till detta i "utrednin¬
gen", utelämnar det övriga och inhöl¬
jer det hela i "personliga farhågor",
även om erfarenheten visat dem vara

oberättigade. Överstyrelsen samman¬
fattar det hela enligt samma princip.
Det skall bli intressant att se, vad

ecklesiastikministern skall göra för att
reda ut denna härva. Nog förefaller
det, som om det vore omöjligt för en
person, som är i besittning av någon
vetenskaplig skolning och objektivitet
— och det borde ju en professor vara
— att läsa överstyrelsens yttrande,
utan att vämjas vid dess partiskhet,

Från vår läsekrets.
Kära redaktion!

Icke utan ett förnyat litet stygn av obe¬
hag har undertecknad för andra gången i
Rösträtt för Kvinnor (numren 13 och 22)
läst en bit referat av mitt anförande vid
Huskvarnamötet, ur vilken åtminstone kan
utläsas en för mig alldeles främmande tan¬
ke, den nämligen, att endast underklassens
kvinnor behöva det obligatoriska "kvinno¬
året", att det endast bland dem brister i den
upplysning, den ansvarskänsla och den so¬

ciala överblick, som en ny tid kräver av

mödrar, medan det i alla dessa fall är väl
beställt med kvinnorna av den s. k. över¬
klassen.

Jag minnes nu ej så noga, hur mina ord
föllo, jag är synnerligen vänligt stämd
mot min referent (som säkert ser på de
sociala tingen just som jag) och mycket
villig tro, att jag talat dunkelt. Låt mig
därför här i vår tidning för säkerhets
skull betona, att enligt mitt förmenande
även kvinnorna av överklassen — ett syn¬
nerligen flytande begrepp! — oändligt väl
behöva ett kvinnoår och särskilt den öka¬
de ansvarskänsla och det vidgade sociala
perspektiv, som en sådan kvinnligt-med-
borgerlig högskolekurs, ordnad i rösträtts-
kvinnornas anda, skulle skänka. Måhända
är det blott en utopi att vänta sig, att kvin¬
norna genom någon slags uppfostran skola
kunna rustas till att upptaga en solidarisk,
energisk och »målmedveten kamp för folk¬
hälsan, men komma vi en gång fram dit,
så kunna icke kvinnor av något samhälls¬
lager undvaras i den kampen. Särskilt i
fråga om alkoholism och prostitution svara
vi kvinnor en för alla och alla för en.

Er

Gerda Hellberg.

Öppen fråga till ordföranden i
Moderata kvinnoförbundet.

Under ett föredrag i Falun den 6 de¬
cember förklarade fru Jeanna Nilsson
med stort eftertryck, att M. K. F. i frå¬
ga om kvinnans politiska rösträtt stäl¬
ler sig fullkomligt neutral, samt där¬
efter med ändå större emphasis, att
det vore en stor olycka, om kvinnan
finge politisk rösträtt nu. Underteck¬
nad bleve Eder synnerligen förbunden
för ett klart svar i denna tidning: Kan
en medlem av M. K. F. då tillhöra en

F. K. P. R., som arbetar för rösträttens
vinnande så snart som möjligt?

Vördsammast

Valborg Öländer,
ordf. i F. K. P. R. i Falun.

Kvinnor i hushållningssällskapen.
En avdelning av Älvsborgs läns hushåll¬

ningssällskaps förvaltningsutskott har ut¬
arbetat förslag till nya stadgar för sällska¬
pet. En av förändringarna däri är att även
kvinnor skulle vara valbara till ledamöter.

han må för övrigt personligen inta
vilken ställning som helst till frågan.
Lyckligtvis torde det vara omöjligt

att komma till riksdagen med ett lag¬
förslag, som grundar sig på en dylik
"utredning". Det blir nog bättre, att,
som Akademiskt bildade kvinnors för¬
ening begär, stöda propositionen på
Lärarelönenämndens betänkande. Rege¬
ringen torde väl knappast ens kunna
förevisa ett aktstycke sådant som över¬
styrelsens yttrande i dess nuvarande
skick för riksdagen. Åtminstone måste
den väl först infordra statistiken över
de kvinnliga provkandidaternas betyg
efter Akademiskt bildade kvinnors på¬
pekande och begära att få klarhet i ut¬
talandena från Danmark, överstyrel¬
sen borde vara glad att slippa undan
med en så lindrig bakläxa. Men låtsas
regeringen om ingenting, får man väl
hoppas, att bakläxan kommer från
riksdagen.

Gulli Petrivi.

GURLI HERTZMAN-ERICSON.

In SäiHiii! Höpmansslit.
Roman. Kr. 2: 75.

Pressomdömen: ■

"En allvarlig, väl lyckad -bok, som be¬
tecknar ett stort framsteg. Det är männi¬
skor man tror på, som man tycker leva i
verkligheten, ej endast i författarens inre."

Ellen Key.
"Interiörerna såväl från det engelska hu¬

set som från hemmet i den svenska kuststa¬
den, dit bokens hjälte förflyttas, ge full illu¬
sion; genom den något tunga stilen växa de
småningom upp helt levande för fantasien
med sin solida anda och inredning, sin nå¬
got mörka dagqr, det allvar som rikedom,
anseende och arbetets förpliktelser ge, sin
torra stämning och tryckande makt slutli¬
gen för den ungdom som vill ut och fått i
blodet en annan längtan än fäderna känt."

John Landquist i Dagens Nyheter.
"— — — en frappant kultiverad smak,

vårdad språkbehandling, en mjuk och fast
hand i skildringen. Av gammal köpmans¬
släkt bär upp titeln av roman, det är "nå¬
got att läsa", och man läser det med både
intresse och sympati".
Vera von Krcemer i Stockholms-Tidningen.
"Den nudagens kvinna, som förf. tecknat

i Gunhild, har all vår sympati och man
räcker henne välkomnande handen. Berät¬
telsen i sin helhet löper raskt, förf. ser,
tecknar bra, understundom till och med på¬
fallande väl."

Ellen Kleman i Hertha.

"Det är ett karaktärsproblem, som utgör
romanens röda tråd, och detta problem be¬
handlar förf. med en utomordentlig säker¬
het och talang."

Esq. i Hälsingborgs-Posten.
ÅHLÉN & ÅKERLUNDS BOKFÖRLAG.

PRESENTKORT
å Rösträtt för Kvinnor för dem, som vilja
giva bort tidningen i julklapp till vänner
och bekanta, kunqa rekvireras gratis och
portofritt från tidningens expedition, Läst-
makaregatan 6, Stockholm.
Prenumerationen verkställes av givaren

genom posten.

Jultoner.

Vita bandet har i år utsänt femte årgån¬
gen av Jultoner. Av det omväxlande och ge¬

digna innehållet framhålles särskilt en ut¬

omordentlig artikel av dr. Matti Helenius-
Seppälä om rusdrycksförbudet i Ryssland
och dess verkningar, vilka dr. Helenius stu¬
derat på ort och ställe, och en av miss Jes-
sie Ackermann angående kvinnornas sociala
arbete i Amerika. Dessutom finnes en läng¬
re skildring av Florence Nightingales liv
och verksamhet med ett porträtt av henne,
vilket, oss veterligt, ej förr publicerats i
Sverige. Fröken Amalia Björck, fru Henny
Widström och kapten Ernst Liljedahl bidra¬
ga med stämningsfulla dikter; för övrigt
innehåller tidningen berättelser m. m. Det
konstnärliga omslaget är tecknat av Fan¬
ny Brate och symboliserar tidningens namn.
Varje kvinna bör skaffa sig denna verkligt
goda jultidning, som säljes för det billiga
priset av 50 öre.

De lidande folken
är namnet på Morgonbris julnummer, soe
utgör ett värdefullt tillskott till årets pu
blikationer, fast dess stoff inte är hämta
från den traditionella jultexten. Redan ru
briken innebär vad det här är fråga or
och den fullständigas av bilden på titelbla
det, Två mödrar efter en målning av Fran
Paezke. Den duktiga och vakna tidninge:
har med omsorg och förståelse valt sitt ma
terial med text och bilder från de av kri
get hemsökta länderna, och bland dem sor

lämnat bidrag märkas Marika Stjernsted'
Anna Lindhagen, C. N. Carleson och d:
Erik Hedén. Genom sin gedigna halt oe
sina väl reproducerade bilder förtjänar tid
ningen den allra största spridning och pri
set är endast 15 öre.
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Alby F. K. P. E. hade fredagen den 26
november sitt sammanträde för hösten. Val
av centralstyrelsemedlem och centralsty¬
relsesuppleant företogs, varvid de förutva¬
rande återvaldes. En kommitté tillsattes
att samla prenumeranter å Rösträtt för
Kvinnor. Mötet avslutades med samkväm,
och aftonen förflöt under den angenämaste
stämning.
Arvika F. K. P. B. firade 10-årsdagen av

sin tillvaro med samkväm och tesupé, var¬
till ett 50-tal deltagare infunnit sig. Efter
unison sång talade ordföranden, fru Annie
Robsahm, om föreningsarbetet under de
gångna åren samt uppmanade till fortsatt
strävan, varefter rösträttsstandaret invig¬
des och E. Collins prolog upplästes. Fröken
Brita Crona ägnade i sitt tal en hyllning
och ett tack till Verkställande Utskottet
Länsförbundets ordförande, fru Gerda Hell¬
berg, samt f. d. och nuvarande styrelseleda¬
möter. Som en gärd av tacksamhet för allt
gott som kommit föreningen till del under
de gångna 10 åren av f. d. ordföranden, fru
Ida Nordström, överlämnades blommor och
till sekreteraren, fröken Elsa Nordström,
rösträttsmärket i guld för 10-årigt sällsport
nitiskt arbete till såväl Arvikaföreningens
som hela rösträttsarbetets bästa. Telegram
mottogos och avsändes, varefter supé intogs
under den gladaste stämning. Efter den¬
samma upplästes ett par bitar ur festskrif¬
ten till fru Ann Margret Holmgrens 60-års-
dag. Fru Gerda Hellberg höll ett formfull¬
ändat anförande, genomandat av beundran
för och tacksamhet mot fru Ann Margret
Holmgren, Arvikaföreningens stiftarinna,
och medlemmarna kände djupt saknaden
över att ej även få se fru Holmgren som
hedersgäst på jubileumsdagen. Fru Hell¬
berg yttrade också några minnesord om fru
Anna Wretman-Lindström, föreningens för¬
sta ordförande, som avled år 1909. Fröken
Ottilia Marin frambar Filipstadsföreningens
hälsning. Under hela festen rådde hög
stämning, där fanns icke modlöshet, utan
fastmer spordes frisk vilja att ta itu med
nästa decennium och förhoppning om att
rättvisa i sinom tid skall bliva kvinnorna
beskärd.

Askersunds F. K. P. R. hade måndagen
den 29 november ordinarie årsmöte. Till
ordförande omvaldes fröken N. Blidberg.
Samtliga styrelsemedlemmar och supplean¬
ter omvaldes, nämligen fröken Vilma Eriks¬
son, fru Vendia Löndborg, fru Jenny Söder-
stéen, fröken Jenny Karlsson, fröken Han¬
na Ljungqvist, fru Hedvig Vallerius, ordi¬
narie medlemmar; fröken Anna Lundgren
och fru Lucie Rudebeck, suppleanter. Till
centralstyrelsemedlem för 1916 utsågs frö¬
ken Nicoline Blidberg med fröken Vilma
Eriksson som suppleant.
Bollnäs' F. K. P. R. hade tisdagen den 23

november sitt höstsammanträde, varvid
bland andra ärenden även förekom val av

styrelse för det nya arbetsåret. Då tre
medlemmar i styrelsen undanbett sig åter-
val, nyvaldes i deras ställe: till ordförande
folkskollärarinnan Tekla Blomstrand, Väx-
bo, vice ordförande fru Gerda Rydén, kassa¬
förvaltare fru Brita Eriksson, samt åter¬
valdes till sekreterare fröken Emma Sten¬
bom, v. sekreterare lärarinnan fröken Estrid
Eriksson. Till föreningens representant i
centralstyrelsen återvaldes fru Wilhelmina
Hallenberg med fru Brita Eriksson och frö¬
ken Tekla Blomstrand som suppleanter.
Till revisorer återvaldes fru Josefine Wah-
lund och nyvaldes fru Anna Helin. Före¬
ningen framförde sitt tack till den avgåen¬
de ordföranden fru W. Hallenberg och kas¬
saförvaltaren fru Nancy Hamnstedt för allt
arbete och intresse de nedlagt i föreningens
tjänst, och med förhoppning att det ej
skulle vara förgäves, utan bära frukt. Fru
N. Hamnstedt återgav ett föredrag, hållet
av fröken Elsa Bengtson vid Vita Bandets
årsmöte 1913, dessutom lästes något ur ar¬
tikelserien. Förhandlingarna präglades av
entusiasm och beslutsamhet för den ge¬
mensamma saken.

Eksjö F. K. P. R. hade den 30 november
sitt höstmöte. Sedan ordföranden hälsat de
närvarande välkomna, förrättades val av
styrelse för år 1916, varvid den förra sty¬
relsen enhälligt omvaldes. Den har följan¬
de sammansättning: ordförande fru Hanna
Scharp, vice ordförande fröken Elsa Ek¬
blad, sekreterare fröken Maria Löfroth, vi¬
ce sekreterare fröken Gabriella Lemchen och
kassör fröken Anna Ohlin. Till central¬
styrelsemedlem omvaldes fröken Maria Löf¬
roth och till suppleant fru Hanna Scharp.
Till revisorer utsågos fröken Hilda Svens¬
son och fröken Elisabet Andersson samt till
revisorsuppleanter fröknarna Emelie Wess-
man och Emma Lambére. Ordföranden
fick av föreningen i uppdrag att till frö¬
ken Signe Widell framföra dess tacksamhet
för hennes godhet att skänka föreningen

a Arbetet ute i !landlet a

halva nettobehållningen av en aftonunder¬
hållning i Eksjö. Sedan övriga förenings¬
angelägenheter avgjorts, avslutades mötet
med ett angenämt samkväm.
Falu F. K. P. R. hade den 3 december or¬

dinarie sammanträde, varvid till styrelse¬
medlem i stället för fru Siri Bohm, som un¬
danbett sig återval, utsågs fil. kand. fru
Elin Söderquist. Centralstyrelsesuppleant i
stället för fröken V. Öländer blev fröken E.
Lundwall. Föreningen godkände styrelsens
förslag om en uttaxering av 25 öre pr med¬
lem samt beslöt att instämma i Uppropet
för varaktig fred. Med anledning av en no¬
tis i stadens högertidning, att fröken Edith
Kindvall å Stadshotellet hållit föredrag för
ett 30-tal särskilt inbjudna damer, vilka be¬
slutat bilda en "moderat kvinnoklubb" och
tillsatt en interimstyrelse av fyra damer,
om vilkas namn redaktören, som tillika är
ordförande i Borgerliga valmansföreningen,
på förfrågan förklarat sig inte vilja lämna
upplysning, meddelade ordföranden, vad
som blivit känt om den antirösträttsagita-
tion, med bland andra fröken K. som rese¬
talare, som utgår från Allmänna valmans-
förbundet. Artikeln "Kvinnor, som gå bak¬
länges", ur Rösträtt för Kvinnor upplästes
i sammanhang därmed. Efter förhandlin¬
garnas slut vidtog samkväm i Stadshotel¬
lets nyrestaurerade festvåning, varvid d:r
K. E. Forsslund höll ett vältaligt, av sym¬
patiskt förstående präglat föredrag om
Bruno Liljefors konst, beledsagat av ut¬
märkta skioptikonbilder. Under supén tala¬
de ordföranden för d:r F. och tackade ho¬
nom för de rika insatser han gjort för be¬
varandet av skönhets-, natur- och kultur¬
värden, såväl inom Dalarna som i den gam¬
la gruvstaden, samt först och sist för de
poetiska bilder, som han givit i sina skild¬
ringar av ett idylliskt och idealiskt hem.
I sitt hälsningstal erinrade ordföranden om
att Falu rösträttsförening nu ägt bestånd
i 10 år och gjorde en jämförelse mellan den
hoppfulla stämning, som rådde vid förenin¬
gens startande, innan partierna blivit så
fientligt avgränsade som nu, och segern
tycktes vinka så nära, och de motigheter,
som sedan uppstått, exempelvis Första kam¬
marens kompakta motstånd och nu senast
Karl Staaffs bortgång. Ordföranden upp¬
manade medlemmarna att inte förtröttas
utan tåligt hålla ut i motvinden.
Färgelanda F. K. P. R. hade måndagen

den 29 november sitt ordinarie höstmöte.
Till styrelsemedlemmar för nästa år valdes:
fru Elin Andersson ordförande, fru Hilma
Roll vice ordförande, fru Märta Svensson
sekreterare, fröken Greta Streiffert, vice
sekreterare, fru Anna Ahlsén, kassaförval¬
tare. Till centralstyrelsemedlem omvaldes
fru Elin Andersson med fru Sophie Eng-
qvist som suppleant. Ordföranden uppläste
den av fredsföreningarna antagna resolu¬
tionen, som av mötet godkändes. Förenin¬
gen beslöt att till L. K. P. R. överlämna 20
kr., som frivilligt insamlats.
Gävle F. K. P. R. hade den 26 november

ordinarie höstmöte. Fru Modén hälsade de
närvarande föreningsmedlemmarna och den
bekanta initiativtagarinnan till "Majblom¬
man", fru Beda Hallberg från Göteborg,
hjärtligt välkomna. Styrelseval företogs.
Till ordförande efter fru Gerda Modén, som
undanbett sig återval, utsågs fru Anna de
Maré-Svensson. Styrelsen fick i övrigt föl¬
jande sammansättning: fru Gerda Modén,
vice ordförande, fru Sigrid Hofrén, sekrete¬
rare, fröken Ester Forssell, kassör, fru Na-
talia Eriksson, fröken Ester Kling och frö¬
ken Hanna Vestling med fröken Lisa Pihl-
blad och fru Assa Yström som ersättare.
Till centralstyrelsemedlem valdes fru Anna
de Maré-Svensson med fru Sigrid Hofrén
som ersättare. Fröken Lisa Pihlblad läm¬
nade en intressant och tilltalande skildring
av sommarmötet i Huskvarna. Fru Anna
de Maré-Svensson höll ett vackert, varm¬
hjärtat och gripande minnestal över Karl
Staaff, erinrande om hans medkänsla för de
små och rättslösa inom samhället och hans
insats i strävandena att ge de svenska kvin¬
norna rösträtt. Som avslutning på detta
tal sjöng fru Olga Högdahl med pianoac¬
kompanjemang af fru Sigrid Hofrén Sten-
hammars "Sverige". Därpå vidtog ett af
bästa stämning präglat samkväm med sång
och musik av de förut nämnda, högläsning
av fru Natalia Eriksson och som avslutning
gemensam supé.
Grängesbergs F. K. P. R. beslöt på sitt

årsmöte den 5 november att hädanefter an¬

ordna ett möte i varje månad, då, förutom
löpande ärenden, tiden skulle ägnas åt stu¬
diet av samhälleliga spörsmål. Det första

av dessa möten gick av stapeln den 6 de¬
cember, då föreningen även firade sin tio¬
åriga tillvaro. Föreningens första ordfö¬
rande, fru Emma Giliusson, skildrade på ett
humoristiskt sätt dess tillkomst och första
levnadsår, en damtrio bjöd på några vack¬
ra sånger, förfriskningar intogos och upp¬
läsning hölls, varjämte ordföranden börja¬
de behandla de ovan omtalade samhälleliga
spörsmålen med att tala om "Kommuner¬
nas organisation". Föreningen ämnar näm¬
ligen i all enkelhet följa det för Bergman-
österbergska kurserna uppgjorde normal¬
programmet. Det festliga mötet var talrikt
besökt och stämningen den allra bästa. På
grund av det förträffliga föredrag fru
Waern-Bugge höll här för en tid sedan, kun¬
de vi anteckna icke mindre än sju nya med¬
lemmar i föreningen.
Hedemora F. K. P. R. hade ordinarie

höstsammanträde onsdagen den 11 novem¬
ber. Sedan ordföranden hälsat de närva¬
rande välkomna och förklarat mötet öpp¬
nat, erinrade hon med några få ord om den
stora förlust de rösträttskämpande kvinnor¬
na i Sverige lidit genom förre statsmini¬
ster Karl Staaffs bortgång, och den tack¬
samhet vi alla måste känna inför det arbe¬
te han nedlagt för vår sak. Det första ären¬
det på föredragningslistan gällde val av
styrelse för nästa år och beslöt föreningen
enhälligt att omvälja den avgående styrel¬
sens medlemmar. Till centralstyrelsemedlem
utsågs fru Fredrika Collin och till supple¬
ant fru Hilda Trotzig. Vid Dalarnas läns¬
förbundsmöte, som hölls i Borlänge den 13
november, valdes fru Collin till ombud för
Hedemora F. K. P. R. Enhälligt beslöts, på
förslag av ordföranden, att föreningen som
sådan skulle instämma i Uppropet för var¬

aktig fred. V. U:s förslag att bland med¬
lemmarna upptaga en kollekt av 25 öre per
medlem vann anslutning bland de närva¬
rande. Åvenså beslöts utsända en lista for
upptagande av prenumeration å Rösträtt
för Kvinnor samt å Kvinnornas kalender.
— Ett tiotal av den senare har redan re¬

kvirerats, och alla ha uttalat sin stora till¬
fredsställelse med den lilla vackra och in¬
nehållsrika boken. En varm vädjan ställ¬
des till de närvarande att prenumerera på
vår egen tidning, icke blott för sig själva,
utan även för någon bland sina bekanta.
Ordföranden uppmanade de medlemmar,
som tillhöra andra föreningar — politiska
eller kvinnoföreningar — att inom respek-
tiva föreningar verka för spridande av
kännedom om rösträttssaken. Mötet, som
var talrikt besökt, avslöts efter ett par tim¬
mars angenäm samvaro.

Huskvarna F. K. P. R. höll den 29 novem¬

ber sitt ordinarie halvårsmöte. Ordföran¬
den, fröken Gerda Planting-Gyllenbåga, er¬
inrade i sitt hälsningsanförande om den
förlust den svenska kvinnorösträttsrörelsen
lidit genom Karl Staaffs bortgång. Vid där¬
på förrättade val utsågs till ordförande fru
Hilma Andersson och till övriga styrelse¬
ledamöter fruarna Hilma Fagerström, Sel¬
ma Hultström, Anna Söderkvist och frö¬
ken Elin Eclcerberg. Till representant i cen¬
tralstyrelsen valdes fru Hilma Andersson
med fröken Gerda Planting-Gyllenbåga som
suppleant. Till fröken Gerda Planting Gyl-
lenbåga, som med innevarande års slut, på
grund av avflyttning från staden, utträder
ur föreningens styrelse, frambar sekretera¬
ren föreningens djupt kända tacksamhet
för outtröttligt, uppoffrande och maktpålig-
gande arbete i föreningen, alltsedan denna
för sju år sedan bildades. Efter samman¬
trädets slut var samkväm anordnat med
musik, uppläsning m. m.

Hälsingborgs F. K. P. R. hade torsdagen
den 25 november månadssamkväm å hotell
Continental, vilket samlat en ovanligt tal¬
rik publik. Men så förelåg också till dis¬
kussion ett så aktuellt ämne som frågan om
kvinnlig värnplikt. Fru Sigrid Björkman
höll ett intressant, frågan belysande inled¬
ningsanförande, som mottogs med stort bi¬
fall. Härefter utspann sig en livlig dis¬
kussion, varunder meningarna stundtals
ganska skarpt bröto sig. D:r Hanna Chris¬
ter-Nilsson betonade bl. a. nödvändigheten
av att större kunskaper rörande vanlig hy¬
gien spriddes till den uppväxande kvinn¬
liga ungdomen. I egenskap av läkare hade
talarinnan i sin praktik sett talrika sorg¬
liga fall av hur okunnighet på detta område
hämnade sig. Att bidraga till att skydda
sig och sina närmaste från sjukdomar och
kraftnedsättande ohälsa, se här ett område
för kvinnlig värnplikt! Ävenså framhölls,
hurusom ett kvinnan värdigt utövande av
värnplikten vore att bereda sinnena för

freden och mot kriget. Samtid u,
des därom, att kvinnorna, för »t 18!
inflytande gällande, måste äga fl»
garrätt. På samma gång undp ?eil
större praktisk och teoretisk uthfia • ' a''t
de bibringas kvinnan för

sitl
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henne i högsta möjliga grad
moder. Fröken Falks
ning satte slutligen prickeiT ovpp i m
träffande det intressanta och
mötet.
Jönköpings F. K. P. R. anordnade,

november å Stora Rådhussalen en
afton, som hölls av fröken
Tillslutningen var god och ..

allra bästa. Till fröken Widell öv£P"'des en bukett, och av behållningen ri?
del till föreningen och det övriga «in!
ken Widell. s UH™
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Karlstads, F. K. P. R. hade
oktober sitt första hÖ8tsammanträde\taordföranden öpnnades med några ti
kända, vemodigt tacksamma minneRnrii^
Karl Staaff och hans verk för 1 '
medborgarskap, varpå hans
rösträttsdebatten 1912 upplästes ar
dagstrycket. Sedan följde skildring av Hb
kvarnamötet och till sist anslöt sig fö]
gen till "Uppropet för varaktig fred",
olika punkter noga genomgingos. - fl
sammanträde den 29 november talade fc
Hellberg om "Rösträtt och folkhälsa". 13
c. m. och c. s. omvaldes fru Hellberg od
fru Gullström. "Kvinnornas kalender" si
des med framgång i den blida värmen tri
ett trevligt kaffebord. Föreningen
sumerat 75 ex. av kalendern.
Kristianstads F. K. P. R. firade t

vember årsmöte, varvid hela den fönt»
rande styrelsen omvaldes. Till
relsemedlem omvaldes jur. kand.
Elisabeth Nilsson med fröken Anna
gren som suppleant. Det meddelades Sr
eningen att teckningen till
na givit ett mycket gott resultat,
beslöts att dessa kurser skulle äga rimä.
början den 21 januari. Uppropet förte
aktig fred upplästes och antogs av
gen. Sedan höll fröken Emma Aulin ett»
tressant och sakrikt föredrag över ki
nens organisation, varefter följde samba
med tedrickning, sång och musik. -
december hade F. K. P. R. anordnat
för att få bidrag till resetalarefonden.
tor C. Cavallin föreläste över Anders k
son Kilian och gav en varm och levs
bild av den "jämtländske
liv och diktning; ett rikt urval av
dikter upplästes och väckte stor i
samhet och livligt intresse för den avi
fleste helt visst okände skalden. M»
Gerda Sporrström sjöng på sitt
tjänstfulla sätt ett urval vackra
fröken A. Peterzén spelade på ett
sätt ett par gedigna pianonummer,
uppfördes Helena Nybloms 'Det
som fick ett förträffligt utförande och vas
te stormande munterhet i salongen
fylld till sista plats.
Köpings F. K. P. R. hade den

ber anordnat offentligt möte med
fru Ester Lutteman över

evangelium och den sociala ffågan^'^

föra
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märkta föredraget åhördes av en
tacksam åhörareskara. Efter
följde samkväm och föreningssal
Den förutvarande styrelsen
na återvaldes. Till centra- . h

omvaldes fru Emelie Johansson
suppleant nyvaldes fröken AmtdieS^ jsfe
oktober hade föreningen 'f°rnL.. |t "r''
de Bergman-Österbergska sam ,j ^
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samkväm. I mötet deltog ett större antal
medlemmar av Söderköpings- och Slcärblac-
kaföreningarna, som inbjudits.
Ronneby F. K. P. R. hade fredagen den

26 november ordinarie möte. Till styrelse¬
medlemmar omvaldes: fru Augusta Tönning
ordförande, fröken Hanna Norrman vice
ordförande, fru Karin Norrman sekreterax-e,
fröken Maja Hellström och fröken Tilly
Borg; suppleanter blevo fru Wendela Wahl¬
gren och fröken Elin Dahlman. Till een-

tralstyrelsemedlem utsågs fru A. Tön¬
ning och till centralstyrelsesuppleant frö¬
ken Hilda Pettersson. Till ombud i Läns¬
förbundet: fruarna E. Karlsson och S. Sund-
bärg samt fröknarna Amy Svanström och
Göthilda Sjögren. Till L. K. P. R:s agita¬
tionskassa har insamlats 5 kr. och beslöts
att av föreningens kassa bidraga med 20 kr.
Av Kvinnornas kalender har sålts 100 ex.

Flera nya prenumeranter anmälde sig och
föreningen prenumererar på minst 60 ex. av
Rösträtt för Kvinnor. Vid ett förutvarande
möte i oktober antogs av föreningen mini¬
mikraven för Varaktig fred. Vidare beslöt
föreningen att liksom i år samlas varannan
fredag å Grand hotell för att sy åt fattiga
barn samt fortsätta med arbetet för barn-
kolonien* Till sist föreslogs och beslöts att
i februari om möjligt ordna en fest för ar¬
betare inom stenhuggeriyrket.
Sandvikens F. K. P. R. hade den 30 no¬

vember sitt ordinarie höstmöte, varvid hr
R. Norberg höll ett intressant och livfullt
föredrag om Kvinnorna i Ibsens diktning.
Föredragshållaren påvisade, att Sverige i
många avseenden kommer i sista rummet
bland de nordiska länderna, då det gäller
genomförande av samhälleliga reformer.
I olikhet med kvinnorna i Norge och Dan¬
mark sakna Sveriges ännu fulla medbor¬
gerliga rättigheter. Kvinnorna i de båda
förstnämnda länderna intaga i litteraturen,
och i följd därav även i det allmänna med¬
vetandet, en högre plats än våra. Som be¬
lysande exempel nämndes Ibsens oeh Strind¬
bergs så vitt skilda kvinnotyper. Förenin¬
gen är hr Norberg tacksam för hans på
djup kännedom grundade framställning.
Fru Rut Gibson spelade några av Griegs
kompositioner, däribland Solveigs sang och
Åses död ur Peer Gynt. Vid det därpå föl¬
jande styrelsevalet för år 1916 utsågs till
ordförande efter fru Ellen Norberg, som
undanbett, sig återval, fx-öken Lilly Nils¬
son. Den nya styrelsen hestår av följande
nersoner: fröken Mia Ljungqvist vice ord¬
förande, fru Lilly Sandegård sekreterare,
fröken Selma Ström vice sekreterare, fru
Rut Gibson och fru Elsa Gräslund styrelse¬
suppleanter. Till kassaförvaltare omvaldes
fru Ninni Svensson. Till revisorer valdes
fru Alma Tempelman och fröken Astrid
Eriksson med fröken Maja Olsson som supp¬
leant. Centralstyrelsemedlem blev fröken
Lilly Nilsson med fru Ninni Svensson som
suppleant.
Strömstads F. K. P. Ii. hade tisdagen den

23 november årssammanträde. Den nuva¬

rande styrelsen återvaldes och utgöres av:
fru Anna Hellborn ordförande, fru Trina
Hansson vice ordförande, fröken Gurli Ja¬
cobsson sekreterare, fru Edit Knutzén vice
sekreterare samt fnx Amanda Hauge kassa¬
förvaltare. Styrelsesuppleanter: fru Blända
Hålkedal och fröken Tyra Johansson. Till
centralstyrelsemedlem utsågs fru Anna
Hellborn ,med fröken Gurli Jacobsson som

suppleant. Revisorer blevo fru Emelia Jo¬
hansson och fröken Maria Karlsson med fru
Anna Wikström som suppleant. Mötet be¬
slutade en uttaxering av 25 öre pr medlem
i enlighet med V. U:s förslag.
Söderhamns F. K. P. R. hade tisdagen den

23 november sitt ordinarie höstmöte, varvid
förekom val av styrelse och revisoi-er. Till
medlem i centralstyrelsen återvaldes fru
Elin Pohlman ined fru Augusta Vallin
som suppleant. Med anledning av V. U:s
uppmaning att genom penninginsamling
bidraga till omkostnaderna för rösträtts-
arbetet, beslöt mötet dels en uttaxering av
minst 25 öre per medlem, dels insamling
även från utomstående. Vidare uppmana¬
des medlemmarna att kraftigt verka för

spridandet av Rösträtt för Kvinnor, och
prenumerationslistor utdelades. Oi-dföran-
den föredrog huvudpunkterna i Upprop för
varaktig fred, oeh mötet beslöt att instäm¬
ma i detsamma. Aftonen avslöts med te-
supé och samkväm.
Sölvesborgs F. K. P. R. hade den 3 decem¬

ber sitt ordinarie höstsammanträde. Frö¬
ken Hultqvist hälsade de närvarande väl¬
komna och erinrade om de danska och is¬
ländska kvinnornas rösträttsseger samt äg¬
nade några minnesord åt Kax-1 Staaff. Frö¬
ken Anna Jönsson gav därpå en vacker och
livfull skildring av Huskvarnamötet, som
mottogs med stort bifall. Till centralsty¬
relsemedlem utsågs fröken Ebba Hultqvist
och till suppleant fröken Anna Jönsson.
Till föreningens ordförande och kassör om¬
valdes fröken Hultqvist oeh till vice ord¬
förande fru Agnes Möllander samt till sek¬
reterare fröken Anna Jönsson. Övriga sty¬
relseledamöter blevo handlanden Kristina
Skarp, fru Hedvig Nilsson, fru Louise Jo¬
hansson och fru Jenny Danielsson. Revi¬
sorer blevo sjuksköterskan Maria Lund-
qvist och postexpeditören Ellen Fleteher.
Föreningen beslöt att instämma i den reso¬
lution, som antagits vid fredsmötena den 27
juni. Efter förhandlingarna vidtog ett trev¬
ligt samkväm med sång av fröken Heidt
och musik av fröken Herrström.

Trelleborgs F. K. P. R. hade den 25 no¬
vember sitt höstsamkväm i K. F. U. K:s
hemtrevliga lokal. Även icke medlemmar
hade inbjudits. Ordföranden höll föredrag
över Bibelns kvinnor, och därefter sjöng en
av medlemmarna "Den store, hvide Flok".
Samkvämet, som följde, präglades av den
angenämaste stämning. Under aftonens
lopp hade man glädjen att anteckna flera
nya medlemmar.
Trollhättans F. K. P. R. hade måndagen

den 22 november ordinarie årsmöte, då val
av styrelse och revisorer samt ombud till
Älvsborgsförbundets åx-smöte förrättades.
Dessutom diskuterades stadsfullmäktigva¬
len, och beslöt föreningen att ingå till de
olika partierna med begäran, att dessa
måtte på sina respektive listor uppsätta
minst ett kvinnligt namn vardera på sådan
plats, att den kvinnliga kandidatens inval
bleve tryggat. Även beslöts att anslå för¬
eningens del av nettobehållningen från
Signe Widells soaré den 1 nov. till L. K. P.
R:s kassa. Kvinnornas kalender rönte en

strykande åtgång, glädjande nog, då be¬
hållningen tillfaller L. K. P. R:s resetalare-
fond.
Vaxholms F. K. P. R. firade den 26 no¬

vember sin 10-åriga tillvaro med en fest
på Vaxholms hotell, som dagen till ära var
flaggprytt både ute oeh inne. På takel
blåste svenska flaggan och från "hotellhör¬
nan" rösträttsflaggan, och festvåningen,
strålande i full belysning var rikt och vac¬
kert dekorerad med växter och x-östrätts-
flaggop. Ordfpranden, fru A. Lénström, häl¬
sade gästerna välkomna och gav sedan en
översikt av föreningens 10-åriga verksam¬
het. Fru Boheman höll en intressant redo¬
görelse för resultatet av de norska kvinnor¬
nas deltagande i valen. Vid supén talade
fru Lénström för föreningens stiftarinna.
fru Ann Margret Holmgx-en, och första ord¬
förande fru Virgin, samt för Landsförenin¬
gens sekreterare, fru E. Boheman. Fru Ka¬
reli hade författat mycket humoristiska ver¬
ser, som hon läste upp om föreningen och
dess funktionärer under de år som gått.
fru Boheman manade till uthållighet i ar¬

betet, friherrinnan Wrangel, v. ordförande,
framhöll föreningens tack till ordföranden
för oförtrutet, arbete, och till hotellets vär¬
dinna, fröken Augusta Karlsson, för alltid
visat stort tillmötesgående och frikestighet
mot föreningen under de gångna åren. Fru
Dehn tackade å länsförbundets vägnar för
det goda samarbetet med Vaxholms F. K.
P. R. Telegram från fru Holmgren och fröv
ken Signe Bergman upplästes. Sång oeh
mnsik utfördes under aftonens lopp av frnar
Ingrid Paulsson och M. Dehn och hela
festen, som var talrikt besökt, präglades
av den bästa samhörighetskänsla och trev¬
nad.
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Ystads F. K. P. R. hade lördagen den 20
november ordinarie sammanträde å flick¬
läroverket. Företaget styrelseval utföll så¬
lunda: ordförande fru Maja Strandberg; öv¬
riga styrelsemedlemmar: fru Judith Win-
ther, friherrinnan Anna Stael von Holstein,
fröknarna Berta Grönvall, Andrea Malm¬
ström oeh Elin Strandberg, alla omvalda,
samt friherrinnan Ebba Cederström nyvald
i stället för fru N. Brandt, som undanbett
sig återval. Styrelsesuppleanter blevo fru
Ketty Olsson samt handlanden fröken Ellen
Nilsson. Till revisorer omvaldes fröknarna
Gerda Fredriksson och Ida Malmborg, med
fru Amelie Bex-gengren som suppleant. Som
medlem av centralstyrelsen omvaldes fru
Maja Strandberg, med gymnastikdirektör
Elin Strandberg som suppleant. Sedan en
del föreningsangelägenheter avhandlats,
vidtog ett angenämt samkväm. Friherrin¬
nan Ebba Cederström sjöng flera sånger,
som mottogos med livligt bifall och semi¬
narieadjunkten fröken Ester Möllerstedt
från Landskrona höll därefter föredrag över
ämnet "En folkvisa — Ingalill". Hennes
tolkning av det kvinnoöde, som skildras i
den gamla visan, var av verkligt konstnär¬
ligt värde, och den vackra folkvisans tra¬
gik och mystik återgavs i delvis versifierad
form. Det var en stämningsrik högtids¬
stund detta föredrag skänkte de närvaran¬
de, och det åhördes under andaktsfullt lyss¬
nande. Sedan tesupé serverats, var mötet
slut, oeh alla tycktes eniga om att de varit
med om en aftonunderhållning av ovan¬
ligt slag. Flera nya medlemmar ingingo i
föreningen.

Stockholms länsförbund av F. K. P. R.
hade av Vaxholms rösträttsförening inbju¬
dits att hålla feitt åTsmöte samtidigt med
att denna sistnämnda firade sin tioårstill-
varo den 26 november, vilken inbjudning
antogs med tacksamhet. Till länets förenin¬
gar utfärdades skriftlig kungörelse härom,
varjämte erinran gjordes om att ombud
skulle sändas till årsmötet.
Länsförbundets ordförande, fru Lénström,

ledde mötesförhandlingarna och sekretera¬
ren uppläste årsberättelsen och revisorer¬
nas utlåtande, varefter styrelsen tillerkän¬
des ansvarsfrihet. De förutvarande styrel¬
semedlemmarna omvaldes, ävenså supple¬
anterna. Till representant för Norrtälje ut¬
sågs fru Maria Ekblad med fru Maria Blom¬
ström som ersättare.

De förutvarande revisorerna återvaldes
även och till deras ersättare utsågos frök¬
narna Hilda Petterson, Järna. och Agne»
Söderlund, Södertälj«.
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Damerna först.
När pennskaftet tagit trapporna till riks¬

dagshuset, blev hon angenämt överraskad.
Stora svängdörren hölls artigt upp för hen¬
ne av en distingerad herre. Med käppkryc¬
kan hejdades jovialiskt en brådskande,
temperamentsfull åhöraryngling. Och man¬
nen log vänligt vid sitt förmanande: "Da¬
merna först."

Lång, rank, slätrakad politikerprofll, vac¬
kert tecknat kranium under det grå håret,
myndigt grepp om läderportföljen för
handlingarna, summerade hon raskt, yrkes-
vant registrerande yttre karaktäristika.
Nya films trängdes i hjärnan under hen¬

nes lopp upp till referentläktaren. Där väs¬
sade tecknaren sin penna till en elakt nål-
fin spets, och morgonsura journalister böj
de sig bredvid över blocken i väntan på
drabbningens början. .Farbrödernas mun¬
tert högljudda skolpojksprat nere i salen
bekräftade den allmänt kända sanningen
av det. för människan älskvärt stimuleran¬
de i känslan att befinna sig i en kamrat¬
krets. Ropen dämpades dock till ett akt¬
ningsfullt sorl, då talmannen besteg platt¬
formen och grep efter klubban.
Ett namn mäldes ohörbart. Talandet upp¬

hörde som på kommando, varav reportern
slöt, att en ledare begärt ordet, -så vida
uppmärksamheten inte skulle ägnas den
segslitna fråga församlingen nu ägde av¬
göra: rösträtt för kvinnor.
"Aldrig känns väl det intresse, som män¬

nen behaga ägna oss mera generande än
just i detta fall", kompletterade hon med
bitterhet å könets vägnar.
Så begyn*te tala en låg, väl modulerad

stämma, vilken hon ögonblickligt visste sig
ha hört. Hon böjde sig fram och fann, att
det mycket riktigt var en lång, rank, slät¬
rakad man, som samlade intresset. Att hon
inte förr känt detta ansikte, som blickat
från hundratals tidningsspalter och vig-
netter.
I samma nu förstod hon, att reinkarna-

tionen ej skulle bli henne till behag.
Och mycket riktigt framporlade strax

från hans läppar den vanliga svadan om
kvinnans totala underlägsenhet — späckad
med små belysande anekdoter, som dock
varken voro kvicka eller passade i stycke
med dogmtexten för övrigt. Men vilka
"herrarna" förunderligt nog interfolierade
med påpassligt skratt under därför avsedda
pauser. Tills slutklämmen kom: varför det
ur alla synpunkter sett vore ett oförsvar¬
ligt vanvett om vi —■ tillåt mig uttrycket
— skapelsens herrar på något enda område
släppte kvinnan fram i téten.
Med det älskliga raljeri ämnet krävde:
"Vi ha bekymmer nog att sköta dem än¬

då, mina herrar."
Varpå den stolta sluttiraden:
"Mannens beslutsamma hand får vila vid

rodret, om statsskeppet skall kunna rida
stormar och ej gå i kvav bland brännin¬
garna."
Pennskaftet försökte till att begynna

med verkligen referera, men hon uppgav
det snart och lutade sig gäspande bakåt i
stolen. Inte på grund av indignation —

dessa hopplöst enkla uttröskade fraser ha¬
de ljudit för länge och för ofta för att de
skulle kunna verka som reagens i en kvinn¬
lig hjärna. Utan för att hon visste det hon
lika bra kunde avsluta talet på egen hand.
Den citerade skulle ej få något att invända
mot återgivandet.
I stället slog hon sig på att studera poli¬

tikertypen. Och eftersom hon var en käns-
lotänkande kvinna — vi töras väl inte säga,
därför att hon bara var en människa —

skärptes hennes blick alltmer, så att hela
hans person omvandlades under ögnandet.
Kranium — det i första ögonblicket skön-

tecknade sluttade i ful halvmånlinje mot
nacken. Oeh greppet — det myndiga — om

skriften, från vilken talet lästes, blev till
egenkär pose.
När smället i klaffarna hälsade pausen,

böjde hon sig över skämtteeknarens skick¬
ligt elaka bild och utbad sig, entusiastiskt
lovordande, en kopia.
Men ödet ville, att en kvinnlig reporter i

stora svängdörren stötte hop med en stor
politiker, vilken artigt vek till sidan. Det
snärtad* till i hannes hjärna:

PLATSSÖKANDE.

Bildad dam
i 30-årsåldern, kunnig i stenograf! och maskin-
skrifning, något tyska och engelska samt enklare
hushållsgöromål, önskar plats i Stockholm, hälst
hos ensam dam. Svar till denna tidnings exp.
under märke »Steno».

Genom snö och drivor för
rösträtten.

Filialen Vång, tillhörande Ronneby F. K.
P. R., hade till söndagen den 5 december in¬
bjudit fru Augusta Tönning och fröken Sig¬
rid Kruse för att med dessas medverkan om

möjligt få en självständig förening till
stånd. Dagen för bildandet kom med blåst
och ett väldigt snöväder, så pass svårt att
det inte ens var möjligt att anskaffa skjut¬
sar. Att därför fröken Kruse — ganska förT
svarligt förkyld för resten — oeh ett par
andra rösträttskvinnor från Karlskrona
gingo den en och en halv timma långa vä¬
gen från stationen, kan ju vara anmärk¬
ningsvärt. Av medlemmarna ho många på
V2, somliga på 1 och någon t. o. m. på 13/t
mils avstånd, och det var därför inte just
stora utsikter att få någon förening bildad.
Men när kloekan var halv 12, voro inte min¬
dre än 16 igensnöade, glada rösträttskvin¬
nor samlade i en gammal trevlig blekings-
stuga, där en väldig stoekvedsbrasa flam¬
made i spisen, och det långa kaffebordet
med bänkar omkring väntade. Stugan är
för ett par år Sedan av några damer på or¬
ten inköpt oeh inredd på gammalt blek¬
ingskt vis, oeh F. K. P. R. har alltså redan
vid starten sin lokalfråga löst. Mötet blev
det bästa och gladaste man kan tänka sig.
Efter kaffet hälsade fröken Ebba Holgers¬
son alla välkomna, varpå fröken Kruse höll
ett varmhjärtat och stämningsfullt anföran¬
de med orden: "Känn ditt ansvar" som

motto. Att den rätta tonen var anslagen
märktes nog, oeh lätt gick det för fru
Tönning att omedelbart därefter med 16
medlemmar bilda föreningen, som fick nam¬

net Johannishus/F. K. P. R. Till ordföran¬
de utsågs fröken Ebba Holgersson, övriga
styrelsemedlemmar blevo fruarna W. Pe-
tersén och S. Ekberg samt fröknarna E.
Paul och A. Svensson. Till revisorer valdes
fru I. Håkansson och fröken W. Petersén.
Sedan föreningen anslutit sig till Landsför¬
eningen, utsågs fröken Ebba Holgersson till
centralstyrelseledamot med fröken Edit
Paul som suppleant. Sedan "Upprop för
varaktig fred" upplästs, instämde förenin¬
gen i de däri uppställda minimikraven. Till
slut talade fru Tönning om de danska kvin¬
nornas seger och lämnade en vacker skild¬
ring av kvinnotåget och avslutade sedan
mötet med några minnesord över Karl
Staaff. — Så ha vi då fått vår egen för¬
ening, och vi hoppas, att intresset för den
skall stiga mer och mer.

E—a H.

N:B 2

Rikstel. 9649.

FÄRG- & KEMIKALIE-AFFÄRER
9 Gref-Thuregatan 9 Allm. tel,

REKOMMENDERES. Medlemmar af F. K- P- R. erhålla ra.br^

framstående egenskaper bero
i, att de äro frukten af mera

än 40-årig målmedveten sträfvan
att framställa det bästa möjliga.
Typer passande hvars och ens
behof. Förmånliga afbetal-

ningsvilkor.
Å

Babylåda å 5 kr.
Innehållande 2 omgångar = 12 st. välsydda plagg iör

den nyfödde.

Maria Edgrens Vitvaruaffär
UMEÅ.

Iionise Blomberg
TVÅL- & PARFYMHANDEL

39 Vesterlånggatan 39

REKOMMEfSBERÅS
Allm. Tel. 2817.

Kammar, Borstar, Svamp m. m.

Mer och mer
övertygas den ärade allmänheten om att YVY-
TVÅLEN äroden förnämsta bland tvålar.

YVY-TVÅLEN säljes i varje välsorterad
parfym- och herrekiperingsaffär.
Österlin & ölrikssons Kem.-Tekn. Fabrik

YSTAD.

Örebro länsförbund har haft lyckan att
med hjälp ur resetalarfonden få en före¬
dragsturné i november månad av fru Eli¬
sabet Waern-Bugge. Fru W.-B., vars före¬
drag burit titeln Kvinnornas ansvar inför
freden och framtiden, har besökt 16 platser
i länet, varav i Närke: Örebro, Åmmeberg,
Pålsboda, Kumla, Hallsberg, Gällersta oeh
Fjugesta samt i Bergslagen: Nora, Stri-
berg, Guldsmedshyttan, Stråssa, Vasselhyt-
tan, Ställdalen, Hörken, Hällefors och Gryt¬
hyttan. Under samma turné har även 4
platser i södra Dalarna besökts: Ludvika,
Brunnsvik, Smedjebacken och Grängesberg.
Dot sammanlagda åhörarantalet har varit
omkring 1,450 personer.
Det är oss ett behov att vittna för andra

länsförbund, vilken idealisk resetalare fru

Waern-Bugge är. Hon har farit som en
frisk vind och en tändande gnista genom
våra landamären. Hennes föredrag har
över allt mottagits med verklig hänförelse
— påtaglig från alla läger — och den ener¬

gi hon nedlagt på agitationen — hon är
resetalare hela dagen — är hart när över¬
mänsklig. — Nya medlemmar i större eller
mindre antal ha i regel vunnits; på 2 stäl¬
len, Fjugesta och Striberg, ha interimsty-
relser till föreningar tillsatts oeh på minst
3 andra ha vi hopp om filialer.
Att döma av den tacksamhet, varmed så

gott som alla här nämnda platser motta¬
git anbudet om föredrag och de få svårig¬
heter, som mött anordningarna, jämfört
med liknande försök, gjorda under förra ar¬

betsåret, förefaller det oss, som skulle i
allmänhet mildare vindar börjat blåsa för
vår sak.

Till slut: ett varmt tack till fru Waern-

Bugge och till V. U.!

Örebro länsförbunds arbetsutskott.

Nya landvinningar.

"Nu, ja nn kan vi få släppas först fram.
När det är lek. När det ingenting gäller."
Hon kunde inte neka sig att till den tac¬

kande huvudböjningen med gest åt skrif¬
ten foga ett vågat:
"Damerna först."
Varvid det föreföll henne, som hans leen¬

de ej blev så alldeles storartat otvunget,
som då han själv gav parollen.

Anna Björkman.

F. K. P. R. har bildats i Broby
(Skåne) på initiativ av "med. dr. An¬
ders Lindevall efter föredrag av frö¬
ken Emma Aulin samt i Råneå (Norr¬
botten) efter föredrag av fröken Wal-
borg Bergström. Till styrelse på det
senare stället har valts fruarna Elisa¬
bet Tjerngren, Karin Sundén och Em¬
my Stenvall samt fröknarna Wallsten
och Östberg.

Rösträtt för Kvinnors
tjugufjärde nummer för 1915 innehåller bl. a.:

VI få Inte glömma . . .

Jätteparad i New York. Av G. H. E.
Vår resetalare. Av F. C.
Rösträtt för Kvinnor. Vid årsskiftet.
Gurli Hertzman-Ericson: Av gammal köpmans-

släkt. Ree. av Elisabeth Krey.
Julia Svedelins: Röda korset. Människokärlekens

fredstecken. Ree. av Louise Stenbock, f. Mörntr.
Moderata kv.nnoförbundet och rösträtten.

Läroverksöverstyrelsens yttrande — ettmärkligt
aktstycke. Av fil. dr Gulli Petrini.

Eablndranath Tagore: Chitra. Ree. av Gusava
fhumstrim.

Oojnrxt>irAe3Ltion»,

Enda rationella underplagg.
För damer: kr. 2.00, 2.75. 3.25 och 4«)
För herrar: kr. 5.00, 5.50, 6.50 och 7.50

För barn: kr. 3.50, 4.50 och 4.75,
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BUTTERICKS MONSTSRAFFffl ■»
Riks 1726. Drottninggatan 57 Allm.
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G. NYSTRÖMS
MODESALONö

Drottninggatan 58, Stockholm
Allm. Tel. 14925. Rikstel. Norr 11
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Skånska Manilskiapil
Etablerad 1819

42 JÄRNTORGSGATAN 42
Allm. Tel. 14163

Välsorteradt lager av in- och utländska Haidik
och Vantar.

Parfymer och herrekiperingsartlklar m. i
Medlemmar i F. K. P. R erhålla rabatt

A. WAHLGREN
SLAKTERI & CHARKUTERI

15 B Nybrogatan 15 B
Riks 3054. Allm. 8880 & 23052

FILIAL:

17 Storgatan 17
CHARKUTERI

Riks 8194 Allm'8
—— Till landsorten fena expedition.

Söders "Eüflisl Sclrf
Tjärhovsgatan 5. Allm. Tel. Sot ,

Engelska lektioner o. översa ■
ANNIE I. SCOTT

«JACOBSONS VÄbKÄJJ
® TAPJSSEra-AFWj•
24 B Grefturegatan, vid
10 % RABATT — I VAROR

Morgonbris Julnomfflef
är utkommet.
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