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ROSTRÄTT FOR
KVINNOR

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.

i ÅRG. STOCKHOLM, 1 JANUARI 1917. N:r 1.
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Vi ha länge sett mot 1917 som ett för
inornas rösträttsfråga avgörande
Denna riksdag är den sista i pe-

len. Tiden är inne, då vår fråga
igen bör få en positiv lösning ef-

|fe sin långa riksdagshistoria. I mot-
|att fall stå de svenska kvinnorna in-
ntsikten till minst en ny sexårs-
od, innan de kunna få genom röst-

lift utöva inflytande på landets öden.
de svenska rösträttskvinnorna
ke ens förutsätta denna senare

De godtaga inga skäl, var-
skulle få avslag och ännu en

^ sättas på tillväxt. Ingen kan
ti med det påståendet, att vårt
ställning är sådan, att det i
eller inre avseende skulle löpa

den svenska riksdagen sam-
sig till en handling, som Dan-
ntan risk vågade under världs-

t> och som för övrigt skulle stå i
"mmelse med den allmänna
nte i världen. Vidare, fra-

att kvinnorna inte ha med po-
skaffa borde ingen man, allra

N riksdagsman med känsla för lo-
F wh ansvar, våga ta i sin mun, sedanNa årens erfarenheter så tydligt vi-
lkl Politiken reglerar inte bara de
Ta kojerna i folkens liv utan också
J^etaljer, inte minst inom kvinnans

Jaktområde, hemmet. Det vore
_ sl°rt misstag av de bestämmande
bL' ^ saminanhanget undgått

üa själva. De ha i mycket stor
niflg dragit den konsekvensen
ögna krigsårserfarenheter så,

sin hand och sina repre-
r med, när det gäller besluten
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<J,^Sht"-k.r,kr!nka sig tmungar och lyda.tet bär ovan sagda gäller i"5ta rummet husmödrarna, så ha^^örjande för sin del en käns-Oiii UB1 eu K-aiis-'iv att de i dessa den ekonomiskaRakningens tider ha i ho'^g livsintressen att bevaka-'larenbeter, såsom, för att ta ettIoxempel, tillvägagåendet vidteringen av affärsanställda, då
tillerkändes lägre pension

bokstavlig
Mån-

h -«u«u mot högre avgifter och1 ^Jcket tvivelaktiga fördelen av ti-

Vid årsskiftet.

I mörker sänkt nu ligger land och vatten,
och millioners suekan hörs i natten,
och millioner sträcka sina händer
mot himlen upp från alla jordens länder.

"Är måttet än ej rågat, världars Herre?"
I bävan fråga de, "och stunda värre
och värre dagar än för Dina trogna,
vilka som fordom äro redobogna

att verka för Rättfärdighetens rike
och se i varje människa en like
med samma rätt till himlen och till jorden,
en varelse till Skaparns avbild vorden?"

Än dröjer svaret. Men på himlen stiger
en ensam stjärna upp och stilla viger
det nya året in. I mörkret glimmar
dess svaga ljus, igenom nattens timmar.

Det dallrar fram en ton av sällsam tjusning,
det sprider sig allt klarare en ljusning
och sänker sig till kvalda hjärtan ned.
Hugsvalande det viskar: Fred!

H. Ph.

digare pensionsålder, ha visat dem, att
kvinnorna i kampen för tillvaron be¬
höva det fulla medborgarskapets rät¬
tigheter. Och alla, husmödrar så väl
som självförsörjande, mödrar, hustrur,
systrar, ha så starkt känt de utanför-
ståendes vanmakt, när det gällt landets
livsfråga: avgörandet om krig och
fred, att därur växt en vilja till del¬
aktighet och det icke en gång i en
oviss framtid, men nu.

När nu folken i alla länder arbeta på
att få i egna händer makten över sina
öden för att kunna göra gällande sin
vilja till fred och broderskap, då ha de
folk, som i detta arbete ta sina kvinnor
med, fått ett krafttillskott, som icke
kan överskattas. Ty om den ställning
kvinnornas flertal intar till kriget och
till freden och fredens organisation,

behöver man icke tvivla: de äro freds¬

vänner, och de skulle med glädje se

möjligheten att kunna med sin kärlek
till fosterlandet förena sin positiva
fredsvilja.
Alltså: kvinnornas samfällda intres¬

sen peka mot en lösning av rösträtts¬
frågan nu. Till de här ovan anförda
skälen kommer ännu ett annat, vars

stora psykologiska betydelse icke får
förbises, nämligen det att Sverige icke
får sätta sina kvinnor yttermera i ef¬
terhand i jämförelse med de andra tre
nordiska landen. Det är ingen fras, att
en sådan förödmjukelse skulle kännas
smärtsamt och djupt av otaliga sven¬

ska kvinnor. Inga ursäkter, intet smic¬
ker kunde bortförklara faktum, att det¬
ta skulle betyda, att de svenska män¬
nen sätta mindre lit till sina kvinnor

Riksdagsman Daniel Pers¬
son i Tällberg

höll söndagen den 17 december på in¬
bjudan av Dorlänge-Stora Tuna F. K.
P. K. föredrag i Borlänge över ämnet:
"Kvinnans sociala och rättsliga ställ¬
ning i samhället."
Talaren framhöll, att skälen mot

kvinnans politiska rösträtt nu - bli allt
svagare, men att Första kammar-hö¬
gerns motstånd alltjämt tyckes svårt
att övervinna. Men, yttrade tal., så
visst som ljuset skall segra över mörk¬
ret, sanningen över lögnen, rättfärdig¬
heten över orättfärdigheten, så visst
skola kvinnorna nå fram till sin fulla
medborgarrätt. Vissa "politiska sömn-
gångare" ha anfört som skäl mot de
svenska kvinnornas krav på rösträtt,
att de visat för liten iver i sitt röst¬
rättsarbete. Å andra sidan anse sam¬
ma motståndare, att de engelska kvin¬
norna gått för aggressivt till väga,
och därför böra de ej ha rösträtt.
Talaren betonade, att de svenska kvin¬
norna genom sin storartade opinions¬
yttring i samband med rösträttspeti¬
tionen år 1914 tydligt visat, vad de ön¬
ska. Att de uppträda sansat och vär¬
digt ansåg talaren som ett bevis på att
de äro mogna för deltagandet i det po¬
litiska livet. Många anse, att det är
olämpligt att i dessa orostider fram¬
lägga kvinnornas krav på politisk
rösträtt och att över huvud taget söka
genomföra politiska och sociala refor¬
mer. Häremot gjorde talaren den åsik¬
ten gällande, att orostiderna böra egga
oss att arbeta för rättens och rättfär¬
dighetens seger. Vi böra under sådana
tider stärka samhörighetskänslan ge¬
nom att gå in på de rättfärdighets-
krav, som framställas såväl från män¬
nens som från kvinnornas sida. Forna
tiders naiva uppfattning av kvinnans
värde bestå vi nu ett medlidsamt löje.
Vi kunna vara förvissade om att —

några generationer framåt i tiden —

ett sådant löje skall ägnas vår tids
rädsla för kvinnornas rösträttssträ¬
van. Sedan talaren redogjort för de
reformer till kvinnans bästa, som ge¬
nomförts från 1850-talet, framhävdes
vikten av att ej anse att tillräckligt

än deras bröder i de andra länderna.
När nu avgörandet skall ske, ligger

det i sista hand hos riksdagen. Men
förvisso ha de svenska väljarna möj¬
ligheter att klargöra stämningen i lan¬
det till kvinnornas rösträttsfråga, och
att därmed på ett fullt lojalt sätt in¬
fluera på utgången av det betydelseful¬
la beslutet.
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Socialdemokraterna kräva parti¬
motion om rösträtt för kvinnor.

Ett flertal arbetarekommuner ha till
socialdemokratiska partistyrelsen in¬
lämnat motioner med hemställan om

att partikongressen ville anmoda riks¬
dagsgruppen att ånyo i riksdagen väc¬
ka motion om kvinnornas medborgar¬
rätt. De arbetarekommuner, vilka in¬
sänt olika formulerade motioner med
samma syfte äro: Arvikas, Billesholms,
Furulunds, Göteborgs, Karlhamns,
Karlstads, Kjävlinges, Linköpings,
Lunds, Luleå, Malmbergets, Malmö,
Nynäshamns, Ronneby, Stockholms,
Sundsvalls, Trelleborgs, Ystads och
Örebro arbetarekommuner.
Sedan partistyrelsen tagit del av mo¬

tionerna, har den tillställt kommuner¬
na följande utlåtande:
Riksdagsgruppen har, som bekant,

upprepade gånger framfört denna frå¬
ga och partistyrelsen anser densamma
vara av allra största vikt. Därför till¬
låta vi oss, ehuru vi erfarit att riks¬
dagsgruppens förtroenderåd ändock
haft för avsikt att förbereda motion i
ämnet till årets riksdag, hemställa att
kongressen måtte understryka sakens
betydelse genom att hemställa till riks¬
dagsgruppen att vid 1917 års riksdag
förnya sin motion om politisk rösträtt
och valbarhet för kvinnor.

Påminn medlemmarna i Eder före¬

ning samt Edra vänner och bekanta
att å närmaste postkontor prenume¬
rera å Rösträtt för Kvinnor.

vunnits. Ännu återstå många och sto¬
ra orättvisor: en kvinna i statstjänst
förlorar sin ordinarie befattning vid
äktenskaps ingående, en kvinna erhål¬
ler lägre lön än en man för samma ar¬
bete o. s. v. Bland skäl mot kvinnornas
politiska rösträtt har ofta anförts, att
kvinnorna ej fullgöra värnplikt. Här¬
emot ville talaren framhålla som sin
mening, att kvinnorna i sitt trägna
arbete för hem och barn fullgöra en
värnplikt så god som någon annan.
När kvinnorna få politisk rösträtt
skulle, enligt talarens mening, större
enighet kunna åstadkommas i arbetet
för fosterlandets väl.
Det intresseväckande föredraget mot¬

togs av den fulltaliga publiken med en

kraftig applåd.
Sedan fröken Signe Fridholm upp¬

läst ett av Svenska sektionen av in¬
ternationella kvinnokommittéen för
varaktig fred utsänt upprop, framsa¬
de fröken Greta Hjorth på ett för¬
tjänstfullt sätt Heidenstams dikt Sån¬
ger i kyrktornet. Några elever från
Kommunala mellanskolan medverkade
under aftonen med sång.

Fernqvists Kappaffär
Drottninggatan
n. b. och 1 tr. upp

Stort lager av in» o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER &KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning.
Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. B. lämnas 5 % rabatt.

De danska kvinnorna ntöva sin rösträtt.
Några ögonblicksbilder från Köpenhamn den 14 december 1916.

Första intrycket.

En politiskt omyndig svenska, som
torsdagen den 14 december begett sig
över sundet för att med egna ögon kon¬
statera vad det för de danska kvinnor¬
na betydde att nyss ha blivit politiskt
fullmyndiga och nu för första gången
stå i begrepp att använda sin rösträtt,
väntade att finna någonting alldeles
särskilt över Köpenhamns yttre habi-
tus den dagen, sol och klar himmel —

varför icke en vacker dag bland .alla
de många kulna och grå! — flaggor i
topp här och var, något visst festligt
högtidligt åtminstone över kvinnorna.
Men hon misstog sig. Himlen var mu¬
len, och bitande råkall var dagen, kvin¬
nornas första väljardag. Av glad hög¬
tidlighet icke ett spår — i det yttre.
Nu låg det för kvinnornas del något

alldeles speciellt i den omständighe¬
ten, att de första gången fingo utöva
sin rösträtt vid ett referendum och ej
vid ett politiskt val. Saken gällde som
bekant försäljning eller icke av de dan¬
ska västindiska öarna. En dylik folk¬
omröstning saknar ju i det stora hela
ett politiskt vals starka personliga bit¬
terhet motståndare emellan och den
skiftande mångfalden av synpunkter,
vilket allt gör striden hårdare, hän¬
synslösare och händelsernas gång mera
spännande. Någon märkbarare hets¬
stämning låg i varje fall icke över Kö¬
penhamn den 14 december. Visserligen
stodo sandwichmän vid alla vallokaler,
flog böljade trafiken på huvudgatorna
livligare än vanligt, och sannerligen
såg inte huvudstaden mot aftonen rätt
ostädad ut med sina massor av flyg¬
blad och upprop på trottoarer och i
rännstenar, men på det hela taget var
stämningen lugn och värdig och präg¬
lad av detta oförlikneliga danska ge¬
myt, som vi svenskar genast lägga
märke till och tycka om, ehuru — eller
kanske just emedan — det är så him¬
melsvitt olika vårt eget.

På biltur genom staden.

Mitt första åtgörande var helt na¬
turligt att söka sammanträffa med nå¬
gon av de ledande socialt och politiskt
intresserade kvinnorna för att av dem
erfara något om kvinnornas hållning
på denna deras första rösträttsdag. Jag
uppsökte redaktionssekreteraren i tid¬
ningen "Kvinden og Samfundet", frö¬
ken Thora Daugaard och kora upp på
den lilla låga, gammaldags trevliga re¬
daktionslokalen i en lycklig stund.
Fröken Daugaard stod just i begrepp
att företaga en bilexpedition till en
del av valställena i avsikt att ordna
och övervaka utdelningen av ett upp¬
rop med motto "Retfaerd frem for Magt"
och erbjöd mig att göra sällskap.
För mig blev denna biltur ett ovän¬

tat och kärkommet tillfälle att på nära
håll få studera ett referendum och

kvinnornas deltagande i detsamma
med den nyförvärvade rösträtten.
Min första fråga till fröken Dau¬

gaard ljöd:
— Vet man något om hur kvinnorna

komma att rösta?
— Nej, det är omöjligt att beräkna.

De bilda intet block, många komma sä¬
kert att rösta nej och andra rösta ja,
även när deras familj i övrigt hyser
andra åsikter. Man kan intet förutspå
härvidlag.

Propaganda bland kvinnorna.
Har det agiterats mycket bland kvin¬

norna, undrade jag vidare.
— Åja, sade fröken Daugaard, det

kan man icke neka till. De konserva¬
tiva kretsarna, som i stort sett äro
emot försäljningen, söka inverka på
kvinnorna och räkna på god hjälp från
deras håll.
Att så också var förhållandet fick jag

bekräftelse på litet senare, då en liten
lapp med "Fritjof Nansen om ösal-
get" stacks i min hand. Den store norr¬
mannen varnar, om än i anspråkslöst
försiktiga ordalag, mot försäljningen.
Vid nästa gathörn räckes mig ett nå¬
got större plakat med utförliga motive¬
ringar för att det i alla avseenden var
bäst att rösta mot. På rådhusplatser
gjordes en sista vädjan. En yngling
bar på en stång följande upprop:

Danske Kvinder!

Under ejendommelige Forhold kaldes I
för förste Gang til Stemineurnen. Ministe¬
riet opforder Jer til at stemme for at af-
haende en Del af vort Faedreland, en Koloni
vi liar ejet i et kvart Aartusinde.
Vi Kvinder kan og maa forhindre dette

Saig. Er Öerne först salgt, faas de aldrig
tilbage, og vor förste Afstemning skal ikke
have" til Fölge, at Dannebrog maa stryges
over dansk jord. Vi nedlaegger Indsigelse
derimod og opfordrer alle danske Kvinder
til at stemme mod Salget af Dansk Vest-
indien den 14 december.

Sset X ved Nej!

Vid vallokalerna.

Staden var med anledning av röst¬
ningen uppdelad i 24 distrikt, vart ocb
ett med sin vallokal, vanligen en folk¬
skola. Här sorterades de röstande yt¬
terligare i olika våningar efter bok¬
stavsordning.
Medan bilen höll några ögonblick

stego vi ur. Sandwichmän, poliser, gla¬
da och nyfikna folkskolebarn, som fått
sig tre dagars extra skollov — det var
egentligen vad som först föll i ögonen.
De röstande voro ej överväldigande
många. Men så befunno vi oss också
nu i utkanterna, vars röstberättigade,
till största delen ej ekonomiskt obero¬
ende, voro av sitt arbete förhindrade
att rösta denna tid på dagen.
Nästa folkskola. Ungefär samma syn.

kanske litet livligare dock.

A,-B. JOHN V. LOFGEEN kCifl
Kungl. Hofleverantör ■

Kikat. 4 29 Freiijgtu 3, Stickiila. t. »<■

renommerade specialaffär i

Men-&Ylle-Kliiiliistyger

Vi närma oss stadens central«,„
lar. Här råder trängsel vid vall0y
nas ine-åne-ar. Onb W,: _°kalej.
lar. nar rauer trängsel vid valin
nas ingångar. Och kvinnorna?fick det bestämda intrycket, att de vminst lika ivriga snm vorominst lika ivriga som mäinen aVl »■
gagna sin rösträtt, ty vid så g0t ?' ^st
diid vaixuKdiei voro de l avffinrd t* •

ritet. Frampå eftermiddagen lär T-
hållandet å vissa håll varit o»SnUdet att mannen da i stora skaror «u #
mat till från fabrikerna. 0m'
Tillströmningen blir'allt Uvli«»Eleganta damer i pälsverk och si? *ö!1komma sida vid sida med "husasshw

eller bleka kontorsflickor, som ha bi-i
att komma tillbaka till sitt arbeGamla, vänliga gummor, som väl i
vågat sig ut på mången god dag un
de senaste månaderna, stappla fri
somliga stödjande sig på käppar,'dra arm i arm med någon yngre 1
sagarinna. Alla ha de samma mål alls
skola de "stemme" för första gången

Prover t. landsorten sändas gratis o. fr&nco.

Stämningen bland kvinnorna.
Det hade sitt stora intresse att

rnare studera ansiktsuttrycket hc„ u

många röstande kvinnorna, när vidi
ett av valställena nödgades göra
längre uppehåll. Den prägel av hög
lig glädje, som Köpenhamns den da0..
gråa och olustiga fysionomi sanne!
gen icke bjöd på, fanns den
här, i kvinnornas hållning, i
blickar? Jo, förvissö fanns
många. En del sökte se obesvärade i
när de med säkra steg gingo mot i:
gången med ett fast beslut i sinnet a

rösta så och så, andra kommo litet för¬
läget leende, åter andra med ett
självmedvetande i uttrycket, ett skim¬
mer i ögonen, som lät förstå, att
denna dag dock kände sig stå införe:
stor upplevelse. Så kände också
tillfälliga besökaren från grannlandet,
som icke kunde återhålla en stilla un¬

dran över hur länge de svenska kvin¬
norna ännu hade att vandra, innan
stodo där deras danska systrar nn
finna sig.
Så kände också den i kvinnosakskret-

välbekanta skolköksinspektrisensar

fröken Eline Hansen, som jag
i vimlet på rådhusplatsen, medan
°-ot av valdagens yra slutligen tye
°ripa litet var här i händelser®
brännpunkt. Vi stodo båda och stirra¬
de uppåt "Politikens" båda väldis*
"Valgtermometrar", vars röda ocb ffl
fvgpelare mer eller mindre hastigt é
<ro till väders, allteftersom siffror
sammanräkningen anlände.
— Hur känns det i dag, fröken

sen? ljöd min något triviala fråga.
Hon vände sig om och såg mig i

nen. ,

— Stort, sade hon enkelt och a

Elsa Alkmi brna
ii

Nya landvinningar.
På initiativ av fröken Emma

bildades den 12 december Husu|__
K. P. R. i Ångermanland. Den ra
16 medlemmar och ordförande ,

tralstyrelsemedlem är fru Mim
l°Vid Skaraborgs länsförbunds;
möte i Vara bildades Vara • ^
R. med 32 medlemmar och froA
ba Wickman som ordförande.

Nya stadsfullmäktige-
I Filipstad: fröken Ottilia Mann

vald på de frisinnades lista.
Ju ""*
(Fyllnadsval).
I Sölvesborg:
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Elna Persson
50 år.

aV Lunds F. K. P. R:s mest vär¬
de styrelsemedlemmar, ett kraf-1

töd for föreningen allt sedan honS
år tillbaka inträdde i sty-

lelsernai
ih stirra-
väldin
och Hi

stigt sta-
:ror f

ren B
åga.
iig i'

t ledamoten i stadsfullmäktige i
Elna Persson, fyllde sitt femtion-

sr nyårsafton 1916. Strängt bunden){
u arbete — hennes yrke i det bör¬
ia livet är affärsinnebavarens, oeb

, expedierar i egen person kunder-
i sin mönstergillt skötta linneaffär

Elna Persson likväl funnit tid
vara en verksam medlem av sty-
JJi för Lunds F. K. P. R. och lo-
Iretsen av Fredrika-Bremer-Förbun-

Sedan fyra år tillbaka sitter hon
i bland Lunds stadsfullmäktige, ur¬

sprungligen invald som den moderatajer borgerliga på en kvinnornas egen
bta, nyss återvald av det borgerliga
^

Perssons sällsynt klara huvud,
reda och sunda omdöme mär-

iémart var och en, som kommer i nå-
beröring med henne, likaså hennes

rättskänsla, och länge behö-
® inan ej känna henne för att också

det varma hjärtelaget och den
humorn. "Kärv i skick, men

i sinne", så karakteriserar en
ik poet skåningen. Något av den-

:a yttre kärvhet och mycket av denna
bre vekhet utmärker Elna Persson,
för mig — själv född och uppfödd
åne av icke skånska föräldrar —

É som en fullödig representant för
fe allra bästa av skånsk art, vederhäf-

själv.
i otvetydiga vittnesbörd hl. a.
av förtroendeuppdrag tala om
Persson gjort sig lika värde-
sina kamrater inom stadsfull-
som förut i F. K. P. R. och
-Bremer-Förbundet. Det kan

üan överdrift sägas, att hon är en a\
«est allmänt kända av Lunds med¬
lare. Från de inflytelserika herrar,
spassa på att tala kommunalpolitik
iiröken Persson, medan de köpa
2?r och näsdukar av henne, till de
'3 intressen hotade lärarinnorna i
bligen med staden inkorporerad
aslel, vilkas förespråkare fröken
|Ron med framgång var i stadsfull-

5 — alla känna Elna Persson,
I bättre är, det är genom sitt
sin verksamhet, som hon är så

dhga lyckönskningar gingo till
på femtioårsdagen.

t- H. B.

Nya toner?
flänna Valmansförbundet har i

Jyna utgivit Politisk årsbok 1916,
■ ®®anfattning över vad sig i ri-
' Hdragit under sist förflutna år.
i»,,. , ar tiär även ägnat åt Kvin
:.l ,0Cn rösträtten, som fått en an-

" ilii>1fgSV^r^ °Pai*fisk och verkligt
a räknat ^ 1 nmställning- med återgivande
kMÄ

t!s J°av ?åsta centralstyrelsemö-
^ regeringen, samt de

%Ti.0iner'SOm ^attats såväl vid cen.j-relsemötet som vid sommarmö-
11 oc^ p^ Birgittadagen
It dp ' °°er' Författaren bifogar
mi g?!Märkningen, att "vad man

kvinnornas rösträttsrö-
köreiei i llft är> att den skötes med'««. baft och uthållighet".

arin

joki»s-1, Idunpriset
vraterÖ I '--obe, dg' \ar tilldelats fröken Signe
tMoÅ ^ at, la^tående lärarinnanIM» aktion, sång och plastik.
U0sJ:
Jacobso*Silp- p:s centralsty-
nylW *4ånZalles Stockholms F. K.man«dssamkväm i januari.
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Murlänge?
Det lyser i öster ett flammande ljus,
i purpur går Nyårets tecken.
Den gryende dagen ur blodbestänkt hus
sig reser — i fladdrande vecken,
som hölja hans shepnad, är hål vid hål!
Den fläckade manteln har fått vad den tål.

Det suckar ur jorden, det kvider ur hav
mångtusende hädangångna,
som offrat vart löfte livet dem gav
och tagits av döden fångna.
— De ropande andarnas röster oss nå:
"Mur länge, hur länge, skall vreden bestå?"

diur länge skall växa i gnistrande hat
de stridandes bittra smärta.
Mur länge skall näras av småaktigt gnat
de passivas skrumpna hjärta?
De där som pä avstånd döma och se,
men borde om nåd för sin blindhet be!

Där gal ej hane, där gror ej strå,
där striden i vanvett välver.
Men ständigt förnyade tiderna gå
och den trasiga marken skälver!
Var man som kan hålla till sikt ett gevär,
som kan dö för sitt land, han är med, han är här.

öch hemma, där åldring och arbetsför
lärt stava på samma saga.
Där ges inga gråtande, fruktande mör
ej mödrar som bävande klaga.
Där finnes blott kvinnor i oräknat tal,
som tysta stå ut med sitt bräddade kval.

De sträva med modiga ögons ve,
med tänderna sammanbitna
att hälla riken tillsamman och ge
av krafter, ej än förslitna —

Dast är och dag till det ytterstas gräns
de smakat hur lidandets tuktan käns.

I kvinnor som burit och bära just
på hemfrontens tunga plåga,
som tärts av det ondas hetsande dust
I ha' prövats över förmåga.
Demonernas grepp är fast och hårt
och lossnandet — synes olösligt svårt.

INi visat världen vad kvinnoarm
har mäktat, utan att svika —

skall kvinnotanken, ömsint och varm
för sin slutliga uppgift vika?
Säg, är det från Dr, II som lidit mest,
som lösenordet går ut härnäst?

När Nyårets klocka ringer på nytt
— om ett år — över hjältar som sova!
Ma' folken sin innersta maning lytt?
Mar jorden fått fredens gåva?
Öm så — må väl kvinnorna velat först
och stillat sin egen och tidens törst!

Den stämma mämien ej kännas vid,
när det kelas välfärd det gäller!
Må den tränga igenom slaktning och strid
till dess krigaren vapnet fäller.
Må det evigt kvinnligas röst bli spord
i försoningens tändande Qudaord.

Diva DrÖberg,

TJr bokmarknaden.
VÅR TID. Årsbok utgiven av Samfun¬

det de nio. Albert Bonniers förlag.
251 sid. Pris 10 kr.

Det är ett vackert och värdefullt ar¬

bete Samfundet de nio, förvaltarna av
Lotten von Krsemers testamente, ut¬
givit med sin första årsbok, bland vil¬
kas medarbetare äro att räkna flera av

våra främsta författare. Visserligen
motsvarar denna årsbok inte Lotten
von Kraemers tanke på en tidskrift,
som i viss mån skulle utgöra en fort¬
sättning av hennes egen och upptaga
dess namn, ty ensamt det höga priset
å publikationen omöjliggör dess sprid¬
ning i vidare kretsar. Som den nu fö¬
religger, i en synnerligen tilltalande
utstyrsel och med en text av rikhal¬
tigt värde, utgör den emellertid en bok,
som det är ett nöje att äga, och den
originaletsning av Ernst Norlind, som
medföljer, bidrar icke ringa till dess
konstnärliga värde. Selma Lagerlöf
har skrivit en stämningsfull skildring
Rachels gråt och Ellen Key om Möd¬
rarnas bönegång. Att flertalet artik¬
lar färgats av den tungsinthet som vi¬
lar över tiden är ju helt naturligt, och
de båda nämnda författarinnornas bi¬
drag äro en utlösning för mycket, som
nu rör sig i människornas och särskilt
i kvinnornas hjärtan. Av stort intres¬
se är Erik Hedéns essay Ur Aischylos'
idévärld samt de bidrag i bunden form,
som lämnats av bland andra Bertel
Gripenberg, Fredrik Vetterlund och
Anders Österling.
Det är ju helt naturligt att de stora

frågor, Kvinnofrågan och Fredsfrå¬
gan, vilka lågo Lotten von Krsemer så
varmt om hjärtat skulle få sin givna
plats i årsskriften. Det förefaller en

smula egendomligt att samfundet i för¬
ordet reserverar sig för de meningar,
vilka i dessa frågor uttalas, då det ju
får betraktas som hart när orimligt
att de nio medlemmarna i styrelsen
skulle kunna tycka och tänka alldeles
detsamma vare sig i dessa eller i andra
av dagens så skiftande och brännande
frågor.
Det måste betraktas som synnerligen

lyckosamt att kvinnofrågan och dess
behandling blivit lagd i så ömma och
pietetsfulla händer som Ann Margret
Holmgrens. Själv var hon Lotten von
Krsemers mångåriga vän och således
även i den egenskapen självskriven att
ha yttranderätt i den första årsboken.
Fru Holmgren har helt anpsåkslöst
kallat sin artikel Några ord om kvin¬
nofrågan och kvinnorörelsen i Sverige
under Lotten von Krsemers tid, men i
dessa ord har hon givit en fyllig, all¬
sidig och omfattande skildring av
kvinnorörelsen från dess första upp¬
rinnelse allt intill våra dagar. Vi få
följa fröet från dess första nedsänkan¬
de i jorden och vi få bevittna dess växt
till den stora förgrening, som nu bär
namnet Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt. Vi, som tycka att ut¬
vecklingens hjul rubbar sig så mödo¬
samt genom tiden, ha den allra största
nytta av en sådan blick tillbaka, ty
då först förstår man, hur fort det i
själva verket gått, och vilka jättetag
kvinnorna redan tagit i sin egen ut¬
veckling.
Ann Margret Holmgren är ju ännu

med sitt vita hår och sitt spänstiga
sinne ung bland de unga, men före¬
faller det inte som om det vore hundra
år sedan hon som ung, rodnande flicka,
uppfylld av beundran för mannens

överlägsenhet, i en akademisk krets
yttrade, att hon inte trodde att flickor
kunde idka så svåra studier att de
borde få ta studentexamen, ty man¬
nens hjärna vore nog helt annorlunda
beskaffad än kvinnans.
Ligger det inte en hel tidsålder mel¬

lan nu och då?
Ett sådant ämne som kvinnofrågans

utveckling kunde lätteligen ha gjorts
till ett torrt och en smula tråkigt refe-
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rat, men Ann Margret Holmgren har
försett sin skildring med många roan¬
de poänger och lustiga episoder och
genom hela framställningen lyser hen¬
nes egen varma tro på kvinnorna och
deras sak; hon är besjälad av det hon
skriver om och därför står det så le¬
vande och verkligt för våra blickar.
De som läsa Vår tid, och som kanske
inte sysslat mycket med kvinnosaken,
torde inte kunna undgå att ta ett starkt
intryck av Ann Margret Holmgrens
utveckling av frågan. Kvinnorna äro
henne tack skyldiga för detta, och den¬
na känsla skulle säkert i' ännu högre
mån delats av henne, som möjliggjort
den vackra publikationens tillblivelse.

G. H. E.

Rösträttsfrågan i Amerika.
Nu som alltid äro Amerikas röst¬

rättskvinnor i livlig verksamhet. Över
hela landet hållas möten och avfattas
resolutioner med fordran att kvinnor¬
nas rösträttsfråga skall antagas av
kongressen, det vill säga, av alla sta¬
ters gemensamma representation. Röst¬
rättsfrågan är dock inte löst blott och
hart därigenom, ty kongressen ensam
har icke makt att förändra konstitutio¬
nen. .Den måste hänskjuta frågan till
de 48 staternas lagstiftande församlin¬
gar, vilka ha att anta eller förkasta lag¬
förslaget. Om då tre fjärdedelar av
de lagstiftande församlingarna bevilja
kvinnorna rösträtt, segrar förslaget
och blir lag.

En millionfond.

Innan den amerikanska Landsföreningens
årsmöte i Atlantic City avslutades, före¬
slog Chapman Catt att penningfrågan för
år 1917 skulle diskuteras. Inom en tid av

tjugu minuter hade en summa av inemot
en million dollars tecknats, och fonden för
1917 års agitationsarbete var tryggad. New
York gick i spetsen med 225,000 dollars
och därnäst följde Pennsylvania med 125,000
och Massachusetts med 60,000. Detta är den
största summa, som någonsin uppdrivits på
ett rösträttsmöte, och vittnar mera än något
om de amerikanska kvinnornas energi och
offervillighet.

Kvinnornas ojämna kamp för tillvaron.
Den nya pensionskassan.

Sveriges privatanställdas pensions¬
kassa har bildats och stadgar för den¬
samma utarbetats av den kommitté,
som Sveriges industriförbund och vis¬
sa handelskamrar tillsatte och som ar¬

betat sedan våren 1912.
Mot förslagets principer reservera¬

de sig år 1918 en av dess 13 medlem¬
mar, grosshandlare Ad. Moberg, som
önskar få de privatanställdas pensions¬
fråga avgjord på lagstiftningsväg i
likhet med den i Österrike och Tysk¬
land införda obligatoriska pensionsför¬
säkringen av privatanställda. Inrät¬
tandet nu av ett enskilt institut för
frivillig försäkring av privatanställda
kommer icke att förhindra — ej ens

uppskjuta — införandet i vårt land av
obligatorisk pensionsförsäkring av de
privatanställda, säger reservanten och
fortsätter: "Det övervägande antalet
av vårt lands bortåt 36,000 köpmän fö¬
reställa sig icke att de ha någon som
helst förpliktelse — icke ens moralisk
— att sörja för sina gamla uttjänta bi¬
träden. Att anslutningen till kassan
från principalernas sida för biträdenas
räkning under sådana förhållanden ic¬
ke kommer att bli synnerligen stor, är
tydligt. Om försäkringsplikten vore
obligatorisk, så funnes intet val — man
måste gå med — men på frivillighetens
väg må man vara ytterst försiktig att
räkna med stor anslutning."
Även den, som anser att en obliga¬

torisk försäkring är det enda effektiva
för att trygga de anställdas existens
vid den ålder, då deras arbetsförmåga
sviker, kan icke annat än glädja sig åt
att den nu bildade kassan kommit till,
såframt han icke fruktar, att en stats-
åtgärd för obligatorisk försäkring där¬
igenom fördröjes eller att den blivande
lagstiftningen kan komma att röna in¬
flytande från bestämmelserna i den en¬

skilda.
Sveriges privatanställdas pensionskassa

— understödsförening — har till ändamål
att bereda pensioner åt föreningens aktiva
medlemmar (personlig pension) samt vid
gifta manliga aktiva medlemmars frånfäl-
le till deras änkor och minderåriga barn
(familjepension).
Rätt att ansluta sig till föreningen såsom

vassiv medlem äger varje arbetsgivare inom
handel, industri och sjöfart samt övriga nä¬
ringar.
Rätt att ansluta sig till föreningen såsom

aktiv medlem äga chefer, avdelningschefer,
ingenjörer, ritare, fast anställda verkmäs¬
tare, förmän med en minimilön av 1.500 kr.

pr år, bokhållare (kontors-, lager-, jord-
bruks- m. m.) butiks- och lagerbiträden, sjö¬
kaptener, styrmän, maskinister samt med
ovanstående personer likställda manliga och
kvinnliga funktionärer.
Skyldighet att såsom aktiv medlem ingå

i föreningen har varje hos föreningen an¬
sluten arbetsgivare anställd manlig funk¬
tionär gift eller ogift, som fyllt 21 men ej
34 år, samt kvinnlig funktionär, som fyllt
18 men ej 30 år, ävensom nyanställda un¬
der 47, respektive 42 år.
Årsavgifterna betalas med hälften av ar¬

betsgivaren och hälften av den anställda
och utgör 12 % av årslönen för kvinnlig
funktionär 10 % av årslönen för manlig
funktionär samt 6 % av årslönen för famil¬
jepension, vilken skall betalas av såväl gift
som ogift manlig funktionär men ej av
kvinnlig. Lönen beräknas till kontant lön,
ökad med det belopp, vartill arbetsgivaren
uppskattar eventuella tantiemer, provisio¬
ner samt natura och andra förmåner, vilka
dock ej må värderas lägre än i beskatt¬
ningshänseende.
Vid uppnådda 47 respektive 42 års ålder,

då underlaget för den 15 år senare begyn¬
nande pensionen fastställts, uträknas den
avgi ftsprocent, som erfordras i stäljet för
12 % för kvinna och 10 % för man; i all¬
mänhet blir denna procent lägre de sista
15 åren.
Pensionen utbetalas å den årslön den an¬

ställda uppbär vid 47 års ålder för man, vid
42 års ålder för kvinna. Pensionsbelopp
skall utgå till man med 60 % från 62 års
ålder, till kvinna med 50 % från 57 års ål¬
der å den vid respektive 47 och 42 års ålder
innehavda lönen, dock ej å högre belopr
än 5.000 kr. för man och 3.000 kr. för kvin¬
na, Till änka och minderåriga barn efter
avliden aktiv medlem utgår pension med
25 % å den lön han vid frånfället innehade
från månaden efter dödsfallet så länge än¬
kan lever ogift eller, om hon är död. til1
barnen, tills det yngsta uppnått 18 år. Även
frånskild hustru kan, då ingen annan pen-
sionsberättigad finnes, erhålla pension.
Skulle en aktiv medlem övergå till annat

arbete och ej längre vara anställd hos till
föreningen ansluten arbetsgivare, har han
dock rätt att kvarstå i kassan och antingen
uppbara med inbetalningarna eller ock
fortsätta med erläggandet av såväl arbets¬
givarens som egna avgifter, med rätt till
pension såsom övriga.
Skulle en kvinnlig aktiv medlem övergå

till annat arbete har hon samma rätt. och
ofn hon ingår äktenskap finnes ett tredje
alternativ, hop eller rättare sagt, hennes
målsman äger rätt att återfå hennes egna
till föreningen gjorda inbetalningar utan
därå upplupna räntor.
Skulle en man uwnå, pensionsåldern utan

att hava innått äktenskap äger han återfå
sina till familjepensioneringen inbetalda
avgifter utan därnå unplunna räntor.
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Vart femte år sammanträder föreningen
till generalförsamling i Stockholm, där var-
je såväl aktiv som passiv medlem äger röst¬
rätt. Generalförsamlingen äger
l:o att antaga eller förkasta överstyrel¬

sens förslag till användning ay medel nr
överskottsfonden, vilken utgöres av förenin¬
gens överskjutande medel sedan erforder¬
liga medel avsatts till försäkringsfonden
och säkerhetsfonden.
2:o att besluta om stadgeändringar,
3:o att besluta om föreningens upplös¬

ning,
4:o att besluta i annat ärende som till

dess prövning hänskjutits av överstyrelsen.
Överstyrelsen består av 30 ledamöter var¬

av 6 skola vara aktiva medlemmar. 20 le-
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damöter utses av Svenska handelskamrar.
Sverige och 10 av Sveriges industriförbund,
Styrelsen består av 7 ledamöter och !

suppleanter för dem, vilka utses av över¬
styrelsen. Styrelsen, som har sitt säte i
Stockholm, utövar den närmare förvaltnin¬
gen av föreningen.
Då kommitténs förslag till allmänna

grunder och stadgar för pensionskas¬
san överlämnades till handelskamrnr-
na, Industriförbundet, Svenska bruks-
tjänstemannaföreningen, Riksförbun- ;«

det av affärsanställda m. fl. för yttran¬
de, avgavs ett utlåtande, särskilt fram¬
hållande de kvinnliga anställdas önsk-1
ningar. Kommittén har bemött gjorda
anmärkningar och tagit vederbörlig
hänsyn till de uttalade önskningarna,
Kommittén skriver:
"Från de kvinnliga funktionärerna;

sida har framhållits önskvärdheten av
att pensionsålder, pensionsavgifter och
pensioner sattes lika för kvinnor som
för män.
Vad pensionsåldern angår så är an¬

ledningen till att denna satts till 51
år för kvinnor, medan den satts till
62 år för män, den, att kvinnorna på
grund av den fysiska förändring de un¬
dergå vid omkring 50 års ålder, åldras
tidigare än männen. Att så verkligen
är förhållandet giver ock den av al-
derdomsförsäkringskommittén ver'
ställda undersökningen vid handeiu
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Mrs Buttletub om krigs¬
tjänst och rösträtt.

Av Hilda C. Adshead.

Översättning från engelskan.

— Raska på med middagen, Melinda, sade
mrs Buttletub. Morbror Laban tycker inte
om att vänta.
— Han kommer sent i dag, moster. Det

sa han.
— Ha då middagen färdig på minuten,

min flicka, sade mrs Buttletub lugnt. Nu
kan du få en lärdom för ditt äktenskap!
När en karl säger att han kommer sent, så
är det säkrast att ha i ordning åt honom i
god tid.
Melinda ryckte som vanligt på axlarna åt

mosterns utläggningar, lade ifrån sig sin
stickning och gick nt i köket. I dörren
stannade hon och tillade:.
— Han kommer i alla fall sent. Han

tänkte göra en tur till Saltmarsh.
Morbror Laban gjorde sitt inträde strax

före middagstimmen.
— Jag tänkte göra en tur över till Salt¬

marsh i eftermiddag, sade han, det vill säga
— med en blick på klockan — om inte mid¬
dagen är alltför sen.

— Den är färdig, sade mrs Buttletub, och
vi är riktigt glada åt att se dig, Laban. Det
är månader sedan vi såg dig.

— Ja, ja — jag har haft bråttom — ont om

folk, förstår du, hos oss. Jag har låtit mina
arbetare gå ut i kriget och gjort min plikt,
det har jag. Nå, här kommer middagen!
Hör du, Maria, jag hoppas du kommit på
det klara med att dina gamla idéer om att
kvinnorna ska ha rösträtt inte tjänar nå¬
gonting till. De tål inte vatten, min vän!
Här är det männens plats. Ni kvinnor talar
stora ord om rösträtten, men när det gäller
att gå nt i kriget — ja, då är vilken pojk¬
spoling som helst mera värd än ni. Inser
du det nu?

Han log belåtet, i det han rågade sin tall¬
rik.

— Är det bara de som är ute i kriget, som
röstar? sade mrs Buttletub. Ja, om det är
överenskommet att regera landet efter den
grundsatsen, så är det inget vidare att
säga.

— Jaså, du börjar nn inse att det var dum¬
heter dn pratade före kriget? sade niorbror
Laban ivrigt mumsande. En del folk tän¬
ker inte, det är vad det är, de tänker inte.

— Jag skulle ändå inte ha trott att du
skulle varit belåten, sade mrs Buttletub med
sin lugna röst, du som alltid varit så in¬
tresserad av politiken. Du kommer att sak¬
na din rösträtt, Laban, om det blir som du
vill.

— Jag? sade morbror Laban förnärmad.
Jag är en man!

— Det förstås, men du är inte ute i kri¬
get, så vitt jag vet.

— Du vet mycket väl, att jag fyller fem-
titvå nästa februari, sade morbror Laban
retligt. Du får väl tänka dig för en smula.

— Bevars väl, det var ditt eget påhitt,
sade mrs Buttletub. Du sa att den, som inte
är ute i kriget, skall inte ha rösträtt. Där
ser du! Det finns massor av män, som inte
är ute i kriget. Många män arbetar i am¬

munitionsfabrikerna — och det gör kvin¬
norna också — och många av dem gör det
bättre. Oeli en del gör springpojksarbete i
ämbetsverken och har släktingar, som hål¬
ler dem kvar. Så finns det prästerna, som

talar vitt och brett om ett rättfärdigt krig.
men ändå stannar hemma. Och så finns det
gubbar som du och sjuka män, och sedan
finns det de "samvetsömma motståndarna",
som säger ifrån rent nt att de inte tycker
om att slåss och inte tänker göra det.

— Nåja, sade morbror Lakan generad, det
finns ju skäl varför dessa män inte gör
det — skäl — och alltid goda skäl.

— Finns det då inte massor av skäl var¬

för kvinnorna inte gör det? frågade mrs
Buttletub. Det skulle jag tro! Det förnäm¬
sta är att det är de som skaffa soldaterna
till världen, stackare. Alla andra skäl mot
rösträtten ha dött för längesen, Laban, och
detta, den fysiska styrkans skäl, har också
dött. Detta krig har gjort slut på dem!
"Kvinnor, stanna i hemmen" dog, när mr

Asquith plötsligt upptäckte kvinnorna —

det var, när de ville ha dem att arbeta för
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regeringen. "Inte begåvade nog försvann,
då kvinnorna gjorde männens arbete, oc
gjorde det bättre. Nu har också detj
styrkeargumentet försvunnit. Om a a
var ute i kriget, och om det sades re
att ingen som inte gjorde krigstjäns s
rösta, nå, då skulle vi finna oss i det,
som det nu är — se bara på dig sja
dina tre röster utan att strida för
i stället blir du rik, skulle jag tro, mec
priserna, som stiger, och kolen
- Om det blir nteot mer, sade

Laban brådskande, så vore jag g a ; ^
gick efter det, Melinda, mm os'
litet ont om tid. .«ioneft
Mrs Buttletub fortsatta inte dis* , ^

och morbror Laban sade sitt sis
ren, när han gick. ,-cimtera, ser ^

- Ni kvinnor kan mte diskuter &
Det är bara prat! Jag komm«:j ^
teet. Jag skulle vilja ha det P
fem, om det inte blir olägligt for
ria. i+w,ih i det kon

- Melinda, sade mrs Butt!etU;tidigtso®
stängde dörren, vi dricker var
vanligt. Han kommer säkert ■ tyst.
- Men han sa,W»»*, si

nade, då hon sag att mrs ,
sig i ordning för en middag ■ dameB Mjfo

- Det är för löjligt, sade ^ i]l0P! « ^
för sig själv, i det hennes o
att männen envisas med att ans
det logiska könet!
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Det är just detta som de kvinnliga
aktionärerna önskat nämligen att de

som äro arbetsföra liksom de
skulle få kvarstå i tjänsten

I {'2 år, men därvid också få sin lön
och sina. pensionsavgifter er-
\ att de vid 62 års ålder kun-

60 %. Den fördel, som lig-
. däri att med reducerad pension
I mindre per år) få taga pensionen

om krafterna förr taga slut,
lämnas såväl män som kvin-
j det ligger en orättvisa i att

b hinna, som är arbetsför till 62
kall de sista 5 åren stå med pen-
i stället för lön och sedan hela

«;återstående liv uppbära en pension,
utgör 50 % å lönen vid 42 år i
rf för 60 % å lönen vid 47 år.

Erfarenbeten har ej visat, att kvin-
ma ej hålla ut i arbetet väl så länge
»männen, och när lönerna en gång
ma att ge dem tillfälle att i eget
saleva med mer komfort, skall deras
Ägbet kanske visa sig än större.
I kommittén för att bevisa sin sats
»hinnornas tidiga invaliditet an¬
sa ålderdomsförsä kringskommitténs
®. förvånar, då man vet vilka
feilende personer, som varit dess
ätmmar. Nog borde det vara dem

att bland de 19,3 %, som nnder-
sen utvisade, funnos alla de fullt

jwföra duktiga änkor med oförsörj-
rn, som vid mannens frånfälie
st sin arbetsgivare och måst taga

- av fattigvården i någon. form.
d % innefatta både fysisk och

invaliditet, men männens
endast ^sisk invaliditet, ty dei sosa 55-åriga män, som mottaga

härd,, fastän de äro fullt arbets-
raaro ej så många.
»Inn ^a^eg,°ri' som Sveriges pri-
?iW -Ü pensi°nskassa avser, kun-
g* »fror icke användas.e kvinnliga funktionärerna få
i * .mot männens 10 % och

"orja erläggandet av avgif-
'oar mot männens 21 år, är

aen allmänna dödligheten
livslär,01? Uwisar kvinnornas läng-

morbror feandp^' huruvida kvinnor,inom affärslivet, leva så myel
•

a an män på samma arbets-
lör ln?111Cke lltrett' °ch då till

. a ellerna lagts den allmän-
f.en' aar man möjligen gjort

"sliktnlfL- k)etta är dock all-
ger Reglerasvnär som kelst

tren $ ?a ^giftsm-r! .^stämmandet av den
Pensionen en de s^s^a ^ åren

lig, Ma- IPensioiisföln0'- Sedan den allmän-
oqb lnru„ akmngen bestämt att

det
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lull , oestamt att
t'stklasspJl0r' skulle fördelas i skil-
aMtBJar det ej att vän-'anS 1 pensionsinstitnt skul-
xJL Ä 1 en riskklass meddSdlig-het.
®ot bPar.-leke. bemött anmärk-

2 för vilko/lans.nin^en av det be-
v», lör I ?ensi°0 tår räknas till
St som 5-000 kr- f5r
5kger, vavfK • man- Intet skäl
^ sift arbpf1* e;). en kvinna some »Hort sig värd en

Rösträtt för
Inför den sista riksdagen i perioden.

Återigen ha Sveriges Jcvinnor kommit
fram till den betydelsefulla sista riks¬
dagen i en treårsperiod. Återigen ställa
vi för oss frågan: skall även denna period
få gå förbi utan att kvinnornas rösträtts¬
fråga kommer närmare sin lösning?

De kvinnor, som i vårt land uppbära
rösträtts-arbetet, och annars på skilda
områden delta i samhällsarbetet, de som

följa världshändelserna och reflektera över
det som nu sker, de säga sig: kvinnorna
kunna icke längre hållas tillbaka, demåste
få ett ord med i laget, tiden är nu inne
även för Sveriges kvinnor.
Det är en viktig och betydelsefull tid

vi gå till mötes, och nu gäller det mera
än någonsin att följa med och sätta sig
in i vad det betyder, om Sveriges kvin¬
nor fortfarande skola se sina berättigade
anspråk tillbakavisade eller om vi änt¬
ligen skola nå fram dit, där våra nor¬
diska systrar redan stå.
För alla dem, som arbeta för kvinno¬

rösträttens genomförande i vårt land, de
må inta en ledande ställning inom rö¬
relsen, eller endast vara en enkel arbetare
i vingården, för alla är det nödvändigt att
följa frågan i Rösträtt för Kvinnor.
Två gånger -i månaden kommer Rösträtt
för Kvinnor med färska nyheter från
rösträttsfältet ute och hemma, den kom¬
mer med hälsningar från föreningar och
enskilda medlemmar, och den kommer som
en påminnelse om kvinnornas andel i
samhällsutvecklingen.
En blick tillbaka på den nu avslutade

årgången — den femte — visar bäst vad
Rösträtt för Kvinnor är, och vad den
vill vara. Vi behöva endast påminna om
det ytterst aktuella spörsmålet Krigets
inflytande på lösningen av kvin*
nornas rösträttsfråga, somi tidningen
fått den mest allsidiga belysning genom

värdefulla inlägg av på skilda områden så
framstående personer som: Edwin Björk¬
man, Sven Brisman, Lotten Dahlgren,
Anna Lenah Elgström, Patrik Haglund,
Erik Hedén, Ann Margret Holmgren,
Ellen Key, Anna Kleman, G. H. von Kock,
Ivar Lagenvall, John Landquist, Mia
Leche, Alf. Mohn, Ernst Horlind, Anna
Sterky,MarikaStjernstedt, Gustava Svan¬
ström, Julia Svedelius ochMary v. Sydow.

På den genom bildandet av de första
lokalavdelningarna av M. F. K. R.
aktuella frågan Varför jag anslutit
mig tillMännens förbund för kvin¬
nans rösträtt har Rösträtt för Kvin¬
nor haft förmånen erhålla svar från ett
antal kända representanter för denna
sammanslutning: Sigfrid Almqvist, Axel
Bolin, Bob. Hagen, Klas Hedström,
Israel Holmgren, Sixten Neiglick, Nils
Nordlund, Teodor Nyström, Jakob Pet¬
tersson, Johnny Roosval, K. A. Wide-
gren och Hjalmar Öhrvall.
Anders Osterling, K. G. Ossiannils-

son och Gunnar Hede ha dessutom genom
bidrag i bunden form visat sin anslut¬
ning till saken.
Med anledning af Birgittaminnets

firande rösträttsdagen den 7 oktober har
Lydia Wahlström i Rösträtt förKvili¬
nor bidragit med en intressant fram¬
ställning av Den Heliga Birgitta som
politiker och Ellen Key harpå sitt eget
fängslande sätt skildrat Birgitta som
andlig makt.
Då Rösträtt för Kvinnor nu in¬

bjuder till prenumeration för 1917 —

ett år som kanske blir av' avgörande be¬
tydelse för de svenska kvinnornas röst¬
rättsfråga — sker det under förhoppning
att tidningen alltjämt skall få påräkna
stödet av de pennor, som gjort tidning¬
en till vad den är, men också under för¬
hoppning, att alla de, för vilka tidningen
vill vara en vägvisare och en hjälp, i
sin mån göra allt för att Rösträtt för
Kvinnor verkligen må kunna fylla sin
uppgift. Genom att hjälpa till att sprida
Rösträtt för Kvinnor i de tusen
hemmen bereda vi väg för rösträtt för
Sveriges kvinnor.

Rösträtt för Kvinnor utkommer den
1 och 15 i var månad eller med 24 num¬

mer om året. Prenumerationspriset, post¬
arvodet inberäknat, är kr. 1:35. All
prenumeration sker genom posten. I ut¬
landet bosatta prenumeranter kunna även
erhålla tidningen mot insändande av 2
kr. i postanvisning till expeditionen, Läst-
makareg. 6, Stockholm. Lösnummer 6 öre.

högre lön ej skall vara värd en pen¬
sion i förhållande till lönen. När en
bestämmelse om maximum för pen¬
sionsunderlaget införes måste den sät¬
tas till samma belopp för kvinna som
man. Detta är en förändring som ock¬
så lätt kan vidtagas, om styrelsen skul¬
le anse det rättvist.
"Att arbetsgivarna skulle göra inbe¬

talningar även för de kvinnliga funk¬
tionärernas efterlevandes pensionering,
vilket även föreslagits, måste väl an¬
ses som uteslutet", skriver kommittén.
Men den tyska Riksförsäkringen för
Privatanställda införde redan för 6 år
sedan full likställighet i detta avseen¬
de och tilldelar sjuk man, om han för¬
sörjts av sin hustru, samt minderåriga
barn, pension vid hennes frånfälie. För
den ogifta kvinnliga funktionären, som
icke har några pensionsberättigade ef¬
ter sig, vore det naturligtvis en fördel

att vid inträdet i pensionsåldern kun¬
na lyfta sina till familjepensioneringen
inbetalda avgifter, liksom den ogifta
mannen.

Bestämmelsen i § 9 att kvinnlig funk¬
tionär, som ingår äktenskap och där¬
vid upphör med sin anställning, äger
att återfå egna till föreningen gjorda
inbetalningar, får man hoppas att sty¬
relsen låter försvinna. Hur ofta har
det ej hänt att gift kvinna av ekono¬
miska skäl åter tvingats ut i sitt gamla
yrke att mannen kanske ej tillhört någon
pensionskassa, som berättigar henne till
änkepension eller att änkepensionen är
otillräcklig för henne så länge barnen
äro minderåriga. Kvarstår hon då i
sin egen pensionskassa kommer det
väl till pass vid återupptagandet av

arbetet, det har hittills ofta legat emot
änkorna att de från pensioneringssyn¬
punkt äro för gamla eller över 30 år.

RiKs 25 50 Allm. 62 96

de1

Malmtorgsgatan 6, StocKholm

Hilda Andersson f.
Måndagen den 11 december avled, stilla

som hon levat, den kvinna, vars namn
läses här ovan. Hon hörde ej till dem,
som mycket låta tala om sig i världen,
och föga var hon känd utanför grän¬
serna för det samhälle, Valla, där hon
verkade. Blid och försynt gick hon i
sin dagliga gärning, men genom den
affärsverksamhet hon i mycket ringa
skala börjat, lyckades hon, tack vare
flit och redbarhet, arbeta sig till väl¬
stånd. För sociala spörsmål var hon
varmt intresserad, och som kassaför¬
valtare' i Sköldinge F. K. P. R. har hon
nedlagt ett samvetsgrant och gott ar¬
bete och tillsköt ofta av egna medel,
vad som brast. Svårt blir att där fylla
hennes plats. Även i arbetet för freds¬
saken och i nykterhetsarbetet var hon
verksam, och gott var för oss, hen¬
nes vänner, att se hennes ljusa tro att
det goda en gång skulle segra. Själv
ville hon icke på något sätt framträda
eller göra sig gällande: jag träder gär¬
na tillhaka, om blott vår sak har fram¬
gång, var en gång hennes ord. Från
dödsbädden sände hon föreningen en
kärleksfull hälsning: nog har jag haft
viljan att göra det goda, men förmågan
har ej varit stor; tack för all kärlek
och förståelse.
Och vi, som nu stå sörjande vid hen¬

nes för tidigt öppnade grav, säga hen¬
ne ett varmt tack för vad hon varit
för vår rättvisa sak, för vad hon i kär¬
lek och tro verkat i det stilla, för
ospard möda och plikttroget arbete.
Tack, du goda och trogna tjänare!

Anna Möller,
f. Grell.

Dalarnas länsförbund

höll den 27 november årsmöte i Falun.
Till ordförande omvaldes seminarieadjunk¬
ten Anna Sörensen, Falun, till övriga sty¬
relseledamöter omvaldes fruarna Fredrika

Collin, Hedemora, och Gunhild Landberg,
Falun, samt nyvaldes fruarna Erica Falk¬
man, Avesta-Krylbo, och Maria Widigsson,
Borlänge. Till suppleanter utsågos fru Ag¬
da Adolfsson, Grängesberg och fröken Sig¬
rid Ranke, Orsa.

Skaraborgs länsförbund
hade söndagen den 10 december årsmöte i
Vara. Fru Andriette Florén ansade sig ord¬
förandeskapet och i hennes ställe valdes
seminarieadjunkten fruv Jenny Richter-Ve-
!ander. Övriga medlemmar av styrelsen äro
fil. mag. fru Ingrid Lindstén, fröken Lisa
Gustafson och fru Jenny Lindberger. De
förutvarande revisorerna omvaldes. Kloc¬
kan tre ägde ett offentligt möte rum med
cirka 70 deltagare. Fru Florén höll häls¬
ningstalet och d:r S. Lindstén höll ett för¬
träffligt föredrag om Motståndet mot kvin¬
nans rösträtt.

Uttager hon däremot sina gjorda in¬
betalningar, förlorar hon icke blott upp¬
lupna räntor utan även arbetsgivarnas
avgifter med ränta.
Vid bestämmandet av familjepensio¬

nen till 25 % å mannens lön, lika för
alla, har man frångått behovsprincipen
och tilldelar en ensam änka detsamma
som en med tio minderåriga barn un¬
der aderton år. Kommitténs motive¬
ring härför är "att det måste anses

rimligt och billigt att lika förmåner er¬
hållas för lika inbetalningar".

Anna Åbergsson,
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L. K. P. R:s 14:de central¬
styrelsemöte

äger rum i Stockholm måndagen den 8
och tisdagen den 9 januari. Lokal för
de enskilda mötena, som båda dagarna
taga sin hörjan kl. V2IO f. m., är Sven¬
ska läkaresällskapet, Klara östra Kyr¬
kogata 10, lilla salen, 2 tr.
Måndagen den 8 januari kl. 1/s 8 e. m.

anordnas i samma lokal, stora salen,
1 tr., halvenskilt möte, till vilket alla
medlemmar av F. K. P. R. äga tillträ¬
de. Härvid kommer fröken Anna Kle-
man att redogöra för Förslag om en
internationell aktion för lika lön för
lika arbete. Programmet upptar dess¬
utom diskussion om Lagberedningens
förslag till lag om barn utom äkten¬
skap med fröken Anna Lindhagen och
advokat Eva Andén som inledare.
För dem som önska är tillfälle be¬

rett att efter det halvenskilda mötet in¬
taga gemensam tésupé å Gillet, Brun¬
kebergstorg 15. Pris kr. 2: 25.
Tisdagen den 9 januari kl. 8 e. m.

äger offentligt möte rum i K. F. U. M:s
stora sal, Birger-Jarlsgatan 35 (ingång
Snickaregatan 4, 2 tr.) med tal av d:r
Lydia Wahlström, fru Karin Fjäll¬
häck-Holmgren och fru Julia Ström-
Olsson. , i

Biljetter å 25 öre komma ett par da¬
gar före mötet att tillhandahållas i
Allmänna Tidningskontoret, Gustav
Adolvs torg, i Folkets Hus kiosk, samt
å Rösträttsbyrån, 6 Lästmakaregatan.
Se vidare annons i de dagliga stock¬
holmstidningarna.

Stockholms F. K. P. R.

anordnar i samhand med centralstyrel¬
semötet onsdagen den 10 januari kl. 8
e. m. offentligt möte i K. F. U. K:s
stora sal, Brunnsgatan 3.
Ämne: Huru förbättra barnmorskor¬

nas ställning?
Inledare: Professor Edv. Alin och

barnmorskan fröken Anna Häggbom.

För fru Anna Wicksell

hade Lunds F. K. P. B. anordnat en av¬

skedsfest å Grand hotell fredagen den 15
december.
I festen, som präglades av en synnerli¬

gen animerad stämning, deltogo ett 50-tal
damer, dels medlemmar av Lunds F. K.
P. R., dels representanter för andra F. K.
P. R. i Skåne.
Hyllningstelegram anlände från de lokal¬

föreningar, vilka ej voro representerade.
Docenten Hilma Borelius frambar Lunds

F. K. P. R:s tack till fru Wicksell och å
Skåneförbundets vägnar talade fru Louise
av Ekenstam. Fru Wicksell blev även före¬
mål för hyllning av flera andra talare.

KOOPERATIVA LIV
försäkrings-FOLKET beviljar liv¬
anstalten —— försäkringar
alla slag. Adress Box 233. Bliv ombud,!

H. K. VASAGATAN 6.

Insätt Edra besparingar
i A.-B. NYA BANKEN.

HOTELL ViCTOHåA
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fru Oreta Schubert.

Post- o. Telografadr. HOTELL VICTORIA. Riks 53. Allm. 66 57.

Skydd åt ensamboende
lärarinnor.

Opinionsmöte i Uppsala.

För några veckor sedan upprördes
allt Sveriges land genom tidningarnas
berättelser om det tragiska öde, som
övergått en ensam ung lärarinna i
Småland. Ensam! Vilken av dem, som
leva i kringgärdade och trygga om¬
ständigheter, täljer fasan uti medve¬
tandet att befinna sig i en fullkomligt
skyddslös belägenhet, utom räckhåll
för mänsklig hjälp? Hur många av oss
ge sig tid att verkligen stanna inför
detta — att försöka fatta, vilken in¬
verkan, undergrävande för både själ
och kropp, det måste utöva att vara
hänvisad att fylla sin livsgärning un¬
der sådana yttre omständigheter? Och
vi andra, som sitta i trygg och lugn
omgivning, ha vi rätt att slå oss till
ro och tänka: "Vad förmår jagT' Bor¬
de det ej vara så, att vi alla ha ansvar
i det samhälle, där vi leva, och då när¬
mast ansvar såtillvida, att vi åtmin¬
stone ej snarast möjligt glömma de
mörka skuggor, som falla inom vår
synkrets? Ty hur är det? Har ej redan
nu glömskans skymning börjat tätna
omkring de missförhållanden, som ge¬
nom den hemska händelsen i Nöbbele
ställdes i blixtbelysning? Svenska
kvinnor! Vi ha ej rätt att låta detta
ske. Om alla andra glömma — vi få
icke göra det.
Något av dessa tankar var det, som

tog sig uttryck, då lärarinnor vid Upp¬
sala folkskolor, i känslan av kamrat¬
skapets förpliktelser och rättigheter,
satte sig i förbindelse med kvinnoorga¬
nisationer på platsen — F. K. P. R.,
Vita bandet, K. F. U. K., Moderata
kvinnoförbundet samt Kvinnorna och
landet — för att dryfta möjligheten av
ett möte i frågan: Vi ville kräva lag
att sätta mot våld. Samarbetet resulte¬
rade närmast i ett upprop till allmän¬
heten, en inbjudan till ett offentligt
möte. Till detta upprop hade det lyc¬
kats att, förutom de för nämnda för¬
eningar valda representanterna, såsom
undertecknare förvärva intresserade
damer ur olika kretsar inom staden.
Såsom talare hade kommitterade gläd¬
jen att hälsa lektor Karl Starbäck, som
vid 1914 års riksdag jämte lantbruks¬
ingenjör Adolf Roos i Första och gross¬
handlare E. A. Nilsson i Andra kam¬
maren framförde frågan genom mo¬
tion, samt den kvinna, hos vilken väl
uppslaget till nämnda motion är att
söka, författarinnan Anna Maria Roos.
Lektor Starbäck uppdrog först med

några varmhjärtade ord den mörka
bakgrund, mot vilken avteckna sig de
sorgligt bekanta lärarinneöden, som
mest låtit tala om sig, och de ohygg¬
liga perspektiv, som dessa nakna fakta
öppna — sjukdom, ett förstört nervsy¬
stem, ja, vansinne. Ett faktum vore,
att ingen kår, intet yrke funnes, som
hade att uppvisa en så stor procent
sinnessjuka som småskollärarinnekå¬
ren. Talaren redogjorde därefter för

Söders "English School"
Nu

Engelska lektioner och översättningar.
Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.

Annie I. Scott.

For iyrtiiei och haket.
En bok med 70 recept å alla sorters bröd,

matbröd, kaffebröd, tårtor, efterrätter. I
mjölbrist med tillhjälp av gryn. Billigt
gott bröd. Bakning på Primus. Boken sän¬
des mot postförskott å 60 öre. Fru E. Ny¬
ström, Pensionat Strandhem, Båstad.

Arvika Wagnfabrik, Arvika.
Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
alla sorteis lyx- och
arbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskurani pä begä¬

ran. Riks t. Arvika 87,
Sthlm 4544.

Begär priskurant även & Ktülageraxlar.

frågans behandling i riksdagen. Sär¬
skilt uppehöll han sig vid den kritik,
som i Andra kammaren kommit motio¬
nen och dess förslag att ordna lärarin¬
nornas bostadsfråga till del, en kritik,
som i de flesta fall bottnade i ekono¬
miska hänsyn. Men, frågade talaren,
vad betyda dessa få hundra kronor för
även de glest befolkade kommunernas
debetsedlar, då de måste vägas mot
risken av skövlade människoöden,
människoliv, i förtid brutna? Den skri¬
velse av den 10 november 1916, varige¬
nom k. m:t lagt saken i folkskoleöver¬
styrelsens hand, gåve denna styrelse
dock intet annat vapen än folkskole¬
stadgan, och med denna tvingade man
intet tredskande skolråd. Talaren an¬

såg dock, att intet hindrade riksdagen
att i samband med kårens lönefråga,
vartill bostadsersättning hör, lagfästa
ordnade förhållanden i denna sak, oéh
framkastade han — såsom en för skol¬
råden väl så kännbar följd av under¬
låtenhet — statsbidragets undanhållan¬
de. Slutligen uttryckte talaren sin
glädje över att frågan ej vore av poli¬
tiskt partiskiljande art.
Fröken Anna M. Roos ingick på en

närmare granskning av de förslag till
bostadsfrågans lösning, som i riksda¬
gens behandling av ärendet framkom¬
mit. I sammanhang härmed framhöll
hon det såsom särdeles lämpligt, att nu
en ny rundfråga ställdes till de ifrå¬
gavarande lärarinnorna själva, vilka
ju borde lämnas tillfälle att yttra sig
om lämpligaste botemedlen mot faror
av här omtalad art. Fröken Roos un¬

derströk ytterligare nödvändigheten av
lagbestämmelser för frågans definiti¬
va lösning.
Det av omkring 500 personer besök¬

ta mötet antog slutligen enhälligt föl¬
jande resolution:
"Med anledning av riksdagens skrivelse

av den 2 mars 1914 har k. m:t genom be¬
slut den 10 november 1916 anbefallt folk¬
skoleöverstyrelsen dels att hos vederböran¬
de folkskoleinspektörer, skolråd och skol¬
styrelser inskärpa nödvändigheten av att
sådana åtgärder, som skoldistrikten kun¬
na vara skyldiga vidtaga för främjande av
det i riksdagens skrivelse angivna syftet,
bliva utan dröjsmål verkställda, dels ock
att själv taga initiativ till nya bestämmel¬
ser.

Tacksamt erkännande den riktiga upp¬
fattning av de ensligt boende lärarinnor¬
nas betryckta och snar hjälp krävande be¬
lägenhet, som framträder i detta beslut,
vill mötet likväl som sin mening uttala,
att effektivt skydd för dessa särskilt hårt
lottade medlemmar av en i övrigt föga
gynnad, men oumbärlig kår av samhälls-
tjänare, endast kan nås på lagstiftningens
väg. Mötet vänder sig fördenskull i un¬
derdånighet till k. m:t med hemställan att
k. m:t ville för riksdagen framlägga för¬
slag till sådana lagbestämmelser, att skol¬
distrikten skall åligga att anordna lärarin¬
nornas bostäder så, att verklig trygghet för
liv, ära och hälsa uppnås."
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av Ann Margret Holmgren, utgörande N:o
i serien Rösträttsbrevet för dagen, kommers?
utgivas till centralstyrelsemötet och kan rel
reras från Rösträttsbyrån till ett pris av 5!

Kvinnornas Kalender 1917,
Pris 1 krona.
Hela behållningen tillfaller L. K. P. R:s »
talarefond. :

Rekvisitioner ställas till Fröken Hildur öijer,
Göteborg 1. Kan även erhållas å
byrån, Lästmakaregatan 6, Stockholm,
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Den dag högern ...
Fru Caroline Benedicks-Bruce har

digat oss att ge offentlighet åt ett hrev,
som hon tillställt Allmänna V;
bundets avdelning på Gottland s— _

på en vädjan om ekonomiskt bidrag | Ä
förbundets verksamhet. Brevet lydde:
Till svar å ärade brev av oktober u

ber jag få säga, att jag gärna skall dr»
mitt strå till stacken och hjälpa till -
dag högern upptar kvinnorösträtten
program; att jag dock är den v,
fosterlandsvän och likaledes försvaBWj
torde nog vara bekant för en och var,
känner mig bär på Gottland.

Högaktningsfullt
Caroline Benedicks-Bt^

Episod ur verkligheten.
Per och Olle äro kamrater i

betslag, <men under det att Olle
lig, vaksam och pålitlig, han
att Per slarvar med sina göra® 1. »
finner sig till slut nödsakad niI
i upptuktelse och slutar si p
med följande ord: "Kom J» * ^
du tar Olle till exempel. Adris
nom uppföra sig illa» hanf.a tås 0i
duktig, men så har han forstås
mamma som är röstrattskv i —

\

skål
a ti

rös

åt(

»uei

iemi

%.
om

kelar

Denna resolution skall gen»» ®
pntation på nyåret iramlamaasW ,
geringen. på a# 1

Önskligt vore, att även^ ^ ^
platser inom vårt lanc ^ ^
i ett par städer skett ^ stärka åeä
des för att hålla vid In ^ tit
opinion, som kräver s endas
lösning av denna frag , ^skyd
är en sida av kravet pa
för varje samhällsmedlem. .

Stockholm 1917, Ivar
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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.

LÅRG. STOCKHOLM, 15 JANUARI 1917. N:r 2.

Avslaget.

av 5 öia

öppnas den svenska riksdagen
skall meddela, vilka för¬

regeringen anser sig böra fram¬
pa till landets fromma. Yi hade hop-
alt därvid åter skulle förkunnas,

lde ^»rättvisa ock statsnytta krävde dennumer str

raniekrilMa rösträttens utvidgning till
a. Vi hade också välgrunda-
för denna förhoppning. För

tidnings läsare behöver icke om-

detta sista år medfört av

■dagar för kvinnorösträtten både
fea och i Amerika. En framställ-
ffrom hade också gjorts i den

med begäran om kungl. pro-
Ätill denna riksdag, som av V.
november inlämnades till stats-
w Hammarskjöld. Denne hade
Fiele utan vidare avvisat försla-

iom svar I:!an lovat att rådgöra med sina
irag ti;1 Ifc Svaret blev dock — trots allt

lejande. Vi veta likväl, att justi-
pusiern är en varm vän av kvin-
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Den tid vi genomlida har iflarare än någonsin stru*
l<it under att våra samhällens bestånd vilar ej blott
på männens, utan även på ^vinnornas solidaritet
med det bästa och bärande i desamma, och den
förödmjukande undantagsställning, vari de svensl<u
kvinnorna l{varhållits, i jämförelse med sina övriga
nordisk« systrar, måste väl !<otnma att verka som
en särskild sporre till att bland l<vinnorna själva
göra anslutningen till rösträttskravet så stark och
omfattande, att inga obotfärdigas förhinder kanna
längre stå det emot.

HJÄLMAR BRANTING.

framlagt en proposition där-
vår regering tycks på grund
ktiga meningar vara dömd

overksamhet i flera för landet vik-
§ frågor.

återstår att vända oss till riks-
8 olika partier med begäran omfrner. Vi veta att de båda vänster-

fttiiä äro villiga att åter slå ett
litJf för vår rättfärdiga sak, men hur

%rpartierna ställa sig"? Äro de"'^a döva för tidens krav, kunna
f att åter säga oss sitt bleklagdaVärldskriget har dock åstadkom-
^välvuingar i många gamlas'"or' Skall vår svenska höger

sig som den sista på för-ltnas sfrans? Minnet av den ring-som visades vår rösträttsfrå-.^14 års riksdag fyller oss ännuLrin' V)m det då fanns någon
^ ^rskräckelsen ^ör det)rnhia världskriget paralysera-tto o

Häi

L. K. P. R:s framställning till regeringen om röst¬
rättsförslag till årets riksdag.

Dor»a, så mana krigets egna

C! S®let ™ >tt g-ottgöra

Såsom framgår av referat från cen¬
tralstyrelsemötet på annat ställe i da¬
gens nummer överlämnades genom
Landsföreningens ordförande och vice
ordförande i november en skrivelse till
statsministern med begäran om kungl.
proposition till årets riksdag om röst¬
rätt för kvinnor. Skrivelsen var i hu¬
vudsak av följande innehåll:
De två första riksmötena under in¬

nevarande treårsperiod ha ägt rum
utan att frågan om den politiska med¬
borgarrättens utsträckande till Sveri¬
ges kvinnor varit föremål för behand¬
ling. Vi stå nu inför den tredje, den
sista riksdagen i perioden, och det kan
med säkerhet förutsättas att kvinno¬
rösträttens anhängare såväl inom som
utom riksdagen icke komma att låta
även denna riksdag gå förbi utan att
göra vad i deras förmåga står för att
befordra lösningen av denna, icke
blott för kvinnorna, utan för landet i
dess helhet så betydelsefulla fråga.
Sverige intager med avseende på kvin¬
nornas politiska myndighet i jämfö¬
relse med övriga länder i norden en
föga smickrande undantagsställning,
och det är nu hög tid att även vårt
land hävdar sin plats bland Europas
föregångsländer.
På grund av sin dagliga gärning i

hem och samhälle såsom släktets dana-
re och fostrare krävde kvinnorna i de
flesta civiliserade länder redan före
världskrigets utbrott sin rätt som full¬
myndiga medborgare. Världskriget hår
ställt frågan i ny belysning. I de krig¬
förande länderna ha kvinnorna vid si¬
dan av sitt värv i hemmet övertagit en
stor del av männens arbetsområden.
På många håll är det kvinnorna som

helt uppehålla det civila livet. Men
även för försvarsändamål, särskilt för
sjukvården i fält och ammunitionstill¬
verkningen, har kvinnornas hjälp i
mycket stor utsträckning tagits i an¬
språk.
Här redogöres utförligt för hur i de krig¬

förande länderna kvinnornas direkta arbete
i fosterlandets tjänst medfört en genomgri¬
pande omvärdering av kvinnornas betydel¬
se som medborgare, som stöd härför anfö-
res ett flertal uttalanden av statsmän till¬
hörande båda maktgrupperna.
Men även i de neutrala länderna, he¬

ter det, gör kvinnorösträtten framsteg.
Danmark och Island b a icke låtit kri¬
get utgöra hinder för konstitutionella
frågors upptagande och avgörande.
1915 infördes rösträtt för kvinnor i
dessa båda länder, och i Holland kom¬
mer 1917 års riksdag att behandla ett
av den holländska regeringen framlagt
förslag till författningsrevision, enligt
vilket de konstitutionella hindren för
rösträtt för kvinnor äro undanröjda. I
Amerika har sedan världskrigets bör¬
jan kvinnorösträtten genomförts i sex
stater och vid det senast förrättade
presidentvalet hade samtliga partier,
även det stora republikanska eller kon¬
servativa partiet, upptagit rösträtt för
kvinnor på sina program och samtliga
presidentkandidater uttalade sig för
frågan.
Här följa en del uttalanden.
Ett skäl som ofta anförts mot röst¬

rätt för kvinnor är att då kvinnorna
icke göra krigstjänst, de icke heller bö¬
ra göras delaktiga av den politiska
medborgarrätten. Det nu pågående
kriget har till fullo bevisat ohållbarhe¬
ten av detta påstående. Överallt i de

krigförande länderna dela kvinnorna
med männen krigets börda och möda,
överallt påtaga de sig sin andel i fos¬
terlandets försvar. Vårt land har hit¬
tills skonats från att dragas med i
den förödande världsbranden. Men in¬
gen torde betvivla att de svenska kvin¬
norna, ställda inför krigets grymma
verklighet, skulle visa samma medbor-
garsinne, samma offrande fosterlands¬
kärlek, som kvinnorna i andra länder.
Lika litet som övriga neutrala län¬

der får Sverige i dessa tider låta det
inre reformarbetet vila. I trots av, el¬
ler hellre på grund av, det yttre tryc¬
ket måste nationen utveckla sitt eget
inre liv. Det ligger i statens intresse
att tillgodogöra sig kvinnornas speci¬
ella synpunkter och erfarenheter och
att i riksförsamlingen bereda tillfälle
för kvinnorna att föra sin egen talan
och deltaga i stiftandet av de lagar
som skola efterlevas av såväl kvinnor
som män.
Landsföreningen för kvinnans poli¬

tiska rösträtt anhåller därför vördsamt
att kungl. maj:ts regering till 1917 års
riksdag ville framlägga en kungl. pro¬
position om rösträtt och valbarhet för
Sveriges kvinnor på samma villkor
som för män.

Statstaakei ich kvinnorna.
Såsom var att vänta, har N. D. A. i

en ledare funnit för gott att uttala
några kraftord av manlig renässans
om det senaste offentliga rösträttsmö¬
tet i Stockholm. För inkompetenskult
och avväpningspredikan anklagar man
kvinnorösträttens representanter, och
särskilt riktas därvid förebråelserna
mot undertecknad, som man tydligen
trott om bättre än att uppträda i så
dåligt sällskap.
Vad nu beträffar inkompetenskult, så

ligger frestelsen för mig i så ringa
grad åt det hållet, att jag just på mö¬
tet ifråga rent av citerade Kjellgrens
elaka ord om demokrati: "tusen får
äro alls inte klokare och bättre än tio
får". Men man skall vara bra klass¬
medveten överklassegoist för att icke
erkänna, att det sista århundradets ut¬
veckling också medfört en verklig ut¬
veckling av politisk vakenhet och poli¬
tiska kunskaper bland vårt folks obe¬
medlade lager. Denna utveckling gör
i själva verket, att talet om "får" nu¬
mera i detta sammanhang icke kan
hårdragas; utvecklingen har med den
absoluta nödvändighetens kraft fram¬
kallat den allmänna rösträtten för män,
och den framkallar, antingen man nu
ser det som en lycka eller ej, också med
samma nödvändighet dess naturliga
konsekvens, kvinnans rösträtt. Att här-
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vidlag draga fram ovederhäftigheten
av en främmande riksdag, som var¬
nande exempel, är fullkomligt avvita.
Särskilt de franska förhållandena ha
ytterligt få beröringspunkter med vå¬
ra, som organiskt framvuxit ur vår
egen historia. Skall en jämförelse här¬
vidlag vara på sin plats, så vore det
däremot jämförelsen mellan Sveriges
riksdag förr och nu, och så föga jag
än beundrar sammansättningen av vår
nuvarande representation, måste jag
bekänna, att jag dock anser den i po¬
litisk mognad och fosterländskhet stå
betydligt över riksdagen både un¬
der frihetstidens och under lantmanna-
partiets glansdagar. Den stigande de¬
mokratien inom de moderna parlamen¬
ten kan icke i längden avvärjas; den
kan fastmera genom folkets ökade
självuppfostran i djupaste bemärkel¬
se förvandlas till en fördel för staten.
Icke minst om vi lyckas få med kvin¬
nans uppfattning, som i flere avseen¬
den är så olikartad med mannens och
därför kompletterar denna. För övrigt
— om även riksdagen genom stegrad
demokratisering kan förlora något i
ren sakkunskap, desto större blir också
en sakkunnig regerings betydelse. Och
som regeringen i Sverige lyckligtvis
ännu icke är underkastad de propor¬
tionella valens nivellerande inflytande,
finns ännu tusen möjligheter för en re¬
gering, som verkligen vill göra allvar
av vår grundlag, att göra sig gällan¬
de gentemot riksdagen — till och med
gentemot en riksdag med delvis kvinn¬
lig sammansättning!
Beskyllningen mot kvinnorösträttens

representanter för avväpningstankar,
faller på sin egen orimlighet. Under
mötet ifråga yttrades icke ett ord om
den saken, men väl betonade jag ut¬
tryckligen medborgarnas lydnadsplikt
även gentemot en moraliskt indifferent
stat, "ett i själviskhet bundet, under
livsnödvändigheter famlande väsen av
lägre förnuftsutveckling än den, till
vilken individen kan höja sig", såsom
Kjellén djärvt och ärligt definierar sta¬
ten i sitt senaste arbete, "Staten som
livsform"* Lydnadsplikten är ändå
klar, därför att även en moraliskt un¬

dermålig stat är bättre än anarki. Men
ju mera den nationella opinionen i dess
helhet får påtaga sig ansvaret för
statsviljan, desto innerligare blir sam¬
bandet mellan stat och folk, desto na¬
turligare blir denna lydnadsplikt —

detta har ju en gång varit högerns ar¬
gument för männens rösträtt. Att det
hittillsvarande statslivets sjuka punkt
ligger just i bristen på dylikt sam¬
band, blir med varje dag allt klarare i
dessa tider, då kriget endast tilltager i
styrka, fast ingen velat och ingen vill
det!! Att dock den hälvt av mänsklig¬
heten, som har hemlivets helgd åt sig
anförtrodd, i motvilja mot kriget mås-
* Senare delen av mitt föredrag kan lä¬

sas i tidningen Idun för 18 januari.
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Kvinnorösträtten på Island.
Det er en meget let forstaaelig Sag,

at de Kvinder, der endnu kramper for
noget saa selvfölgeligt som det, at faa
Lov til at vie sine Evner til fralles
Bedste gennem Deltagelse i det offent-
lige Liv, med en blandet Fölelse af
Vemod og Girade ser hen til de Lande,
hvor deres Söstre allerede har opnaaet
dette Gode gennem den politiske Valg-
ret og Valgbarhed. Og samtidig lig¬
ger det meget nrar for de endnu kram¬
pende Kvinder, at se med en maaske
lidt overdreven Förväntning hen til de
Resultater, som Opnaaelsen af den po¬
litiske Ligestilling med Manden for-
haabentlig skulde bringe, dels for
Kvinderne selv, dels for Samfundet
som Helhed. Og denne Forventning
staar rimeligvis i et direkte Forhold
til den Ihrardighed og Iver, hvormed
der krampes for dette berettigede og
attraaede Maal. — — Dette lyder
maaske paradoxalt, men er dog nrar-
mere set fuldt berettiget, thi i förste
Omgång i alt Faid vil paa det nrar-
meste netop lige saa mange kvinde-
lige Krrafter, og ligesaa megen kvin-
delig Energi og kvindelig Snille, som
der sattes ind paa at nedbryde For-
dommenes og de gamle Traditioners j
Skranker, netop naar Maalet er naaet, j
frigöres til direkte opbyggende og !
samfundsnyttig Virksomhed. Sand- j
synligvis vil det saa vise sig, at netop j
der, hvor Kampen var haardest og ;
blev mest energisk fört, der har Kvin- j
derne faaet udviklet deres- politiske j
Evner og Indsigt — en saadan Grad, j
at Virkningerne af deres endelige In- j
griben — det offentlige Liv bliver langt |
större og mere omfattende end de Ste- 1
der, hvor det hele gik nrasten som af •

sig selv. — Denne Mulighed, dette Kam¬
pens udviklende Moment, er i alt Faid I
vrard at tage med i Betragtning og ;
kan sikkert vrare en ikke ringe Spore |
for dem, som til Tider kan synes, at
Kampen — ikke blot for den politiske
Ligestillethed mellern Mand og Kvin-
de — men for en hvilkén som helst
Retfrardssag; — til Tider kan
baade opslidende og haablös.
Netop ud fra det her anlagte Syns- j

punkt er det, at man ikke maa vente
sig nogen iöjnefaldende eller pludse-
lige Resultater af Kvindens politiske
Ligestilling med Manden paa Island.

vrare

Vi har ikke behovet at udstaa nogen
nravnevrardig Kamp för at opnaa fuld
Ligestilling med Manden. Ja, vi har
endda det Srarsyn at fremvise, at vi fik
kommunal Valgret paa samme Betin¬
gelser som Mrand inden der endnu ek-
sisterede nogen Kvindesagsforening —
eller nogen Kvindesag på Island. Li-
geledes kan vi paapege den enestaaen-
de Kendsgerning, at vi fik ved Lov
Adgang til alle Landets Embeder i
1911 — inden vi endnu havde opnaaet
nogen Indtlydelse paa Altinget gennem
politisk Valgret, vilken vi jo först op-
naaede ved den nye Grundlov i Fjor.
Disse to vigtige Kendsgerninger er

tilstrrakkelige til at vise, hvor lidt Mod¬
stand Kvindesagen har mödt paa Is¬
land. Og de viser ogsaa at de islrand-
ske Kvinder ikke har behovet direkte
at sratte store Krrafter ind paa Kvinde-
sagens gennemförelse, men at de dels
paa Grund af Folkets vaagne Almen-
sans og dels paa Grund af den strarke
Fölelse af Individets Ret, der fra gam-
mel Tid af er rodfrastet paa Island, er
kommen forholdsvis let til Opnaaelsen
af borgerlig og politisk Ligestilling
med Manden. — Men heraf fölger eo
ipso, at Kvinderne nu ikke raader over
noget större Fond a-f frigjort Energi,
af frigjorte Evner og Krrafter, der di¬
rekte kan göre sig graldende i vört of¬
fentlige Liv. Og endnu i alt Faid har
vi, sikkert dels som Fölge deraf, kun
sinaa Resultater at opvise af de opnaa-
ede politiske Ret-tigheder. Ved de sid-
ste Altingsvalg opnaaede Kvinderne
saaledes ingen kvindelig Reprrasen-
tant til Altinget — kun en Suppleant
— Fru Briet Asmundsson, Redaktör af
Kvennabladid. — Imidlertid er der Op-
gaver -nok, der ligger og venter paa
Kvindernes Medvirken. Vor borgerlige
Lovgivning trranger i hög Grad til Re¬
vision, israr Familieretten ög Börne-
lovgivningen, ligesom Lönforholdet
mellém Mands- og Kvindearbejde jo er
om muligt mere i Kvindens disfavör
end i det övrige Skandinavien. Og vi
faar haabe, at den nystiftede Samor¬
ganisation mellem nordiske Kvinde-
sagsforeninger vil give Stödet til, at
de isländske Kvinder optager de Op-
gaver, som her lrange har ventet paa
en heldig Lösning.

Björg Blöndal.

Den kvinnliga yrkesuto
ningen.

L. K. P. R:s skrivelse till
Enligt centralstyrelsemötet

inlämnades den 10 januari å L R

I anledning av nu föregående U»J
ling inom departementet av frågor /
de ungdomens utbildning efter
slut vågar centralstyrelsen för Lanijgr
eningen för kvinnans politiska rösträtt hlmed vända sig till eders kungl. majl i®
följande framställning: '
Erkänt torde vara att det uppväxai t®ra.n

släktet för att kunna danas till
ma och dugliga människor och
borgare behöver uppfostran och ledning
skilligt utöver den obligatoriska skoltida
Erkänt torde ock vara, att denna ledtj
främst bör inrikta sig på att ge den a
en så god utbildning, teoretiskt och
tiskt, uti ett arbete, att detta arbete'
för honom en verklig livsuppgift,
jer hans människovärde och ger
att säga en andlig ryggrad. Detta
såväl den kvinnliga som den manliga^*
domen. För den kvinnliga ungdomen
ver nu dels beredas tillfälle att vinna
insikter och förvärva de färdigheter, soi ;it ('e

ttnmj

krävas för ett hems skötande. Men
grund av en mängd arbetens förfiytti
utom hemmet, samt produktionens industri
alisering, kvinnlig arbetskraft finns att i
gå också för arbeten utom hemmet, och ii
sund samhällsekonomi fordrar att dem
arbetskraft blir på bästa sätt till
bör dels yttermera den kvinnliga ungé
men beredas tillfälle att för även de ans) $
arbeten, vilka håg och förmåga göra
skickade att utföra, erhålla den teorel
undervisning och praktiska utbildning, sa
gör arbetet till en glädje och låter
föra det som tänkande människor och ii
som maskiner.
Man synes på sina håll lägga

ringa vikt vid den kvinnliga
utbildning för arbete utom hemmet, fc
utom det att en försummelse av den kvit
liga ungdomens yrkesutbildning utgör s
orättvisa gentemot kvinnorna, som ju i
de böra kunna påräkna samhällets 1
i utrustningen i kampen för tillvaron
för tillkämpandet av drägliga
hållanden, så skall en sådan
säkerligen hämna sig även på hemmen. 1;
om det å ena sidan är visst att
lighet och arbetskärlek, förvärvad
område, kommer varje arbete till g'
av samma person utföres, så hotar a st
dra sidan den arbetsolust och
het, som åsamkas vid utförandet av ^

planlöst eller maskinmässigt arbete
pas med till varje arbete, som
son sedermera utför och att inverka
sämrande på detta.
Vi vilja påstå att ordnandet av

kvinnliga ungdomens fortbildning fj
skoltiden utgjbrt ett så stort sam
tresse att det icke utan våda nu ai
nas åsido. Men självfallet är det nö¬
digt att ta kvinnors omdöme och k
sakkunskap i bruk för en ,,, ~

i underdånighet anhåw j« forVi våga därför
att eders k. m:t ville uti den lue
kunniga, som på eders k. m.is "PP
chefen för ecklesiastikdepartenien
samråd med chefen för finans<
tet tillkallats för att inom nämn ,
tement biträda vid den fortsa
gen av frågorna om den lägre e' ^
dervisningen, fortsättningss o a^
lägre handelsundervisningen
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te vara bestämdare, eftersom dess krigs¬
hat måste ha övervägande moraliska
grunder, är endast självklart. Och att
neka denna motvilja att taga sig an¬
svarigt inflytande inom statsviljan,
blir därför nästan detsamma som att
tämligen tydligt säga ifrån, att man
anser kriget som en oundviklig statslig
institution, den man snarare bör höja
sig för än motarbeta. Men den, som så
tänker, begagnar statstanken som kryp¬
hål för att slippa strida mot uppenbar

hördes förhållandet meilan dessa ^

betsområden, och där ti svi < ^

orättfärdighet. Att detta inom högerns !
krigsresonemanger på senare tider bli- j
vit allt vanligare, att Mefi sto-masken
inte längre kan döljas av de foster¬
ländska och kyrkliga fraserna, det blir
en plikt för vår och en, som ser det och
som har respekt för statstankens helgd,
att ärligt säga ut. Detta blir knappast
ens någon särskilt modig gärning, ty
nu skulle stenarna ropa, om vi inte ta¬
lade.

Lydia Wahlström.

män tillkallats, låta inträda även for
giften kvalificerade kvinnor.

Kvinnlig kommunalordförande
Fröken Elisabeth

har blivit vald till
de i Jtilita socken.
förut innehaft förtroen
kommunens vice ordforan
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1.2 RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

L. K. P. R:s 14:de centralstyrelsemöte.
Första dagens förhandlingar.

, jr p_ ß:s 14:de centralstyrelsemö-
Is i Stockholm den 8 och 9 ja-
i Svenska Läkaresällskapets lo-
och de medlemmar som infunnit
Dpoingo till ett nittiotal, repre-
;inde föreningar från landets al-
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öppnades av Landsföreningens
rande, fröken Signe Bergman,
rinrade om att det nn var tredje

, -mm rösträttskvinnorna samladesgoda M
t centralstyrelsemöte under

i!S mm# tryc> ÄT? stä moln™I ,arta och hotande omkring oss, menltä horisonten bådar en strimma gry-
^ hn till en ny dag. Fred har pä

Ivar börjat diskuteras. Se vi vår frå-
a mot krigets bakgrund, finna vi att
ffl vunnit terräng, en omständighet,
borde vara ägnad att väcka våra
tåndare och övertyga dem om det

i kvinnornas rösträtts-
TSedan fröken Bergman uppräk-

heto "Jfde påtagdiga segrar kvinnoröst-'

vunnit under det senaste året,
hon den omsvängning i den
opinionen, som världskriget
och som även börjat göra

förnimbar i vårt land. Den om-
digheten, att vi nu stå inför den
i riksdagen i en treårsperiod, gör
I rösträttsfrågan måste komma upp
fl dagordningen. Den 25 november
paktade ordföranden och vice ord-

den statsministern och överläm¬
en skrivelse med begäran att re¬

lingen till 1917 års riksdag ville
a en kungl. proposition om
och valbarhet för Sveriges

mor. Deputationen blev mycket väl
statsministern inlät sig i
samtal om frågan och ha-

intresse följt dess utveckling
Ii världen. Han lovade även att
-te skulle upptagas till allvarlig
Äng inom regeringen. I dag veta
emellertid att ingen kungl. proposi-
a ar att vänta. Sedan ordföranden
teat om den ställning våra grann-
Ars kvinnor nu inta, påpekade hon,
tom Sveriges kvinnor icke ha några
Äiva segrar att visa tillhaka på, så

dock fått bevittna enpånyttfö-
« inom rörelsen. Den stora röst-

ågen bär även upp vår rörelse,
ti ,jmåste,sätta vårt mål högt och hålla

ren, även om det skall ske
l' av egna böjelser och person-

Üh.lllgång- Under förhoppning om
• mål skulle stå tydligt för var

e fröken Bergman de när-
välkomna och förklarade det

gora

teoretiili

Ining, I
er der
r och

;a ga

angdoi
unet
len kvii-
utgör b
m ju äve
Hets hjålf
varon

mnien. ft
arbetsdag-
id på #

itar å ät

det av
te att
irama ptf
rerha &

ts av

ntet
partf
da d
utredni»
:niska
och df®

it det
olika
re

for'

nde.

Fogel
rdför
00 1
agetso"

iort öå

Sil

«uv v cl
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Val,

•.„ritt, a1 :u te- K. P. R:s sekreterare för-
,ÄProp valdes till sekrete-
hn1 1).!^ U'uarna Ester Brisman
V!, ' i'1? samt fröknarna Karin

> Elsa Moberg och Héléne Flu¬
tna h . teil Protokolljusterare fru-arm Fjällbäck-Holmgren och
okåh8 b m' ^"tel presskommittera-

ÖJenHa0pL 'U'?rhTa Erigga Carlberg,
ttiHhdn o °, dlenny Veländer, med
* £ teachs som referent.
Ifte frhh611 upPteiste därefter en skri¬
ft grQt1fi ru Ezaline Boheman, somcA o.iat arbete inom Turist-r^tegeu avsade, sig medlemskapet *

e Utskottet. Mötet beslötjte^uBohej
hennes nitiska oeh~duk-

H tac]"f5jU1,emai1 s^n<Uu ett telegram
El lihuh. rosträttens tjänst.
t.arhet

Eter av U. Ü. omvaldes
a \k]p,h -gne Bergman, d:r Ka¬

te UWr m 0ftU friherrinnan
Hi Petrin; lernf oc^ nyvaldes' d:r
Äd, o fmed4fru Ester Brisman,ill^liihAnila Wicksell, ny-

Landsför-
omvaldes med

BUS SSeantf•' Til1ädforande

acklamation fröken Signe Bergman.
Vid senare inom V. U. förrättat val ut-
sågos till viqe ordförande d:r Karolina
Widerström och till sekreterare fröken
Signe Jacobsson, båda omvalda. Till
kassaförvaltare omvaldes fröken Thor-
borg Widebeek. Till representanter i
C. S. A. återvaldes fröknarna Anna
Whitlock och Signe Bergman samt fru¬
arna Kristina Borg, Leonore Oden-
crants och Mary von Sydow.

Meddelanden från sekreteraren.
Sekreteraren redogjorde härefter för

arbetet under det gångna året, varav
framgick att föreningarna, som den 31
december 1918 utgjordes av 222 ökats
med 6 sedan föregående år. Under 1916
ha bildats 15 nya föreningar, vilket väl
delvis får tillskrivas de agitationsre¬
sor, som företagits av fröken Emma
A.ulin och fru Ella Billing. Föredrag
ha hållits i Jönköpings län på 7 olika
ställen av friherrinnan Ellen Palni-
stierna, och dessutom ha enstaka före¬
drag anordnats på olika platser inom
landet. Förlagsverksamheten har att
uppvisa större siffror än föregående
år. 51,415 ex. tryckalster ha utgivits
varjämte ett flertal nya flygblad ut¬
sänts. Enligt centralstyrelsens beslut
förra året utsändes frågeformulär till
landstingsmannakandidaterna. Av de
inkomna svaren framgår att nästan
alla de frisinnade och de flesta social¬
demokrater äro anhängare av kvin¬
nans politiska rösträtt. Av högern har
flertalet uttalat sig emot saken, men
många vänner äro att finna även inom
detta parti.

Kvinnornas kalender.

För denna publikation, som i hög
grad tillvunnit sig allmänhetens yn¬
nest redogjorde fru Frigga Carlberg,
då Kalenderns redaktör, fröken Hil¬
dur öijer, var förhindrad att närvara
vid mötet, och uppmanade fru Carl¬
berg de närvarande att kraftigt bidra¬
ga till kalenderns spridning. Central¬
styrelsemötet uttalade sig för att ka¬
lendern även skulle utges till nästa år.
Tacksamhetstelegram avsändes till frö¬
ken Öijer för det synnerligen förtjänst¬
fulla sätt, på vilket hon skött redige¬
randet av kalendern.

Åtgärder för 1917 års riksdag.
Ordföranden uppläste i sin helhet

den skrivelse, som deputationen i no¬
vember överlämnade till statsminis¬
tern, och på grund av regeringens svar
att den icke ämnar framlägga frågan
vid årets riksdag, beslöt mötet att gö¬
ra följande uttalande:
Det viktigaste principiella skäl som i

vårt land anförts mot politisk rösträtt för
kvinnor har varit att deras tjänster ej äro
för staten nödvändiga i samma grad som
fallet är med männens. Vi ha alltid an¬

sett detta argument ohållbart på den grund
att enligt vår mening kvinnornas verk¬
samhet i hus oeh hem, i jordbruk och yr¬
ken, praktiska såväl som intellektuella, är
för staten lika omistlig som männens ar¬
bete. Men nu ha erfarenheterna under det
ohyggliga krig, som alltjämt rasar, låtit
argumentets ohållbarhet framstå i skarp
belysning för var och en som vill se —

kvinnornas tjänster ha visat sig vara för
staten oumbärliga, då staten är i nöd och
det gäller att spänna dess krafter till det
yttersta. Det klaraste uttryck har denna
erfarenhet fått av den kvinnliga rösträttens
mångårige motståndare i England, förre
premiärminister Asquith, i hans förkla¬
ring, att om politisk rösträtt skall grundas
på tjänster, visade staten, då äro kvinnor¬
nas krav oavvisliga.
Jämväl i vårt land har under denna svå¬

ra tid kvinnornas hjälp visat sig behövlig
för stat och kommun vid organiserandet
av nödhjälp och reglerande av livsmedels¬
fördelning m. in. Ur djupet av vårt hjärta
hoppas vi att Sverige måtte bli förskonat
från krigets olveka; men skulle denna olyc¬

ka komma över oss, veta vi, att även på
oss kommer att ställas samma krav som på
kvinnorna i de nu krigförande länderna,
och vi äro också beredda att liksom de
göra vårt yttersta för vårt land. Därpå
tvivlar säkert ingen.
Under dessa omständigheter är det med

djupt beklagande vi erfara, att vårt lands
regering vägrat göra vad på den ankom¬
mer för att en lösning av vår rösträtts¬
fråga omsider måtte kunna vinnas. I för¬
litande på att hos riksdagen vinna gehör
för våSrt krav uppdrager centralstyrelsen
i Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt åt sitt verkställande utskott att an¬
hålla hos samtliga tre politiska partier inom
riksdagen, att de ville genom partimotioner
bringa frågan om politisk rösträtt och val¬
barhet för svensk kvinna på samma vill¬
kor som för svensk man under 1917 års
riksdags prövning.

Eftermiddagens förhandlingar
inleddes med att fru Anna Möller,
Sköldinge, yttrade några varma ord
om en nyligen avliden, förenings¬
medlem, fröken Hilda Andersson, var¬
efter hon meddelade att fröken An¬
dersson i sitt testamente donerat 5,000
kr. till L. K. P. R:s resetalarefond samt
500 kr. till Sköld inge F. K. P. R. Ord¬
föranden yttrade, rörd, några tack¬
samhetens ord, och mötet beslöt att en
krans skulle nedläggas på fröken An¬
derssons grav.

Åtgärder för F. K. P. R.
Härefter lämnades ordet till fröken

Gertrud av Klintberg, som på särskild
inbjudan infunnit sig och som lämna¬
de en redogörelse för det arbete, som
på hennes initiativ och. under hennes
ledning utförts under hösten inom
Stockholms F. K. P. R, Hennes tanke
var att föreningarna skulle kunna bli
ett sammanhållande forum samt även
uppta praktiska uppgifter. I Stock¬
holm hade staden indelats i olika di¬
strikt, jordmånen bearbetats och för
rösträtten intresserade kvinnor kom¬
mit tillsammans på möten och sam-
kväm.
Ett förslag med ungefär samma syf¬

te framlades av fru Malla Grönlund,
Söderköping, om inrättandet av filialer
till föreningarna i de större städerna.
Efter de båda med stort intresse

åhörda inledningsanförandena vidtog
en ytterst livlig diskussion.

Det halvenskilda inötet.

j På aftonen samlades central styrelse¬
medlemmarna s%mt andra medlemmar
av F. K. P. R. till ett halvenskilt möte
å Läkaresällskapets stora sal, där två,
för kvinnorna synnerligen viktiga frå¬
gor, debatterades. Mötet öppnades av
L. K. P. R:s v. ordförande, d:r Karolina
Widerström, som hälsade de närvaran¬
de välkomna, och därefter överlämna¬
des ordet åt fröken Anna Kleman, som
redogjorde för förslag*et om en inter¬
nationell aktion för

Lika lön för lika arbete.
Talarinnan inledde sitt anförande

med att bevisa, att varje gång kvin¬
nor erövrat ett nytt arbetsområde sän-
kes lönenivån, men den enklaste rätt¬
visa fordrar att ett arbete betalas vad
det är värt, oeh inte efter kön. Från
Frankrike har utgått en uppmaning att
i alla länder företaga en undersökning
rörande mäns och kvinnors arbete med
tanke på att vid fredsuppgörelsen få
till stånd en internationell aktion om
lika lön för lika arbete. En av initia-
tivtagarinnorna är madame Gabrielle
Duehenes, som är en av de få kvin¬
nor i Frankrike, som mitt under brin¬
nande krig arbetat för fred. I Eng¬
land har uppmaningen rönt mycken
anklang, och den éngelska L. K. P. K.
jämte andra föreningar har uttalat sin
anslutning till dess principer. Kriget

har berövat oss den illusionen att kvin¬
nan intar en skyddad ställning i sam¬
hället, gifta såväl som ogifta ha dra¬
gits in i kampen för tillvaron, man
har fordrat deras arbete för statens
skull, men kvinnorna måste också se
till hur detta arbete betalas. I en

mängd yrken äro lönerna så usla, att
kvinnorna knappt kunna försörja sig
själva oeh ännu mindre andra. De
kvinnliga lönerna understiga de man¬
liga mecl 40 % och anledningen härtill
ansåg talarinnan ligga i såväl person¬
liga, som sociala och ekonomiska orsa¬
ker. Kvinnorna äro mindre motstånds¬
kraftiga än männen och alltför tåliga.
Den förnämsta orsaken är dock bris¬
ten på politisk rösträtt. Genom bristen
på verklig yrkesutbildning sakna kvin¬
norna också ofta verklig ryggrad i sitt
arbete, och arbetsgivarintressena in¬
riktas pä det element, som har svårast
att försvara sig. Kvinnorna i Frank¬
rike arbeta nu i männens yrkesgrenar
för halv avlöning, och man frågar sig
med bävan, hur det skall bli, när män¬
nen återvända. Det måste sättas i
gång med en lönernas defensivallians.
Appellen liar även kommit till Sverige
och på Nordiska kvinnomötet upptogs
frågan om undersökning rörande mäns
och kvinnors löner. Fröken Kleman
avslutade sin redogörelse med att be¬
tona, att kvinnornas lönefråga inte
bara har en ekonomisk, utan även en
ideell sida. Den inverkar på deras an¬

seende, på deras sociala ställning och
på deras kamratskap med de arbetande
männen.

Den nya barnavårdslagen under debatt.
Fröken Anna Lindhagen var första

talare i diskussionen om lagberednin¬
gens förslag till lag om barn utom äk¬
tenskap och uppehöll sig särskilt vid
förslaget om införsel samt barnavårds-
mansinstitutionen. Bristfälligheten i
vår nuvarande lagstiftning påvisades
genom en jämförelse med de norska
barnalagarna, vilka redan före refor¬
mernas genomdrivande tedde sig mera
moderna än de lagar, man hos oss vän¬
tar att få genomförda. Fröken Lind¬
hagen ville dock framhålla, att vi få
vara tacksamma för de förbättringar
det nya förslaget innebär, även om vi
inte kunna ha skäl att vara fullt nöj¬
da. De största fördelarna erbjudas ge¬
nom förslaget om införsel samt om
barnavårdsmannen, som tillsättes av
barnavårdsnämnden och vartill även
kvinnor kunna förordnas. Modern står
således inte längre ensam, när hon be¬
vakar sin oeh barnets rätt, ehuru den
inte är tillräckligt betryggad. I ^Dan¬
mark har införts det så kallade för¬
skottet, nämligen rättighet för kommu¬
nen att utfå bidrag innan dom på bar¬
nafadern har fallit. I Sverige borde
man kunna fordra att förskott av kom¬
munen erlades några veckor före och
några veckor efter barnets födelse. Ta¬
larinnan ansåg även att moderns rätt
till barnet kunde varit bättre tillvara¬
tagen. Hon är dess naturliga förmyn¬
dare, men det råder godtycklighet om
hon kan anses lämplig eller ej. Lagen
om rätt för moder att vara anonym
är enligt det nya förslaget upphävd,
vilket talarinnan endast fann riktigt,
men man kunde önska tillägg, vilka
förhindrade, att lagen tillämpas på ett
oriktigt sätt. Ävenledes bör faderns
namn, då det är känt, stå vid sidan av
barnets i kyrkböckerna jämte moderns,
vilket skulle göra sitt till för att min¬
ska faderns anonymitet.
Advokat Eva Andén uppehöll sig

först vid barnets rätt till släktnamn.
Hitintills har det varit gällande praxis,
att barnet, då fadern inför kyrkobok-
föraren erkänt sitt faderskap, tiller¬
känts faderns släktnamn. Den nya la¬
gen däremot Stadgar alt barnet, även
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mot moderns vilja, skall erhålla hen¬
nes släktnamn. Lagberedningen påpe¬
kar, att om barnet står under moderns
vårdnad, är det bäst att det bär mo¬
derns namn. Bär det faderns, kan det
vålla moder och barn obehag samt dra¬
ga allmänhetens blickar till barnets
börd. Talarinnan påvisade genom ex¬
empel det felaktiga i denna kategori¬
ska bestämmelse, som även är olämplig
för de så kallade trolovningsbarnen,
vilka fordom förklarades som äkta.
med rätt till faderns namn och börd,
men nu betraktas som utom äktenska¬
pet födda. Advokaten Andén oppone¬
rade sig därefter mot lagberedningens
bibehållande av den gamla lagpara¬
graf, som stadgar att oäkta barn ej har
arvsrätt efter fader och fädernefrän¬
der. Även i detta avseende få trolov¬
ningsbarnen det sämre ställt, emedan
de tilldelas arvsrätt, väl efter fader,
men inte efter fädernefränder. Tala¬
rinnan ansåg, att lagberedningens mo¬
tivering, att de konkubinata förbin¬
delserna skulle ökas, om de oäkta bar¬
nen tillerkändes arvsrätt efter fadern,
ingalunda kunde upptas som ett verk¬
ligt skäl. Till slut riktade sig talarin¬
nan mot faderskapsbevisningen, som
ofta på ett orättfärdigt sätt bedrives,
men dock i det nya förslaget bibehål¬
lits. Den påstådde fadern bör ha rätt
att göra invändningar om han har fog
för det, vilket lagen förbjuder honom
och som har den största rättsvidrighet
till följd.

Andra dagens förhandlingar
öppnades av fröken Signe Bergman,
varefter d:r Karolina Widerström läm¬
nade meddelanden om bildandet av

Nordiska kvinnosaksföreningars sam¬
organisation. D:r Widerström redo¬
gjorde i korthet för den nordiska kvin¬
nosakskonferensen i Stockholm under
november månad, som präglats av en
mycket stark stämning, och där även
beslut fattats om ovannämnda sam¬

manslutning. Stadgarna hade sänts till
centralstyrelsens medlemmar och mö¬
tet beslöt L. K. P. R:s anslutning till
den nya organisationen. Därefter be¬
handlade centralstyrelsemötet ^frågan
om tillkallandet av kvinnliga sakkun¬
niga i den kommitté, som fått i upp¬
drag att biträda vid utredningen av
frågan om ungdomens fortsatta ut¬
bildning efter skoltiden. Mötet utta¬
lade sig om frågans vikt och beslöt en
skrivelse till kungl. maj:t, som återfin¬
nes på annat ställe i dagens nummer.
D:r Widerström redogjorde även för

den skrivelse angående skydd åt ens¬
ligt boende lärarinnor, som underskri-
vits av representanter för tio kvinno¬
föreningar och inlämnats till regerin¬
gen. I den diskussion som följde be¬
tonades kraftigt att effektiva åtgärder
måste vidtagas för kvinnofrid, och mö¬
tet beslöt att cirkulär skulle sändas till
föreningarna över hela landet, så att
en kraftig-opinion komme till stånd.

Frigga Carlberg och fröken Gerda
Planting-Gyllenbåga med fru Maja
Strandberg som suppleant. Svealand:
fru Gerda Hellberg, d:r Gulli Petrini
och fru Ellen Hagen med fru Ella Bil-
ling som suppleant. Norrland: frök¬
narna Anna Grönfeldt, Märta Bucht
och fru Gerda Modén med fröken Hil¬
ma Blomstrand som suppleant.

L. K. P. R. och pressen.

I den diskussion som följde framkom
d:r Anna Clara Romanus-Alfvén med
ett förslag om att ett upprop skulle ut¬
sändas till alla kvinnliga rösträttsför¬
eningar i landet att anordna upplys¬
ningsmöten i frågan, så att kvinnorna
genom att uttala önskemål och fram¬
lägga resolutioner kunde få uttala sig
i en fråga, som för dem är av allra
största betydelse.

De av föredragshållarna så klart
och redigt gjorda framställningarna
åhördes av auditoriet med det största
intresse, varefter man samlades till ett
angenämt samkväm å Gillet, där med¬
lemmarna efter dagens dryga förhand¬
lingar fingo tillfälle att personligen
utbyta tankar och åsikter.

En intellekt&eli kosinopolit,
EMMY V. SANDERS: Genvägar utan mål.

Svenska Andelsförlaget. 240 sid. Pris
kr. 3: 25.

Den, som med uppmärksamhet och in¬
tresse följer nyheterna på bokmarknaden,
kommer helt säkAt att stanna inför en ti¬
tel sådan som Genvägar utan mål, och
förstår att bakom denna döljer sig ingen
vanlig bok. Vare sig man delar de åsik¬
ter författarinnan förfäktar eller ej, så
hör denna "journal intime et intellectuelle"
till en av julens märkligaste nyheter.
Författarinnan är en av dessa ovanliga

företeelser, som jag helst ville kalla "intel¬
lektuella kosmopoliter", ej blott till sitt in¬
tellekt och till sin livsuppfattning, utan
även till sitt yttre. Hon skulle nästan kunna
tillhöra vilken nationalitet som helst, med
sitt släta svarta hår, sina ogenomträngliga
mörka ögon, med något nästan japanskt i
blicken, med sin bleka hy och sin smala,
vidjelika gestalt: hon kan vara stoi*stads-
europé med någon japansk blandning, syd¬
amerikanska, irländska, nordfransyska,
kanske svenska av vallonätt, men minst av
allt holländska, som hon är till börden.
Karg i uttryckssättet när hon talar, tycks

hon en skarp iakttagare något frånvarande,
och man märker tydligt, att hon icke gärna
talar om sig själv.

Bergman-Österbergska samhälls-
kurserna.

Friherrinnan Ebba Palmstierna läm¬
nade redogörelse för dessa kurser, som
under året fortgått med ökad omfatt¬
ning och anslutning. Två kurser köllos
under vårterminen under fröken Wal-
borg Bergströms ledning, den första i
Uppsala och den andra i Stockholms
län med i vartdera länet 30 föreläsnin¬
gar och över 3,000 åhörare. I Malmö¬
hus län höllos under hösten 62 föreläs¬
ningar. Fröken Emma Aulin åtog sig
det dubbla värvet att verka både som

kursledare och rösträttskonsulent, och
i denna egenskap hade hon genomrest
Medelpad och Ångermanland, där 29
platser besökts och 96 föreläsningar
hållits. Fröken Aulin lämnade en må¬
lande skildring av sina intryck och er¬
farenheter från denna turné, och hon
fann intresset vaket hos norrlänningar¬
na, vilket även bevisas av en rekord¬
siffra i fråga om åhörarantal, 10,3.13
personer. Till kommitterade för kur¬
serna återvaldes därefter för år 1917:
Götaland: ' fruarna Anna Wicksell,

inleddes med fru Gurli Hertzman-Eric-
sons redogörelse för tidningen Rösträtt
för Kvinnor, och uppmanades förenin¬
garna att i ännu högre grad än hittills
arbeta för spridandet av rösträttens
eget organ, som är det allra bästa agi¬
tationsmedlet.
Fru Gerda Modén redogjorde för

Artikelserien, som når en ännu större
läsekrets än förr, då flera av landets
större tidningar numera prenumererade
på publikationen. Artikelserien når på
detta sätt inemot 268,000 personer, bland
vilka man får hoppas att rösträtten
faller i god jord.
Sekreteraren lämnade härefter en re¬

dogörelse för det internationella röst¬
rättsorganet Jus Suffragii, som trots
kriget, utkommer på samma sätt som
förut med rösträttsnytt frän alla
världsdelar.
Ordföranden uppmanade de närvaran¬

de att stödja det internationella röst¬
rättsarbetet, dels genom att prenume¬
rera på Jus Süffragii och dels — de som
så kunde — anmäla sig som Honorary
Associate Members (understödjande
medlemmar) i Internationella kvinno-
rösträttsalliansen. Prenumerationspri¬
set är 3 kr. 60 öre och årsavgiften som
understödjande medlem f1.0.0. Båda av¬

gifterna kunna insändas till Alliansens
huvudkvarter, adr.: 11 Adam Street,
Adelphi, London W. C.

wac

lade sig för förslaget och uppdrogV. U. att tillsammans med fyra afe Si
gerade, fruarna Hagen och Bom
Alfvén samt fröknarna Andén
Lindhagen slutredigera detsamma, fil® iet1
talandet skulle sedan spridas inj f- 01
rösträttsföreningarna landet runt. Ifttamo
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Eftermiddagens förhandlingar
inleddes av ordföranden, som föreslog
avsändandet av telegram till presiden¬
ten Wilson, vilket väckte livlig an¬
klang. Telegrammet var av följande
lydelse:
Landsföreningen för kvinnans politiska

rösträtt, samlad till centralstyrelsemöte, ut¬
trycker till Förenta staternas regering sin
djupa tacksamhet för varje bemödande att
åstadkomma en varaktig fred.

Signe Bergman, ordförande.
Därefter upplästes ett uttalande röran¬
de lagberedningens förslag till lag om
barn utom äktenskap, som utarbetats
med ledning av de åsikter, som gjort
sig gällande under måndagens diskus¬
sionsmöte. Centralstyrelsemötet utta-

Nästa internationella rösträtts¬
kongress.

Ordföranden meddelade, att V. U,
grund av den ändrade situationen
brev till Internationella alliansens
ordförande tagit tillbaka sitt ursprung,
liga förslag att hålla en kongress
den plats, där fredsunderhandlingarna
skulle komma att äga rum, och i
let föreslagit hållandet av en enkel ar-fa i
betskongress, eventuellt i Sverige, ä Julian
got svar på denna framställning
ej ingått, men ordföranden hade erfarit,
att mrs Chapman Catt ej anser det ii- iåii
vändigt att hålla den ordinarie 4-års-
kongressen år 1917 utan att den
uppskjutas. Det internationella
kvarteret i London hade föreslag: jjis!
kongressens utökande till en
kvinnokongress, vid vilken ombud irar
olika kvinnoföreningar skulle
la olika frågor. Men då förslaget pi
vissa håll, särskilt i Frankrike,
på starkt motstånd, kunde det ej
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Efter nordiska kvinnosakskonfeE
sens sammanträde i Stockholm i t-
vember 1916 sammankallade L. Kf.
R:s ordförande representanter för till
W. S. A. anslutna föreningar till eit
möte, vilket uppdrog åt fröken Berg¬
man och fröken Furuhjelm att till ord¬
föranden i I. W. S. A. framlägga föl¬
jande förslag såsom ett uttryck i
meningen i de nordiska länderna:
1) Beslutet att hålla en rösträttskon¬

gress på den plats, där fredsunderhand¬
lingarna komma att äga rum och iw
delegerade även från andra
nella organisationer, vilket föreslagits ^ ^
av Sverige, bör upphävas.
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D:r Emmy V. Sanders Jiar tagit sitt hem¬
lands högsta juridiska examen, hon är ju¬
ris doktor, och har därefter mer än 10 år
rest i både Amerika och Europa. Hennes
bok, som hon skrivit på svenska allt ifrån
första början, är redan däri synnerligen
märklig, att hon behandlar svenska språket
med alla dess idiom och dess finesser på ett
så fulländat sätt, att mer än en svensk
författare kunde avundas henne. Endast
hennes imponerande beläsenhet, som kom¬
mer till synes över allt i boken, kan ge
en förklaring över att författarinnan på
knappt två år, som hon sammanlagt vis¬
tats här i landet, tillägnat sig svenska språ¬
ket med all dess rikedom av ord och färg.
Boken bar två sidor, dels en som utgö-

res av samhällskritik och tidsbetraktelser,
och dels en annan, som är bikten av en

av kärlekssorg söndertrasad och flämtande
själ.
Näst efter Ellen Key, till vars beundrare

hon hör, finns det nog knappt någon mo¬
dern svensk bok av kvinnlig penna, som
förråder en sådan grundlig och allsidig hu¬
manistisk bildning.
Bland mycket annat tycks hon känna Sve¬

rige väl, hennes iakttagelser rörande land
och folk förefalla riktiga och träffande.
Hon har farit i släde i Norrland och strö¬
vat omkring i Värmlands skogar, och hon
har läst Fröding och Strindberg. Den sven¬
ska naturen älskar hon på det rätta sättet

och är en nästan nordisk stämningsmänni¬
ska.
Där finns så mycket varmt och vackert

av äkta känsla och djup, men det som

fängslar mest av allt i detta arbete, är för¬
fattarinnans ärlighet och sannfärdighet,
som stå över varje hänsyn till kritik och opi¬
nion. Boken tycks ha tillkommit utan plan,
och just i denna planlöshet ligger dess
största charm. Trots att det är hennes för¬
sta bok, synes det tydligt och hon har en

verklig litterär begåvning, som väl förstår
att sammanbinda dagens frågor till ett
fängslande helt.

Tydligt och klart framstår hennes för¬
akt för partier och rörelser, för organisa¬
tion och agitation, men detta tycks ha sin
orsak däj-i, att d:r Sanders nog på ett sätt
är född på livets solsida, i det att ekono¬
miska bekymmer varit bannlysta från hen¬
ne, och att hon aldrig har kommit i kon¬
takt med eller reflekterat över fattigdom
och umbäranden.
Men om hon än ej uppträtt som ledare

i kvinnorörelsen, finner hon många träf¬
fande ord för att karakterisera mannens

syn på kvinnans ställning i samhället. Med
ironisk fekärpa citerar hon följande ord
såsom yttrade av mannen: "För att du
skall tiga, där jag vill tala ensam, kallar
jag det okvinnligt, om du talar ändå. Bort
med fingrarna ifrån allt jag vill ha en¬
sam. Vad du behöver eller vad du vill,

Ben, si
Mes.

därefter frågar jag ej; det vet jag
ligen ej. Men det är lättare att
väfi. du måste behöva och vilja, n" .

allt, vad jag behöver och vill: att va»
samrådande i huset och i samhälle.
skall vara allt, vad jag inte vill vara, j
som jag därför kallar den ideala kun
heten." . ,.iS

Genom alla reflektioner över tiden fflfj
reaktionära och chauvinistiska ®
förnimmer man emellertid städse e' ^
personligheten och dess strävan a
svika sin egen övertygelse.

^ jtj
Hon har nog ej skrivit sin o' J

ett litterärt namn. ocli s]gora sig ett litterärt namn» *7 .. ^
ger hon: "Jag skriver detta e] o ,
reda andra litterära nöjen. Jag s
ra lör att inta kvävas.»
vara frestad att tillägga, a • ^
sin bok, dels för att sublimera ^
känsla och dels för att komma

ifrånmed sig själv. .

Det är icke en bok man ^ je
sig, utan att den har c, jen in¬
tryck,-kanhända av motvi ja e ^
bitne Chauvinisten, av tilliie s .^ja¬
den fritt tänkande euroyeen ^
tionalisten, av aktning k°s
människa.

. _ gärna t?
Jag föreställer mig, a a ^ nar

tillbaka till den, även om n K akttie]U-
ett och annat däri ej längre - ^ ^
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STOCKHOLM
Kungsholmsbrogatan 26

"andra hnset från Drottninggatan)
Ii,ri M'r af finare och enklare

sammankomst av I. W. S. A.
pdrÄ kfcräm * W»«e kriget varar
,n ä , wi styrelsesammanträde med ena adfljD ■ jr^n vart och ett av de till
dén Åsen anslutna länderna bör äga
2 11\ ett neutralt land efter kriget, så
as in art omständigheterna tillåta det.
nnt Ka möte skall äga att bestämma när

var I. W. S. A. skall kanna sam-1

äda i och för val av styrelse och
avande av alliansens angelägen-

tci.
fi Bästa platsen för styrelsesamman-
ftt är Stockholm.

Sommar-mötet i Ronneby.
Augusta Tönning skisserade i

k i stäijfcta korthet planerna till sommar-
i Ronneby, men detta gjordes i

'ige, IlÉåde färger och med så varma
ing hade lomstord, att de närvarande säkert

stark längtan till den fagra
skärgården och till Angu-

'ie 4-års fa Tönnings eget Tusculnm, där varje
den hü Mtskvinna är en välkommen gäst.
Ila hög a Tönning tänkte sig att sommarmö-

le äga rum under senare hälf-
allniäi £ av augusti, och centralstyrelsemö-

budfras é. uttryckte med applåder sin stora
beW Ésamhet för inbjudningen.

re, stos
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mellan kvinnliga stads¬
fullmäktige.

h Gulli Petrini inledde förslaget
iwnarbete mellan kvinnliga stads-
ititige ocli framhöll betydelsen av
fi fenorna slöte sig tillsammans i

I,"«en organisation. Denna kunde
sammanträda, i samband

(d eentralstyrelsemötena, då många
fullmäktige även äro centralsty-
®medlemmar. Arbetet går efter un-

rna: samma linjer och kvinnorna
'ättskor- ;fha mycket att lära av varandras

jje kunna ansluta sig till organisa-
fradesSÖni redan samma dag konsti-
^istlig sektion inom rösträtts-

, rörelsen.
^WMö Montelius inledde en dis-
^hvärdheten av att i Sve-

tsrnpaf 611 dig grupp inom röst-
ri, , s®n eder mönster från Dan-J England, där Kristelig Valg

SfjV o 0CE Church League forWo-
h sinnlUage varit av stor betydelse

len,ef! ^nnor i\uPe ® länders religiösalr
ktnrlärifiei. n^-'' s.om *nse rösträttens

,n 8arnd)g, men känna sigfor 1 %]atiiiinom ^reningarna, skulle
NhWfe där. fumie religiöst

•iver t3'
e nästan
, skrivit

Marhå^m.'^- 'd^hussionen framställ-
ätt i n ad den allmänna opi-

^llan kriJ ' G Eunna dra ett streck
k °m en aa, .icke-kristna kvin-

tm V«n ,av ifrågavarande
;'l0avålh o- s, .ad» och att det skulle
■' Eedan ninn? inom kvinnornas
®ande, an 1gor den villfarelsen
^inna medan~1^nti?e?*ar eu röst"

v" ansåp- J .lcke kristen. Emel-
on till fullo att fröken

i?®® aS-af> ?adc] ett visst fog för
ä i vt)re rl i ^ det för närva-
^ Aktion Darf att bilda nå^onpock uttalade sig mo-

^?rMörhimfieten av träda iWa Öelse raed de kristliga

Birgittadagen.
Fru Ellen Hagen erinrade om det

goda uppslaget med kvinnornas ge¬
mensamma rösträttsdag, som firats
med möten och fester över hela landet
och visat sig vara en enande punkt.
Hon önskade, att man skulle hålla fast
vid en tradition i firandet av Birgitta¬
dagen och föreslog att den dagen allt¬
jämt borde ägnas åt minnet av någon
betydelsefull kvinnogärning. I diskus¬
sionen anslöt man sig till fru Hagens
tanke och föreslog att ägna nästa röst¬
rättsdag åt drottning Margareta. Emel¬
lertid förbehöllo sig föreningarna fnll
frihet, och den synpunkten framfördes
även, att just rösträtten och dess ställ¬
ning till världshändelserna borde vara
ämne för föredrag på Birgittadagen,
som framför allt just är en rösträtts¬
dag.

De två dagarnas förhandlingar, som
präglats av stor arbetsintensitet, av¬
slutades av fröken Signe Bergman, som
tackade mötesdeltagare och funktionä¬
rer. Fru Augusta Tönning tolkade där¬
efter i några varma ord centralstyrel¬
semötets tack till ordföranden och till
verkställande utskottet.

Aftonens offentliga möte.
Varför kvinnornas rösträttsfråga bör

lösas vid 1917 års riksdag.

Långt före den utsatta tiden ström¬
made människor till K. P. U. M:s lokal,
där aftonens möte skulle äga rum och
de smakfulla anordningarna på estra¬
den gåvo salen en festlig prägel. Mot
en dekoration av svenska flaggor lyste
rösträttens eget vit-gula. banér, och så¬
väl talarstol som bord voro prydda
med blommor i rösträttens färger. Säl¬
lan har ett rösträttsmöte präglats av
sådan stämning och medryckande fart
eller har bevisen framförts på ett mera
oemotsägligt och logiskt bindande sätt.
De ihållande applåderna buro också
vittne om att de tre talarna förmådde
fängsla sitt auditorium, bland vilka
märktes några riksdagsmän samt en av
regeringens medlemmar, justitiemini¬
ster Hasselrot. Mötet, öppnades av L.
K. P. R:s ordförande, fröken Signe
Bergman, som hälsade de närvarande
välkomna och särskilt vände sig till
justitieministern, som hedrade mötet
med sin närvaro. Därefter överlämna¬
des ordet åt

Fru Karin Fjällbäck-Holmgren,
som erinrade om de tvänne skeden
rösträtten haft att genomlöpa, det för¬
sta, vilket kan betraktas som rösträt¬
tens a b c, då alla skäl och motskäl
ideligen måste tuggas om och det an¬
dra, då man kan förutsätta att alla ta¬
git del av skäl och motskäl. Förhål¬
landena i världen ha gestaltat sig så,
att vi inte längre behöva komma med
skäl, utan med fakta. Talarinnan gav
därefter en livfull skildring av röst¬
rättsfrågans läge såväl i Europa som
i andra världsdelar med noggrant an¬
givande av de landvinningar som
gjorts. Då denna rekapitulation i röst¬
rättens historia är väl bekant för Röst¬
rätt för Kvinnors läsare, torde dem inte
här behöva upprepas. Fru Fjällhäck-
Holmgren återknöt sedan sitt föredrag
till dess första utgångspunkt, Sverige
och dess rösträttskvinnor, och framhöll
det oerhörda arbete, som motståndar¬
nas argument kostat kvinnorna på så
sätt, att då man föranstaltat utrednin¬
gar och kommit med siffror, sakna
dessa genast all betydelse och nya mot¬
skäl ha varit under uppsegling, som
det kostat nytt arbete att gendriva.
Skälen växla under årens lopp, men ett
har aldrig växlat, och det har varit
motståndarnas tro, att de allena sitta
inne med all sakkunskap. När riksda¬
gen nu inom kort sammanträder, kom¬
ma för kvinnorna synnerligen viktiga
frågor att avgöras, och de svenska
kvinnorna ha rätt att fordra, att deras
fråga får en opartisk behandling. Det

är att hoppas, att krigsåren skola ha
kommit omdömet att bli djupare och
synen klarare, och då kan man även
hoppas att rättvisa skall bli tilldelad
Sveriges kvinnor.

Fru Julia Ström-Olsson

tolkade arbetarkvinnornas syn på röst¬
rättsfrågan. Hon utgick från den syn¬
punkten, att kvinnan genom alla tider
varit den part, för vilken likheten i li¬
vet aldrig existerat, därför att den al¬
drig existerat inför lagen. Utvecklin¬
gens lag är hård och går i den riktning
att ingen pardon ges åt den svagare,
och därför måste kvinnorna som ett
medel till självskydd skaffa sig med¬
borgarrätt. Det är industrin, som sökt
upp kvinnorna och inte tvärtom, men
fördomarna ha bitit sig fast i männi¬
skornas medvetande. Kvinnorna väd¬
ja ännu en gång med styrkan av den
känsla som rätten ger om sin medbor¬
garrätt och inte utan hopp. De förfär¬
liga år världen har bakom sig måste
utöva sitt inflytande, inte bara på oss,
utan även på dem, som ha makten i
detta land. Det har talats om kvinnor¬
nas ansvarskänsla och man har givit
sitt erkännande åt att de fyllt sina plik¬
ter och mer ändå. Även i Sverige har
arbetarklassens kvinnor haft att kämpa
mot en skoningslös tid och om bitter¬
het och olust slagit djupa rötter i folk¬
själen, må det ej förundra någon. Kvin¬
norna ha inte fått vara med om att ska¬
pa de lagar, som de tvingats att lyda,
och väl äro de medvetna om att de
med röstätten icke skola undfå him¬
melrikets nycklar, men de komma att
känna ansvaret. De törnen man varnat
dem för i det politiska livet äro icke
så många, som de äro där, dit en human
rättsskipning inte nått. Det är på en
ekonomisk, rättvis och humanitär lag¬
stiftning kvinnorna bygga sin fordran,
när de nu vädja till 1917 års riksdag
om politisk rösträtt och valbarhet. Då
männen förklara dem sakna politisk
mogenhet, är det att Lasta sten, då man
själv sitter i glashus. Kriget är män¬
nens verk och världens skamfläck.

D:r Lydia Wahlström
inledde sitt föredrag med att erinra om
den Reuterskiöldska utredningen, vari
det står att lika litet som något kan sä¬
gas till förmån för kvinnorösträtten,
lika litet kan något sägas däremot. Det
har under tidernas lopp rått ett stort
missbruk av statsrättsliga begrepp, ty
vetenskapen måste inskränka sig till att
dra ut'lagen ur det redan skedda. Ta¬
larinnan konstaterade att de s. k. själv¬
försörjande kvinnorna och de gifta
tillsammans bilda en maktgrupp så
stark att de redan ur den synpunkten
borde ha rösträtt. Men intressegemen¬
skap kan även grundas på annat än
ekonomiska faktorer, och i fråga om
skyddslagstiftning, folkpensionering etc.
lia kvinnor ur olika läger stått full¬
komligt eniga. Motståndarna benäm¬
na visserligen dessa frågor som av
rent kvinnligt intresse, men om kvin¬
nan lider av vantrevnad i samhället,
betyder det att hela samhället lider, och
man kan inte skilja på kvinnointresse
och statsintresse. Rörande kravet på
rösträtt existera två teorier, den libe¬
rala, som vill tillgodose individernas
intresse och högerns teori, funktions-
teorien, att staten har rätt att uppstäl¬
la vissa kvalifikationer. Kvinnans stör¬
sta kvalifikation är hennes olikhet
med mannen. D:r Wahlström påpeka¬
de hurusom statslivet på alla områden
gör intrång på det, vilket alltid be¬
traktats som kvinnans sfär, och den
rågång som professor Kjellén förkla¬
rat vara befintlig mellan hemlivet och
statslivet till kvinnans skydd, existerar
i själva verket icke. Statsmakten kan
inte sägas representera nationen, så
länge kvinnorna sakna rösträtt. Den
största omdaning kulturen bevittnat
har försiggått i det tysta, nämligen en
självständig, kvinnlig opinion samt en
växande önskan hos dem att ta sin sak
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i egen hand, när rättsskyddet icke till¬
godoses. Männen ha icke varit i stånd
att dana en kulturstat, ocli inte ens mot
sina egna individer kan den uppträda
som rättsstat, hur mycket mindre då
mot andra stater. För bildandet av det
nya statsideal, som håller på att växa
fram ur skyttegravarnas mörker, mås¬
te kvinnorna vara med. I avsky för
kriget måste alla kvinnor enas, ocli
denna avsky har inte sin rot i deras
rädsla för den fysiska döden, utan för
den andliga döden. Kvinnorna ha nå¬
got positivt att komma med, nämligen
en omdaning av själva statsbegreppet.
Det måste ske en omvärdering av alla
värden, ty staten och fosterlandet få in¬
te betraktas som det högsta goda, in¬
för vilket man offrar alla moralbe¬
grepp. Professor Kjellén har i sin bok
om Staten som livsform yttrat: "att
fullkomna folkanlagen blir statens
mål." Ur detta resonemang måste den
konsekvensen dras: fattar man poli¬
tikens uppgift som uppfostrargärning,
är kvinnornas insats av lika stor vikt
för staten som männens.
Till slut antogs enhälligt följande re¬

solution:
I neutrala såväl som i krigförande länder

liar det nu pågående världskriget i skarp
belysning visat oumbärligheten för staten
av kvinnornas tjänster. Som en logisk kon¬
sekvens härav begära vi, svenska kvinnor,
samlade till möte i Stockholm den 9 januari
1917, att politisk rösträtt och valbarhet för
svensk kvinna på samma villkor som för
svensk man må vid innevarande års riksdag
beslutas.

*

Till det offentliga mötet, hade från
redaktör Hjalmar Branting sänts en
skrivelse av följande lydelse:
Till centralstyrelsen i L. K. P. R.!
Förhindrad att i afton, enligt eder

vänliga inbjudan, infinna' mig på edert
möte, begagnar jag tillfället meddela
att inom socialdemokratiska riksdags¬
gruppen vid 1916 års riksdag den me¬
ningen varit fullkomligt enstämmig
att de svenska kvinnornas rösträttsfrå¬
ga borde år 1917 från vårt partis sida
med all möjlig kraft framföras. Den
tid vi genomlida har klarare än någon¬
sin strukit under att våra samhällens
bestånd vilar ej blott på männens, utan
även på kvinnornas solidaritet med
det bästa och härande i desamma, och
den förödmjukande undantagsställ¬
ning vari de svenska kvinnorna kvar-
hållits, i jämförelse med sina övriga
nordiska systrar, måste väl komma att
verka som en särskild sporre till att
bland kvinnorna själva göra anslutnin¬
gen till rösträttskravet så stark och
omfattande, att inga obotfärdigas för¬
hinder kunna längre stå det emot.

Med utmärkt högaktning
Hjalmar Branting,

ordf. i socialdemokratiska riksdags¬
gruppen.

För fru Ezaline Bohemasi,
som avsagt sig sitt medlemskap i Verk¬
ställande Utskottet, gåvo ett 30-tal av cen-

ralstyrelscns medlemmar från såväl lands¬
orten som Stockholm Innch å Strand Hotel
efter mötets slut. Vid den lyckade och
stämningsfulla festen höllos tal av fruarna
Carlberg, Dehn, Hagen, Fjällbäck-Velän¬
der och Widebeck samt docenten Borelins
med en mängd instämmanden från lands¬
orten, varjämte friherrinnan Palmstiernu
uttalade ett tack för mångårigt samarbete
inom V. TJ.

Ny stadsfullmäktig.
I Göteborg: fotografen fru Nelly Gö¬

ransson-Timring på socialdemokrater¬
nas lista.
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Ledig plats.

För att bereda tillfälle för de i staden
varande centralstyrelsemedlemmarna att
även sätta sig in i denna viktiga fråga,
hade Stockholms F. K. P. R. den 10 januari
anordnat ett stort möte med ämnet:

Huru förbättra barnmorskornas
ställning?

Mötet gav en gripande bild av den misär
och den övergivenhet, i vilken denna hårt
arbetande och uppoffrande kår befinner sig.
Professor Edv. Alin, aftonens förste talare,
tackade föreningen, som behjärtat de ömk¬
liga förhållanden, under vilka den allra stör¬
sta delen av Sveriges barnmorskor måste
leva. De manliga lagstiftarne, som kommit
till mogen ålder, bekymra sig mest över de
växande utgifterna för staten och beakta
inte barnmorskornas betryckta ställning.
Talaren belyste med några siffror de nu¬
varande förhållandena. Därav framgick
bl. a. att normallönen för en barnmorska i
kommunen är 300 kr. jämte bostad och ved¬
brand. Av de 2,300 kommunala barnmor¬
skorna hade 64 proc. år 1912 mindre än
200 kr. i lön. Kommunerna överskatta högst
betydligt barnmorskornas förefintliga extra
inkomster. De ha högst en 30—40 förloss¬
ningar om året, men arvodena härför upp¬

gå till 3, ja ibland endast 2 kr., någon gång
till 4 å 5 kr. för varje förrättning. När
det blir frågan om deras löneförmåner talar
kommunen alltid om deras stora extra in¬

komster, i verkligheten uppgå dessa dock
till högst 150—175 kr. om året. Vaccina¬
tionen, som hittills inbragt dem något, är
numera förbjuden för dem, ty den skall ut¬
föras av läkare.
Vad levnadsomkostnaderna beträffar må¬

ste dessa självfallet nedpressas till det läg¬
sta möjliga. Medelsumman blir i allmänhet
612 kr. om året, men det finns exempel på
svältkonstnärer, som levat på 200 å 150 kr.
om året. Rimligt vore, att lönen bleve be¬
stämd till 500 kr. med två ålderstillägg å
50 kr. och ett å 100 kr. Barnmorskorna ha
inga maktmedel att driva fram sina önske¬
mål, men en kraftig opinion bland landets
kvinnor, skulle kunna uträtta ofantligt myc¬
ket för saken.
Nästa talare, barnmorskan fx*öken Anna

Häggbom, gav en historik över barnmorskor¬
nas ställning i Sverige. I sin skildring läm¬
nade hon de mest upprörande bevis på kom¬
munernas liknöjdhet och hjärtlöshet be¬
träffande exempelvis vägrade små pensioner
åt utslitna barnmorskor. De stå visserligen
under medicinalstyrelsens "skydd och
hägn", men vad den är värd, fingo de
klart för sig bl. a. 1906, då den framkom
med ett förslag om, att deras minimilön
skulle belöpa sig till 125 kr. samt 75 kr. i
ersättning för bostad och bränsle! Med
små löner, trycket av kommunens godtycke,
en oviss framtid, där i många fall fattig¬
huset är den fridsälla vrå, som väntar hen¬
ne, skall barnmorskan fullgöra sina många
och svåra skyldigheter. Barnmorskornas
krav på en bättre ställning, såväl ekono¬
miskt som socialt, äro i allra högsta grad
berättigade. Förutom höjd lön begära de
bl. a. även högre inträdesfordringar och

Anspråkslös, barnkär, bättre flicka, fullt
kunnig i ett lanthushålls sysslor (matlag¬
ning, bakning, sömnad m. m.) önskas 15
mars av enkel bildad lantbrukarefamilj i
Södermanland såsom husmoderns verkliga
hjälp. Lön 30 kr. pr mån. Svar före 1 febr.
märkt »Familjemedlem» Skeppsta, Bettna.

ökad lärarkraft vid barnbördshusen samt
att kursen ökas till två år, så att de även
måtte få undervisning i spädbarnsvård.
Första talaren under den diskussion, som

nu öppnades, var d:r Berglund. Som läkare
kunde han ge en synnerligen kraftig och
målande beskrivning på barnmorskornas ar
bete. Hans anförande formade sig till ett
sällsynt oförbehållsamt manligt erkännan¬
de av ett kvinnoarbete, så mycket mera vär¬
defullt som det ju understöddes av hans
läkareauktoritet.
I diskussionen yttrade sig bl. a. fru Frig-

ga Carlberg, fru Gerda Hellberg, d:r Ka¬
rolina Widerström, riksdagsman Wenner-
ström, d:r Lichtenstein, fru Hilda Sachs,
fru Ebba von Eckermann m. fl., alla med
starka sympatiuttalanden för barnmorskor¬
na. Till slut beslöt mötet antaga följande
resolution:
"Mötet uttalar sin varma sympati för

barnmorskornas krav på förbättrad ekono¬
misk och social ställning och vädjar till
stat och kommun att utan dröjsmål göi*a
sin skyldighet mot en kår, som utför ett
för fosterlandet så viktigt arbete."
En kommitté tillsattes dessutom, som fick

i uppdrag att till k. m:t frambära kårens
krav. Medlemmar i denna blevo fröken
Häggbom, prof. Alin, d:r Widerström, d:r
Berglund och fru Sachs.

—x.

Skydd åt ensamboende lärarinnor.
Regeringsproposition begäres vid 1917 års

riksdag.
Ett tiotal av landets större kvinnoför¬

eningar ha gemensamt inlämnat en skri¬
velse till regeringen om snara och effektiva
åtgärder för beredande av skydd åt ensam¬
boende lärarinnor på landsbygden.
Med utgångspunkt från ogärningen i

Nöbbeled och efter att ha nämnt de skydds¬
åtgärder som redan vidtagits, framhållas
de faror och olägenheter som medfölja det
nuvarande bostadssystemet. Ej mindre än
184 lärarinnor ute i landet bo 1 km., eller
mera från närmaste granne och 44 av dem
måste gå 5 km. eller mera för att nå en

människoboning. Det är också ett faktum
att intet yrke företer ett så stor antal sin¬
nessjuka som småskolelärarinnornas. Av
ålder har svensk lag fredat kvinnor mot
övergrepp och våld, heter det. Det verkar
därför så mycket mera beklämmande att i
våra dagar statens egna kvinnliga tjänare
i alldeles särskild grad äro värnlösa och
inom de hem som samhället bjuder dem ut¬
satta för sådana våldsdåd, vilka redan ur¬

gammal svensk lag stämplade som brott
mot kvinnofrid. För varje dag som går
utan att staten genom eftertryckliga, effek¬
tiva förordningar värnar varje sådant hem
äventyras tilliten till staten såsoin en allt
och alla omfattande beskyddare, och måt¬
tet av den arbetsprestation, som bör utgöra
valutan för med allmänna medel utbetalade

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott. N

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

Glöm ej
att ifylla och avsända blanketten för re¬

kvisition å

■IS MHIH
Blanketten medföljde n:r 24 av Röst¬

rätt för Kvinnor sistlidet år, och i hän¬
delse den har förkommit, ställes rekvisi¬
tionen till fröken Hildur Öijer, Göteborg 1.
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avlöningar minskas under trycket av vi¬
driga yttre förhållanden.
Det måste därför anses vara hög tid att

något göres. Om ett effektivt skydd skall
kunna ernås, måste detta vara grundat på
en av k. m:t utfärdad förordning om hur
ett sådant skydd skall vara beskaffat. Det
förefaller nämligen som om folkskolein¬
spektörerna för närvarande skulle stå täm¬
ligen maktlösa, deras fordringar på ett
skolråds goda vilja må vara än så rättmä¬
tiga. Det pågående arbetet på förslag till
en ny folkskolestadga skulle, framhålles
det, icke på något sätt förryckas, om redan
nu förordningen om upplåtande av tjänlig
bostad bleve förtydligad genom en tilläggs¬
bestämmelse om hur en sådan bostad skall
vara beskaffad.

Slutligen hemställes att kungl. maj:t till
par. 2 i folkskolestadgans kap. 4 måtte foga
en bestämmelse därom att varje kommun
före 1917 års utgång, och med risk att sta¬
tens bidrag eljest indrages, skall vara skyl¬
dig att i varje skolhus förse dels ytterdör¬
rarna med dyrkfria lås och järnbalk att
innanför fästas i väggen, dels alla nedre
våningens fönster med innerluckor att
skruvas fast; att kring varje skolhus med
hållbart stängsel inhägna ett visst områ¬
de; att låta fridlysa det inhägnade områ¬
det samt att där så ske lean, i lärarinnans
bostad inleda kombinerad telefon- och ring¬
ledning eller endast ringledning till när¬
maste granne, och att k. m:t dessutom ville
utfärda bestämmelse att, i fall lärarinna så
önskar och så vitt hinder i övrigt icke
möta, bostad skall mot hyresersättning åt
henne upplåtas utanför skolhuset.
I en i justitiedepartementet samtidigt in¬

given skrivelse hemställa undertecknarna
om regeringsproposition till 1917 års riks¬
dag angående sådana lagändringar att de
i huvudskrivelsen föreslagna åtgärderna
må i fall av underlåtenhet kunna utföras
på. kommunens bekostnad, att sådan för¬
sumlig kommun må vara ersättningsskyl¬
dig för skada som åsamkas lärarinna eller
lärare, och slutligen att skolråd erhåller
rätt att i vissa fall beivra mot lärarinna
eller lärare begånget hemfridsbrott.
Samtidigt med skrivelsens överlämnande

uppvaktades statsministern, excellensen
Hammarskjöld av en deputation, bestående
av ordförandena för Fredrika-Bremer-För-

Rvflflhållare
Årvika Wagnfabrik, ArvSka*

Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
alla sorters lyx- och
arbetsåkdon
Utställning: David
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bundet och Sveriges folkskollärariimefe
bund, fru Agda Montelius och fröken h-
ria Jönsson.

Framställningen är undertecknad ar ne¬
danstående ordförande eller styrelseledamö¬
ter i resp. föreningar: Agda Montelis
Fredrika-Bremer-Förbundet, Maria
Sveriges folkskollärarinneförbund
Netzel, Förbundet av Sveriges K. F. U. K.
Anna Sterky, Socialdemokratiska kvinnor¬
nas centralstyrelse, Ada Nilsson, Förenin¬
g-en Frisinnade kvinnor, Signe Bergman
Landsföreningens för kvinnans politiska
rösträtt verkställade utskott, Hedvig Rh
nander, Vita bandet, Eva Upmark, Svenska
kvinnornas nationalförbund, Elisabeth
Frölich, Moderata kvinnoförbundet, Anas
Höjer, Föreningen Vaksamhet.

Organisationsarbetet inom Stock-
holms F. K. P. R.

Sjunde distriktets arbetsutskott hadelör
dagen den 13 januari sammanträde # ra
distriktsledarinnan, fröken Anna Be# Üßarei
son. Därvid beslöts inrätta en "PP1^' %ssoi
byrå, fröken Engberg, Götgatan 1 n
vilken arbetsutskottets medlemmar s
som alla rösträttsintresserade inom '5
tets respektive rotar 12, 13, 25, 31, '3
inkomma med förslag och önsLerna,
man på ett praktiskt och effektivt sa^
kunna verka för upplysning och
för den kvinnliga rösträtten inom
distrikt.

Så fort förslag ba inkommit.
till

öd IUI l< -LUXölcbfo jj.M> j. ,4nrfl uC' iP

förnyat sammanträde för att (lS * ,f leniornyat bdiiiiLui-uiiuuc x^x

ras px-aktiska genomförbarhet, varp
tet fördelas på alla villiga krafter.

politik,
ßtM.arbetef. pkrösträtt genom att inga so n

närmaste rösträttsförening L
att prenumerera pä Rostra
nor.
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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.
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Enighet.
är ordet för dagen. I enig-

Jt uppmanas folket att möta de fa-
och uppoffringar, som världskri-

J; medför, ock till enighet manades
i årets trontal. Bakom den

|siiingen låg emellertid, åtminstone i
i, ingen vilja från regerin-
att själv följa den.

[lie övriga nordiska länderna har
känt behov av enighet. I

ining har man bland annat visat
att utsträcka den politis-

iwJborgarrätten till att omfatta
Vilket. Hos oss däremot betraktas

denna fråga av dem, som
hd konungens rådsbord, såsom

utan partiskiljande. Och
sig härpå har regeringen
"ivit sin avsikt att icke heller

proposition om politisk
■t för kvinnor.
!r remissdebatten påtalades kraf-

sakförhållande från såväl

fifflat som socialdemokratiskt håll.första kammaren beklagade redak-
Üauritz Hellberg, att regeringen
kgit initiativet i en stor natio-
rättfärdighetsfråga och i Andra

erinrade borgmästare Jakob
{ISS°n om, att riksdagen för mer•" ^ sedan uttalat som sin mening,tot icke vore förenligt med sam-*'s suil(ia utveckling att från den

rösträtten längre utestängalyorna,
tot socialdemokratiska partiets* Jttrade hr Värner Rydén:

jj 'lllnorna8 krav på att äntligen er-
medborgarrätt i eget land, somsystrar i våra grannland förvär-c som över hela världen synesI vig till ett snart förverkligan¬

det är en risk, att riksdag och regering invaggas
i den föreställningen, att kvinnornas rösträttskrav
är en företeelse, som en gång tillhör det politiska
livet nu och alla dagar intill världens ände i stället
för att det i själva verket är ett ärende, som bråd¬
skar. 2)et är inte meningen, att kvinnorna skola
komma samman och blota till regering odh riksdag
varje midvinter förgäves! ELm wägner.

Kvinnan och prästbristen.
Av docenten Hilma Borelius.

kravet avvisar regeringen un-erinran om plikten att ej fram-I ':artiskiljaude frågor, ehuru väl
någon lagstiftningshandling1'"''ara så ägnad att verkligen sam-^ionen som den, genom vilken hela■Molk komme att känna sig som0rflerligt fullmyndigt.Aom oiu *

en rÖd t 5,essa anföranden gick
8^11 opJ • ' ^°r enighe-^Sa f fSt 1 eni^hetens namniråea nu lösas.

I tidskriften Kristendomen och vår
tid (h. 12 för år 1916) har en artikel
med ovanstående rubrik förordat öpp¬
nandet av den prästerliga banan för
kvinnor.
Ämnet har, hnr litet det hittills va,rit

uppe i diskussionen i vårt land, just
här en viss aktualitet och det från två
olika håll betraktat. Å ena sidan kan
frågan framställa sig, när den överkla¬
gade prästbristen är på tal. Från det
hållet har författaren av den åsyftade
artikeln kommit in därpå. Å andra si¬
dan kan man komma in på samma väg
ut ifrån förekomsten av de vid univer¬
siteten studerande kvinnliga teologer¬
na. Samtliga dessa — de äro f. ö. ännu
hos oss helt få — ha inriktat sig på
skolundervisning, det enda, varom hit¬
tills hos oss varit fråga som de kvinn¬
liga teologernas mål. Men frågan om
prästämbete ligger ju logiskt nära, och
därtill känner man i utlandet, närmast
Amerikas Förenta stater, även ordine¬
rade kvinnliga präster. Konservativ,
som vår svensk-lutherska kyrka är, för¬
siktiga, lojala och föga omstörtande,
som våra kvinnliga teologer äro — förr
eller senare måste ju dock frågan kom¬
ma upp.
Att den verkligen gjort det redan nu

— "redan" i förhållande till kyrkans
ovannämnda karaktär, icke "redan" i
förhållande till saken själv — beror på
prästbristen. Författaren, lektor Ivar

Holm, utgår ifrån prästbristens verk¬
lighet. Denna innebär enligt lektor
Holm en kulturell fara för kyrkan, då
den till bristens täckande medför ett
beviljande av dispenser för utövande
av prästerlig tjänst, som delvis redan
börjat, men som hotar att bli långt aH-
männare.
Utvägen att minska kompetensford¬

ringarna i de teologiska examina an¬
ser lektor Holm ej tillrådlig och finner
ej heller troligt, att den tillgripes. I
stället väntar han, att man, under up¬
pehållande av hittillsvarande kun¬
skapsstandard för universitetsbildat
prästerskap, kommer att till prästäm¬
betet framsläppa allt flera unga män,
som dispenserats från alla teologiska
examina, och som komma att utgöra
ett "lägre" prästerskap vid sidan av
det "högre*, med universitetsbildning
utrustade. I början av artikeln "Kvin¬
nan och prästbristen" synes lektor
Holm anse denna utväg oundviklig.
Hans förslag för dispensväsendets ord¬
nande har nämligen ej hypotetisk form,
då han säger: "Dispensväsendet bör
därför ordnas t. ex. så, att ett 2- eller
3-årigt prästseminarium upprättas, och
att examen från detta medför rätt till
prästvigning och till erhållande av

kyrkans lägre ämbeten, dock icke vid
domkyrkorna eller i huvudstaden, möj¬
ligen ej i någon stadsförsamling."
Från de "misshälligheter", som den-

0
Regeringen har emellertid visat, att

den icke förstår, vad verklig nationell
enighet i detta fall innebär. Det åter¬
står då endast att hoppas, att de män,
i vilkas händer avgörandet nu ligger,
skola visa sig ha en annan och bättre
uppfattning. För övrigt — gå de till
sitt värv med vilja tiU att handla efter

de rättfärdighetsprinciper, som deras
riksdagsuppdrag i främsta rummet
ålägger dem, då kan resultatet endast
bli ett: att Sveriges kvinnor äntligen
bli erkända som fullmyndiga och an¬

svariga medborgare i sitt land.

na utväg har med sig — "onekligen
skulle kyrkans ställning som kultur¬
makt bliva betänkligt försvagad, i
samma mån som prästseminariets lär¬
jungar började bekläda kyrkliga ämbe¬
ten" — är det, som lektor Holm därpå
kommer fram med den lösning av svå¬
righeterna, som kunde vinnas genom
"att låta kvinnor med teologiska exa¬
mina få tillträde till prästerliga tjän¬
ster."

Själv synes artikelförfattaren anse
sin tanke så oerhört djärv, "att ingen
— allra minst en kvinna — vågat tän¬
ka tanken till slut". Denna anledning
är nämligen enligt honom enda möj¬
liga förklaringen till att saken ej
bragts på tal, förrän han nn själv gör
det. > i

Då lektor Holms motiv är i allo lo¬
jalt och hans avsikt med sin uttalade
mening allvarlig, bör hans inlägg
uppmärksammas åtminstone från det
håll, där — tvärt emot hans förmodan
— den framkastade tanken såsom så¬
dan ingalunda är ny eller av hisnande
djärvhet. Det bör fritt utsägas, att det
nog icke är endast "kvinnans försynt¬
het" eller det titaniskt djärva i tanken
på kvinnliga präster, som varit orsa¬
ken till att "ett dylikt krav" ej fram¬
ställts.
Angående de allmänt intellektuella

förutsättningarna, uttrycker sig den
mot kvinnorna tydligen ärligt tillmö¬
tesgående och av kyrkans bästa all¬
varligt intresserade förslagsställaren
på följande kuriösa sätt: "Att en kvin¬
na kan vara i besittning av den intel¬
lektuella begåvning, som är erforderlig
för avläggande av teologiska exami¬
na* behöver ej diskuteras — ett ytt¬
rande, som jag ej vill kommentera, en¬
dast konstatera.
Att uttala sig om förhållandet tiU

prästämbetet från de kvinnliga teolo¬
gernas sida tillhör närmast de kvinn¬
liga teologerna själva. En av dem
(den enda mig veterligen, vars teologie
kandidatexamen ej avlagts först under
de allra senaste examensperioderna),
Emilia Fogelklou, har redan gjort det,
på uppmaning av en daglig tidning.
Jag inskränker mig till ett par an¬
märkningar angående själva rekryte¬
ringen av kvinnliga teologie studeran¬
de, frånsett deras syfte med examen.
Det har varit åtskilliga förutsättnin¬

gar, som fordrats hos en kvinnlig stu¬
dent, som skulle tänka på att bli teolog,
skriva in sig i teologiska fakulteten
och studera där. Jag menar icke "in¬
tellektuella" förutsättningar i betydel¬
sen av förmåga att absolvera teologi¬
ska examina. Därvidlag är det jn inte
ont om korrektiv mot överdrivna före-

* Kursiv, av undertecknad.
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ställningar om vad som behöves. Med
dessa ord vill jag visst icke ha sagt
någon elakhet mot den teologiska ba¬
nan. Det är blott så, att prästen är
mera allmänt och omedelbart synlig
än flertalet andra ämbetsmän, beträf¬
fande vilka eljest lika riklig anledning
skulle ges till samma för aspiranter
lugnande iakttagelser.
Kvinnliga teologer representera till

själva sin tillvaro den kvinnornas strä¬
van, som i mycket alltjämt är herrar
teologer, ej minst dem vid universite¬
ten, främmande. Så vitt det är något
med dem, representera de kvinnliga te¬
ologerna även psykologiskt och person¬
ligen denna strävan — ett nytt, som
icke låter sig bekvämt inpassas i nå¬
gon "kvinnospegel" av äldre eller quasi-
modernt snitt. Men under sådana för¬
hållanden förefinnes också ett psykolo¬
giskt främmandeskap mellan dem och
de kyrkligt teologiska traditionerna.
Ända till allra senaste tid har en kri¬
stet livsbestämd kvinnlig student sä¬
kerligen i andra fakulteter mindre be¬
hövt vara och känna sig som "utskott"
än inom den teologiska.
Det är "en händelse", som icke blott

"ser Ut som en tanke", att bland sju
kvinnliga teologer i Uppsala (sistlidne
vårtermin) fem voro lärjungar av det
flickgymnasium, vars studierektor är
en av de mest framträdande personlig¬
heterna inom den svenska kvinnorörel¬
sen, på samma gång som starkt intres¬
serad för teologi, kyrkliga frågor och
kyrkohistoria. Från de kretsar, som
med skräck och ogillande betrakta
kvinnorörelsen, är rimligtvis ej i för¬
sta taget att vänta någon rekrytering
av kvinnliga teologer, och till dessa
kretsar höra i stor utsträckning just
de, från vilka de under andra omstän¬
digheter skulle vara att förvänta.
Genom själva förslaget om anställan¬

de av kvinnliga präster visar förslags¬
ställaren en stor fördomsfrihet. Han
brvter, som han själv säger, med "en
månghundraårig tradition". Den som
ser förslaget praktiskt och ej som en
ren principfråga, har ej heller anled¬
ning att förvånas eller harmas över
att förslagsställaren tänker sig, att det
"åtminstone tills vidare" blott skulle bli
"de lägre prästerliga ämbetena", som
kvinnorna finge rätt att bekläda. Men
principiellt måste det betraktelsesätt
bestämt tillbakavisas, åt vilket för¬
slagsställaren skattar i själva sitt sätt
att taga på frågorna om kompetens och
ämbetsställning. Dels fördomens ännu
i djupet obrutna makt, dels verkligen
i en övergångsperiod oundvikliga svå¬
righeter hålla på att göra det till tra¬
dition att låta samma kompetens be¬
tinga läpre tjänstegrad (för att ej tala
om avlöning) för kvinna än för man.

Denna tradition håller på att fastslås
på de flesta av de arbetsområden, som
under det sista halvseklet öppnats för
kvinnor. Det är en ovillkorlig plikt att
protestera mot denna nya men därför
icke mera goda traditions fastlåsande
på de områden, där den redan innäst-

Fernqvists Kappaffär
*31^1 Drottninggatan

□. b. och 1 tr. upp

Stort lager av in> o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning.
Vit7 uppvisande av medlemskort i F. K. P. B. lämnas 5 % rabatt.

lat sig. En lika ovillkorlig plikt är det
att opponera mot dess ytterligare ut¬
sträckande till nya områden. Med allt
hjärtligt erkännande av den vänliga
avsikten även gentemot "den kvinnliga
arbetskraften", för vilken den präster¬
liga banan skulle öppna ett nytt verk¬
samhetsfält, måste det därför påpekas,
att förslagsställaren lämnar fältet fritt
för den nya dåliga traditionen. Han
tyckes i själva verket nästan omedve¬
tet utgå från den och dess betraktelse¬
sätt. Det visar sig i slutorden, där det
heter: "Om tillräckligt med kvinnlig
arbetskraft anmälde sig till inträde i
prästämbetet, skulle man slippa ifrån
det nödläge, som obestridligen avteck¬
nar sig i förekomsten av ett "lägre" -•
d. v. s. nästan obildat — prästerskap.
Kyrkan skulle t. o. m. genom sina läg¬
sta ämbetsbärare* hävda sin ställning
som kulturbärare i vårt land."
Det återstår att se, om det av lektor

Holm framkastade förslaget ens upp¬
tages till bemötande inom teologkret¬
sar och i så fall huru. Fast här egent¬
ligen ej är platsen att komma in på
frågan om församlingens sannolika
ställning till det föreslagna brytandet
med månghundraårig tradition, kan
jag inte underlåta att säga några ord
därom. Vad jag här förut sagt skulle
framstå i alldeles oriktig belysning, om
jag ej tillfogade som min avgjorda me¬
ning, att församlingens synpunkt är
den härvidlag odisputabelt viktigaste.
Om — såsom jag tror vara fallet hos
oss — huvudmassan av församlingen
ej är färdig att taga emot och tillgodo¬
göra sig kvinnliga präster, torde det
nog vara bäst att männen tills vidare
ensamma inneha "prästämbete" i offi¬
ciell mening.
Traditionalismens makt är mycket

stark just på det kyrkliga området och
just hos "kyrk o folket". Sekter, som stå
under bildning, separatistiska rörelser,
sådana beteckna i sig själva en bryt¬
ning med stelnade traditioner. Det är
ingen tillfällighet, att kvinnorna sär¬
skilt gjort sig gällande under sådana
förhållanden, då det är jämförelsevis
lätt för även kvinnliga församlings¬
medlemmar att göra sig andligen gäl¬
lande. I en kyrka, vilken som vår icke
blott är historiskt gammal, utan för
vilken — i betydelsefulla representan¬
ter och i en utbredd riktning — själva
idealet hämtas från 1500 och 1600-talen,
ställer det sig annorlunda.

# Kursiv, av undertecknad.

Förnyad motion om allmän och lika
kommunal rösträtt

har vid årets riksdag väckts av den social¬
demokratiska riksdagsgruppen. I motive¬
ringen hänvisas till det allvarliga tidslä¬
get, de ökade skattebördorna, det sjunkan¬
de penningvärdet och den nöd, som nu bry¬
ter in över tusentals hem, och som stats¬
makternas motåtgärder endast delvis lärer
kunna bemästra. Är ej då tiden inne, heter
det, att göra ett ärligt försök att bryta det
system, som låter oförskyllt nöd och fattig¬
dom verka försvagande och ödeläggande för
människans medborgerliga rättigheter!

Lagstiftning angående barn.
Ett uttalande av centralstyrelsen i

L. K. P. R.

Med anledning av den väntade kungl. pro¬
positionen angående lag om barn utom äk¬
tenskap gjorde centralstyrelsen i Landsför¬
eningen för kvinnans politiska rösträtt vid
sitt årsmöte den 8—9 januari ett uttalande
vars slutredigering uppdrogs åt Verkstäl¬
lande Utskottet jämte adjungerade sakkun¬
niga. Uttalandet har följande lydelse:

I övertygelse om, att, när det gäller
lagstiftning angående barn, kvinnorna
kunna grunda sina åsikter på lika in¬
gående erfarenheter som männen och
med beklagande av, att de trots detta
äro utestängda från medbestämmande¬
rätt vid dylika viktiga frågors avgö¬
rande i riksdagen, vill centralstyrelsen
för Landsföreningen för kvinnans po¬
litiska rösträtt angående lagberednin¬
gens förslag till lag om barn utom äk¬
tenskap och därmed sammanhängande
författningar göra följande uttalande:
Målet för en dylik lagstiftning bör

vara att i så stor utsträckning som
möjligt mildra barnens oförskyllda li¬
dande. Vi erkänna till fullo, att lagbe¬
redningens förslag i detta avseende in¬
nebär betydande framsteg. Möjlighe¬
terna att utfå ådömt bidrag åt barn ha
blivit större genom den föreslagna la¬
gen om införsel, och bättre framtids¬
utsikter ha öppnats för barnet därige¬
nom, att bidraget skall bestämmas ef¬
ter båda föräldrarnas villkor och icke
såsom enligt nu gällande lag barnet
kunna tilldömas endast ett nödtorftigt
underhåll; likaledes ha utomäkten-
skapligt barns allmänna rättigheter
blivit i avsevärd grad tillvaratagna
genom förslaget om införande av bar-
navårdsmannainstitutionen. I det vi
sålunda uttrycka vår tillfredsställelse
och tacksamhet för de förbättringar
lagberedningen föreslagit, få vi dock
såsom vår mening uttala, att. förslaget
icke helt fyller de krav, som böra stäl¬
las på en lagstiftning i detta ämne. Vi
anse att här följande synpunkter böra
vinna beaktande:

1. Barns underhåll bör betryggas ge¬
nom ännu säkrare åtgärder än de i
lagberedningens förslag framlagda. Det
är icke nog, att lagen skapar möjlig¬
het att till sist tvinga fadren att be¬
tala; moder och barn bli ändå ofta nöd¬
ställda under längre eller kortare tid,
och det enda sättet att avhjälpa detta
är, såvitt vi kunnat finna, att det all¬
männa åtager sig att förskottera un¬
derhållet njan fattigvårds verkan för
den som har vårdnaden om barnet.
Den riktiga ståndpunkten anse vi här¬
vidlag hava intagits av den danska
lagstiftningen, enligt vilken sådant
förskott kan utfås ända tills barnet
uppiAtt vuxen ålder. Skulle förord¬
ning om förskott i denna utsträckning
icke anses kunna införas hos oss sam¬

tidigt med nu föreliggande lagförslags

å.-B. JOHN V. LOFGREN & C:b r—mst*8tSrstao b£strenommerade specialaffär i
■ Kungl. Hofleverantör ■
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bikst. i« Freåsptan 3, Stockholm, a. t. eo«

antagande, emedan förslag
merad lagstiftning på denna
värr för närvarande icke före!
träffande barn inom äktensb
föräldrarna äro skilda eller '
övergiven, så bör förskott likväl Ü1
na bestämmas för barn utom g
skap för tiden närmast före
sten och under amningstiden
ogifta modern med sitt barn
befinner sig i ett för henne
nödläge. Därmed skulle en bo
de nödvändiga bestämmelserna om rätighet till bidrag från allmänna m

for ensamstående mödrar införa,
svensk lagstiftning.

2. Vi ansluta oss till reservanten
lagberedningen, hovrättsrådet Tisek
och anse att arvsrätt efter fader 1
väl som efter moder för barn utom!
tenskap bör införas, enär detta ä
av de främsta medlen att få den u
liga olikheten mellan utomäktensh
liga och inom äktenskap födda'
upphävd. Vi anse dessutom, att
arvsrätt bör gälla även fädernet»
der och vi påpeka såsom sänks
oegentligt, att trolovningsbarns i ®
gällande lag stadgade rätt till arväve
efter fä dernefränder i lagförslaget icl
bibehållits oförkränkt.

II

teni
Att k

fdnnli

vari

3. Vi anse att barn utom
bör kunna erhålla fars eller mors
och att vid bestämmandet härav
syn bör i främsta rummet taga.
barnets bästa. Vi styrka också att te
lovningsbarns i nu gällande lag
gade rätt till faders namn och
bibehålies.

4. Bestämmelsen att, därest
barns underhåll visst belopp en
för alla fastställts, talan ej får fciiera be
angående utsträckande av underi tion oel
skyldigheten på grund av väsentliga:
dring i de förhållanden, som vidaé
lets ingående voro avgörande, as v
böra utgå ur. lagen, emedan vi e
na finna något skäl varför ett
för vilket underhållsskyldighetenj
sådant sätt reglerats, skall i
vara sämre ställt än barn, vars
håll bestämts att periodiskt ut|

ti

5. Enligt vår åsikt bör det i den it
struktion för barnavårdsnämnd
barnavårdsinan, som enligt förs«
skall av Kungl. Maj:t utarbetas, i
bestämmelse' att barnavårdsmaai
icke bör göra sin myndighet gal®
om föräldrarna erkänna barnet
sitt och så länge de tillsammans11
det ett hem hos sig. Vidare ntt
såsom ett önskemål att i dem
struktion också må inskärpas^
av att på samma gång barnets ra
sorgsfullt bevakas, den barnet,
moderns särställning, genom
förordnandet av barnayårdsma
vändiggjorts, icke blir for
hävd. Dessutom bor, med a
av upphävande av Kungl. br
moders rätt att vara okänd, o
vårdsnämnd och barnavårdsni
gavarande instruktion pape ms ^ga, varanut; mnuu»«.«- . t

av att i möjligaste man modert;
das mot de olägenheter en allm .aas moi uk uwscum— -

kunskap om hennes moderP
medföra för hennes forvan

6. På det att ett likställande
dem med modern i ageenduern jxlku muuox^ - - ,

raskap i möjligaste mån
föras bör i kyrkoboksskrivn

i rrOTl
föras bör i kyrimöox^' att T!
ningen uttryckligen sta g > j(
•.

_
,x.. i.„.irrtLnVfnnnflr anteu^ ,

ningen uiirycnnsun — as1"
barnets kyrkobokföring „vefl fj
ke blott moderns namn
derns. Kan icke geno. vüken
eller domstols utslag fader af
barnets faaer, skall s uppgirå
tecknas den person m°Sdrarbo«tecknas den person m^ gldrar W
tills annorlunda visas>• * föringSl^
även i övrigt i kyi ^ „ ■ bar^t
ende jämnställas, så att
sin födelse anteckna „j^^llas a
dan anteckning bor ver*
filt« ^nrlnmC fl fil a
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Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

jjrgrylü Kemiska Tvätt- & Fargeri JLB.
GÖTEBORG

hinnorna ocli partipoliti-
im i det kommunala livet.
Att kvinnorna i det stora hela taget

van

■

n svåra att samla i organisation, attfI
till samfällt handlande i vissa
»k, är en gammal känd sak. De

kvinnliga' fackföreningarna hava ned-
iende erfarenheter i den vägen att an-

och föreningsväsendet i allmän-
xaså. Det är icke lätt att i en

Sändning komma underfund med
dessa kvinnornas osolidariska

■ ytterst bottna. Det ligger sä¬
en god portion indolens här-

iénviss bävan inför tvånget att lö-
'inan ut, att ta position till den eller
frågan, en osäkerhetskänsla och en

trångsynthet, nedärvd under seklers
instängdhet, men i många fall också en
piska sympatisk obenägenhet att gå i

"

och farnöte, ett självständighets-
, som icke tål kommando utöver

a viss gräns, och som stundom kan slå
till halsstarrighet, men som icke
mindre måste inge respekt,
kan icke förnekas, att partipoli-
ivårt kommunala liv småningom

lagitformer, som bra litet tilltalar sun-
l oförvillade människor, vilket lä-
än tillhöra. Och det ligger säker¬
ingen överdrift i den vämjelse,
hithörande företeelser av allt

betraktas. Tonfallen av indigna-
ndertå tit och bedrövelse förefalla verkligen

åta, och att de icke sakna fog för sig,
iärqm torde nog litet var av oss kun-
iatära vittne ur egen erfarenhet. Det
åtärvidlag ingen artskillnad mellan
te samhällen och små. I de små sy-
* hithörande företeelser litet små-
tefigare, det är allt. Annars hotar det
ätt bli lika löjligt, absurt och orättfär-
■ügt vart man kommer.
En person söker en ledigfÖrklarad

Plats i ett samhälles tjänst. Vad har
Wen för kulör? Jaså, han är så och
& Han lär t. o. m. ha förekommit på
ett valmöte av den och den sorten.
™t, nu har man en utgångspunkt
w kan börja bearbetningen av herrar
»ra damer kolleger i stadsfullmäktige,
rar kan platsen eller får han den icke?
Met kan underbart nog bero på om
'den beslutande myndigheten hans brö-
er i tron äro manstarkare än motstån-
M3, Man skall till att välja en supp-
eant i renhållningsverkets styrelse.
J?e,rn vill belöna en nitisk agitator
toreslår en av de sina. Bort det,

u5aJ vänstern, en högerman i ren¬
ingsverket! Till slut är det väl
Men att hela styrelsen skall be-
v. högermän! Här måste sättas

p 1 tid. Eller man går att utse
Revisorer för att granska räken-rna. Vänstern kommer med några

Åhå, det hotar att bli
ajoritet inom herrar stadsre

rest

entlifs
vidiitä;
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lärlv ~~ ^0' ^ vore just skönt! An-
hagia m?iar11^or!?ma naturligtvis att
"altfltiri , högermän i stadens för-

"[IMS högha.StridenS Vå80r Så
ej8küdp!^^).e^ mar häst av, var den
ta sig me och kunskaper gö-
s°m, ma s filande är numera något,
sig oni p °!ta nog knappt bekymrar
hen »ainiai ~~ Partiet framför allt!
HsmPna ,Sx enska nackstyva indivi-
Öräddketpn ar, ®1?aiM en saga blott.
Mv ä,i(] valtfärdighetskänslan, som

kSi , kna$ oss som urnor-
^alltsam S rag ~~~ var äro de?
Jh ovannä S llar krupit i skrinet,
%erar. i ket sitter "Partiet" och
«araa, c vyeker i marionettrå-

En vädjan från franska kvinnor.
Framförd till Rösträtt för Kvinnor av Marika Stjernstedt.

Från Frankrike har tillsänts mig ett
aktstycke, som jag gärna vill låta gå
vidare till andra svenska kvinnor, till
dem just, bland de svenska kvinnorna,
for vilka tanken om solidaritet är na¬

turlig, känslan av deltagande för oför¬
rätter mot andra levande och varm,

viljan till arbete för nya, bättre tider
vaken och frisk. Och vart skulle jag
då bättre vända mig, än till dem, som
samlats kring den grundläggande prin¬
cipen, det första sociala budet för oss:
rösträtt!
Den 8 januari detta år möttes i Pa¬

ris' väldiga Trocadéro-sal och på inbju¬
dan av Föreningen för människans rät¬
tigheter (Ligue des droits de 1'homme),
en imponerande folkmassa för att ef¬
tertryckligt demonstrera mot de under
år 1916 igångsatta tvångsdeportationer¬
na av franska och belgiska civila med¬
borgare till Tyskland — deportationer,
som ju också hos oss väckt berättigad
och livlig harm. Flammande tal höllos
av diktaren Maeterlinck och av ledamo¬
ten av belgiska statsrådet, den social¬
demokratiske partiledaren Vandervel-
de, varpå upplästes följande protest —

just aktstycket ifråga. Jag bringar det
härmed i översättning, endast helt obe¬
tydligt föruortat.

De franska kvinnorna till kvinnorna
i alla länder.

Bland alla de högtidliga protester, vilka
världen runt höjts mot tvångsdeportatio¬
nerna, ha de franska kvinnorna velat att
öckså deras stämma skulle höras och mär¬
kas.
Hur skulle de icke ryst av harm, när det

blev dem bekant, *att all respekt för famil¬
jen och dess helgd strukits ut under det
tyska oket? När de erforo, att franska, bel¬
giska, serbiska m. fl. kvinnor blivit eller
kunna komma att bli på det brutalaste sätt
bortförda från man och barn, om endast in¬
kräktaren anser sig behöva deras hjälp för
sina egna syften?
Bland alla fiendens brott finnes väl intet,

ägnat att fylla kvinnohjärtat med mera
ångest. Ty är det icke kring henne, famil¬
jen grupperar sig inom varje samhälle?
Har icke hon varit den, vars oändliga tåla¬

mod under seklernas gång skapat värnet
kring hemmens avskildhet, kring de späda
små, kring den uppväxande ungdomens ren¬
het?
I kraft härav är det vi vädja till alla

kvinnor att ena sig med oss i vår protest.
Alla ären I upplysta, ingen av Eder bör
kunna vara okunnig om de internationella
lagar, som långsamt vuxit fram till non-
kombattanternas skydd; ingen kan vara
omedveten om, att — och detta enligt de
ansvarigas eget erkännande — dessa lagar,
stadfästa av dem. av dem förtrampats.
De högsta religiösa, sociala eller politi¬

ska auktoriteters gripande protester ha ic¬
ke förmått avvända våldet, vars tillskyn-
dare räkna på folkens fruktan eller passivi¬
tet.
Skola de få ett stöd i kvinnornas tystnad?

Skulle kvinnorna förgäta, att respekten
för andras rätt är den säkraste garanten
för vår egen rätt, och att om historien, upp¬
repande sig själv, skulle utsätta andra ge¬
nerationer eller andra folk för samma fa¬
sor, hade de. som nu tegat, och deras dött¬
rar, förverkat sin rätt att höja sin röst
och klaga eller banna.
Till vilket land hon må höra, allierat med

oss, neutralt eller fientligt, måste varje
kvinna vara medveten om sitt ansvar. Att
tiga. det är att frikänna soldaten, som
kränker hemmets helgd och göra sig till
hans medbrottsling; att tiga. det är för
alltid att beröva sig själv rättigheten att
åberopa lag och rätt, rättigheten att för¬
läna någon handling, vare sig enskild eller
offentlig, auktoriteten av en moralisk prin¬
cip.
Vilken kvinna skall väl neka att lyssna

till vårt rop och att fördöma barbariet?
Må de alla, vilkas härd förblivit okränkt,

enas i svallet av rättskänsla och.medlidan¬
de. I sin ytterliga nöd och smärta hoppas
våra systrar, offer för makt och våld, icke
längre på något bistånd, mer än världs¬
samvetets.

Denna patetiska vädjan är underteck¬
nad av följande korporationer:
Conseil national des femmes frangai-

ses, Fédération de 150 sociétés fémini-
nes; Union frangaise pour le suffrage
des femmes, Fédération de 80 groupe-
ments départementaux; Société pour
Vamélioration du sort de la femme,
Union fraternelle des femmes, Société
d,u suffrage des femmes, la Croisade des
femmes frangaises.

Är det förmätet att begära, att kvin¬
norna i kommunalpolitiken skola bli
det jordens salt, efter vilket vi dock li¬
tet var längta? Kan man våga hoppas,
att de i samhällsarbetet skola föra med
sig något av den friska, en smula svår-
disciplinerade individualism, som i des¬
sa tider skulle på ett så välgörande
sätt fläkta bort litet av partikvalmet?
Skulle man inte kunna vända kvinnor¬
nas mångenstädes sorgligt svaga upp¬
skattning av sammanhållningens och
samarbetets betydelse det hela till go¬
do? Av ett negativt ont skapa ett po¬
sitivt gott?
Det må vara tillåtet att hoppas och

tro på något i den vägen. Kvinnor¬
nas hittills gjorda insatser i det kom¬
munala livet pekar i åtskilliga fall just
på en utveckling i antydd riktning.

Elsa Alkman.

De utomäktenskapliga barnens
ställning.

Regeringsfärslag framlagt.
Lagberedningens förslag till lag om

barn utom äktenskapet har, med de av
lagrådet föreslagna mindre ändringar¬
na iakttagna, framlagts som regerings¬
proposition inför riksdagen. Förslaget
har framgått ur det skandinaviska
samarbetet på familjerättens område,
och för åstadkommande av samför¬
stånd beträffande lagrådets anmärk¬
ningar i fråga om förslaget till lag om
adoption ha delegerade från de tre nor¬
diska länderna haft nya gemensamma
överläggningar i Stockholm under de¬
cember månad 1916.

Alla gossars land.
Lille Gunnar läste sin aftonbön. När

han hade bett Gud bevara pappa, mamma,
syskonen, gamla Lisa, stackars sjuka Ester,
hunden Karo och alla små kycklingarna,
drog han ett djupt andetag och stannade
ett ögonblick. "Nå", sade hans mamma, som
satt vid sängen, "nu ska du väl också be
för ditt land?" Gossen såg upp med en stor,
undrande fråga i sina klara ögon och sade:
"inte mitt land bara, mamma, alla gossars
land."

Denna lilla händelse, som är sann, ger oss
en del att tänka på.
Barn säga ofta enkla, stora sanningar,

som vi gamla förståndiga människpr aldrig
idas att tänka på. De små äro mycket klo¬
kare än vi. De se saken sådan den är, och
såsom de se den, tala de om den. Varför
är det så? Det är nog helt enkelt därför,
att de äro mycket närmare sanningen än
vi stackare, som kommit så långt ifrån
den.

Men vi, som äro satta att leda och fostra
barnen, hur handskas vi med denna klenod,
som gömmes i barnasjälen, denna den ome¬
delbara enkla sanningen? Låta vi rätt vara
rätt, orätt vara orätt, eller göra vi svart till
vitt? Hur lära vi dem t. ex. att se på foster¬
landet? Hurudan är den fosterlandskärlek,
som bibringas dem?
Betrakta leksakerna i butiksfönstren, i

barnkamrarna. Vad bestå de av? Tennsol¬
dater, pansarbåtar, krigsluftskepp, mörsare,
bössor, kanoner och allsköns liknande ting.
Ja, brukar man icke rusta ut de arma bar¬
nen med hel krigsutrustning ända till uni¬
formen. Och vad tennsoldaterna beträffar,
nöjer man sig icke med svenska sådana. Å
nej, man måste ha hela arméer av tyskar,

, l«HW[Mv)i immpmninl . I
FÖROR DAJ- AV LÄKAR E
e/sVid allmän sOagh^t,
nvz r \) <csi tet, överansträng¬
ning och sömnlöshet.©\s>

V&BZSXHafflZZEL
A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTER8ERG.
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engelsmän, fransmän, ryssar, så att barnen
för all del måtte kunna lära sig vilka na¬
tioner, som äro Sveriges fiender, vilka som
äro dess vänner, vilka de böra gå till storms
emot och försvara sig mot och vilka de
böra sälla'sig till samt för övrigt hur man
ställer upp sina arméer och över huvud
taget bär sig åt, när man krigar.
Slå upp sångsamlingar, bilder — och be¬

rättelseböcker för barn. Även här tävlar
man om att fylla barnets själ med "kri¬
gets ära och härlighet", som Ellen Key ta¬
lar om i Kriget, freden och framtiden.
Är detta rätt? Varför låta vi barnen le¬

va i en alldeles skev föreställning om kri¬
get, så skev att detta blir ämnet, föremålet
för deras käraste lekar?
"Vad man sår, skall man uppskära", he¬

ter det. Vi så ut krigshärlighetsfrön i våra
barnkamrar, i våra skolor. Hurudan blir
skörden?

Det belyses häst av följande utdrag ur en
11-årig skolpojkes brev: "vi pojkar är de¬
lade i 2 arméer, en anfallande, ^n som blir
besegrad. Jag hör alltid till den anfallan¬
de."

Ha vi icke här redan hos 11-åringen re¬
presenterad den klara makt- och våldpoli¬
tiken?

Men såsom den uppväxande ungdomen
är, sådant blir släktet. Är ett dylikt släkte
danat att upprätthålla freden i vårt land
och att föra fram fredstanken i världen?
Varken det ena eller det andra. Men vi
behöva båda delarna. Vi behöva män och
kvinnor, som arbeta för vårt lands fortsat¬
ta bevarande från krig. Men vi behöva
ock deras insats i världsfredsarbetet.
Sverige behöver, och alla länder behöva
en ungdom, som känner "det beror på mig
om fredstanken skall gå segrande fram
i världen". Vi behöva något av det sinne¬
lag, som tog sig uttryck i den lille gossens
ord: "inte mitt land bara,\ mamma, alla gos¬

sars land".

Nog var det väl något av det sinnelaget
hos de 2,000 modiga och företagsamma kvin¬
norna, som möttes vid fredskongressen i
Haag 1915.
Vad var det, som med oemotståndlig makt

sammanförde dessa kvinnor, av vilka som¬

liga representerade länder, som stå såsom
de bittraste fiender mot varandra, och vil¬
kas hela diktan och traktan går ut på att
tillintetgöra varandra? Vad var det som
var starkare än hatet och liksom förde dem
ut på neutralt område till en punkt, där de
kunde enas? Var det icke sorgen och
skamkänslan över det närvarande, ångesten
och oron för framtiden — framtiden i alla

gossars land?
Vi behöva fler sådana kvinnor och män.

Sådana, som trotsa världens hånlöje och
axelryckningar och våga ta avstånd från
krigskulten och sätta in sin kraft på att
föra fram fredstanken.

Av alla "stora tankar, som tänkts i värl¬
den synes mig fredstanken vara den stör¬
sta. Den är i fullständig överensstämmelse
med Gnds vilja, och dess förverkligande
skulle för hela mänskligheten innebära en

välsignelse av omätlig räckvidd. Men i vad
mån denna härliga tanke skall kunna växa
sig stark, beror i hög grad på den upp¬
växande ungdomen.
Ha vi äldre gjort vad vi kunnat för

att göra våra gossar och flickor väl rustade
att ta upp kampen mot kriget och för fre¬
den?

Sigrid Johansson.
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Kravet på förbättring av
barnmorskornas ställning.

Det av F. K. P. R. i Stockholm den 10

januari i år anordnade offentliga mötet, rö¬
rande barnmorskornas ställning beslöt, så¬
som förut meddelats, att tillsätta en kom¬
mitté, som fick i uppdrag att till Kungl.
Maj:t frambära en skrivelse i frågan. Detta
uppdrag är nu fullgjort ocb skrivelsen är
av följande lydelse:

Till Konungen.
Män ocb kvinnor från skilda delar av

landet ocb tillhörande olika samhällsklas¬
ser ocb yrken, däribland flera läkare och
barnmorskor, voro den 10 januari 1917 sam¬
lade i Stockholm till ett möte, anordnat av

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt
i Stockholm, för att överlägga om förbätt¬
randet av barnmorskornas ställning i vårt
Innu. Härvid ådagalades med talande siff¬
ror ocb vederhäftiga vittnesbörd att en stor
del av barnmorskorna, särskilt av de å
landsbygden kommunalt anställda, befinna
sig uti ett verkligt nödläge, ocb farhågor
uttalades för att yrket genom dess utövares
betryck skulle komma att sjunka ocb dess
rekrytering försämras, något som i betrak¬
tande av barnmorskans ansvarsdigra, för
mödrars ocb barns liv så viktiga värv skul¬
le bli samhället till oberäknelig skada.
Allmänna svenska barnmorskeförbundet

bar genom sin styrelse i underdånig peti¬
tion av den 29 september 1914 till Eders
Kungl. Maj:t gjort en hemställan om för¬
bättring av de kommunalt anställda barn¬
morskornas löner och om statens övertagan¬
de av ansvaret för desamma. Med anled¬

ning av denna petition må här endast er¬
inras om det penningevärdets fall, som se¬
dan dess ägt rum, vadan siffrorna i den¬
samma — redan i sig själv blygsamma —

icke kunna motsvara nutidens krav.
Under den tid som förflutit sedan nämnda

petition framlades har i vårt grannland Dan¬
mark statsmakterna antagit en lag, genom
vilken den danska barnmorskekårens ställ¬

ning väsentligt förbättrats. För yrkessyst¬
rarna i vårt land hägrar nu hoppet att
även deras lönefråga skall få en snar och
god lösning.
Med hänvisning till av Kungl. Medicinal¬

styrelsen på Eders Kungl. Maj:ts befall¬
ning infordrade utlåtanden från underly¬
dande myndigheter angående barnmorskor¬
nas petition vända sig de å ovan nämnda
möte närvarande härmed till Eders Kungl.
Maj:t med en underdånig hemställan att
Eders Kungl. Maj:t täcktes, därest det be-
finnes möjligt, inför innevarande års riks¬
dag framlägga proposition i frågan.
Stockholm den 18 januari 1917.

Underdånigst
av mötet utsedda kommitterade:

Edv. Alin,
professor.

Anna Häggbom,
barnmorska.

F. E. Berglund,
med. lic.

Hilda Sachs,
författarinna.

Karolina Widerström,
prakt. läk.

Ungdomens utbildning
efter skoltiden.
Ett instämmande.

Till centralstyrelsen i Landsförenin¬
gen för kvinnans politiska rösträtt har
ingått följande skrivelse:

Stockholms bokbinderiarbetareförening
har på ordinarie sammanträde den 17 ja¬
nuari 1917 beslutat uttala sin sympati för
och instämma i Eder framställning till
k. m:t med anhållan, att i den på k. m:ts
updrag, av chefen för ecklesiastikdeparte¬
mentet tillsatta kommittén för utredning
av frågorna om den lägre tekniska under¬
visningen, fortsättningsskolan och den läg¬
re handelsundervisningen även skulle in¬
träda för uppgiften kvalificerade kvinnor.
Stockholm den 23 januari 1917.

För Stockholms bokbinderiarbetareförening
G. Andrén, #

sekr.

Vad pressen säger.
Vid tiden för centralstyrelsemötet

brukar pressen förete en tydlig av¬
spegling av de respektive partiernas
tankar om kvinnorösträtten och sär¬
skilt i år, när den sista riksdagen i tre¬
årsperioden är inne, har marf ägnat
frågan ett livligare intresse än van¬

ligt. Härtill har även bidragit regerin¬
gens vägran att vid årets riksdag
framlägga proposition om rösträtt och
valbarhet för kvinnor, vilket från de
frisinnade organen i landsorten fram¬
kallat livliga och harmfulla gensägel-
ser. Så skriver t. ex.

Jönköpings Läns Tidning:
"Den kvinnliga rösträtten är ju icke

längre en kuriositet, som den maskulina de¬
len av världen med ett mer eller mindre
överlägset leende kan rycka på axlarna åt.
Tum för tum, steg för steg kämpa sig värl¬
dens kvinnor framåt till den rätt, som bor¬
de tillkommit dem utan strid. I Norge och
Danmark är kampen fullbordad genom
rättsprincipens erkännande; i Förenta sta¬
terna, England, Frankrike, Tyskland och
Österrike tränger den sig fram till respekt
och erkännande från ledande statsmäns si¬
da. Varför? Jo, naturligen därför, att i
dessa länder har man under kriget nöd¬
gats erkänna, att utan kvinnornas hjälp
skulle staten snart nog bli slagen under
fiendens hårda ok. På alla områden ha
kvinnorna fått rycka in för att statsmaski¬
neriet skall kunna fungera; vem vill med
detta för ögonen förneka att de även kun¬
na sköta medborgarens kall?
Här i landet råder visserligen inte krigs¬

tillstånd, och därför anser sig förmodligen
hr Hammarskjöld kunna taga kvinnornas
vädjanden med ro. Men frågas kan, om
statsministern ändå inte gjort både rege¬
ringen den största hedern och nationen den
största glädjen genom ett svar, som visat,
att Sveriges regering år 1917 var villig till¬
erkänna varje svensk medborgare de rättig¬
heter, som han eller hon utan prutmån kan
kräva."

I samma riktning uttalar sig även
Hallands-Posten:

"Vi förmoda, att svaret icke var över¬
raskande, åtminstone icke för de kvinnor,
som någorlunda känna hr Hammarskjöld
och hans politiska strävan. Han gör ju
gärna anspråk på att. vara chef för en re¬

gering, som står över partierna och deras
gnabb och vars hjärta endast bankar för
att ena och samla Sveriges splittrade folk.
Men hur skall en sådan enhet och samling
kunna ernås, då halvparten av Sveriges
folk, kvinnorna, icke anses värdiga att äga
full medborgarrätt? Det blir allt klent be¬
ställt med den samling, som bygges på ett
dylikt misstroende mot kvinnans deltagan¬
de i det politiska livet."

Yi lämna här nedan en axplockning
ur den övriga frisinnade pressen.

Stockholms-Tidningen:
"konservatismen vill ha frågan betrak¬

tad uteslutande ur statsnyttans synpunkt.
Nåväl, med erkännande för egen del, att
saken dock verkligen har med känslan för
rättvisan att göra, kan man mycket väl gå
in på statsnyttans synpunkt och även där¬
ifrån hämta goda skäl för den uppfattnin¬
gen, att vi här i Sverige nu icke borde
dröja längre med att tillerkänna våra kvin¬
nor politisk rösträtt och valbarhet på sam¬
ma grunder som män. Denna synpunkt har
också gjorts gällande från kvinnornas egen
sida: de önska få vara med och tjäna sitt
land även på detta område. -Det är aldrig
förenligt med statsnyttan, att den bittra
känslan av tillbakasatthet och orättvis un¬

derskattning länge får utbreda sig inom
vida lager bland befolkningen.
Endast sådana gruppintressen, heter det,

som visat sig bilda en verklig maktfaktor
i samhället, böra tilldelas rösträtt. Men just
saknaden av denna rätt och hänvisningen
till makten i stället äro ägnade att sam¬

manföra allt flera av landets kvinnor till
organiserandet av en makt, som helt visst
på mångahanda sätt skall kunna göra sig
starkt gällande efter hand utan att tillgripa
den engelska suffragettrörelsens anarkistis¬
ka metoder. Men vägen till denna makt¬
samling har då i alla fall gått genom allt
mer förbittrade strider mot samhället och
mot männen, som icke velat låta sig ledas
av respekt för andras rätt utan endast av

hänsyn till och tro på sin egen makt såsom
beati possidentes. Det är icke naturligt och
icke lyckligt, att kvinnorna stå samman¬

gaddade emot männen i samhället; men ju
längre kampen för deras rösträtt måste
dragas ut på tiden, desto mer markerat
skall detta missförhållande framträda och
slutligen även för längre eller kortare tid
sätta sin prägel på kvinnornas deltagande
i det politiska livet, när rösträtten en gång
vunnits efter decenniers hårdnackade mot¬
stånd."

Gävle Dagblad:
"Det nu i dagarna i huvudstaden samlade

årsmötet av centralstyrelsemedlemmar i L.
K. P. R. skall helt visst, besjälat av samma
goda anda som hittills, med vanlig klokhet
och hängivenhet gripa sig an med uppgif¬
ten att utstaka linjerna för frågans fram¬
drivande och den närmaste tidens arbete
härför. Och härvid böra de ha rätt att
räkna på ett kraftigt och oundgängligt stöd
i första hand från de kvinnorösträttsvän-
liga riksdagsmännens sida.
Det är att hoppas, att dessa, huru rege¬

ringen än må förhålla sig, bringa frågan
med skärpt allvar inför riksdagen, icke
blott som en fråga bland alla andra frågor
på ett partiprogram utan som en stor sak,
ställd i förgrunden bland våra inre refor¬
mer, mogen för sin omedelbara lösning och
buren av levande övertygelse."

Värmlands Läns Tidning:
"Man må nu ha vilka åsikter man vill

om de följder kvinnorösträttens införande
skulle få på vårt politiska liv — ett är sä¬
kert, att kravet härpå är fullt berättigat,
emedan det icke finnes rimlig anledning,
att på grund av könsfördomar neka hälften
av rikets vuxna medborgare att vara med¬
bestämmande i de allmänna angelägenhe¬
terna.

Och för dem, vilka ideligen som argu¬
ment mot kvinnorösträtten upprepa, att
"kvinnans plats är hemmet", bör erinras,
att denna plats kan bibehållas även med
förvärvad rätt att deltaga i politiska val
och att just de kvinnor,* som gjort denna
sats till sin egen paroll i motarbetandet av
den kvinnliga rösträtten redan nu icke låta
sin plats i hemmet hindra sig att lidelse¬
fullt kasta sig in i de politiska striderna,
och att den ifrågasatta reformen sålunda
endast avser att föra fram denna verksam¬
het i offentlighetens friska luft och förena
den med den officiellt tillerkända rättens

Högerpressen vrider och vänder på
gamla argument, som man hört ända
till leda, men tidningarna ha icke så
mangrant ställt sig på offensiven, utan
överlåtit detta åt Nya Dagligt Allehan¬
da, som ägnat kvinnorösträtten ett rö¬
rande intresse. Det såg dagen med en
ledande artikel "Feminismen", vari
tidningen funnit ett nytt argument
mot kvinnorna, nämligen deras freds¬
vilja. Detta uttalande har framkallat
en protest från

Falu Kuriren:
"Det torde få anses förlåtligt om man

har litet svårt att följa med N. D. A:s re¬
sonemang. Skulle man inte kunna tänka
sig en stark vilja att försvara frihet och
oberoende jämsides med en brinnande
fredsvilja. Dessa båda enligt N. D. A. oför¬
enliga strävanden synas eljest just nu före¬
nade hos det folk, som är N. D. A:s idol,
nämligen det tyska.
Men N. D. A. fruktar kvinnorna. Disci¬

plinen i vår armé är dålig, säger tidningen
och fortsätter: 'Vad vilja nu våra feminis¬
ter och pacifister? Vilja de förbättra dis¬
ciplinen?'
Mycket ha vi sett i N. D. A., och det be¬

fängdaste står inte alltid att finna på Bon
Soirs avdelning, men nog går det väl långt
när den påstådda dåliga disciplinen i sven¬
ska armén skall utgöra ett hinder för po¬
litisk rösträtt åt kvinnorna. Fruktar man

att kvinnorna skola, när-de få rösträtt, till¬
välla sig befälsposterna i armén! Det är
väl nämligen mest på befälet disciplinen
beror."

Östgöten
uttalar i samma anda sin mening om
N. D. A:s varningsrop mot kvinnornas
rösträttskrav:
"I sin iver att på samma gång avvisa det

kvinnliga rösträttskravet och upprätthålla
krigsväsendet förlägger Allehanda de röst¬
berättigade kvinnornas möjliga inflytande
på statslivet till det närvarande ögonblic¬
ket, ehuru den själv nyss blivit erinrad om,
att det måste draga fyra år innan kvin¬
nornas rösträtt blir effektiv, även om den
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beslutades av 1917 års riksdag. Till och
den mest krigsgiade räknar väl med
kriget dä skall vara slut, vadan någon/"
delbar fara för värt lands blottställa!!under pågående världssiaktninar Pi ,

föreligga. * kai
Huruvida kvinnorna i stort komma attverka mer för en bestående fred än mä

nen, är en öppen fråga — av hittills vun'
nen erfarenhet framgår det ej säkert
men förnuftigtvis kan man vänta, att efté"
detta krig skall finnas en avgjord maj»!
ritet bland alla medborgare i alla land för
krigets definitiva avhysande, sä längt detstår i mänsklig förmåga."
Nästa salva, som N. D. A.

mödan värt att avlossa, bar rubriken
'Tnkompetenskulten skall löpa linan
ut". Forst ger tidningen emellertid
kvinnorna ett visst erkännande
följande ord:
"Vi vilja för vår del visst icke förneka

kvinnornas av natur och kultur betingad!
stora betydelse i det moderna samhällsli¬
vet. Vi förneka ej heller, att kvinnlig röst
rätts genomförande skulle tillföra politiken
mänga goda krafter, som beträffande om¬
döme och förmåga väl uthärda jämförelse
med den stora massan av nuvarande par¬
lamentariker."

Tidningen kan dock inte dölja att
inkompetenskulten skulle i hög grad
proiitera av reformen. "Inkompetens-
kult" och "avväpning", se där två fra¬
ser som argument mot kvinnorösträt¬
ten, men hör tillika vad en röst ur den
frisinnade pressen har att svara sin
värda kollega.
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Göteborgs-Posten:
" 'Inkompetenskulten' skulle därmed k it visat

löpt linan ut. Klarare kan ringaktningen
inte gärna uttryckas. Och den drabbar
nerellt högerns likaväl som vänsterns kvin¬
nor. Vad de senare tänka, det behöver man
inte nämrare uppehålla sig vid, men kunna
verkligen högerkvinnorna utan harm ta del
av den orlovssedel som nu utfärdas åt demi
Svarslösa skulle de åtminstone inte behöva
vara. De kunde säga sig, att så högt son
deras parti i alla offentliga uttalanden plä¬
ga anslå hemmet och dess gärning, äro 4«
åtminstone icke alltigenom inkompetenta;
tvärtom äro de tydligen sakkunniga på ett
alldeles särskildt värdefullt område. Det
är då svårt att förstå, varför det skulle
bringa så mycken olycka med sig, ifall de
finge tillfälle att göra sina speciella erfa¬
renheter gällande även inom ett större
ansvarsfullare fält. Är talet om
vitala betydelse för samhället —
och familjen erkännes ju dock som
lets grundval — uppriktigt menat, hord
ingenting ligga närmare till hands än al
vilja ge dem, som ha sig dess vård anför¬
trodd, lika rättigheter med övriga
gare, av vilka de flesta kanske ha
mindre samhällsviktiga värv att fylla-

k ock si
»la ni

vis
Uti ir f

De som äro framstegsdugliga, kunn
omöjligt ha undgått att märka, att e
kvinnofrågan under kriget kommit i
alldeles nytt läge och att man nu även _
håll, där motståndet ursprungligen v J ^
som störst, bereder sig på att som en sj
klar sak låta kvinnorna taga sin del i
väldiga uppbyggningsarbete som
Där generas man inte heller som i N. D-k
av kvinnornas förkastelsedomar över kr
get, ty där avskys kriget av alla.

Göteborgs Morgonpost
ställer sig mycket betänksam till kj
norösträtten "just på grund av
kriget". Den erkänner att de
kvinnorna främjat sin rostrat
hjälparbetet och att det
de med Asquiths omvändelse.
ningen ar nog lycklig att tro sig^
funnit ett smyghål och det sly ^
att premiärministern numera
Lloyd George och inte ÅsquitD.
"Hans efterträdare har, sa

lat föga eller intet 0^Jy/"/0r/ustninSar
så mycket mer om krigslån, ru ^

sklll]e vant flerw»m. m. sådant, som
våra kvinnorösträttskämpar a Göte-
och enkannerligen pressdrabanten i {
borg en styggelse, om det icKe
tannia." . irUnnaV1
Till tidningens upplysa ^ ^tratts-
ämna att Englands kviinamna t Englands »y- tatsmi-
tidningar med haha att en
nisterskiftet, emedan de efterträtt
verklig kvinnörösträttsvan ^
en seg motståndare. Mr • . ^ $
bara omvändelse tillerkändes

/isrt '<

i ek, i

[iärmini

iatt ri'

nitiskt
«Isar
Un i
Sattni
St bi

f-ä en

fet ha.
iilfe pi
lirpan i

«JS föl
äaier ä:
B för p

tel

lisa fi
lin?. >]
t liögei
äan, g

"'et un

tiskt

% i p
foi

jPärg
«eceml
^ fö
Preise:
t; ori
""■fl, •

Ht

>sri

1 rät



RÖSTEÄTT FÖR KYINKOR 5

°ch mej
med att
gon orne-

ställande
ei kaj

mma att
än n%
iüs TUH-
äkert -

att ettet
'd majo-
land för

iMIIERSSOHS IfiRELKFFIS f1 STOCKHOLM 9

CJMI

ann det «jt när sarania betydelse som det
... i • i ii Tl^ ».I n 'n rl n lmtTOvnnnA rwr»_ubrikeu
i linan
leilertid

etingade
uihällsli-
ilig röst
politiker
nde om-

.mioreise
ude par-

ilja att
'g grad
ipetens-
två fra-
rösträt-
ur den
ara ein

med ka
ktninger
bbar ge¬
ns kvin-
ver man

n kunna
in ta del

ogt som
den pl-
, äro it
petenta;
a på ett
de. Det
t skulle
ifall de
la erfa-
irre ock
lemmets
hemmet

a langt
Ila.

kunna
itt kela
it i elf
jveu pä
n varit
n själf¬
el i #
'örestät.
f.D.1
rer kii-

STOCKHOLM
Kangsholmsbrogatan 26
huset från Drottninggatan)

flirt 'fl£cr af finare och enklare
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inmålade, till billigaste priser.
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att Englands nuvarande pre-
iärminister alltid anslutit sig till
iiuorösträtten som till en rättfär-

Men ban vill att alla streck
i bortfalla. Han vill att arbetar-

förnei ^ lika väl som den burgna kvin-"

:a'ii knnna få utöva sin rösträtt,
citera vi med glädje

Lunds Dagblad,
nu, som många gånger förr in¬

en särställning bland högerns öv-
och modigt hävdar sina

motståndet är väl att vänta hos
, beroende därpå, att den sett sig
på en del hugskott från sina många

«tijerande statsrättsexperter. Om nå-
praktisk blick för politiska realiteter

ilar det heller icke, då man inom detta
mi tror, att kvinnorösträttén skulle för-

a de samhällsomstörtande krafterna,
(t gebit, där kvinnorna redan ha röst-
eller det kommunala, har detta alls
visat sig vara fallet, tvärtom synes
enheten i övervägande grad gå i rakt
M riktning. Men det är klart, att om
riet alltjämt håller på som hittills att
sätta sig kvinnornas reformkrav, så får

småningom cedera dessas kom-
ala understöd, och det kan ha sina si-
rpå vissa platser.
Det är farligt att begå dylika orättvisor,

■ på olika sätt, och det är
attiskt att avskära möjligheten att för
älsarbetet utnyttja den samhällshal-
vsm i granden säkerligen har de bästa
^ttningarna för speciellt den saken,
fe borde, synes det, högern fatta och
"detta, allra helst i en tid när det
& en grundlig samhällsreformatorisk
«samhet. Kvinnorna ha så många vär-

insatser att göra därvidlag, att det
•tt klandervärt slöseri att icke taga dem
fara, och deras politiska arbete skulle
■'t ha bl. a. den nyttiga påföljden att
™ partimotsättningarna och minska

än att i partistriderna.

--»teningsåskådningar inom högern, som

L.„fa se^an lyckades förkväva deta, som även inom detta parti «före-'or kvinnornas rösträttsreform, ha
er an ett sätt visat sig mindre lyck-

■

jr Partiet och för det politiska arbe-borde en sovring äera rum vid

ibinfl6?0^ v^^en högerpartiet befrias
j 1 nelser, som icke äro förenliga med
v 1 ... och situationens krav. Och detwwitt, om partiet nu kunde emanci-

itit f * dem * den llär behandlade
,jn„ Iean ock medverka till dennas
tlififfr, ^ r ^rr e^cr senare en sådan
'■an er,ns, mfl^an(l eller utan dess med-
Ito'nJi detta återverka menlisrt på

Pr en ^ng framtid, icke allenast
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"tänkt utan även kommunalt. Att

tinrl-i 11 kraftförlust som förhise-
n av fåttvisans och billig-fordringar alltid medför."

NyM. F. K. R.

'CX-'p^'i ?alsland' ^ildades den
■Ss förbn a l!^adavdelning av Män-
^relseri w* kvinnans rösträtt.
!ar: ordf™, j1' av Oljande medlem-
lcr.". v banktjänsteman N. G.
■'ström J, rande bokbindare Carl
'• h'mi? re^erare handelsbiträdet

SSon °°h kassör pastor J.son,

k i^ K. R. i Kristianstad
® i ^ ^ de rnoderata riksdags-
rättfärdi^, )amrarna anmodat dessa

rösträtt 6nS namn verka för den
1 fiksdaK 6nS ^euomförande vid det-

Från en resa i de stora möjligheternas land.
Att det inte är utan orsak man anser

Norrland för framtidens och de stora möj¬
ligheternas land, märkes granneligen för
den, som någon tid vistas där uppe. Och
det är ej blott materiellt utan även idéelit
detta gäller. D. v. s. att norrlänningarna
synas förstå och känna vad tiden och fram¬
tiden kräver.

Under de 10 veckor Bergman-Österberg¬
ska samhällskurser pågingo i Medelpad och
Ångermanland hade jag många tillfällen
att se denna uppfattning bestyrkt. Norr¬
länningarna visade sig ha intresse och ihär¬
dighet nog för att kväll efter kväll åhöra
kursföredragen och, ofta nog, efter kursens
slut be att andra platser skulle få lik¬
nande kurser. På 29 platser höllos samman¬

lagt 96 föredrag och, ehuru ej alla voro tal¬
rikt besökta, kan jag dock säga, att de
flesta voro det, vilket ock framgår av det
förhållandet, att åhöraretalet uppgick till
10,313.
Resan tog sin hörjan i Medelpad och för¬

sta plats var det, för sin duktiga rösträtts¬
förening, oss välbekanta Alby. I det sann¬

skyldiga rösträttshem, jag där gästade,
fann jag det lika glädjande som ovanliga
förhållandet att såväl herrn och frun som

tjänarinnorna deltogo i de samhälleliga an¬

gelägenheterna. Husfadern var ordförande
i den ena av församlingens pensionsnämn¬
der och tjänarinnan medlem i den andra,
under det att husmodern var medlem i fat¬
tigvårdsstyrelsen.
Både i Alby och Ånge var tillslutnin¬

gen till kursen god. Därifrån hade jag
en lång landsvägsresa genom ödsliga, obe¬
byggda trakter för att komma till nästa
plats, Över-Turingen. Det föreföll mig
ganska tröstlöst att hålla föredrag i den¬
na ensligt belägna och, som det tysktes,
ej så stora by. Där fanns emellertid en

rösträttsförening och förvånande många
åhörare infunno sig. Sedan gick färden till
flera platser utefter Ljungan. Somliga av
dem voro ljusa, andra mindre ljusa ifråga
om intresse för samhällskursen och kvin¬
nornas rösträttsrörelse, men på de flesta
platser var det inte endast kvinnorna utan,
i minst lika stor utsträckning, männen, som

deltogo i kursen, och på många platser
hade männen åtagit sig bestyret med att
skaffa lokal samt med att låta kungöra fö¬
redragen. På en del platser voro prästerna
så välvilliga, att de oombedda lyste på kur¬
sen och uppmanade församlingsborna att
bevista densamma, och i två prästgårdar
blev jag mottagen som gäst och man kan
säga, att lika medborgerliga rättigheter för
kvinnor som för män tycktes för en stor
del av Västernorrlands män lika naturligt
som den lika myndigheten. Vid några av

de stora sågverken voro disponentfamiljer¬
na de ledande i arbetet för kvinnornas sak
samt för spridandet av upplysning, och i
dessa familjer tillbragte jag, som gäst, de
angenämaste dagar.
Ångermanland hade förut haft namn om

sig att vara synnerligen mörkt ifråga om

förståelse för kvinnornas stora frågor och
den enda rösträttsförening där, som levde
ett verksamt liv, var Härnösands och Här¬
nösand var också den enda plats, varpå jag
haft några förhoppningar för kursen. De
blevo icke svikna utan överträffade, ty un¬
der de fem dagar, som kursen där fortfor,
tröttnade ej publiken, utan infann sig
kväll efter kväll. Härnösand dokumentera¬
de sig som en ljus plats, från min sida sett,
och därtill bidrog i hög grad dess utmärk¬
ta F. K. P. R. och dess nitiska ordförande.
Till min stora glädje fann jag emellertid
snart att Härnösand inte var den enda ljusa
platsen i' Ångermanland, utan att på nästan
alla platser visade sig ett starkt intresse för
föredragens ämnen och en livlig önskan att
vara med i arbetet för vårt gemensamma

mål. Rösträttsföreningar bildades på flera
ställen och fingo både manliga och kvinnli¬
ga medlemmar. Ofta åhördes föredragen av

människor, som haft långa vågar att fär¬
das, ibland 2 å 3 mil, och emllanåt hände
det att jag på förmiddagarna hade besök
av personer, oftast män, som ville höra litet
om de ämnen, som ej kunde medhinnas på
deras plats eller som'bädo om rösträttslit¬

teratur. Vid sådana tillfällen fick jag ofta
höra intressanta och glädjande tankar ut¬
talas. Mer än en man framhöll, att då vi
se hur ofullständigt det hem är, där en
kvinnas arbete och omtänksamhet saknas,
så kunna vi förstå att lika mycket fattas
i det samhälle och den stat, där det kvinn¬
liga omdömet är utestängt. En gammal
man, som gjort den iakttagelsen, att efter¬
som en änka med flera barn kunde reda
sig bra mycket bättre än en änkling med
lika många barn och samma inkomst, så
skulle det vara en stor ekonomisk fördel
ifall kvinnorna bleve representerade i riks¬
församlingen. Och aldrig skall jag glöm¬
ma en gammal gubbe, f. d. rotehjon, som

hört föredraget om fattigvårdslagstiftnin¬
gen och följande dag sökte upp mig för att
säga sin mening om det inflytande, som

han ansåg att kvinnorna borde ha på lag¬
stiftningen: "skall kvinnan, som föder oss

alla till världen, och vårdar och fostrar oss

tills vi kunna reda oss själva, hon till vil¬
ken vi som sjuka och gamla, i vår hjälp¬
löshet måste vända åter för att bli om¬

händertagna, ha mindre att bestämma än
vi män, hennes barn1? Äro inte våra möd¬
rar, kvinnorna, som alltifrån vår födelse
och till vår död, äro de, som vid allt vårt
lidande och alla svåra tillfällen måste taga
hand om oss och leda oss över gränsen till
döden liksom till livet, äro inte de värda
att ha samma rättigheter som vi själva och
samma inflytande på alla de förhållanden
och lagar varunder vi leva? Nog har jag
känt att kvinnan saknas både i fattigvårds¬
lagen och i fattigvårdsarbetet. Och hade in¬
te en god och rättsinnig kvinna tagit sig
an mig, så hade jag fortfarande 'gått på
socknen', men nu har jag en egen lugn vrå
för mina återstående dagar."
Av de ämnen kursen omfattar, intresse¬

rar äktenskapslagstiftningen mest och där¬
näst barnavårdslagstiftningen. Dessutom
har det visat sig att även rösträttsföredra¬
gen gärna höras.
Det är ju givet att en så pass långvarig

och omfattande resa efterlämnar många och
vitt skilda intryck, men det huvudsakliga
och varaktiga är en känsla av tacksamhet
över all förståelse och vänlighet, som mött
mig samt över allt, som jag fått lära och se.

Och nn är det mig en glädje att veta, att
så många av dem jag under resan kom¬
mit i beröring med äro vår rösträttstid¬
nings läsare och i dess spalter kunna mot¬
taga det varma tack jag härmed uttalar.
Inte minst till fröken E. Wahlquist, Sunds¬
vall och fru H. Kallstenius, Härnösand, som
med så mycken omtanke och möda plan¬
lagt och utmärkt väl ordnat resan samt
jämnat vägen.

Emma Aulin.

Nya stadsfullmäktige.
XJmeå: bankkassören fröken Helena

Ljungberg vald på de moderatas lista
(fyllnadsval).
Västerås: fru Nina Andersson om¬

vald på de frisinnades lista.

Köpings stadsfullmäktige
ha vid senast förrättade val utsett följan¬
de kvinnor till ledamöter i stadens styrel¬
ser och nämnder:

Livsmedelsnämndens hjälpkommitté: frö¬
ken Amelie Salén och fröken Anna Rosén.

Nykterhetsnämnden: fru Alma Walldén
och fröken Anna Holmberg.
Folkskolestyrelsen: fru Emelie Johans¬

son.

Examensvittnen vid realskoleexamen: fru
Ester Lutieman och fru Emelie Johansson.
Huvudmän i Köpings stads sparbank:

fröken Amelie Salén.

Kommunalt uppdrag.
I Sölvesborgs stads nykterhetsnämnd är

invald folkskollärarinnan fröken Anna

Jönsson.

RiKs 25 50 Allm. 62 96

iStester»*»del"Hof»10** '£
Malmtorgsgatan 6* StocK.Hol*n

Behöva kvinnorna rösträtt?
En av våra prenumeranter i lands¬

orten har fäst vår uppmärksamhet vid
nedanstående annons, som stått införd
i Dagens Nyheters landsortsupplaga
den 18 januari:

Tvenne biträdande tandläkarplatser.
vid Malmö stads Folkskoletandpoliklinik
förklaras härmed till ansökan lediga.
l:o) Plats för en manlig tandläkare med

minst 3 timmars daglig tjänstgöring under
lästerminerna. Lön 3,000 kr.
2:o) Plats för en kvinnlig tandläkare med

7 timmars daglig tjänstgöring och 6 vec¬
kors årlig semester. Lön 4,500 kr.
Ansökningar höra, åtföljda av vederbör¬

liga betyg, insändas till hälsovårdsnämn¬
den, Malmö, till plats för manlig tandlä¬
kare senast den 15 febr. och till plats för
kvinnlig tandläkare senast den 5 mars 1917.
Närmare upplysningar lämnas för övrigt

av stadsläkaren, Malmö.
Malmö den 12 januari 1917.

Hälsovårdsnämnden.

Vid första ögonkastet kunde man
vara höjd att tro att här förelåg ett
tryckfel, men så är säkerligen inte fal¬
let. Det är endast ett bland många be¬
vis på hur kvinnoarbetet exploateras
i ett land, där principen lika lön för
lika arbete ingalunda ingått i det all¬
männa rättsmedvetandet. Drar man ut
konsekvensen av den föreliggande an¬
nonsen, så kommer den manlige tand¬
läkaren att för 720 timmars tjänstgö¬
ring erhålla 8,000 kr., medan hans
kvinnliga kollega för 2,215 timmar
icke ens erhåller den dubbla summan.
Han betalas med 4 kr. pr timme, då hon
betalas med 2 kr. Om man beräknar
fördelen av en fast plats i stadens
tjänst samt semestern till exempelvis
1,000 kr. och drager denna summa från
de 8,860 kr. som den kvinnliga tandlä¬
karens lön skulle uppgå till, om även
hon betalades efter 4 kr. per timme,
så återstår ändå en årlig lön av 7,800
kr.
Man behöver inte leta länge i tid¬

ningarnas spalter för att finna analo¬
ga fall, där kvinnorna få vidkännas
den mest upprörande godtycklighet.
En Nyköpingstidning meddelar att vid
A. B. Periodens textilfabrik ett 100-tal
kvinnliga textilarbetare nedlagt arbe¬
tet. För kort tid sedan avslöts nämli¬
gen ett riksavtal mellan vederbörande
arbetare- och arbetsgivareorganisatio¬
ner inom textilbranschen. Detta inne¬
bar en löneförhöjning på omkring 20
procent, varvid alla dvrtidstillägg skul¬
le bortfalla. När avlöningsdagen kom,
erhöllo de kvinnliga arbetarna ett till-
lägg motsvarande en höjning av blott
4 procent av de utgående lönerna, dyr-
tidstillägget från draget. Deras manli¬
ga kamrater erhöllo däremot avlöning
enligt riksavtalet. Följden blev att de
kvinnliga arbetarna nedlade arbetet,
sedan fabriksledningen nekat att giva
någon förklaring på detta ojämna be¬
handlingssätt.
Den förklaring som vederbörande

dra sig för att ge, kan man emellertid
sluta sig till. Orsakerna lis-ga i öppen
dag. I den hårda kampen för tillvaron
gäller styrkans lag. Det är styrka att
vara representerad, svaghet att vara
orepresenterad och därmed förhindrad
att tillvarata sina egna intressen. Höst-
rättslösheten inverkar på alla områ¬
den, där kvinnor ha att kämpa sig till
en ställning. Strejken vid Periodens
textilfabrik är ett glädjande tecken på
kvinnornas växande solidaritet och på
reaktionen mot ett system, under vars
orättvisor kvinnorna alltför länge och



RÖSTRÄTT FÖR KITINNÖR

Advokat EVA MIDÉN
JURIS KAND.

Kvinnliga Juridisha Byrån
Lilla Vattugatan 14 (vid Brunkebergstorg)

STOCKHOLM C.

Rattegångar o. juridiska uppdrag av alla slag.
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Riks tel. 7576. Allm. tei. 18335.

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Alina. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

alltför tålmodigt funnit sig. .När det
brinner i egna knutar bruka männi¬
skor förstå vilka värden, som stå på
spel, och sådana händelser som de nyss
antydda verka kraftigare på sinnena
än den mest vältaliga rösträttspredi¬
kan.
I Amerika finns det vidsynta män,

bland dem Henry Ford, vilka så anam¬
mat rättfärdighetsidealet, att de inom
sina egna organisationer börjat till-
lämpa principen: lika lön för lika ar¬
bete. Dessa män ha blivit medvetna
om, att varje individ är likaberättigad
till arbete, att varje förstfödslorätt är
förkastlig, och det är denna nya anda,
som behärskar en artikelskrivare, vil¬
ken i en Chicagotidning yttrar sig om
kvinnorna och rösträtten på följande
sätt:
"Det är ett faktum att de kvinnliga ar¬

betarna lida under samma orättvisa eko¬
nomiska förhållanden, som vi män göra.
En lönereduktion drabbar en kvinnlig mu¬

rare lika hårt som en manlig. En ökning av

levnadsomkostnaderna drabbar dessa kvin¬
nor lika hårt som den drabbar de manliga
lönearbetarna. Det är därför helt nturligt,
att dessa kvinnor börja bli medvetna om

sina behov. De kämpa för att förbättra sin
ställning, kämpa för att hålla lönerna up¬

pe, kämpa för att de få dollar de erhålla så
långt möjligt skola hjälpa dem att täcka de
ökade levnadsomkostnaderna. Det är ock¬
så helt naturligt, att de under denna sin
kamp komma i kontakt med samma poli¬
tiska situation som männen. Arbetstidens

längd, lönerna, levnadsomkostnaderna, i
korthet allt här i livet är på ett eller an¬
nat sätt beroende av staternas och sam¬

hällenas lagar och förordningar. Och dessa
i sin tur bestämmas på den politiska are¬
nan. Därför behöver och fordrar den själv¬
försörjande kvinnan mer och mer rösträt¬
ten för att med större framgång kunna slå
sig fram genom livet."

Stockholms F. K. P. R:s

nästa månadssamkväm äger rum mån¬
dagen den 12 februari kl. halv 8 e. m.
å Nya hushållsskolan, Västra Träd¬
gårdsgatan 19, 1 tr. Föredrag av fru
Mia Leche-Löfgren om Fredsarbetet i
England under kriget. Till lokalhyra
och te 50 öre. Brödkort och sockerkort
medtagas. Årsavgifter kunna erläggas.
Nya medlemmar vinna inträde.

Statsministerns döttrar

Frigga Carlbergs pigga och inom röst¬
rättskretsar livligt senterade rösträtts¬
pjäs har nu även funnit vägen till ut¬
landet. Den kända österrikiska röst¬
rättskämpen, Eugenie Hoffmann, har
nämligen översatt pjäsen till tyska och
uttalat sig synnerligen fördelaktigt om
densamma.

Glöm ej att prenumerera å Rösträtt
för Kvinnor.

KOOPERATIVA LIV
försäkrings-FOLKET beviljar liv¬
anstalten vMmamawezm försäkringar
alla slag. Adress Box 233. Bliv ombud,!

H. K. VASAGATAN 6.

HOTELL morORM
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fru Oreta Schubert.
Post- o. Telegrafadr. HOTELL VICTORIA. Riks 53. Allra. 66 57.

För resande att beakta!
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas.

En episod från Karl Staaffs
statsministertid.

Under ett samtal med en av våra frisin¬
nade förstakammarledamöter fick jag höra
en liten, mycket karakteristisk episod från
ett av Liberala samlingspartiets möten, och
med vederbörligt tillstånd av min sages¬

man, sänder jag den vidare.
Det var då det sista programmet, som

Staaff som regeringschef skulle framlägga
för nationen, diskuterades. När man kom
till punkten om kvinnans rösträtt, blev dis¬
kussionen synnerligen livlig, och från flera
håll framställdes, och därtill ganska skarpt,
den meningen, att partiet icke borde ta upp
den, ty kvinnorna hade icke visat sig mog¬
na, de hade låtit förvrida huvudet på sig
av "förtalet främst" och själva icke hållit
sig för goda att lägga sig till med Bon
Soir-jargong. Hellre än att dra in i det
politiska livet en väljaremassa, som yr hit
och dit, borde man låta den stå på till¬
växt, nu riskerade man, att den skulle ge
reaktionen fart etc.

Slutligen reste sig Karl Staaff.
"När jagsnu suttit här en stund och hört

på herrarna", sade han, "har jag icke tyckt,
att jag kände mig hemmastadd. Det är,
som om jag icke befunne mig bland mina
gamla vänner och kamrater, utan trodde
mig försatt i en samling av högermän. När
ha vi frisinnade förr låtit bestämma oss

av vad som är för oss själva eller för par¬
tiet fördelaktigt? När vi arbetade för att
skaffa arbetarna rösträtt, var det för att
vi trodde, att vårt parti skulle vinna på
det? Visste vi icke då lika väl som nu, att
det stora flertalet av arbetare skulle gå med
det socialdemokratiska partiet, och att det
var detta, som skulle vinna på vår strävan?
Läto vi därav avhålla oss från att fylla
vår plikt? Och varför var det, vi ville,
att arbetarna skulle ha medborgarrätt? En¬
dast och allenast därför, att vi anse det
vara rätt. Normen för vår verksamhet är
icke fördelen utan rätten. — Så har det

sagts, att kvinnorna äro omogna, att de yra
hit och dit. Ja, det ha vi ofta sett, att män
också kunna. Icke alla män äro politiskt
mogna, men icke utesluta vi därför hela
klasser av män? Och om de bli föryrade
någon gång, icke utesluta vi dem för det. —-

Om vi skola arbeta för kvinnans medbor¬

garrätt, är det samma sak. Har kvinnan
rätt att kräva medborgarrätt? När hon det
har, och ett mycket stort antal kvinnor äro
fullt mogna att använda den, skulle vi då
vilja vara med om att vägra henne hennes
rätt?"
Jag har satt citationstecken omkring or¬

den med en viss tvekan. Jag antecknade
dem nämligen icke omedelbart vid min sa¬

gesmans upprepande av dem, så att jag
är icke absolut säker på att jag citerat or¬

dagrant. Icke heller är jag absolut säker
på att hans citat var fullt ordagrant. Det
gavs mig ur minnet men i citatets form.
Möjligen kan alltså någon ordvändning va¬
ra olik. Men jag vågar ändå det anspråks¬
fulla citationstecknet, ty både orden och
tankarna äro hans — jag har själv mer
än en gång hört honom uttala dem, om
jag än icke kan försäkra, att icke vid detta
tillfälle formen i något avseende var olik
den här givna. Där är hans omutliga
rättskänsla, hans redobogenhet att offra
den materiella fördslen, så snart rättsidé-
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Ornås Sommar» och
Vintersanatorium

högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hållplats & Halmstad—Bolmens 'a
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i l Hot
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En svensk symaskin till
hvarje svenskt hem.

Med solid konstruktion förenar
Husqvarna symaskin teknisk

fulländning i utförandet.
Den betalar sigl
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Arvika Vagnfabrik, Arvika*

Kung!. Hovleverantör.
Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
alla sorters lyx- och
arbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskurant på begä¬

ran. Riks t. Arvika 07,
Sthlm 4544.

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

ens majestät fordrade det, hans lugna och
lidelsefria uppfattning av spörsmålet om
politisk mogenhet. Med sin geniala blick
såg han, vad människor tyckas ha så svårt
att fatta, att erfarenheten är den bäste pe¬
dagogen, ansvaret den dugligaste mentorn.
Först när kvinnorna fått medborgarrätt,
kommer staten att ta hand om kvinnornas
fostran till politisk mogenhet.
Ingen vet bättre än vi, som arbeta bland

kvinnorna för att samla dem om att med
allvar och kraft fordra en ställning i sta¬
ten, som är svenska kvinnor värdig, hur
mycket, som brister i detta allvar, denna
kraft och uppfattning av denna värdighet.
Men icke kunna vi skylla det på kvinnorna.
Fastmer bär staten ansvar för att ha i
detta avseende många politiskt-pedagogiska
underlåtenhetssynder på sitt samvete. Om
alla regeringschefer såge kvinnans röst¬
rättsfråga så som Karl Staaff, så skulle hon
se med större aktning än nu på sig själv
och sin gärning, och det skulle rädda henne
från att "föryras".

Jenny Richter-Veländer.

Den kooperativa livförsäkringsverksam¬
heten har undér det nyss avslutande året
kunnat glädja sig åt en utomordentligt
vacker utveckling. Enligt nu föreliggande
siffror har Kooperativa livförsäkringsan¬
stalten Folket under år 1916 mottagit an¬

sökningar om försäkring till ett samman¬

lagt belopp av 17,050,000 kronor och av
denna summa har beviljats 16,800,000 kro¬
nor mot 13,556,000 kronor för år 1915. An-
nullationerna ha även under 1916 varit för
ett folkförsäkringsföretag ovanligt små och
anstaltens totala försäkringssumma upp¬
går vid 1916 års slut till över 32,000,000 kro¬
nor — en ökning från år 1915 med icke
mindre än 33 procent.
Inkomsten av försäkringsavgifter uppgår

för året till över 960,000 kr. ökningen i
premieinkomst utgör 71 procent, vilket tor¬
de få anses som något enastående. Slutli¬
gen kan även nämnas att anstaltens sam¬

lade fonder nu uppgå till i runt tal 2,400,000
kr.

De här återgivna siffrorna tala sitt eget
tydliga språk om Kooperativa livförsäk¬
ringsanstalten Folkets rekordartat snabba
utveckling. Detta glädjande förhållande
torde vara att tillskriva det stora fötrro-
ende anstalten förmått tillvinna sig bland
arbetarklassen i Sverige.
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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.

VI. ÅRG. STOCKHOLM, 15 FEBRUARI 1917. N:r 4.

Inför stadsfullmäktig-
yalen i Stockholm.

Stockholm håller för närvarande på
att förbereda sig till det blivande stads-

äktigrvalet, ett arbete, vari kvin-
i inte få försumma att deltaga. Ty

Ms är det deras skyldighet såsom val-
krättigade att medverka till att stads-
imäktigkåren i sin helhet blir så väl
sammansatt som möjligt, dels är det
itt alldeles speciellt och synnerligen
Éigt kvimiointresse, att de kvinnliga
.^sentanterna i stadsfullmäktige bli
;al kvalificerade. På dem har man

»ligen stora pretentioner, de skola
aa vad kvinnorna duga till i det kom¬
munala arbetet, och av erfarenheten
»deras visade kommunala förstånd
'i omtanke dra männen ofta nog sina
Satser även om kvinnornas politi¬
ks mognad. Säkert är att en verkligt

kvinnlig stadsfullmäktig kan
mer för att vinna män-

en iör kvinnans politiska rösträtt än
%a möten och demonstrationer.
^ ar emellertid det kommunala må¬

leriet i Stockholm ganska inveck-
varför det inte är någon lätt sak
På en gång sätta sig in i alla de
1 ärenden, som en stadsfullmäktig

"drbesluta över. Det är därför i
%1 önskvärt, att de, som en gång
»pTn- *ü * Sa^en' ^ fortsätta med ar-
täcke: ^ngle ^yra ar en vaIPeri0(f
" ^ ^ava Y1 bland de avgående inom
f Partierna kvinnliga stadsfull-

vilkas omval skulle vara i

iT gra<* önskvärt på grund av det
% T den Okunskap de ådaga-
'-"'pn ,u*lr ^ar ömellertid en av dem,

ma Hedin, förut vald av de
a> undanbett sig återval. Detta

då hon företrätt

att t, o m förtjänstfullt sätt,
to icke k ennes Politiska motstånda-
fiande J^nna ne^a benne sitt erkän-
VtfrtiSf5?*t ex- Soc'-Dem-:
Iintvgä skall fröken Hedin vid
<råd !rkänn»<Je både som en
stadens stv Ver^sam ledamot av
8^VständiPe Se °C^ S0Ia en oradd och

gång 18pfesenfant, som mer än1Sa sig äa hjärtat på rätta

Personligen kan jag icke föreställa mig ett full¬
ständigt program för liberala reformer, som lämnar
hälften av landets invånare utanför den politiska med¬
borgarrätten. Närhelst en reform föreligger, som berör
kvinnorna lika mycket som männen, ja, till och med
mera än männen, förefaller det mig som en ohållbar
ståndpunkt, att ickekvinnorna skulle ha sammagrund-
lagsenliga rätt att inverka på dessa frågors avgörande.

DAVID LLOYD GEORGE.

Riksdagsmotioner.
Kvinnans politiska rösträtt.

Måndagen den 5 februari väckte herr
Lindhagen i Andra kammaren 12 motioner
med förslag till revision av grundlagarna
och däraied sammanhängande författningar.
Bland ändringar beträffande folket, före¬
slår herr Lindhagen som första punkt po¬
litisk rösträtt för kvinnor.

Barnalagarna.
I Första kammaren ha hrr Mauritz Hell¬

berg och Jacob Larsson med instämande av
ett antal andra ledamöter väckt en motion,
vari föreslås sådana ändringar i förslaget
till lag om barn utom äktenskap att barnet
i regel skall erhålla faderns namn och även
arvsrätt efter fadern.
I huvudsak samma motion har väckts i

Andra kammaren av hrr Jakob Pettersson
och Daniel Persson i Tällberg m. fl. Vida¬
re har hr Persson i Norrköping i Andra
kammaren motionerat i samma ämne och
föreslår skrivelse till regeringen om utred¬
ning och förslag till nästa riksdag angåen¬
de förskott utan fattigvårds karaktär.
Dessutom har i Första kammaren motion

väckts av hrr Bergqvist, Meurling och Va¬
lerius Olsson att barnavårdsman skall ut¬
tryckligen åläggas att sörja för att åtgär¬
der vidtagas för fastställande av vilka bar¬
nets föräldrar äro och att adoptivförhållan-
dets hävande från adoptantens sida endast
tillstädjes, därest adoptivbarnet för ett last¬
bart eller brottsligt liv.

stället. Hon var en motståndare, som

man har aktning för."
Vi ha egentligen inte alls råd att

mista sådana kvinnliga representanter.
Dess viktigare blir det för kvinnorna
att söka säkerställa de andra avgåen-
des omval samt att inom alla partier
arbeta för att goda nya namn fram¬
föras.

Solidaritet mellan män
och kvinnor.
Tandläkaryrket.

Det är så ofta man bar anledning att
klaga på männens solidaritet gentemot
kvinnorna, att det är en alldeles sär¬
skild glädje" att få notera ett förhållan¬
de, som är omvänt, och denna gång gäl¬
ler det en protest mot olika arbetsvill¬
kor för män och kvinnor frän en hel kår.
Förhållandet rör den numera aktuella
frågan om de kvinnliga tandläkarna. I
Göteborg förberedes en omorganisation
av folkskolornas tandklinik, varvid
även avses att lönerna till assistenter¬
na måste avsevärt höjas. Göteborgs
folkskolestyrelse har med anledning
härav ingått till stadsfullmäktige med
ett förslag om en begynnelselön av
4,500 kr. för manliga och 4,000 kr. för
kvinnliga tandläkare, varjämte pen¬
sionsåldern föreslås för de förra till 65
år och för de senare till 55 år.
Det blev denna gång inte bara kvin¬

norna, som opponerade sig, utan Sve¬
riges tandläkareförbunds styrelse har
till Göteborgs stadsfullmäktige avlåtit
en skrivelse med protest mot folkskole¬
styrelsens förslag. Det heter däri bland
annat: "Förbundsstyrelsen önskar i det¬
ta sammanhang framhålla att kvinn¬
lig tandläkare undergår samma exa¬
men och skall på folkskoletandkliniker-
na utföra samma arbete på samma ti¬
der som manlig tandläkare. Då på hen-

Med vår valmetod är det absolut nöd¬
vändigt att kvinnorna äro med vid val¬
mötena, då listorna uppgöras, ty sedan
dessa en gång äro fastställda, är det
betydligt svårare att genom stryknin¬
gar eller separatlistor göra sin upp¬
fattning gällande. Det är nu, då val¬
mötena äga rum i de olika valkretsar¬
na, som kvinnorna skola vara med.

nes kompetens lika väl som på hennes
utförda arbete sålunda ställes samma
fordringar som på hennes manliga kol¬
leger, synes det styrelsen att intet mo¬
tiv finnes för stadgande av olika löne¬
förmåner för manliga och kvinnliga
tandläkare. I det av Göteborgs folksko¬
lestyrelse framlagda förslaget i mot¬
satt riktning synes någon motivering
ej heller vara förebragd.
Pensionsålderns inträdande föreslås

av folkskolestyrelsen — likaså utan mo¬
tivering — till olika tidpunkter för
manliga och kvinnliga tandläkare.
Ehuruväl att ej någon statistisk utred¬
ning föreligger beträffande tandläkares
inträdande i pensionsålder — då denna
fråga ännu ej varit aktuell — finnes in¬
tet som angiver att tandläkarens ar¬
betsförmåga avtager tidigare hos kvin¬
nan än hos mannen. Härav synes det
förbundsstyrelsen framgå, att ej något
skäl förefinnes för fastställande av

olika pensionsåldrar för manliga ocli
kvinnliga i kommunal tjänst anställda
tandläkare."
Sveriges tandläkare ha alltså modigt

och beslutsamt ställt sig vid sina
kvinnliga kollegers sida i en för de se¬
nare betydelsefull principfråga. Ex¬
emplet manar till efterföljd. Ville män¬
nen böja sig för principen lika lön för
lika arbete, skulle samhället förete min¬
dre orättvisor, bättre arbetsförhållan¬
den och större solidaritet mellan män
och kvinnor.

G. H. E.

Apotekarebanan.
De arbetsområden, där den förnuf¬

tiga principen "lika lön för lika ar¬
bete" tillämpas, när det gäller manliga
och kvinnliga tjänsteinnehavare, äro
icke flera än att de låta sig omtalas
som undantag från den allmänna re¬

geln. Så är emellertid och blir väl i åt¬
skilliga år framåt genom det nya för¬
slaget till lönereglering förhållandet
inom apotekarebanan.
Den löneregleringskommitté av be¬

fordrade och obefordrade apotekare,
som år 1908 var färdig med sitt arbete,
hade dock ej denna syn på saken utan
skriver i sitt betänkande bl. a.:

"Med de sålunda angivna lönebeloppen
och vad därom anförts hava kommitterade
emellertid avsett endast manliga farmacen¬
ter. Ty vid bestämmandet av lönerna för
de kvinnliga farmaceuterna torde säkerli¬
gen i flera avseenden andra synpunkter bö¬
ra gälla. Särskilt må framhållas dels att
levnadsomkostnaderna faktiskt ställa sig
billigare för en kvinna än för en man,
tillföljd varav kvinnan, om hon är nödsa¬
kad att för sina studier skuldsätta sig, dock
icke behöver göra så stora skulder som en
man i motsvarande ställning, varjämte
kvinnan, av en till man och kvinna med
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lika belopp utgående lön, i verkligheten får
större valuta än mannen, dels ock, vilket
är det viktigaste, att kvinnan i regel icke
är familjeförsörjare. Kommittén har emel¬
lertid endast velat fästa avseende vid sist-
berörda förhållande och anser alltså, att
manliga och kvinnliga farmaceuter böra
åtnjuta samma löner intill den ålder, då
den manliga farmaceuten, i enlighet med
vad därom ovan sagts, bör bliva i tillfälle
att bilda familj — d. v. s. då han har in¬
emot tio tjänsteår — men att tillfyllestgö¬
rande skäl för höjning av de kvinnliga far¬
maceuternas löner jämväl därefter ej före-
iinnes. Kommitterade hålla sålunda före,
att de kvinnliga farmaceuternas löner må
bestämmas efter samma grunder som de
manligas, dock att desamma ej komma att
överstiga 2,750 kronor."

Följande löneskala funno kommitte¬
rade "bäst avvägd", nämligen:
"För farmacie kandidater:
l:a tjänsteåret 2,000: —
därefter 2,100: —

För examinerade apotekare:
t. o. m. 4:e tjänsteåret 2,600: —
5:e—10:e 2,750: —
ll:e—15:e 3.000: —
16 :e—20 :e 3,250: —
därefter 3,500:—"

Mot kommitténs förslag i denna
punkt protesterade emellertid Sveriges
kvinnliga farmaceuter i en skrivelse
till apotekaresocietetens direktion.
Kommittéförslaget i sin helhet föll

genom apotekaresocietetens beslut år
1909, och en ny kommitté såg dagen,
dock icke förrän år 1915. Denna hade
en mot sin föregångare helt skiljaktig
uppfattning av hithörande frågor och
gör i sitt betänkande ingen som helst
skillnad mellan de manliga och kvinn¬
liga tjänsteinnehavarnas / löneförmå¬
ner. .

Apotekaresocietetens direktion sy¬
nes, ehuru med åtskillig tvekan, gå
med på förslaget i denna punkt och
yttrar i sin skrivelse till societeten föl¬
jande:
"Vad beträffar de principer, som böra

ligga till grund för genomförandet av en
blivande lönereglering, framställa sig till
en början ett par huvudfrågor. För det
första: skall löneregleringen gälla endast
de manliga eller både de manliga och de
kvinnliga farmaceuterna! Åtskilliga skäl
tala för clet förra alternativet. En kvinna
behöver sålunda för sitt livsuppehälle min¬
dre än en man i samma samhällsställning.
Vidare äro de kvinnliga farmaceuterna en¬
dast i enstaka undantagsfall familjeförsör¬
jare. Löneregleringen skulle naturligtvis
även bliva lättare att genomföra, om den
inskränktes till endast de manliga farma¬
ceuterna eller om de kvinnliga finge åtnöja
sig med färre eller mindre ålderstillägg,
vilken princip är antagen i de statens verk,
där såväl kvinnliga som manliga befatt¬
ningshavare äro anställda. I själva verket
torde apotekareyrket nästan vara den enda
levnadsbana, där kvinnan erb judes samma

löneförmåner som mannen. På grund av
anförda och andra skäl tendera de direk¬
tionen att föreslå ålderstillägg endast åt de
manliga farmaceuterna, men med hänsyn
till det allmänna missnöje, som därigenom
skulle framkallas hos de kvinnliga med¬
hjälparna, och faran av att nu framkasta
nya tvisteämnen, som lätt kunde komma
hela frågan på fall, har direktionen stan¬
nat vid beslutet att förorda även de kvinn¬
liga farmaceuternas delaktighet i ålderstill-

b
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Utsikterna ljusna i Frankrike.
Det är ju helt naturligt att rösträtts¬

arbetet i de krigförande länderna icke
kan bedrivas med samma grundlighet
och energi som under normala förhål¬
landen, och vad särskilt Frankrike be¬
träffar, har där under sista året rått
en tystnad, som kunnat verka i nå¬
gon mån oroande. I decembernumret
av Jus Suffragii förklarar emellertid
den franska Landsföreningens ordfö¬
rande, madame De Witt Schlumberger,
att denna tystnad endast rått utåt.
Frankrikes kvinnor ha varit så upp¬
tagna av plikterna mot fosterlandet,
att de icke haft tid att uttala sig i tal
och skrift eller göra någon större pro¬
paganda för sin sak. Men deras hand¬
lingar ha talat, och detta är orsaken
till att kvinnornas rösträttsfråga, trots
minskat agitationsarbete, stadigt gått
framåt och tillvunnit sig alltflera mäns
sympatier. Även i pressen är ett om¬
slag i den allmänna opinionen skönj¬
bart. De stora dagliga paristidningar¬
na, som förut knappast sysselsatt sig
med kvinnorösträttsfrågan, ägna den
nu spaltlånga artiklar, och det är inte
bara fraser, utan ett verkligt, man
kunde vara frestad att säga, genom¬
lidet, allvar under orden.
I en av Maurice de Waleffe signerad

artikel i en av de mest lästa tidnin¬
garna, Le Journal, heter det: "Kunna
Europas män ännu, i betraktande av
det lysande sätt, på vilket de skött
Europas affärer, vilja monopolisera
det sunda förnuftet för sin räkning1?
Kvinnor äro underlägsna i snille?
Medgives! Alla stora uppfinningar äro
gjorda av män? Det må så vara! Men
för att kunna omorganisera morgonda¬
gens Frankrike behöva vi framför allt
annat lagar rörande barnavård, nyk¬
terhet, tuberkulos och nationalekono¬
mi. I våra hem komplettera mäns pch
kvinnors egenskaper varandra. Varför
tillämpa vi inte samma metod i den
franska staten? Även den mest skep¬
tiske måste erkänna det nedslående re¬
sultatet av den maskulint styrda värl¬
den. Vi riskera ingenting, om vi ställa
kvinnan vid mannens sida. Det kan va¬
ra möjligt, att hon inte utför saker bätt¬
re än han, men hon kan näppeligen gö¬
ra det sämre."
I samma anda talar en annan arti¬

kelförfattare, Urbain Gobier, som till¬
lägger: "Kriget, vilket vi trodde skulle
bli ett det kraftigaste argument mot
kvinnorösträtten, har i stället blivit ett
argument för densamma. Kvinnor
kämpa inte vid fronterna? Visserligen,
men i Frankrike finnas sju millioner
manliga väljare, som inte varit inkal¬

läggen efter samma grunder som för de
manliga.
I slutet av januari 1917 har apoteka-

resoeieteten enhälligt antagit kommit-
terades förslag i väsentliga punkter,
och principen lika lön för lika arbete
är härmed åtminstone på ett arbetsom¬
råde fullt ut hävdad. E. A.

lade under fanorna. Antingen måste
man fråntaga dessa män deras röst¬
rätt, eller bevilja den även åt kvinnor¬
na."
Sådana uttalanden, vilka tid efter an¬

nan droppa ned i pressen, måste ut¬
öva ett starkt inflytande på den all¬
männa opinionen, i all synnerhet, när
det är frågan om ett lättrört och rid¬
derligt folk som fransmännen, vilka
med rätta äro stolta över sina kvin¬
nor, som ha ådagalagt ett mod och en
offervillighet, som världen aldrig skul¬
le tilltrott dem.
Under de två sista åren ha inte min¬

dre än tre olika motioner om kvinno¬
rösträtt låtit tala om sig i Frankrike.
Den första väcktes redan i juni 1914
av monsieur Ferdinand Buisson, men
till följd av krigsutbrottet hann den al¬
drig bli föremål för debatt i kamma¬
ren. Vid nyvalen blev monsieur Buis¬
son icke omvald till deputerad, och det
blev i hans ställe monsieur Etienne
Flandin, som väckte motion i frågan.
Man hoppas att den inom den när¬
maste framtiden kommer att diskute¬
ras i kammaren.
En annan rösträttsmotion har väckts

av monsieur Roulleaux Dugage, som
vill utsträcka rösträtten till de ogifta,
men inte till ds gifta kvinnorna. Det
är antagligt att denna motion kommer
att väcka stark opposition i kamma¬
ren, och L. K. P. B. i Frankrike, som
med största intresse och uppmärksam¬
het följer allt, som kan vara ägnat att
främja dess sak, vill inte befatta sig
med det av monsieur Dugage väckta
förslaget, som skulle inrangera de gif¬
ta kvinnorna i en särställning, förned¬
rande för dem själva och deras med¬
systrar.
Ett förslag, som på sin tid lät myc¬

ket tala om sig, var den kände förfat¬
taren Maurice Barres motion om ärvt-
lig rösträtt. Den hade sin grund i en
vacker och fosterländsk tanke att sol¬
daterna, som stupat för sitt land, in¬
direkt skulle komma att utöva ett in¬
flytande på dess öden, genom att deras
rösträtt överfördes på de närmaste ar¬

vingarna. Både mödrar och döttrar
skulle alltså komma att erhålla med¬
borgarrätt. Motionen har ännu inte
blivit väckt i kammaren, och fastän
L. K. P. R. icke motsatt sig idén, har
den icke heller uttalat sig för densam¬
ma, därför att motionen i princip icke
erkänner kvinnornas rättigheter. An¬
tagligen kommer den aldrig att bäras
fram, ty ett uttalande, som Maurice
Barres gjort i Echo de Paris, tyder på
att den celebre författaren nu ser dju¬
pare och klarare på den reform, som
patriotismen från början drev honom
att omfatta. Han yttrar sig i följande
ordalag: "Före kriget hade jag ingen
tanke på kvinnornas rättigheter, och
jag kände mig antagonistiskt stämd
mot alla dylika yttranden. Men nu har
hela krigets erfarenhet omvänt mig.
Våra soldater ha i de flesta fall erhål¬
lit det starkaste stöd av sina mödrar
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och hustrur. Kvinnor arbeta iwket, i ammunitionsfabrikenifl 2
sjukhusen. Det synes mig
vist att de, som hjälpt till att t
ra sitt land, fastare skola binda-

3
ses

Frankrikes nationella fly ju8811
med i dag ar jag redo att förena Imed dem i deras strävan föv
borgarrätt."
Tidningen Echo de Paris är

last i vissa kretsar, där motståndetkvinnorösträtten är starkt, och dankan man hoppas att Maurice Bariord skola falla i god jordmån. Mäntmäter hans tankar och åsikter enska stor betydelse, och för honom 1
kvinnorösträtten blivit liktydie mni
rättfärdighetssak.
Även inom kammaren ha röster höiför kvinnorösträtten. Vid ett sam™

träde den 9 januari uttalade näs
gen monsieur Latappy följande oi
"Det är kvinnorna, som sått det reti
som nu tjänar till föda åt soldaten
och det är kvinnorna i verkstäder®
som försett oss med ammunition, 1
få inte hysa någon falsk stolthet,
är säker på att ni, liksom jag, kä
att kvinnorna alltmer tillförsäkra
sin medborgarrätt. Förenta statera
har tagit ledningen; det är tid för
att följa deras exempel."
Vid en jämförelse med England.,

ner man att uttalandena för kvinna
rösträtten äro väl så starka i
rike. I båda länderna har man lärt sig
uppskatta kvinnornas människo-
medborgarvärde. De sutto inne
möjligheter, som nödläget först ul.
barade, och att nu neka dem medta
garrätt, efter allt beröm, som slösat
på dem i tal och skrift, skulle vara mt

ningslöst samt dessutom få en bism
av löjlighet. De stora orden måste i
frias för att inte verka frasmakeii
Och när kvinnorösträtten i Englaw
och Frankrike blivit genomförd, I
torde en ny sera uppgå, inte bara I
Europas, utan för hela världens»
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Gurli Hertzman-Ericm,

En tacksamhetsgärd.
En enkel men anslående högtidlighet

ägde söndagen den 4 februari rum
Sköldinge kyrkogård, då en krans m
band och inskription i rösträttens fän
ger å L. K. P. R:s vägnar medlades a
fröken Hilda Anderssons grav därstä¬
des. Inför de talrikt församlade ton
eningsmedlemmarna uttalades av L, h.
P. R:s ordförande fröken Signe
man ett varmt tack till den bort
na arbetskamraten för hennes vac
insats i strävandet för en förbattni
av kvinnornas ställning i sann
för hennes ljusa framtidstro ocli j
den värdefulla hjälp hon velat ge
fortsättandet av rösträttsarbetet a
sedan hon själv var borta.
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Männens förbund för kvinnans
rösträtt i Kristianstad

bade den 28 januari årsmöte
kyrkoherde August Bruhns or
deskap. Avdelningen — den
landet — bildades den 28 JamI ,
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Kvinnorösträtten i England närmar sig avgörandet.
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Alla läsare av Rösträtt för Kvinnor
lia redan i den dag-liga pressen sett,
att den stora parlamentariska kommis-
sion, som under förliden höst i Eng¬
land behandlat den politiska rösträtts¬
frågan i hela dess vidd, nu avlämnat
sitt utlåtande, samt att detta utlåtande
jämväl omfattar förslag om politisk
rösträtt för kvinnor enligt regeln, att
varje engelsk kvinna, som har kom¬
munal rösträtt, eller vars man har kom¬
munal rösträtt (villkoren för kommu¬
nal rösträtt i England äro i stort sett
desamma som för mäns politiska röst¬
rätt), skall erhålla rösträtt till under¬
huset; dock med den inskränkning att
hon skall ha uppnått en ålder av 30
eller enligt ett alternativt förslag till
och med 35 år.
Flertalet torde emellertid ha ganska

liten föreställning om, hur det kan
komma sig, att en så oerhört genomgri¬
pande konstitutionell fråga som denna
över huvud kunnat komma på dagord¬
ningen mitt under brinnande världskrig.
Före kriget var det egentligen endast den
hinnliga rösträttsfrågan, som var ak¬
tuell i England; alla de andra frågor¬
na, om allmän rösträtt, om ny indelning
av valkretsarna, om proportionella val
o.s. v., lågo där på sina respektive hyl¬
lor, dammade och städade och färdiga
att ta fram, när det kunde passa för
regeringen eller för något av partier-

; mest begagnades de, hade man in¬
tryck av, att då och då sätta krokben
för den kvinnliga rösträtten, när den
vunnit farligt mycket terräng. I ett
författningsliv som det engelska, där

hänger på former, är det relativt
att genom sammankopplingar och

manipulationer plötsligt "torpedera"
eller annan misshaglig fråga, i syn¬nerhet om det är regeringen den är

misshaglig för.
Strax efter krigsutbrottet förklara-
& den engelska suffragettrörelsen, attem under krigstiden skulle alldeles"edlägga vapnen, sluta med varje agi¬tation för rösträtten och i stället sättain hela sin agitatoriska förmåga på ar-ek i fosterlandets tjänst. Den s. k.laglydiga riktningen samlade sig underedning av den stora, gamla landsför-
®ifjgen, National Union of Womanunrage Societies, ordförande mrs Mil-lc®t Garrett Fawcett. Liksom den al-"6 varit så ytterliggående i valet av
.J& agitation smedel, som den andra,ar den ej heller nu så ytterligtgående'S,ni U11åerkastelse. Dess förklaring1\ut På, att dess medlemmar ej hel-mJ*. oroa negeringen eller landet
b f?on rösträttsagitation, så länge
, "e„ varade, men detta endast under
, motsättning, att icke under kriget
, eye fråga, om utsträckning av
i iV+-n uöstnätten till någon an-' utesluten krets av medbor-
äs H ' S{\^ant hända, förbehöll oa t. ater få göra sig påminta järn-
Be fl V111 fra£a-

detta VT ansa£° 11 °8' den gången, att
älVa 31,ganska platoniskt och i
ål]. 0,nri t1mycket överflödigt förbe-
kä'ttnin ° Vai' ^enna för-
älf], v sopu inträffade sommaren
e och fö "åt ar cdet mycket lätt att
Wf 1 . ,ara> a^t den måste inträffa

Beten i , denila tid-
eninvar n!i • underhuset har 670 med-fet därför" 11-n®a suP7>leanter. Så snart
''änder Vn ]■ en ledighet där, och det

j ' 2-3-4 gånger om året,
^ nytt rJi ei' 'uande valkrets företa-
ef att v„ J aJT de s. k. bye-elections.

jelni»'

Den parlamentariska kommissionens förslag.
För Rösträtt för Kvinnor av jur. kand. Anna Wicksell.

>ua nle.i .y,adkrets sålunda måste
^tilE^0 , gheten att under året
"'fe för 8ör att röstlängderna-i-- oje år justeras och hållasuQirjo. rf" jLiaieras ocn nanas

ar justerandet
av röstlängderna före¬

tages varje år under augusti månad.
Då nu kriget utbröt augusti 1914, voro
det årets längder redan färdiga eller i
det närmaste färdiga och kunde utan
svårighet läggas till grund för tilläggs¬
valen under perioden 1914—15. Redan
i augusti 1915 visade sig emellertid be¬
tänkliga rubbningar. Tusentals män,
som gått med i kriget såsom frivilli¬
ga och som nu befnnno sig antingenvid fronterna eller i övningsläger, och
andra tusental, som engagerats i am¬
munitions- och annan krigsindustri på
andra orter än där de vanligen bott,saknade nu rätt att uppföras i valläng¬
derna; denna rätt betingas nämligen
— i dess mest vittgående form — av att
vederbörande innehaft bostads- eller
andra lokaler till ett hyresvärde av
minst 180 kr. om året under 12 månader.Även perioden 1915—16 gick emellertid
utan några svårare förvecklingar tack
vare huvudsakligen den omständighe¬ten, att de tilläggsval, som måste före¬
tagas, i allmänhet ordnades på det sät¬
tet, att platsen besattes av samma par¬ti, som förut innehaft den, enligt av¬tal mellan styrelserna för de olika po¬litiska partierna, och att valet sålunda
blev en ren formalitet. Sommaren 1916
var däremot den första, som kom efter
allmänna värnpliktens införande i Eng¬land, och detta års vallängder visade sig
nu så bristfälliga, att på sina ställen
antalet röstberättigade nedgått till en¬
dast en bråkdel av det vanliga.Å andra sidan hade krigets långva¬righet gjort, att man börjat tänka signödvändigheten att ändå få lov att
skrida till nya allmänna val, innan det
bleve fred; likaså blev det klart, att det
parlament, som skulle reda upp all¬
ting omedelbart efter kriget, skulle bli
ställt inför uppgifter, i synnerhet pådet industriella och finansiella områ¬
det, av så oerhört genomgripande art,att det var mot allt sunt förstånd och
mot all engelsk tradition att låta des¬
sa frågor behandlas utan föregående
val, vilka val då kanske helst borde fö¬
retagas innan fredsslutet eller under
fredsförhandlingarna.
Då denna tanke först började få in¬

steg, blev det utan vidare klart att det
vore fullkomligt otänkbart att ställa
till med ett så utomordentligt viktigt
parlamentsval, som detta skulle bli, me¬dan hundratusentals gamla väljare be¬
rövats sin rösträtt på den grund, att de
för staten riskerat sitt liv eller givit sitt
arbete; en ändring i bestämmelserna
om röstlängden, som kunde bibehålla al¬
la dessa män vid deras förut innehav¬
da rösträtt, blev alltså trängande nöd¬
vändig. Men i samhand med denna for¬
dran framkom då också — huvudsak¬
ligen från högerhåll — en fordran på,att icke endast de gamla väljare, som
nu gåvo staten sina tjänster i skytte¬
gravarna, på flottan eller i fabrikerna,skulle bibehållas vid sin rösträtt, utanatt det parlament, som skulle bestäm¬
ma om den stora "rekonstruktionen"
inom landet efter kriget, borde ha sitt
mandat från alla dem, som under kri¬
get kämpat för fosterlandet, utan av¬
seende på, huruvida de förut varit röst¬
berättigade. Från detta håll begärdes
alltså utan vidare politisk rösträtt åt
"soldiers and sailors" såsom sådana,vilket skulle innebära en ganska vä¬
sentlig rösträttsutvidgning.
Från vänstersidan hade man intet

alls emot en sådan; men såväl rege¬ringen som vänsterpartierna voro pådet klara med, att den omedelbart
skulle göra även frågan om kvinnor¬
nas politiska rösträtt aktuell.
Den då sittande koalitionsregeringen,

som förutsåg att detta, om kvinnorna,skulle bli den stora stridsfrågan, och
som icke önskade någon konstitutionell

konflikt under kriget, ville därför icke
sträcka sig längre än till att föreslå
sådana ändringar i registreringslagen,att de gamla röstberättigade skulle få
behålla sin rösträtt oberoende av om
de ändrat bostadsort under kriget. Det
var under det parlamentssammanträde,där regeringen bebådade detta förslag,
som Asquith gjorde sin berömda förkla¬
ring, att om rösträtt skulle medgivas
en ny klass av väljare på grundvalen
av tjänster visade staten, så såg han
ingen möjlighet att komma förbi kvin¬
norna, samt att ifall rösträtten skulle
grundas på det intresse olika lager av
befolkningen hade att bevaka med av¬
seende på rekonstruktionen efter kri¬
get, så voro även ur denna synpunkt
kvinnornas krav ofrånkomliga. Rege¬ringen ville emellertid alltså för sin del
icke väcka denna för tillfället sovande
björn.
Björnen sov emellertid icke alls. Mrs

Fawcett, som låg på sommarnöje i nor¬
ra England, reste ögonblickligen frå¬
gan väckts ner till London, samman¬
kallade sin styrelse, höll allting i be¬
redskap för ett ingripande och protes¬
terande, ifall det skulle visa sig, att
statsmakternas tendenser skulle gå i
riktning av utsträckning av rösträtten
till soldiers and sailors m$d förbigåen¬
de av kvinnorna.
Det visade sig emellertid, att stäm¬

ningen såväl i pressen som inom par¬lamentet snarast gick i en för kvinnor¬
na gynnsam riktning. Regeringens för¬
siktiga förslag blev i parlamentet gan¬ska hånfullt behandlat, och under de¬
batten framkom tanken på att hänskju-ta hela frågan utan någon inskränk¬
ning till en stor kommission, bestående
av representanter för samtliga politi¬
ska partier och även för grupper utan¬
för parlamentet, enkannerligen för
kvinnorna. Och parlamentet skildes åt,sedan regeringen lovat att taga denna
tanke under övervägande.
Sedan parlamentet ajournerats, gick

man nu och väntade på, att regeringenskulle tillsätta den stora kommissionen.
Regeringen måtte emellertid ha funnit,att. detta var ett kinkigt uppdrag, ochden tillgrep en hittills absolut enastå¬
ende utväg — den uppdrog åt under¬
husets talman att tillsätta och samman¬
kalla kommissionen; naturligtvis då be¬
stående av endast parlamentsmedlem¬
mar. På så sätt tillkom the Speaker's
Conference; den har bestått av 32 med¬
lemmar, därav 5 från överhuset; alla
de politiska partierna ha varit repre¬
senterade, och med hänsyn till kvinno¬
rösträtten sammansattes konferensen
av ett lika antal anhängare och mot¬
ståndare. Sedan 11 oktober 1916 har den
hållit på med sitt arbete, utan att nå-
o-on har vetat något som helst om, vil¬ka resultat den skulle komma till.
Först fram i januari d. å. började

rykten komma till synes i den engels-
ska pressen om konferensens arbete.
Det hette, att den nått alldeles enhäl¬
liga resultat av mycket stor räckvidd,
att dess förslag skulle omfatta stora
förenklingar av registreringen, ut¬
sträckning av rösträtten till soldiers
and sailors, omändring av valkretsin¬
delningen, införande av proportionellt
valsätt o. s. v.; men det stod ingenting
alls om kvinnorösträtten. Därefter
hette det, att konferensen nu först bör¬
jat diskutera denna fråga och att här
ingen enhällighet kunde väntas. Ett
par dagar senare stod, att en stor majo¬
ritet inom konferensen uttalat sig för
politisk rösträtt för kvinnor i princip,
men att endast svaga majoriteter vun¬
nits för de olika förslag, som fram¬
ställts angående dess bégränsning.Slutligen kom konferensens hela be¬
tänkande 31 januari 1917.

Konferensens allmänna och enhällig;
förslag angå oss icke här. Endast åf
som direkt eller indirekt rör kvinm,
na, skall här refereras. Det föresl;
först, att registreringsperioden skall r,duceras från 12 månader till 6, och v&_
längderna* justeras 15 jan. oeh 15 jul
varje år. Därefter samlas alla villkc
för erhållande av politisk rösträtt i t
enda huvudregel av följande lydelse.
Varje fullmyndig person, som icke ä]

lagligen diskvalificerad,* vilken undej
registreringsperioden haft sin bostad
eller för sin affär, tjänst eller yrke
innehaft lokaler av ett klart årligt vär¬de av minst 10 p. st., skall vara ber'
tigad att införas i vallängden som rö£
berättigad till parlamentet.
Detta förslag omfattar emellertid

icke kvinnorna. De behandlas i en av¬
delning för sig själva, och majoriteten
föreslår där följande bestämmelse:
Varje kvinna uppförd på den kom

munala röstlängden, som har nått e
viss närmare bestämd ålder, och b
stru till varje man uppförd i den:
röstlängd, förutsatt att hon uppnått
samma ålder, skall vara berättigad att,intagas i röstlängden och rösta vid val
till parlamentet.
Olika åldersgränser diskuterades, avvilka 30 oeh 35 år erhöllo de flesta rös¬

terna. Konferensen beslöt vidare, attifall parlamentet skulle besluta att gi¬
va kvinnorna rösträtt, en kvinna, som
uppnått den angivna åldern oeh som
graduerat vid något universitet, berät¬
tigat till representation i parlamentet,skall vara berättigad att rösta vid det¬
ta universitet.
Detta senare är en dubbelrösträtt; den

som är röstberättigad vid ett universi¬
tet kan också vara röstberättigad i sin
bostadskommun.
Som synes är kvinnorösträtten base-^yrad på den kommunala rösträtten. Vill^

koren för kommunal och politisk röst¬
rätt ha i det stora hela i England va¬
rit de samma; man får väl anta, att detär meningen, att det även i framtiden
skall förbli så, fast konferensens för¬
slag till kommunal rösträtt åtminstone
skenhart något avviker från den poli¬
tiska. Enligt betänkandet skall den
kommunala rösträtten definieras så¬
lunda:
I stället för alla hittills gällande be¬

stämmelser om rösträtt i kommunala
angelägenheter bestämmes, att varje
person, som under en tid av 6 mån.
omedelbart föregående antingen 15 jan.eller 15 juli något år i egenskap avägare eller hyresgäst innehaft jord el¬
ler lägenhet i någon kommun i Englandeller Wales, skall vara berättigad tillkommunal rösträtt inom denna kom¬
mun.

Beträffande denna rösträtt skall var¬ken kön eller äktenskap utgöra hinder,dock så att man och hustru icke bådabli röstberättigade på grundval av
samma, lägenhet.
Denna senare bestämmelse står redani de nuvarande kommunallagarna, ochden står kvar nu i detta förslag obero¬ende av det efteråt kommande försla¬get om kvinnorösträtt. Skulle detta se¬

nare vinna parlamentets bifall, kom¬
mer antagligen detta förbehåll att bort¬tagas; sker ej detta skulle den oegent-ligheten inträffa, att en kommunalt röst¬berättigad mans hustru bleve röstbe¬
rättigad till parlamentet i egenskap en¬dast av sin mans hustru, men samti¬digt ^icke röstberättigad till kommunen.Likaledes skulle antagligen i bestäm¬melsen om kommunal rösträtt då kom¬
ma att inflyta samma minimivärde förden innehavda lägenheten som angives

* D. v. s. är straffad brottsling, vansin¬
nig eller fattighjon (utan sjukhjälp).
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Men politiska rösträttsregeln, och som
nu finnes i nu gällande bestämmel-
, eller 10 p. st. Sker ej detta, skulle
n oegentligheten uppkomma, att en

■ stberättigad mans hustru skulle vin-
i även politisk rösträtt, fast hennes
ian icke hade sådan, emedan hans lä-
mhet endast var värd 8 p. st. eller
ndre. Och det kan naturligtvis icke
.ira meningen. I det hela får man
omma ihåg, när man läser detta be-
änkande, att det icke är ett utarbe-
at lagförslag, utan endast principiella
-ttalanden och att hela den "enhälli-

delen eller nästan alltsammans
>m kvinnorösträtten bildar en avdel-
ng för sig själv utan avseende på nå¬

gon kvinnorösträtt. I vilken mån infö¬
randet av den senare skulle modifiera
reglerna i den förra avdelningen har
konferensen icke brytt sig om att be¬
handla. Den anser antagligen, att all
ådan finhyvling får ske under försla-
ets behandling inom parlamentet, och
H eftersom parlamentet godkänner
j olika principerna.
Pressopinionen rörande förslaget är

på det hela gynnsam. Vi skola endast
•itera ett uttalande, nämligen av den
■»tora högertidningen Times. Den sä-
;-er, att det skulle vara kränkande för
^vinnornas fosterlandskärlek, ifall man

. uppfattade rösträtten som en belöning
- för arbete under kriget. "Det verkliga
■ikälet att de erhålla rösträtt i denna
tid ligger i den påtagliga orättvisa det
skulle vara att lämna kvinnorna, vilka
för första gången blivit en viktig fak¬
tor i det nationella strävandet, att hä-

v danefter kämpa sin industriella strid
utan den hjälp, som ligger i rösträt¬
ten. Vi frukta, att denna hjälp är långt
mindre värdefull, än många utav dem
dro; men något gör den. Vidare är de-
^;as rätt grundad i deras värdefulla
Vijälp, då det gäller att bevara sådana
vitträekande sociala reformer — vi
nämna utskänkningskontroll, barnala¬
gar, skolfrågor och bostadsfrågor —
som kriget redan framtvungit som nöd¬
hjälp. Vi betvivla i hög grad att det
finnes mycket kvar i detta land av
avoghet mot principen om kvinnoröst¬
rätt. Dess förkämpar slå in öppna dör¬
rar numera."
Kvinnorna själva ha ännu icke yttrat

sig vidare. Mrs Fawcett förklarar i en
liten intervju, att hon är relativt nöjd;
mera radikala rösträttskvinnor som
mrs Pethick Lawrence ogilla ålders-
strecket. Men i det hela föredraga de
naturligtvis ett sådant streck, som
drabbar ungefär jämnt inom alla folk¬
klasser, framför andra streck, grunda¬
de på inkomster eller annan census.
Möjligen kan man också tänka sig att
även i England kan adopteras det
dansk-isländska sättet, att åldersgrän¬
sen efter hand sänkes med ett år i ta¬
get; därmed skulle jämvikten så små¬
ningom komma av sig själv, och ingen
vidare agitation behövas, vilket vore
en nåd att stilla bedja om.
Man skall aldrig spå, utom då man

vet, säger ordspråket. Och att spå. be¬
träffande den kvinnliga rösträtten i
England har tidigare visat sig som ett
ganska farligt företag. Icke förty kan
man nog säga, att så gynnsämt som
nu har saken aldrig legat i England;
själva den allmänna önskan att icke
väcka inre strid under denna prövande
tid verkar i riktning av att konferen¬
sens förslag skola antagas utan alltför
mycket motstånd. Kvinnorna komma
antagligen att förhålla sig avvaktande,
tills de se vilket mottagande förslaget
får i parlamentet, och så läng-e. förlop¬
pet där är gynnsamt, ställa de säkerli¬
gen icke till med något bråk. Låt oss
alltså hoppas, att denna den kvinnliga

Häva de nya sociala uppgifter våra F. K. P. B. åtagit
sig verkat ökat eller minskat rösträttsintresse?

Genom den mångfald av ärenden, som fö¬
relåg på centralstyrelsemötet hann fru
Frigga Carlberg tyvärr aldrig inleda den
på programmet upptagna diskussionen med
ovan nämnda rubrik, men då fru Carlberg
välvilligt ställt sitt manuskript till tidnin¬
gens disposition, äro vi nu i tillfälle att låta
våra läsare taga del av detsamma.

För att kunna ge ett absolut svar på
denna fråga fordras kanske en mera
allmän översikt av läget genom siffror
och statistik över ökningen eller
minskningen av medlemsantalet i de
respektive föreningarna. Om nu detta
är en tillförlitlig måttstock att döma
efter, vilket jag icke tror. Min sak¬
kunskap i ämnet inskränker sig till
rent personlig lokalerfarenhet samt de
psykologiska slutsatser den inbjuder
till.
Ju mera isolerad en fråga står — d.

v. s. icke isolerad från andra tidsrö¬
relser, för vilka den tvärtom är den bä¬
rande grunden — utan isolerad som
programfråga, dess mindre anslutning-
kan den påräkna av dels sådana per¬
soner, som helt gå upp i något special¬
intresse, så att de, som det heter, icke
se skogen för bara trän, och dels så¬
dana, som icke ännu vaknat till an¬
svarskänsla för det onda, som hämmar
mänsklighetens utveckling. •

§ 1 i L. K. F. R:s stadgar, att för¬
eningens syfte är politisk rösträtt åt
kvinnor, utan inblandning av frågor,
som kunde anses ligga saken nära och
göra det också såsom näraliggande
konsekvenser — exempelvis nykter¬
hets-, freds-, harnavårdsfrågor m. fl. —
har strängt fasthållits under alla des¬
sa kampens år, och rörelsen har helt
visst icke blivit lidande därpå, även
om medlemsantalet därigenom blivit
mindre. Ett är dock säkert, att rörel¬
sen vunnit i intensitet och samman¬
hållning därigenom att den, som Björn-
stjerne Björnson säger i sin Arbeider-
marsch, "hållit takten, den som är
mer än halva makten — den som gör
en av många, många."
Icke så att F. K. P. R. stått likgiltig

för det sociala arbetet, tvärtom är det
just för målet: de sociala missförhål¬
landenas avhjälpande, som den poli¬
tiska rösträtten behövs som medel.
Exceptionella händelser skapa ex¬

ceptionella metoder. Vad som under
normala tider skulle varit opåkallat
och obehövligt, kanske rent av oklokt
såsom möjlig orsak till splittring inom
rösträttslägret, det blev en tvingande
nödvändighet under de av världskri¬
get framkallade förhållandena.
Hur stor entusiast man än är för en

särskild gren av mänsklighetens kamp
för rättfärdighet, så är man dock först
och främst människa — detta ha de
svenska rösträttskvinnorna visat. Våra
motståndare, som sökte begagna situa¬
tionen genom att påpeka rösträtts¬
kvinnornas plikt att i landets nödläge

rösträttsfrågans utan jämförelse stör¬
sta seger måtte vinnas tyst och stilla,
under intrycket, att det är fosterlandets
nöd, som drivit frågan fram, och foster¬
landets fromma, som är den bestäm¬
mande och enande synpunkten vid dess
lösning. Och måtte denna seger sedan
lysa vitt över världen.

Jönköjnnys länsförbund, av L. K. P. R.
hade, på inbjudan av Tranåsföreningen,
sitt årsmöte i Tranås den 4 februari, och
till detta hade infunnit sig flera deltagare
än något föregående år. Förmiddagen upp¬
togs av enskilt möte, för vilket en styrelse¬
medlem, fru Kälén, upplåtit sitt hem. Till
arbetsutskott omvaldes: fröken E. Aulin,
ordförande, fröken E. Eckerberg, sekretera¬
re och fröken E. Wigli, kassaförvaltare samt
till suppleanter fröken C. Ahrenberg och
fru A. Andersson, Norrahammar. Även re-

uppge sina "små personliga och själ¬
viska intressen" för fosterlandets, fin-
go det vackraste och värdigaste svar
genom den ställning- kvinnorna intogo
till nödläget — inte av beräkning utan
av ren mänsklighetskänsla — samma
känsla, som gör oss till rösträttskvin¬
nor — att hjälpa och skydda, uppmun¬
tra och trösta. Det gällde att skaffa
hungrande mat, frysande kläder, ar¬
betslösa arbetsmöjligheter, och det var
på många håll — kanske de flesta —
F. K. P. R., eller åtminstone rösträtts-
kvinnor, som togo initiativ till hjälp-
åtgärderna.
Det finns fall av omedveten och oav¬

siktlig agitation, och jag tror att det
sociala samarbetet med utanför röst¬
rättsrörelsen stående kvinnor varit en
sådan. Kvinnor av olika åskådning,
med olika huvudintressen ha mötts i
gemensamt arbete och lärt sig förstå
och värdera varandra. För min del
har jag haft glädjen höra prononcera¬
de motståndare till kvinnornas politi¬
ska rösträtt öppet uttala sin omvän¬
delse. Många av oss ha säkert lärt sig
förstå den större glädjen över synda¬
ren, som sig omvänder och bättrar, än
över de nio och nittio, som ingen bätt¬
ring behöva.
En omständighet, som icke kunnat

undgå att iakttagas, är att motståndet
till rörelsen tagit en mycket mindre
aggressiv form, särskilt från kvinno¬
håll, vittnande om att man lärt sig för¬
stå rösträttens grundidé: alla männi¬
skors lika rätt till livets bästa utveck¬
lingsmöjligheter till mänsklighetens
gemensamma bästa.
Det nämndes under en diskussion vid

centralstyrelsemötet att det kvalitativa
tillskottet i vår rörelse var av större
betydelse än det kvantitativa, och i det
avseendet har säkert mycket vunnits
under de senaste prövande åren. Den
gemensamma goda viljan inför stora
krävande samhällsuppgifter har lärt
kvinnorna aktning för varandras ar¬
bete på olika områden — det stora, som
samlar och enar, har skymt bort det
lilla som skiljer. Alla tänkande kvin¬
nor inse nu att det för rösträtten gäl¬
ler, för att ytterligare citera Björnsons
marsch:

"Kom vi alle op i takten,
da blev ret paa et og andet,
som er vrängt endnu i landet."

Helt säkert skall i en icke alltför av¬
lägsen framtid ekot av de taktfasta
stegen, de som aldrig förtröttades, hur
tung och hindersam vägen än varit,
slutligen nå även dem, som så länge
ansträngt sig för att sluta till ögon
och öron för rättfärdighetens röst.
Den rösten har aldrig varit så stark

som i nuvarande stund, därför att den
aldrig förr så väl behövts.

Frigga Carlberg.

visorerna, fruarna S. Karneil och H. Bru-
zel.ius, omvaldes. Vart ocb ett av de när¬
varande föreningsombuden lämnade däref¬
ter en redogörelse för vad som under året
förekommit inom dess förening, och det
samlade intrycket av denna exposé var, att
ett ökat intresse inom föreningarna ocb en
bättre förståelse bos utomstående för¬
sports. Även medlemsantalet hade ökats
och verksambeten varit livligare än före¬
gående år. Dessa glädjande fakta för vilka
vi till stor del ha att tacka friherrinnan
Ellen Palmstiernas turné inom länet, gav
åt hela mötet en förtröstansfull stämning.
Tacksamheten mot V. U. och friherrinnan
Palmstierna var stor.

Efter en kort redogörelse för centralsty¬
relsemötets viktigaste delar beslöts att för¬
söka få till stånd ett upplysningsarbete an¬
gående lagstiftningen för utomäktenskap-
liga barn. På eftermiddagen höll fröken
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Om självdeklaration och
kommunala missförhållan¬

den på landet.
Före februari månads utgång skall,

som bekant, deklaration om inkomst
vara avgiven till taxeringsnämnderna.
I åtskilliga år har nu inom vår rörelse
arbetats för att förmå gifta kvinnor att
genom självdeklaration skaffa' sig egen
debetsedel med därav följande kommu¬
nal rösträtt. Tillvägagångssättet här¬
vidlag torde nu vara allom bekant;
dock bör kanske påpekas, att det är
säkrast tillskriva orden: Önskar egen
debetsedel.
Det vore intressant att veta hur stort

antal av landets gifta kvinnor, som
hittills varit nog företagsamma och
villiga att göra den lilla ekonomiska
uppoffring, som deklarationen innebär.
Erfarenheten från den bygd jag tillhör,
är inte synnerligen glädjande.
I fjol, inför landstingsvalen, hände

dock att några kvinnor i missnöje över
att inte vara röstberättigade vid dessa
val äntligen kommo sig för med att de¬
klarera. Allteftersom den tyvärr stän¬
digt växande partipolitiken tränger in
1 det kommunala livet, kommer den väl
att medföra en ökad deklaration från
kvinnornas sida. Men det är en helt
annan synpunkt, som kommer under¬
tecknad att så livligt önska, att allt
flere kvinnor ville skaffa sig rösträtt.
Den lilla förening jag tillhör räknar

2 kommuner som sina: den inre, köpin¬
gen, och den yttre, lantkommunen. I
köpingen ha vi fått in kvinnliga med¬
lemmar i de flesta styrelser, där kvin¬
nor behövas, men i socknen ha vi skött
oss dåligt. Där ha vi också stött pa
just den svårighet, som ligger i fåtal®
röstberättigade kvinnor. Till fång¬
vårdsstyrelse och pensionsnämnd an¬
ses ju aldrig rösträtt som villkor tor
valbarhet, inte heller till livsmedeb-
nämnd och nykterhetsnämnd har det a
mig veterligt någonsin ifrågasa s.
Men för valbarhet till skolråd, alltsa i
regel också till barnavårdsnämnd, o
dras absolut att vara röstberättiga .
Hur många kvinnor sitta månne so

medlemmar i Sveriges skolråd? En s
tistik över detta skulle sannolikt la
ett resultat, som lände oss till ,

skam. Medlemmar av fattigvai s
reisen äro naturligtvis flere, om °
där endast en ringa bråkdel av va
borde vara.. Och kvinnorna behov
vårt skolväsen minst lika^väl sona i
tigvården. Vi behövas för lava1 £
skull, som till en så övervagan
består av kvinnor, ofta de nu s' .
ligt ihågkomna "ensamboende <
norna", och vi behövas foi <
skull. Låt oss vidare aldrig ° ^j]en
att skolråden på de allra fles a
även utgöra barnavårdsnamna.
I detta samband kan också P ^

om att kommunalnämnderna ' sjai
göra fosterbarnsnämnd, en
som våra ensamstyrande nia ^
tyckas glömma bort. vac J
säga om följande? I en la*itko
ej långt ifr*" p-gen- bQI

M offentlig
Ester Röhl från Åtvidaberg e
föredrag på Nya teatern. - ^ phandla^.
norna i kampen för tillvaron .an,

så, att det blev en gripande gom¬
man önskade att dess klara oc^ ^„piska-
liga sanningar kunde nå var
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Håll ut!

.jordkoja i skogen, en bostad, som
ifrån kan kallas en människobo-
oeh för vilken naturligtvis ingen
tan tagas av ägaren, alltså blir
[jer aldrig reparerat. Denna
har 7 barn, alla födda utom äk-

, „„ och med olika fäder. Men in-
Jmed att hennes egna barn växa
i dessa ohyggliga förhållanden,
ir också ett litet fosterbarn inac-
mt. Skolrådet = barnavårdsnämn-
tommunalnämnden — fosterbarns^

Jen och hälsovårdsnämnden, alla
sa nämnder med uteslutande manlig
Lnsättiiing dela tillsammans an-
st för de människor ined under-
si hälsa, för att inte tala om moral,
iviixa upp i den kojan,
ipmet medger inte vidare re-
er. Jag skulle endast vilja näm-
erfareuhet jag gjort, den oer-
rädsla, som kommunalmän tyc-
j för att tillämpa den visserligen
i ofullständiga och otydliga pa-
jrafen i barnavårdslagen om "sed-
försummade" barn. Hur många år
r kanske årtionden få vi vänta på
nya baniavårdslagen?

stöter man inte ute i livet
förhållanden, som likt det ovan be¬
iß, komma en att känna skam över
iför litet vi rösträttskvinnor gö-

område. Hur skall man då
väga, om inan vill arbeta in

* i de kommunala styrelserna, i
ide socknar, där inga F. K. P. R.
£ och där man ej lyckats få någon
Ü?kvinna till platsombud? Denna

sedan en tid stått på dag-
i det länsförbund jag tillhör,
är svår, och kanske kunde
i Rösträtt för Kvinnor
goda råd? Officiella skri-

Strfrån F. K. p. R. till valnämnder
«ra kommunala myndigheter på

platser skulle antagligen
■ öa någon verkan. Bästa hjälpen
ar nog lokal- och personkänne-
or att på privat väg kunna ut-
® sot, °ch

. detta är egenskaper
,jal länsförbund som enskilda
J ; k skulle behöva skaffa sig i

grad än de hittills aga. —

.LUÄÄ ^ rösträttskonsulen-
f falskursernas ledare, hoppas
att 1 (, .sas förnämsta uppgifter
LkvVl?n?rna * vai'je bygd en

H: labury ngl pa denna, punkt.
::!ll j e om barnavårdsnämnder.

? .n^a lai?en om barn utomtrader i kraft, få ju dessa
. oerhört vidgad uppgift,
f f^stadgat, att barna-
?.*"» «älvständis

'»ippsif n sk,oMdet, sä Wir
■Plats v- i oss kvinnor att på

arbeta för
^in tillrämu-1^ heller bli så svårt
5ra ^ antal (hälften bor-

Glöm
och

ej
a^änäa blanketten förkvisition

re-

SnÄ* n:r 24 av ßöst-
J^WfövV1 .et år' och 1 bän-
^"kökens^ades rekvisi-eaHildurÖijer, Göteborg 1.

Så sitter jag då här igen i vårt lilla Ar
vika efter det uppryckande och i allo lyc¬
kade centralstyrelsemötet, som jag hade
förmånen att få vara med om. Ooh som en

följd därav känner jag mig, om möjligt,
ännu mera brinnande av heligt rösträtts
nit än förut. Ån regeringens avslag då —

kanske någon tänker — har det ej lyckats
kyla av dig något? Nej! Tvärtom! Och
detsamma tror jag var förhållandet med
mina möteskamrater däruppe på. central¬
styrelsemötet. Ser ni, motstånd eggar, tack
och lov! En ännu större arbetsiver tycktes
utvecklas oeli ay nedslagenhet förmärktes
intet. \

Kvinnorna äro ganska vana vid svikna
förhoppningar och vana vid att ändå få
hålla ut och så även med denna sak. Låt
oss därför visa, i så väl ord som handling
att vi ämna hålla, ut och kunna hålla ut
och skola hålla ut, och vinna vi ändå ej
vad vi åsyfta, så är det svenske män till
en evig skam och världen till en löjlighet.
Återstår nu för denna gång hänvändelsen
till partierna att motionsvis komma fram
med frågan i riksdagen. Vad därav kan
vinnas blir för oss att se.

Men hur det nu blir eller inte blir, så låt
oss i alla fall hålla tillsammans, om möj¬
ligt fastare än förut, under den 6-årsperiod,
som kanske ligger framför oss. Låt oss

säga som flickan, som tog tjänst på ett år
och fick en svår sådan — kanske svårare
än rösträtten — när en dag gått, sade hon
till sig själv: "Var ej ledsen du, Anna-
Maja, nu har en dag gått, ett år går det
också."
Låt oss hålla huvudet högt och låt oss

för all del akta oss för att på något sätt
giva våra motståndare tillfälle till jubel
över att vi på något som helst sätt möj¬
ligen skulle givit med oss i vårt rättmä¬
tiga krav, ty stunden skall komma, lika
visst som att vi vilja fortsätta arbetet för
att påskynda densamma.
Låt oss även hålla ut, för att i någon

mån hjälpa och underlätta arbetet för dem,
som inneha högsta ledningen i såväl F. K.
P. K., som inom våra övriga kvinnosaks¬
föreningar. De äro 'värda vår hjälp och
vårt tack, dessa våra främsta, för allt vad
de uträtta och för allt vad de påtaga sig
av ansvar inför dessa så svårlösta pro¬

blem, som ju alla kunna sammanföras un¬
der rubriken : En förbättrad ställning för
kvinnan i hemmet, i samhället, i staten.
Och vem tror ni vill hjälpa till därmed,
om ej kvinnorna själva göra det, och hur
skola kvinnorna kunna göra detta, om de
ej få sin röst att göra sig hörda med.
Omöjligt, lönlöst, är allt vårt arbete, om

ej denna fråga får sin lösning först. Vad
hjälper allt vad vi göra för våra lidande
medmänniskor, för våra arma vilseförda
kvinnor, för de värnlösa barnen, för drin¬
kare, då vi icke äga något direkt grepp i
vår lagstiftning, så att det vi göra kan
äga bestånd och varaktighet. Endast ett
lappverk blir det i den tillbakasatta ställ¬
ning vi nu inta. Och nog tyckes det, som
om tiden nu snart kunde vara inne för
oss att få vara med om att bestämma i de

stycken, som höra oss alla lika till och
slippa att bara plåstra, där det brister,
vilket har till följd att helhetsverkan av

vad vi göra uteblir.
Vad skola vi då göra? Jo, enigt och i

samlad trupp sluta upp kring rösträttsba¬
neret oeh hålla detsamma högt över våra
huvuden, att allt Sverige må se var det har
oss och vad vi viljå!
Vad vi också skola göra och vad som hör

ligga oss varmt om hjärtat, är att arbeta
för vår rösträttstidning. Den är värd vårt
arbete, den är vårt språkrör, den vär¬
nar om vår sak, den ger oss upplysningar
och råd i de stycken, som vi ju ej alltid
kunna vara så hemma uti, oeh den ger oss

kunskap om läget i vår rösträttsfråga bå¬
de inom och utom landet. Jag tar mig fri¬
heten alt upprepa vad vår så nitiska och
präktiga redaktör, fru Gurli Hertzman-
Ericson yttrade vid centralstyrelsemötet:
"att vi ej endast skola försöka göra vad vi
kunna, ty det hjälper ej, utan vi skola
verkligen göra något för tidningens än yt¬
terligare spridning." Först skall naturligt-

Från valdagen i Köpenhamn.
Oaktat kvinnorna redan ha rösträtt i åt¬

skilliga länder, har det ännu inte ingått i
det allmänna medvetandet att betrakta
kvinnan som individ. Är hon därtill gift,
tänker man sig henne alltjämt som ett bi-
hang till mannen, det framgår både av de¬
betsedlarna och tänkesätten. Olägenheten här¬
av gjorde sig starkt kännbar vid valdagen
i Danmark den 14 december, då man kunde
konstatera, att kvinnornas tålamod mer än
en gång sattes på hårda prov. De gifta
kvinnorna hade nämligen uppförts på val¬
längderna, inte efter yrke och titel, utan
efter sina respektive mäns, antagligen med
tanke på att man och hustru skulle följas
åt till valurnan. Så var emellertid oftast

inte fallet, och följden blev, att de gifta
kvinnorna utsattes för ett pinsamt förhör
rörande sina intimaste förhållanden, vilket
kunde resultera i följande frågor och svar:

— Är ni gift?
— Ja.
— Vad är er man?
— Han är sinnessjuk.
Kvinden og Samfundet framhåller det

upprörande i ett dylikt utfrågande, som för
många kvinnor måste vara ytterligt pin
samt, oeh det är väl även antagligt, att det
i framtiden kommer att ändras. Männen
till exempel skulle aldrig finna sig i att på
en offentlig plats få redogöra för sina fa¬
miljeangelägenheter.
Vid valtillfället förekommo en del lustiga

episoder, .av vilka vi notera nedanstående:
liste valförrättaren till en kvinnlig väl¬

jare: Ert namn och yrke?
Väljaren: Hansen, folkskollärarinna.
liste valförrättaren letar förgäves efter

de Hansöner, vilkas yrke börjar med f.
2:dre valförrättaren: Titta efter under ru¬

briken "fröken". — Det visar sig också
mycket riktigt att folkskollärarinnan Han-
sen, som låtit uppföra sig på röstlängderna
som folkskollärarinna, verkligen står under
rubriken "fröken".
Förste valförrättaren till en manlig väl¬

jare: Ert namn och yrke?
Väljaren: Petersen, grosshandlare.
Valförrättaren kan inte finna den riktiga

grosshandlare Petersen.
Folkskollärarinnan (hjälpsamt): Titta ef¬

ter under rubriken "herr".
Tablå.
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Hollands första kvinnliga professor
är d:r Johanna Westerdyk, docent i
patologisk anatomi, som nu vid tret¬
tiotre års ålder blivit utnämnd till pro¬
fessor.

Kommunala uppdrag.
Till medlem i Jönköpings livsmedels¬

nämnd har valts skolkökslärarinnan frö¬
ken Elsa Svensson.

- I Grangärde kommuns fattigvårdssty¬
relse har invalts fru Bernhardina Johans¬
son och i dess dispensärnämnd fru Agda
Adolfsson, båda från Grängesberg.

För rösträttsscenen.

Den av fru Malla Grönlund författa¬
de rösträttspjäsen Mobilisering finnes
att mot en avgift av 2 kr. jämte porto
hyra hos fru Malla Grönlund, Söderkö¬
ping.

vis varje medlem prenumerera på den och
sedan alla intresserade icke inskrivna med¬

lemmar, och så i tredje hand böra, om

möjligt, även de alldeles oomvända ha den
för att genom den bli i tillfälle att vakna
upp oeh hjälpa till att kräva ut vad som

rätteligen är vårt.
Hjälp till att sprida vår tidning Rösträtt

för Kvinnor i hundratusental över landet!
Många gånger ä» det snarare av brist på

bemödande än av brist på medel som män¬
niskor förfela att vinna framgång. Låtom
oss då härefter med alla till buds stående
lovliga medel bemöda oss om att vinna
framgång för vår sak.

Cronan.

Malmtorgsgatan 6» Stockholm

Hanna Norrman f.
Sjuksköterskan Hanna Norrman av¬

led den 2 februari i Ronneby efter några
dagars sjukdom. Med hennes bortgång
förlora Ronneby rösträttsförening och
dess styrelse, vars vice ordförande hon
var, en av sina bästa krafter. Med över¬
tygelsens hela styrka arbetade bon trä¬
get och allvarligt på att hos kvinnor¬
na väcka intresse för deras egen fråga
och övriga samhällsfrågor. Hennes ar¬
bete förde henne samman med olika
kategorier av både kvinnor och män.
Hur många osökta tillfällen hon där¬
igenom kunde få att reda ut dunkla
och fördomsfulla meningar säger sig
självt. Och bon hörde ej till dem, som
låta tillfället gå sig ur händerna. Mo¬
dig och fast som få, grep,hon in över¬
allt, varest hon fann trångsynthet eller
begångna orättvisor. Tvär och kärv
kunde hon väl stundom förefalla en

främling, men den, som kände henne,
visste att med den mest omutliga rätts¬
känsla var här förenat ett varmt, rikt
hjärta. Därför lever hon i vårt minne
som en god, fast och modig arbetskam¬
rat. Oeh vi bringa henne vårt tack för
hennes gärning och insats i kvinnor¬
nas frigörelse.

Augusta Tönning.

Från vår läsekrets.
Barnmorskornas önskemål.

Redaktionen av Rösträtt för. Kvinnor,

Med anledning av vad som nyligen i vår
kära Rösträtt för Kvinnor stått att läsa an¬

gående ett av Stockholms F. K. P. R. an¬
ordnat allmänt möte i barnmorskefrågan
samt resultatet av mötet, uppvaktningen
hos Kung!. Maj:t, beder undertecknad här¬
med genom tidningen få hembära till alla,
som härtill medverkat, ett hjärtligt, vörd¬
samt tack!
Vi barnmorskor ha nu i 30 års tid med

värdefullt bistånd av herrar barnmorske¬

lärare, läkare, riksdagsmän samt en del
tidningsmän "blotat" inför, nära nog, alla
landets myndigheter för en människovär¬
dig existens oeh ökat kunskapsmått.
Några reformer och förbättringar har

detta medfört, men de äro bara att anse som

palliativ. Att som skett F. K. P. R. tagit
barnmorskefrågan om hand visar, att den¬
na och rösträttsfrågan äro intimt förenade
med varandra. Man vågar nu hoppas på
en i samhällsnyttans och människokärle¬
kens tecken snart funnen lycklig lösning.
Ville kvinnorösträttens motståndare vara

konsekventa, torde de finna lika riskabelt
låta en "omogen kvinna" utöva barnmor¬
skeyrket och vid kritiska fall hålla, vakt
om folkets dyrbaraste egendom — liv och
hälsa — som att ge dem politisk rösträtt.
Gör ett försök att låta oss få kunskap, her¬
rar politici. Kanske skulle vi då också lyc¬
kas att få bättre förhållanden i samhället
både i det ena avseendet och det andra.

Medlem av F. K. P. R. och av Svenska
barnmorskeförbundet.

Meddelande från V. U.

1. Enligt centralstyrelsemötets beslut
kommer en stående affisch att utgivas.
Det blir den från Birgittadagen väl¬
kända affischen med den gula rösträtts-
flaggan på mörkblå grund och med ett
vitt fält för föreningarna att ifylla allt
efter behov. Affischen tryckes i två
storlekar och kan nu rekvireras från
Rösträttsbyrån till ett pris av respek¬
tive 15 och 30 öre styck.

2. De föreningar, som ännu icke till
L. K. P. R:s sekreterare insänt sin års¬
berättelse jämte ifyllda formulär, torde
omedelbart göra detta.
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Arbetet ute i landet.
Eskilstuna F. K. P. R. anordnade den 13

december till förmån för "De gamla" en
ovanligt vacker och stämningsfull Lucia¬
fest i Stadshotellets klubbrum, vilka gra¬
tis ställts till förfogande av Stadshotellets
innehavarinna, fröken Augusta Jonssou.
Ingen möda hade sparats för att göra mil¬
jön så festligt inbjudande som möjligt, och
allt lyste naturligtvis i gult och vitt. Fe¬
sten inleddes med ett kortare anförande
av ordföranden, fröken Ingrid Hallman, om
Lucia, ljusbringerskan. Sång och musik ut¬
fördes av fröknarna Margareta Karlsson
och Ester Pettersson. Ett stämningsfullt
ögonblick, var, då tre unga, ljusstrålande
Lucior gjorde sin entré i de då halvdunkla
rummen under dämpad musiks. Dessutom
förekom konditori och kaffeförsäljning,
rösträttsbord, försäljningsstånd för skänk¬
ta arbetén och diverse småsaker, gissnings-
tävlan, amerikanskt lotteri, pepparkalcs-
gummor, karamellflickor m. m. Ett sär¬
skilt stånd hade anordnats för rösträtts¬
karameller, som i stor mängd klippts, kru¬
sats och försetts med deviser, de senare
författade av ordföranden i Söderköpings
F. K. P. R., fru Malla Grönlund. De hade
en strykande åtgång. Stor dragningskraft
hade vinsterna i det amerikanska lotteriet.
Dessa utgjordes av två föl-tjusande dockor,
förfärdigade och skänkta av en förenings¬
medlem, fru Märta Hellström. Nettobehåll¬
ningen, 395 kr., överlämnades till kommit¬
tén för "De gamlas julstjärna". Den lycka¬
de festen var, trots julbrådska, stadsfull¬
mäktigval och sällsynt ruskig väderlek tal¬
rikt besökt. Man kan ha all anledning
hoppas, att föreningen genom denna fest
slagit ett nytt slag för rösträtten.
Falu F. K. P. R. hade den 27 november

ordinarie höstsammanträde, varvid till cen-
tralstyrelsemdlem valdes fröken Valborg
Öländer och till suppleant fröken Gerda
Martin. I lokalstyrelsen invaldes i stället
för fröken Elin Lundwall fru Fanny Malm¬
ström. Efter förhandlingarnas slut hölls av
fru Olga Hallberg ett synnerligen intres¬
sant föredrag om Anna Shaw. Under det
därpå följande samkvämet, som var mycket
talrikt besökt och varvid föreningen hade
nöjet se som sina gäster ombuden för Läns¬
förbundet, utfördes musik av fröken Gerda
Martin och fru Ingeborg Ihrfelt. Flera nya
medlemmar inskrevos.

Halmstads F. K. P. R. hade extra sam¬
manträde den 5 december med anledning av
förestående stadsfullmäktigval. Kvinnliga
kandidatér voro uppsatta, två på frisinna¬
de listan — en i vardera valkretsen —, och
en på moderata listan i andra valkretsen.
Det var första gången högern här gav rum
för en kvinna. Tyvärr föllo samtliga ige¬
nom trots ivrig agitation och livligt del¬
tagande i valet.
Hedemora F. K. P. R. hade ordinarie, års¬

möte å Hushållsskolan tisdagen den 5 de¬
cember. Mötet öppnades av ordföranden,
som därefter föredrog årsberättelsen, varav
framgick, att föreningen vid årets slut räk¬
nar ett femtiotal medlemmar och att den i
år firat sin 10-årsdag. Sedan revisionsbe¬
rättelsen upplästs och styrelsen beviljats
ansvarsfrihet för 1916 års förvaltning, före¬
togs val av styrelse för nästa år, varvid
den förra enhälligt omvaldes. Till centralsty¬
relsemedlem valdes ordföranden fru Fredri¬
ka Collin och till suppleant fru Anna Bjur-
ström. Till revisorer omvaldes fru Agnes
Holm och fru Ester Högberg med fröken
Anna Svensson som suppleant. Prenumera¬
tion å tidningen Rösträtt för Kvinnor upp¬
togs under mötet, och Kvinnornas kalender
för 1917 såldes bland de närvarande. Sedan

KOOPERATIVA LIV
försäkrings-^?(3T.ICEfT, beviljar bv-
anstalten i«..— försäkringar
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ordföranden uppläst det av kyrkoherde
Bruhn på sommarmötet i Strängnäs detta
år hållna föredraget, avslöts mötet, det
sista för året, med ett tack till förenin¬
gen för gott samarbete.
Karlskoga F. K. P. R:s Birgittadag hade

samlat en liten intresserad skara i den i
vitt och gult dekorerade tingshussalen. De
närvarande hälsades välkomna av förenin¬
gens ordförande, som därefter uppläste Eva
Fröbergs prolog. Den framsagda dikten
försatte genast auditoriet i en stämning,
som sedan uppbar hela kvällens samvaro.
En totalbild av Birgittas personlighet och
liv gavs genom föreläsning av fil. mag. Ka¬
rin Häggströms broschyr i ämnet, varpå
följde en redogörelse för kvinnofrågans, spe¬
ciellt rösträttsfrågans läge i såväl krigfö¬
rande som neutrala länder, varav framgick
att rösträttsarbetet ingalunda legat nere
under kriget, utan att kvinnorna tvärtom
mer än någonsin vaknat till insikt om det
ansvar, som vilar på dem, och att även ut¬
sikterna i stort sett ljusnat, ehuru skenbart
kriget trängt alla andra intressen åt sidan.
Föreningen har lidit en kännbar förlust ge¬
nom sin sekreterares, fil. kand. Clara Lundhs,
avflyttning från orten. Alltid vaken, in¬
tresserad och arbetsvillig var hon en ovär¬
derlig kraft, när det gällde både initiativ
och deras utförande. Antingen hon stred
för sin sak genom ett övertygande munt¬
ligt inlägg på det offentliga eller enskilda
mötet eller en tidningsartikel i rätta ögon¬
blicket eller med tillhjälp av en klisterburk,
en målarpensel och en bunt affischer sökte
åstadkomma "samling under fanorna", all¬
tid var det tro och övertygelse, som bar
hennes arbete. Föreningen uttalade sitt
varma tack till henne vid det sista möte,
den hade glädjen se henne i sin krets samt
överlämnade till henne boken Fredrika Bre¬
mers brev såsom en tacksamhetsgärd för all
den osparda möda hon nedlagt för Karl¬
skoga F. K. P. R.
— Den 29 november höll föreningen sitt

årsmöte. Sedan de närvarande hälsats väl¬
komna av föreningens ordförande, sjöng en
av medlemmarna ett par Geijersånger, var¬
efter följde val av styrelse för det nya året.
Förutvarande styrelsemedlemmarna fröken
Hulda Forsgren, ordförande, fru Ebba Da¬
nielsson, vice ordförande, fröken Anna Wes-
terdahl, kassör, fru Ragnhild Sohlman och
fru Katarina Andrée återvaldes. I stället
för föreningens sekreterare fröken Clara
Lundh, som avflyttat från orten, och vice
sekreteraren fröken Hilda Hultin, som un¬
danbett sig återval, valdes fru Ninnie El-
geskog och fröken Agnes Johnsson. Till
centralstyrelsemedlem utsågs fröken Hulda
Forsgren med fru Ninnie Elgeskog som
suppleant. Sedan varjehanda föreningsan¬
gelägenheter behandlats, höll en av med¬
lemmarna ett litet anförande om sina in¬
tryck från Nordiska kvinnosakskonferen¬
sen i Stockholm den 10—11 nov., varefter
mötet avslutades.
Kristinehamns F. K. P. R. hade den 16

december en beklädnadsfest å Kristine¬
hamns Praktiska skola. Fröken Bina Pehr-
son hade nämligen haft vänligheten dit in¬
bjuda de barn, som skulle beklädas, samt
några föreningsmedlemmar. En strålande
julgran mötte ögat vid inträdet i festsalen,
och en mängd lekar företogos kring granen.
Barnen undfägnades med kaffe och kakor
samt fingo präktiga underkläder, strumpor,
yllekoftor och mössor. Dessutom fingo de
var sin julhög, gotter och leksaker. Att
barnen voro nöjda med) sin afton såg man
på de strålande anletena.
Malmö F. K. P. R. hade sitt första sam¬

manträde för året den 30 januari. Ordfö¬
randen, hovrättsnotarien Elisabeth Nilsson,
redogjorde för rösträttsfrågans läge i vårt
land just nu, och fru Maja Strandberg be¬
rättade om centralstyrelsemötet. Så före¬
kom uppläsning, sång. och föreningsangelä¬
genheter. Men framför allt var kvällen äg¬
nad den avgående ordföranden, fröken Nae-
mi Uddenberg. Hennes kamrat i arbetet
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Vintersanatoriu
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alltifrån de första bävande stegen, fröken
Stina Hellgren, tolkade föreningens djupa
tacksamhet för hennes oförtrutna, nitiska
verksamhet, och som ett tecken härpå över¬
lämnades rösträttens Illis quorum — röst¬
rättsmärket i guld.

Osby F. K. P. R. anordnade den 4 och 5
november basar till förmån för hjälpbehö-
vande inom församlingen. Behållningen
blev större än man vågat hoppas — 1,200
kr. netto. Under hösten har dessutom in-
nom föreningen förekommit föredrag dels
av fröken Emma Aulin från Jönköping om
Birgitta, dels av fru Elsa Alkman, Eslöv
om Kvinnans politiska medborgarrätt — ut¬
vecklingens krav.

Ronneby F. K. P. R. hade den 7 december
sitt ordinarie föreningsmöte. I styrelsen
omvaldes fru A. Tönning, fröknarna H.
Norrman, S. M. Hellström samt nyvaldes
efter fru K. Norrman och fröken Tilly
Borg, som avflyttat fi-ån orten, fröknarna
Adéle Rosensvärd och Astrid Andersson.
Till centralstyrelsemedlem och suppleant
valdes fru Augusta Tönning och fröken
Adéle Rosensvärd. Sedan föreningsmötet
avslutats, anordnades en synnerligen trev¬
lig aftonunderhållning till förmån för det
stora kvinnomöte, som kommer att hållas
i Ronneby sommaren 1917. Frigga Carl¬
bergs teaterstycke När begreppen klarna
uppfördes på ett mycket lyckat sätt. Dess¬
utom utfördes sång av manskör och upp¬
läsning. De medarbetande belönades med
kraftiga applåder. Det hela uppbars av en
myckt trevlig stämning, vilket resulterade
i att föreningen beslöt att än en gång an¬
ordna en aftonunderhållning med ungefär
samma program, men denna gång till för¬
mån för F. V. O. i Ronneby och överläm¬
nades behållningen, utgörande 50 kr., till
F. V. O.

Sköldinge F. K. P. R. firade sin årshög¬
tid den 4 februari i templet i Valla. 1
föreningen, som vid 1916 års slut räknade
36 medlemmar, ingingo nu 10 personer. Tre
offentliga föredrag ha under år 1916 hål¬
lits av fruarna Ella Billing, Augusta Wide-
beck och Anna Möller. Ansvarsfrihet be¬
viljades styrelsen, som nu består av följande
medlemmar: fil. kand. fru Anna Möller, ord¬
förande, fru Ida Forsslund, sekreterare,
handlanden fru Ebba Pettersson, kassaför¬
valtare (nyvald), fru Berta Forsberg och
fru Mina Petterson. Till suppleanter utså-
gos fröken Elin Anderson och fröken Alma
Karlson. Revisorer blevo fruarna Amanda
Svenson och Anna Levin. Föreningen gä¬
stades av L. K. P. Rts ordförande, fröken
Signe Bergman och d:r Gulli Petrini, som
förut under dagens lopp å Landsförenin¬
gens vägnar nedlagt en krans på fröken
Hilda Andersons grav å Sköldinge kyrko-
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gård, som en tacksamhetsgärd förI*. .

tion av 5,000 kr. hon i sitt testaflo
delat föreningens resetalarefond. ^ 'tama y
mötet höll d:r Gulli Petrini etts»®' aaa stöd
medryckande föredrag om rösträttes1 _

just nu. Slutligen lämnade fil.J* " r'
Anna Möller en redogörelse för c®* i®, ett
relsemötet i Stockholm den 8-9 ja* g ^
Sölvesborgs F. K. P. R. hade i W •

sitt sista möte för året å restauran? -
nental. Till styrelse omvaldes froto1 ™anda
Hultqvist ordförande, fröken Anna ® I, levand
vice ordförande och sekreterares® iUA.
na Louise Johansson, Hedvig M ü f
Kristina Skarp. Till centralstyres "1 ha
utsågs fröken Ebba Hultqvist® Sdling ^
Anna Jönsson som suppleant, M
té tillsattes för spridandet av K « «' ger
Kvinnor och uppmanades kvinnor erklig
beta för stadsfullmäktigvalet, sa
kvinnliga representanten bleve o
ter mötet vidtog ett angenämt s
Trollhättans F. K. P. R» hjL ?ar

gångna arbetsterminen avhai ! . 0 ® 1L6J
narie sammanträden 2 gånger i j ,
omväxlande förhandlings- oc
möten. Rösträttsdagen den / ° f
ordnades festligt samkväm, v
bergs prolog samt Emma ^
om Birgitta upplästes av ^ ^
berg. Vidare förekom sång a ^
samt téservering och da ^ ^ ^
"nunnedans" av 12 fliekor»
dräkter. Sist uppläste or ^ \\ _
R:s uttalande, som ^
vembermötet valdes till ^ ^tat kun
lem fröken Augusta Bl sista ^
suppleant fru Eva Hel , ^s!
före jul anordnades som {e6tfrJi
mötena som i synnerhet de ^
varit väl besökta och pra» ^
nämaste stämning. . deD 29? > 1
Västerås' F. K. P. B;Är ^

ari sitt första sammantran gj]^ ^ ^
nya ordföranden, fru ja(je fet( j ,
hälsade de talrikt :f8r(je till J 1
na välkomna ochf,
ordföranden, fru Nm* „es i_ lin
gens varma tack for allt | p „ » j
och arbete för Västerås A* ^ »%,,och arbete for vasit » medrrc
randen redogjorde pä ew gtoCk^ j-uver
för centralstyrelsensy burna ta! ,
med stor entusiasm >

togs med kraftiga aPPlfde[kter ,
grenTwi^ttTe«P« ^
stam, varefter forelw t rf »
och det lyckade mrtetj*
Stockholm 1917, Ivar



Den är

mbärligl
ie ung fi
id anlag I
imåtiutandi1

gång.

?Pgif iß:

3ria pr it
150,

ROSTRÄTT FOR
KVINNOR

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.

1. ÄRG. STOCKHOLM, 1 MARS 1917. N:r 5.
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Sr man följer rösträttsrörelsen söm
måste såväl motståndare
e ge sitt erkännande åt
med vilken tanken på po-

rösträtt slagit rot i människornas
ri/A/Metande. Rörelsen liar utvecklats i

«Hastigare tempo än de flesta sociala

mpfier i vår tid, och det måste vi ha
linnet, när vi stundom ha en känsla
ittstå och stampa på samma fläck,
siastän rösträtten vunnit allt större
äg, och kvinnornas krav numera i

•• .Ä®åået mötas med aktning i stället
testadhån, hur ofta händer det att
fond. tliipuia visa på positiva resultat? Vi
ett stödja våra teorier med uttalan-

fil. liiif8 ävframstående statsmän i olika
för MisSper, ett världsorgan som Times kan

_jd påstå, att rösträttens an-

itauraagö "?are numera slå in öppna dörrar,
;s fröken! éi ändå är det som om alla de vack-

ffltt l|'evan^e orden ofta fröSo till is i
salighetens bistra luft. Steget från

styrelse® i till handling är långt. Men det är
f EdM ^ va begära, och först genom
,v Bös®" ^'flgen visar det sig, om det står

'Dn°6fif övertygelse bakom orden,
re omvsi ^an(ls kvinnor ha efter dryga år
it saffltfj ' a®P. möda och felslagna förhopp-

^ar nått ett positivt resultat. Det är
er i ^ „i ^re höften, försäkringar och

irvii
ulins
»u Ei'
iv e"
ifter
;lädda
luden

OCK

^ fraser, utan en parlamentarisk
7 fjhm fasta formulering av ettpjKrdighetskrav, som numera omfat-

" T17 så gott som hela den engelska
Av vikt är även att ihåg-

ah denna kommitté bestått av
motståndare som anhänga-

kvinuorösträtten. Då man det
jvist ^ I/ ^Unnat enas om reformen, är detS*®0IQ att frågans behandling i par¬
ia lesteXDtet ^mynna i ett för kvin-
aV detlika gynnsamt resultat.
den21wt 11 nu orsahen till att motståndet
for ^|;-a!,d blivit definitivt brutet? Den: hermen lyder att kvinnorna
till det^Lj" ^0s!ei'landet så oersättliga tjän-ss0l!'
»t er ^ge^' belöningen icke

i» B 'as 1 någon annan form än
•ten

ten.„i cixd 1U1IÜ Ull

^rsättf °Cb den ytli8>e betrak-
börja

r detta med att först nar
tillverka ammunition,

^ - värda att aga rösträtt.01
°isakerna ligga säkert djupare

Det har varit den tvingande nödvändigheten av natio¬
nens krav, som i stark relief framhävt det galna och slös¬
aktiga i att låta en avsevärd del av kvinnokraft och kvinno¬
förmåga ligga obrukad. Det har visat sig, att de nationer,
som i den största utsträckningen använt sig av alla sina
medborgares — manliga och kvinnliga — moraliska, fy¬
siska och andliga styrka, ha de största utsikterna till fram¬
gång.

MILLICENT GARRETT FAWCETT.

än så. Det har alltid visat sig, att tider
av nöd och kamp åvägabringat en fas¬
tare sammanslutning inom en nation
samt en kollektiv vilja att gemensamt
sluta upp till värn om fosterlandet. Det
har utjämnat söndringen klasserna
och partierna emellan och det har även
sammanfört män och kvinnor. Så var

fallet i Finland, där de yttre förhållan¬
denas hårda tryck samlade män och
kvinnor i gemensam strävan för ett
mål, och så blir troligen även fallet i
flera av de krigförande länderna. Där¬
till kommer att England står inför en

industriell omvälvning, och ett av de
främsta medlen för såväl män som

kvinnor att kunna bevaka sina intres¬
sen i den blivande uppgörelsen på ar¬

betsmarknaden är just rösträtten. Det¬
ta är ett förhållande som till och med

högerorganen beaktat, när de behand¬
lat frågan om rösträtt för kvinnor.
Vinna Englands kvinnor sin seger

nu, kunna verkningarna därav inte ute¬
bli. Det blir då första gången en av

Europas stormakter går i spetsen för
en reform, som redan flera av de min¬
dre staterna genomfört, och de, som

just i de stora staternas dröjsmål sett
ett av de främsta skälen, varför man in¬
te bör genomföra kvinnorösträtten hos
oss, ha nu icke längre detta att stödja
sig på. När frågan kommer upp i
Sveriges riksdag, vore det lyckligt om
motståndarna till kvinnorösträtten den¬
na gång hade England i minne.

Stöd arbetet för kvinnans politiska röst¬
rätt genom att ingå som medlem i när¬
maste rösträttsförening och genom att pre¬
numerera på Rösträtt för Kvinnor.

Omvägar.
Om allt det arbete, som kvinnorna i

vårt land utföra för att förvärva den
politiska rösträtten skulle avstanna,
om föreningarna skulle upplösas, inga
möten mer hållas, inga skrifter utgi¬
vas, om med ett ord en fullkomlig tyst¬
nad bredde sig över hela området, kun¬
de det ej slå fel att en djup förvåning
skulle väckas hos rösträttens motstån¬
dare. Dessa, som spått och tillrått att
rörelsen skulle överges, skulle, inte ens
de, kunna frigöra sig från en undran:
Kunna rösträttskvinnorna överge sitt
krav, kunna de med ens avstå alla
kvinnosaksfordringar?
Och just i denna tid skulle helt sä¬

kert ett nedläggande av kampen före¬
falla även den mest inbitne motstån¬
dare kuriösare än någonsin. Utom det
att det blåser rösträttsvindar ute i
världen, vindar som inte kunna stanna
förrän de nå även hit, måste var och
en, som har ögon att se med, inse att
kvinnorna hos oss just i dessa dagar
flitigare än någonsin måste bevaka
sina intressen. På en mängd områden
handlas och vandias det med dem men

utan dem, och de tvingas att framträ¬
da, påpeka och göra anhållanden för
att erinra om att de finnas till, att de
behöva ett levebröd, att de måste skyd¬
das mot manlig råhet, att de inte
kunna leva på det som räcker åt en
sparv, att de ej ensamma kunna förslå
till skydd åt ett barn, och sist men inte
minst, att de behöva medborgarrätt för
att försvara sina fordringar, kämpa
för sina angelägenheter. En oändlig
mängd arbete måste ägnas åt alla dessa
särskilda påminnelser från kvinnornas
sida, proceduren blir till en vandring
på långa vägar, en vandring, som blir
uppslitande, helst när det som företa¬
ges, vad de flesta angår, måste utföras
på de korta stunderna utom förvärvs-
eller familjearbetet, och det kan inte
förvåna, om den åsikten tränger sig
fram bland oss kvinnor, att vi verkli¬

gen inte ha tid längre att inte ha röst¬
rätt.
En hel rad skrivelser i ytterst vik¬

tiga frågor visa — från endast senaste
tid — hur varje kvinnointresse måste
på det noggrannaste bevakas.
Akademiskt bildade kvinnors för¬

ening hemställer att k. m:t måtte före¬
lägga 1917 års riksdag förslag till grun¬
der för kvinnors befordran till lärare¬
tjänster vid rikets allmänna läroverk.
Tio kvinnoföreningar ha samraanslu-

tit sig för att i skrivelse till regerin¬
gen begära skydd för ensligt boende
lärarinnor, ett skydd, som de anse kun¬
na bli effektivt endast på grund av en
av k. m:t utfärdad förordning.
En tredje skrivelse behandlar tillsät¬

tandet av uteslutande män i den kom¬
mitté, som skall biträda med den fort¬
satta utredningen av frågan om ung¬
domens utbildning efter skoltiden, ehu¬
ru denna fråga gäller flickors såväl
som gossars utbildning.
Den fjärde är en vädjan till regerin¬

gen att åstadkomma förbättrade för¬
hållanden för de svältavlönade barn¬
morskorna.
I en vidlyftigt utarbetad skrivelse

har till sist L. K. P. R:s Verkställande
Utskott jämte adjungerade sakkunniga
sammanfattat de anmärkningar och
önskemål, som på ett offentligt möte i
samband med årets centralstyrelsemöte
framkommo angående den väntade
kungl. propositionen om lag rörande
barn utom äktenskapet.
Och allra sist men inte minst har

L. K. P. R. vänt sig till regeringen
med anhållan att den ville till årets
riksdag framlägga proposition om po¬
litisk rösträtt åt kvinnorna.
Alla dessa skrivelser äro förut välbe¬

kanta genom omnämnanden i Rösträtt
för Kvinnor, och de ha därför endast
här omnämnts i största korthet.
Hur många förberedelser, hur myc¬

ket arbete alla dessa mått och steg
krävt, det veta och förstå endast de,
som sysselsatt sig med sådant. Endast
det att, såsom i skrivelsen angående
skydd för lärarinnor, samla uttalande
från tio föreningar talar för sig självt.
Och när detta arbete är gjort, när

ärendet väl är framfört och hunnit till
ort och ställe, då stå kvinnorna där
sedan totalt utanför dess behandling —
sen ha de endast att ge sig på nåd och
onåd. Intet ord kan från deras håll få
göra sig hört vid behandlingen av frå¬
gan, ingen röst äga de vid dess avgö¬
rande.
Kan det inte också hända att det rent

av glömmes, att de borde tagits med i
den eller den kommittén, vid det eller
det förberedande arbetet? Man kan ej
frigöra sig från tanken, att det åtmin¬
stone ser ut så ibland, när frågan på-
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Första kretsen: fru Ella Billing (2: a
plats, de frisinnade), hemkonsulenten
Tora Holm (suppleant högern);
andra kretsen: revisor Anna Åbergs¬

son (3:e plats de frisinnade), fröken
Laura Netzel (4:e plats, högern), barna¬
vårdsinspektören, stadsfullmäktigen An¬
na Lindhagen (2: a plats, soc.-dem.);
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II.

Ittri l<

Den ekonomiska sidan.
Vikten av att i agitationen, särskilt inom

olika kvinnosakssammanslutningar, påpeka
rösträttens betydelse för kvinnornas ekono¬
miska ställning utgjorde ett av de ämnen,
som tyvärr på grund av den strängt upp¬
tagna tiden icke kom till behandling vid
årets centralstyrelsemöte. Fru Karin Fjäll¬
bäck-Holmgren, som lovat inleda ämnet,
har bär framlagt några synpunkter i frå¬
gan.

tredje kretsen: fröken Anna Masre-
liez (suppleant högern);
fjärde kretsen: ledamoten av lagbe¬

redningen stadsfullmäktigen Emilia
Broomé (2:a plats, de frisinnade), fru
Gertrud Törnell (6:e plats, högern) skol¬
kökslärarinnan fröken Lilly Arfwedson
(suppleant högern);
femte kretsen: ordföranden i 2:a Pen¬

sionsdistriktet fröken Gertrud av Klint¬
berg (4:e plats, de frisinnade), fru Sig¬
rid Björnstjerna (suppleant högern).

Dagarna för valet:
Första kretsen: Nikolai, Klara,

Kungsholmen och Bromma fredagen
den 9 mars;

andra kretsen: Jakob, Johannes, En¬
gelbrekt och 10 :e roten av Hedvig Eleo¬
nora onsdagen den 14 mars;

tredje kretsen: Maria och Katarina,
utom Sofia blivande församling, freda¬
gen den 16 mars;

fjärde kretsen: Adolf Fredrik, Gus¬
tav Vasa och Matteus, onsdagen den 21
mars;

femte kretsen: Oscars, 11:te roten av
Hedvig Eleonora, Sofia och Brännkyr¬
ka fredagen den 23 mars.

tagligt kräver kvinnlig sakkunskap.
Om de hade rösträtt, då glömdes de
inte.
Den regering, som nyss sagt ett blek¬

lagt nej till kravet på denna rätt och
som nu nästan samtidigt fått ta emot
alla dessa hänvändelser från kvinno¬
håll, skulle den inte kunna låta dessa
skrivelser tala sitt tydliga språk och
låta sig övertygas om, att det inte är
bra som det är? Det är inte gagneligt
för samhällslivet att halva antalet med¬
borgare skall tvingas gå tröstlöst tids¬
ödande krokvägar för att få göra sin
mening hörd. Och detta därtill när den
ändå inte blir hörd, så som de själva
skulle kunna framföra den, när den
förklingar som de omyndigas talan...
Biåsen, friska rösträttsvindar, biåsen

snabbt över Nordsjön och hit!
Hilda Sachs.

All agitation är egentligen ett ont —
men tyvärr ett nödvändigt ont. Det
gäller därför att ge detta nödvändiga
onda en så lämplig form som möjligt
och framför allt är det av stor vikt att
i agitationen välja den rätta utgångs¬
punkten för den rätta personen.

Utvecklingen tenderar ju mer och
mer till att föra kvinnorna — därtill
drivna av kampen för tillvaron, ut till
det självständiga yrkesarbetet i olika
former. Men väl komna dit, kunna de
icke undgå att få känning av rådande
missförhållanden och att snava på de
stenar, som läggas i deras väg. De ne¬
kas tillträde till vissa yrken eller be¬
fattningar, de väl betalda, överordnade
platserna bli, trots erforderlig kompe¬
tens och duglighet, tabu för dem, deras
utbildning blir otillräcklig och brist¬
fällig, därför att staten icke anser sig
behöva sörja för flickornas utbildning
på samma sätt som för gossarnas, den
blir. åtminstone därigenom dyrbarare,
och ersättningen för arbetet är genom¬
gående mindre än för motsvarande ar¬
bete av männen. Allt som allt — deras
arbete underbetalas och genomsnittligt
taget äro deras arbetsförhållanden
ogynnsamma.
För att råda hot på detta ha kvin¬

norna bildat sammanslutningar för till¬
varatagandet av sina yrkesintressen.
Där finns lärarinneföreningar, konto¬
ristföreningar, akademiskt bildade
kvinnors förening, sjuksköterske- och
barnmorskesällskap, fackföreningar in¬
om de flesta yrken, o. s. v.
I arbetet inom dessa föreningar för

förbättrandet av sina arbetsvillkor,
tycks emellertid många av kvinnorna
glömma bort att huvudvägen till att nå
de uppställda målen enklast och säk¬
rast går genom kvinnornas medborgar¬
rätt. Det är ju ett erkänt och själv¬
klart faktum att med valsedeln i hand
vinner man på ett helt annat sätt ge¬
hör för sina önskningar än utan den.
Just detta — sambandet mellan med¬

borgarrätten å ena sidan och kvinnor¬
nas arbetsvillkor och ekonomiska ställ-
ningå den andra, är den lämpligaste

utgångspunkten, när det gäller att väc¬
ka de yrkesarbetande kvinnornas in¬
tresse och anslutning till arbetet för
medborgarrätten. Därför böra de röst¬
rättskvinnor, som äro medlemmar i
olika yrkesföreningar, aldrig försum¬
ma något tillfälle att just fästa upp¬
märksamheten vid detta samhand.
Hur olika det ställer sig med kvin¬

nornas arbetsförhållanden i de länder
där kvinnorna ha rösträtt och i ett land
där de icke ha det, fick man ett påtag¬
ligt bevis på under den Nordiska kvin¬
nosakskonferensen i Stockholm för¬
ra året. Middagsförhandlingarna den
andra konferensdagen voro nämligen
anslagna åt redogörelsen för och dis¬
kussion om "Värdesättningen av kvin¬
nornas arbete". Där redogjordes för
förhållandena i detta avseende i alla de
skandinaviska länderna och skillnaden
mellan Sverige, där kvinnorna icke ha
politisk medborgarrätt och de övriga
länderna, där kvinnorna ha det, var
icke att taga miste på.
I Norge äga kvinnorna tillträde till

alla befattningar utom de militära och
kyrkliga — de kunna ju till och med
bli statsråd! I Finland är kvinna till¬
erkänd enahanda rätt/som man att bli
utnämnd till över huvud taget alla lä¬
rartjänster, omfattande såväl högre
som lägre undervisning. I Sverige
kämpa alltjämt kvinnorna en som det
ibland synes nästan hopplös kamp mot
gamla inrotade fördomar, när det här
gäller reformer i samma riktning. Från
Danmark kan man välja den aktuella
frågan om barnmorskorna. Där ha
nämligen deras ställning både ekono¬
miskt och i andra avseenden väsentligt
förbättrats, medan hos oss alltjämt I
dag som dag är de barnmorskor, av
vilkas plikttrohet och duglighet lands¬
bygdens kvinnor bero, när de ge liv åt
sina barn, leva på gränsen till fullkom¬
lig misär. Exemplen kunna mångfaldi¬
gas.
Konferensens föredrag i fråga om

värdesättningen av kvinnoarbetet kom¬
ma inom den närmaste tiden att fö¬
religga i tryck. Det är då skäl i att
för agitation inom de olika yrkessam¬
manslutningarna så mycket som möj¬
ligt använda sig av de föreliggande
uppgifterna, ty det material, som dessa
föredrag erbjuda, är ovärderligt som
bevis för sambandet mellan kvinnornas
medborgarrätt och kvinnornas arbets¬
förhållanden.

Karin Fjällbäck-Holmgren.

De nya barnalagarna
under debatt.
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Ny stadsfullmäktig.
I Skara: fru Wilhelmina Holmström

nyvald på de moderatas lista.

Kommunalt uppdrag.
I den kommitté som Stockholms stadsfull¬

mäktige tillsatt för att bekämpa lyxkon¬
sumtionen äro följande kvinnor invalda:
fru Hulda Karlsson, fru Hanna Ljungberg,
fru Maria Sandeberg, fröken Ingeborg
Schager, fru Ingrid von Seth och fru Alice
Wallenberg.

Mr Lloyd George
har nämnts såsom den förste engelske
statsminister, som är anhängare av
rösträtt för kvinnor. The Common
Cause påvisar att så icke är förhål¬
landet och påminner om att såväl lord
Beaconsfield som markisen av Salis-
bury, mr Balfour och sir Henry Camp-
hell-Bannerman alla voro vänner av

kvinnorösträtten, om också ingen av
dem offentligt framträtt lika kraftigt
till förmån för saken som mr Lloyd
George.

4.-B. JOHN V. LQFGREN & C:o största o. bäst

renommerade specialaffär i
' Kungl. Hofleverantör ■

_ . , ...... S14en-&Ylle-Kläinlnflstyger
a«.«. «29 Freaiiatu 3, sticttila. a.t.m« Pro«rt,„.a»«*,,.«0a„grans. tr««..

Ett tecken till styrka.
Den pigga och livaktiga

rösträttstidningen The Wömans
som startades år 1870 av Lucy oDe
Henry Blackwell bar från och me e ^
året förändrat sin utstyrsel och o ra

^

format. Tidningen, som kommer ut en
i veekan, påminner numera om
dagliga tidningarna, och det mås e j
bevis på den amerikanska ros ra . ^
sens styrka och stadiga tillväx,
kan hålla sig med ett så stor o
dande organ. Då Wömans 0UJn »strätts-
sina läsare å jour inte bara nlCt ,

arbetet i Amerika, utan även m ^
ute i världen och räknar manga
nde pennor bland sina medarbeu- ^
den livligt rekommenderas aVf.
rfettskvinnor i den gamla var

Nya landvinningar. ^
Två filialer till Örebro F. & jter <

Ringkarleby och Frövi, •«

föredrag av fru Elisa ) jgrariB; % jg:ioredrag av iru w»1" , -r _ ,

ge. Ombud för Kingkar prita
nan fröken Emy Larsson
fru Olga Viberg.

Ii
isko

Torsdagen den 22 februari a»,iJo..=de Svenska fattigvårdsförbundet ,konferens i Stockholm i syfte att d
kutera den nya barnavårdslagen i
tet öppnades i Läkaresällskapets fe
sal under landshövding Widéns ordfi
randeskap, och ett stort antal represen!
tativa män och kvinnor, bland vi
även märktes prinsessan Ingeborg, vi
ro närvarande under de dryga förtån!
Ungarna.
Huvudparten av intresset samlad

sig kring frågan om de utomäfe
skapliga barnens arvsrätt, för vars inj
förande mycket vägande skäl ar

des, och även det med denna fråga
timt sammanhängande spörsmålet
faderskapsbevisningen blev föremål för
livlig debatt. Fröken Ebba Pauli ti
inledningsanförandet och framhöll
föreliggande förslagets stora sam

leliga betydelse, fosterbarnsinspekin
sen, fröken Harling, kritiserade
del av lagförslaget, som röp avtal
underhåll, vilket ej behöver vara j
känt av barnavårdsman om

förmyndare finns. Fröken Anna
hagen framhöll sina tidigare framför¬
da krav på förskott av allmänna
ntan fattigvårdsverkan till ensamstå¬
ende mödrar och barn och
Eva Andén inskärpte vikten av
ning av faderskap i kyrkoböckenia
D:r Karolina Widerström
för det uttalande i frågan som g
av Landsföreningen för kvinnans
tiska rösträtt och fru Ellen
lämnade en framställning av
dringar Fattigvårdsförbundet tänkt sig
i fråga om barnavårdsmannen
nes uppgifter. Övriga deltagande i (fe
kussionen anslöto sig i huvudsak
inledningsanförandena med krav
arvsrätt även efter fader ocb en:
ständigare utredning i frågan om fa'
derskapet.
Något gemensamt uttalande

ej. Mötet avslutades av direktör F
som uttalade förhoppningen om
lycklig lösning av den viktiga fi
konferensen haft att behandla oc
vilken han såg en skymt av den sta¬
van efter rättfärdighet och barmhärtig
het, som måste ligga till grund
lagstiftning.
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rs Lindwall, vice ordförande i
Broby F. K. P. R., 60 år.
är en gammal sägen, att det namn

ii i dopet varslar om ägarens
ede liv och gärning. Doktor An-
Lindwalls liv är ett bevis för den
igen. Manligt käck och oför-
ckt, liar han städse under idealis-
ljnsa banér kämpat i framåtskri-

,iE|åts led och med härande tro på det
slutliga och ovillkorliga seger
It sina bästa ungdomsdrömmar

|en,
rSaas liv har varit fyllt av arbete i
!, ?fciskokärlekens tjänst, mot ohälsa

onatur på alla områden, en kamp
frigörelse i anda och sanning. För-
sin livsgärning som läkare har
led entusiastens glöd verkat för
'het, fred och frihet varhelst han
fram, från Jämtland till Skåne,

s inlägg i dessa frågor visa, att
åhör till den elit, som äger en själv-
lig uppfattning och vågar stå för
som för den är en rättfärdighets-
i En äkta O-Dist, har han outtrött-

öjt sångens fana i de samhällen
varit bosatt,

lan, vägrar att tro på kyrkobokens
om de sextio åren. Den ungdom-

fe spänstigheten till kropp och själ
rätt att hoppas på och att till-

sia doktor Lindwall många kamp-
Na år i de frigjorda och befriande
feparnas led.
aF. K. P. R. i dag sänker till häls-
I vitgula banér för sin orädde

är det med en varm önskan, att
allt jämt må skina på honom.

för Broby F. K. P. R.

i Arvika nykterhetsnämnd
fru Maria Flodén och fröken

GERTRUD BERGSTRÖM: Handbok
för offentlig utspisning. Albert Bon¬
niers förlag. Pris 6 kr. 309 sid.

Söm inspektris vid Stockholms folk¬
skolors barnbespisning har fröken
Bergström haft tillfälle att i detalj föl¬
ja arbetet vid större utspisning. Även
om andra former av större utspisning
har fröken Bergström vunnit ingående
kännedom, genom de uppdrag hon full¬
gjort att granska utspisningsstater och
anordningar för matlagningen vid åt¬
skilliga större anstalter samt genom
sin medverkan vid uppgörandet av ny
matordning för armén. På grundval
av de erfarenheter fröken Bergström
härvidlag gjort har hon utarbetat den
"Handbok för offentlig utspisning", som
nu föreligger i tryck.
De synpunkter fröken Bergström an¬

lägger på större utspisning och härmed
sammanhörande förhållanden och de
riktlinjer hon anger för nödvändiga re¬
former måste synas naturliga och själv¬
klara för varje kvinna med praktisk er¬
farenhet eller utbildning i hushållsar¬
bete, och dock äro de nog så revolutio¬
nerande på här ifrågavarande område.
Då man läser bokens tre första kapitel,
om principerna för upprättande av
matordning vid offentliga anstalter, om
sparsamhetsåtgärder, om betydelsen av
renlighet vid matlagning, känner man
sig slagen av den klara, logiska bevis¬
föring de lämna för den sanningen, att
vad som är av väsentlig betydelse i det
enskilda hemmets hushållning med na¬
turnödvändighet måste äga giltighet
även inom den stora hushållningen och
ej heller där ostraffat kan försummas.
Slentrianen, arbetets mekanisering, blir
en fara i ekonomiskt och hygieniskt
avseende där såväl som i hemmets hus¬
hållning.
Fröken Bergströms bok är hanbry¬

tande genom den uppfordran den ut¬
gör till kamp mot slentrian och genom
de krav den uppställer på en klok till-
lämpning av erfarenheter och princi¬
per från den mindre hushållningens
område på den stora hushållningen
vid offentliga anstalter.
Boken ger emellertid därjämte mån¬

ga värdefulla råd och anvisningar i
sådana avseenden, där svårigheter spe¬
ciellt i fråga om massutspisning göra
sig mest gällande, exempelvis matens
varmhållning och ntportionering på
tillfredsställande sätt, åtgärder för ar¬

betets underlättande m. m. I de förslag
till matordningar, som lämnas för oli¬
ka kategorier av spisande, har fröken
Bergström på ett synnerligen lyckligt
sätt förstått att lösa frågan om till¬
räcklig omväxling i kosten ntan från¬
gående av den för matordningar av
detta slag nödvändiga principen stör¬
sta möjliga sparsamhet.
Särskilt glädjande är att se hur frö¬

ken Bergström genomgående sökt
åstadkompia en omläggning av kosten
från den allför ensidiga köttdiet, som
i allmänhet varit rådande inom vår of¬
fentliga utspisning, till en rikligare an¬
vändning av vegetabilier, särskilt rot¬
frukter, g-rönsaker och frukt.
Att näringsfrågan blivit tillbörligt

beaktad framgår av de med största om¬
sorg och noggrannhet utarbetade, med
kaloriberäkningar försedda utspis¬
ningsstater, som beledsaga de föreslag¬
na matordningarna.
Men boken är banbrytande även i ett

annat avseende. Hushållsarbetet, såväl
själva det praktiska utförandet som det
organiserande och ledande arbetet, har
av ålder ansetts vara ett av kvinnans
få "naturliga" verksamhetsområden,
men när det gällt den stora hushåll¬
ningen, vid offentliga anstalter eller
annan större utspisning, har kvinnans
hjälp tagits i anspråk så gott som ute¬
slutande för arbeten av helt underord¬
nad natur.
Fröken Bergström visar i sin bok på

ett klart och övertygande sätt av vil¬
ken oerhört stor betydelse kvinnans in¬
sats i arbetet inom denna större hus¬
hållning skulle kunna vara, om hon
finge göra sin praktiska begåvning och
erfarenhet, sina kunskaper och sitt om¬
döme gällande, även när det är fråga
om de mer ansvarsfulla uppgifterna på
detta område.
Men såväl för ledningen som för ut¬

förandet av arbetet vid större anstal¬
ters mathållning fordras yrkesmässigt
tränade kvinnliga arbetskrafter, om de
reformkrav fröken Bergström fram¬
ställt skola varaktigt kunna genomfö¬
ras. Och denna konsekvens av de av
fröken Bergström gjorda undersök¬
ningarna på ifrågavarande område är
enligt min mening av stor betydelse
även ur kvinnosakssynpunkt. Först ge¬
nom kravet på verklig yrkesutbildning
i hushållsarbetet lyfter man detta arbe¬
te — inom som utom hemmet — till
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ett plan, där det värdesättes någorlun¬
da rättvist i ekonomiskt avseende, även
om det därvid skulle mista något av
sin gloria av "medfödd" kvinnlig sak¬
kunskap.
På fröken Bergströms initiativ var

det ock, som redan i höstas två kurser
anordnades för meddelande av yrkes¬
utbildning på det område, varom här
är fråga. Den ena kursen, vid fröken
E. Philips Husmodersskola, avsåg ut¬
bildning av kokerskor till större an¬
stalter, den andra, vid Statens skolköks¬
seminarium, utbildning av husmödrar
(köksföreståndarinnor).
Även från det allmännas sida har

denna nya yrkesutbildning vunnit be¬
aktande. Så t. ex. deltogo i den först¬
nämnda kursen ej mindre än 9 elever,
som hade anställning vid rikets hospi¬
tal och vilkas kurs bekostades av K.
Medicinalstyrelsen. Vidare har Stock¬
holms stad för innevarande år bevil¬
jat ett anslag som understöd till 2 nya
kurser av detta slag, och slutligen pla¬
neras en instruktionskurs för ett 30-tal
kokerskor vid arméns mathållning.
Man kan ej annat än lyckönska frö¬

ken Bergström till den snabba förstå¬
else hon vunnit för sina synpunkter på
detta område och hoppas, att den lo¬
vande början, som nu gjorts, måtte i
fortsättningen bli av genomgripande
betydelse för åstadkommandet av mer
rationella förhållanden vid den offent¬
liga utspisningen i vårt land.

/. W.

; IllI tanke på framtiden.
Av Carol Ring.

(Översättning från engelskan.)

^ om fosterlandskärlek — jag på-åt kvinnorna har då ingen foster-
lir'eF> °ch inget förstånd för resten!
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ledr. et för Prat om kvinnorna?
HkärJv om hur stor fos-

j ,e visat sen kriget började.
™ fram ett papper ur'»och höll aA m ett PaPPer ur

8't utbv i fram för sina åhörare^
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WJal! klockan åtta, fackför-
^ Då ]sar, ln^U(tas särskilt", läste
r' all vän i6t är 1 sa svårt betryck,
'för sj . ,en skränar kvinnorna omRfc attSlg kalvat Har vi inte alla till-
llt tråka mPrimei att segra 1 kri£etatt ge kvinnorna röst¬

rätt? Uff, tillade han och blåste i förargel¬
sen stora rökmoln ut i den redan förut
tjocka atmosfären.

— Jag tror, att jag skall gå dit, sade en

rödhårig man, det blir kanske roligt; man
har just inte mycket att skratta åt nu för
tiden.

— Ja, jag skall gå i alla händelser, sade
mannen, som satt mitt i kretsen runt bra¬
san, jag tycker att kvinnorna har alldeles
rätt.
Mannen i hörnet lät höra en fnysning.
— Skulle trott dig om mera förstånd, Jim,

sade han lakoniskt.
Jim tog pipan nr munnen och vände sig

mot mannen i hörnet.
— Är du inte med i sjuk- och sparkassan

i den här klubben? frågade han.
— Det förstås, det är vi ju alla, svarade

den rödhörige i hans ställe, men vad har
det med detta att göra, Jim?

— Det är på det här sättet, svarade Jim
med övertygelse. Jag tar för givet att ni
alla, som är med i sjuk- och sparkassan,
gör det för att ni är förståndiga karlar och
tänker på framtiden. Jag skulle inte få
höga tankar om min gumma, om hon satte
fram ett gott mål åt mig, när jag kom hem
hungrig på kvällen, därför att det var vad
jag för ögonblicket bäst behövde, och inte
gömde något till morgonen, så att det inte
fanns något till frukost.
— Naturligtvis inte, avbröt Hales, men

det hör till naturens ordning, att kvinnorna
tänker på framtiden.
. — Ja, det är det de gör nu, sade Jim, det

kommer en massa frågor upp nu efter kri¬
get, som kvinnorna är bäst skickade att ta
itu med, och de vill vara färdiga till det,
det är alltihop.

— Vad för slags frågor? sporde en man på
andra sidan brasan, vilken av klubben kal¬
lades Talaren, troligen emedan han nästan
aldrig öppnade munnen.

— Det vet jag, förklarade klubbens yngste
medlem, som nyss gift sig, frågor som rör
livsmedelspris och uppfostran och bostäder.
Jag har reda på det för att min hustru
(han uttalade ordet med blyg stolthet) har
varit på några av de där mötena, och hon
säger att om det skall bli bättre förhållan¬
den efter kriget, så måste kvinnorna, som
ser efter och förstår sig på hem och barn,
få hjälpa till med det.
Genom röken gav gubben Hales klubbens

yngste medlem en gillande blick.
— Det där låter förståndigt, min gosse,

sade han.
— Det är mer än det, sade Jim allvarligt.

Det är fråga om arbete och löner och allt
sådant, som rör oss män, lika väl som om

det som rör kvinnor och barn. Se på oss

järnvägsmän; nu gör kvinnorna en massa

saker, som vi för en tid sedan inte skulle
ha drömt om. Vi har kvinnliga bärare,
kvinnliga stationskarlar, vagnrensare och
lampskötare och kvinnliga biljettförsäljare,
vi har t. o. m. kvinnor, som gör ren maski¬
nerna, och ingen vet vad de kommer att
göra härnäst. Och vi järnvägsmän vet, att
om vi inte tog kvinnorna med i vår för¬
ening, skulle de snart bilda en egen för¬

ening, och då skulle det bli männens mot
kvinnornas, förstår ni?
Den rödhårige flyttade sig oroligt på sin

stol.
— Snickarna och timmermännen röstade

mot kvinnor i föreningen vid sin stora kon¬
ferens för en tid sen, sade han.

— Jag vet att de gjorde det, fortfor Jim.
Så mycket värre blir det för dem, men vi
hade bättre förstånd. När vi hade vårt
stora möte för en månad sen arbetade kvin¬
norna som aldrig det på att göra det lyc¬
kat, och de är alltid villiga att räcka en

hjälpsam hand, när föreningen behöver det.
Och när vi tar emot deras avgifter och de¬
ras hjälp, skulle vi anse det som en föro¬
lämpning, om vi sa att de inte skulle ha
någon röst med i föreningens angelägen¬
heter.

— Men om du går så långt, sade mannen
i hörnet, så kommer du snart att rösta för
att de ska ha samma lön som vi.

— Och varför inte? frågade klubbens yng¬
ste medlem häftigt. Om de gör samma ar¬

bete, förtjänar de samma lön.
— Om du inte vill att de ska ha samma

lön, sade Jim lugnande, så kommer arbets¬
givarna snart att använda kvinnorna, som
är billigare, och låta oss stå utanför.
— Det är besynnerligt, sade gubben Hales

eftersinnande, men jag har lagt märke till,
att om man behandlar en kvinna orättvist,
får man alltid igen det; det är något som

följer med könet, skulle jag tro.
— Så är det allt det här pratet om en

allmän minimilön, fortfor Jim. Jag vet
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fldvohat EV9 ANDEN
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Rsioniigo Juridlsba Byrån
Lilla Vatfugatan 14 (vid Brunkebergstorg)

STOCKHOLM C.

Rättegångar o. juridiska uppdrag av alla slag.
KL. 10-4.

Riks tel. 7576. Allm. tel. 18336.

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

Meddelande från V, U.
För att tillmötesgå en från flera håll

framställd önskan har V. U. anordnat
en serie skioptikonbilder utgörande
illustrationer till rösträttsrörelsens hi¬
storia från John Stuart Mill till våra
dagar. Serien omfattar ett sjuttiotal
bilder av kända personer och händel¬
ser i in- och utlandet och ger en liv¬
lig bild av rösträttsrörelsens styrka
och utbredning. Med bilderna, som
äro kronologiskt ordnade, följer en för¬
klarande förteckning, vilken med hjälp
av Minneslistan och L. K. P. R:s års¬
berättelser lätt kan utfyllas.
Serien erhålles till låns genom Röst¬

rättsbyrån, Lästmakaregatan 6, Stock¬
holm, mot en avgift av 2 kr. jämte
porto.

För söderbor att beakta.
Stockholms F. K. P. R. har öppnat en

upplysningsbyrå på söder, Brännkyrkaga¬
tan 179, vilken hålles öppen alla vardagar
mellan 12—7. Intresserade kunna där er¬

hålla meddelanden och upplysningar om
allt som rör rösträtten, tidningen Rösträtt
för Kvinnor samt broschyrer tillhandahål¬
las och dessutom en ny liten bok, som ut¬
givits av F. K. P. R. i Stockholm och som
torde bli av stor nytta i dessa bistra tider.
Bokens titel är Kvinnornas rösträttskrav
— dyrtidshushållningen och innehåller råd
och recept, utarbetade av Lilly Axelsson
under medverkan av d:r Andrew och fru
Gurli Alfvén. Det är att hoppas att till¬
strömningen till upplysningsbyrån skall bli
synnerligen livlig.

Stockholms F. K. P. R.
anordnade lördagen den 10 februari en af¬
tonunderhållning i Kvinnoklubbens lokal,
varvid fru Mathilda Asps rösträttspjäs,
Holtermans testamente, uppfördes inför en
tacksam och road publik.

Nästa månadssamkväm äger rum
måndagen den 12 mars kl. halv 8
e. m. å Nya hushållsskolan, Västra
Trädgårdsgatan 19, 1 tr. Brödkort och
socker medtages. Lokalhyra och te 50
ore.

inte om jag håller på det själv, men om
jag inte vill vara med om det, så kommer
det en dag, om också inte nu, då jag kan
rösta mot det; men kvinnorna har aldrig
något att säga; de måste göra vad vi ger
dem lov till, på de villkor vi bestämma för
dem och ta emot den lön vi ger dem och
aldrig säga ett ord.

— Jaha, sade gubben Hales, det är precis
som svartingarna fick göra i Amerika, när
jag var pojke, innan de blev fria.

— Det är stor skam att behandla kvinnor
så, började klubbens yngste medlem med
upprörd stämma.
Talaren lade vänligt sin hand på den un¬

ge mannens skuldra.
— Hör på, sade han, du och jag ska gå

och erbjuda oss att hjälpa till vid mötet om
måndag kväll, inte sant?
Då hördes ett samfält utrop av: "Ja, vi

går allesammans" — utom från mannen i
hörnet.

— Jag får höra vad min gumma säger om
det, var allt vad han ville säga.

N;r5

KOOPERATIVA LIV
försäkrings-FOLKET beviljar liv¬
anstalten 1.1. försäkringar
alla slag. Adress Box 233. Bliv ombudj

H. K. VASAGATAN 6.

HOTELL VICTORIA
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fru Qreta Schubert.
Post- o. Telegrafadr. HOTELL IICTORI i. Riks 53. Allm. 66 57.

För resande att beakta I
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas.

Vid F. K. P. Ras i Broby
standarinvigning. -

Du rösträttsstandar, du renal
Ej söndra du vill, nej ena
och elda till ädla dåd.
Vi vigt dig i dag att samla
oss alla: unga och gamla
till kamp under snövit våd.

Ur gyllene morgonväkten
framstrålar i kyska dräkten
en ungmö i fager vår,
ej bärande krigets tecken,
ej rankor och bjäfs i vecken,
ej lager kring ymnigt hår. ~

Hur ljuvt hennes åsyn gläder,
där okonstlad fram hon träder
med rättvisans våg i hand!
Hon visar just rätta vägen
ur olika levnadslägen
till framtidens lyckoland.

O, säger dig ej en aning,
att väna gudinnans maning:
"Gör rätt och giv allom rätt!"
är nyckeln till stängda Eden
och soning från skärseldsvreden,
som väntar en vrångvis ätt!

Vad är det vi alla äga,
om lätt eller tungt vi väga,
om kvinnor vi äro, om män?
Jo, jämbördigt människovärde;
därom ej mer tvista de lärde,
hur mycket de tvistat än.

Men jämbördigt medhorgarvärde
det tillmäta många de lärde
ej kvinnan vid Sveriges härd.
"Medborgare fostra och föda:
därmed må hon göra sig möda;
själv är hon ej statsvärv värd!"

Därute, där krig är på färde,
där inser man kvinnans värde,
men här gå vi blinda än.
Det vore i sanning bedrövligt,
om krigsgissel bleve behövligt
mot skumsyn hos svenska män!

Rätt gärna vi deklamera
om "kvinnans adel" med mera

i sirligt formade tal.
Långt bättre vi kvinnan ära,
om rätten vi henne beskära
att gå till urnan vid val.

Ja, alltför länge vi felat
mot henne, som trofast delat
vår omsorg om hemmets väl.
Så godtagom henne som like
i omsorgen om vårt rike
en like med vidsynt själ!

Högsinnade svenska kvinna!
Du är just den solgudinna,
som strålar från vitt standar!
Vår plikt emot dig må vi fylla
och därmed dig redligen hylla:
Hell dig, trefalt hell! Fanfar!!!

And. Lindwall.

Örnås Sommar"och
-^5

Vintersanatorium
högt och härligt beläget i den fagra Siml&ngsdalen vid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmor,„
+n/*An rvKnfAlt onm n+nn n+f rrn<tin A ViaViAtt att AA-AA+lifr lölrnvQ- nll On oinlrTrÄi»/? ciÄIta rrlln ^^.1. * ®tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i l T^- Mc»-skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott ock at®'Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej.

Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.-r Manne Bergengren i Göteborg pmgri ..
begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas, af INEZ CARLSTRÖM. Postadress Mahult Rv> er^'est*'
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Örnås», Halmstad. * ' -at)erg. ^

Eu uppburen
symaskin.

Solid konstruktion.
Svenskt fabrikat.
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Arvika Vagnfabrik, Arvika,
Kungl. Hovleverantör.

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.

Arbetet ute i landet.
Hanebo-Kilafors F. K. P. R. bade den 3

februari anordnat ett offentligt möte med
föredrag av friherrinnan Ebba Palmstierna
över ämnet Tidsförhållandena från kvinnor¬
nas synpunkt. Det särdeles intressanta och
väl framförda föredraget mottogs med liv¬
ligt bifall. Den 13 februari höll föreningen
ordinarie årsmöte, varvid omvaldes till ord¬
förande och centialstyrelsemedlem fru An¬
na Tybell, vice ordförande och centralsty¬
relsesuppleant fru Anna Skogsberg, kassa¬
förvaltare fru Anna Thurnér, sekreterare
fröken Beda Sandelin. Till vice sekreterare
nyvaldes fröken Anna Fahlström.
Jönköpings F. K. P. R. hade i medio av

februari ordinarie årssammanträde, var¬
vid till styrelseledamöter omvaldes de i tur
avgående, fröken Emma Aulin, ordförande,
fruarna Therese Lilja och Agnes Lithman
samt fröken Klara Ahrenberg. Likaledes
omvaldes suppleanterna fru Thyra Schar-
tau och fröken Maria Aulin. Till revisorer
återvaldes fröken Anna Sjöstrand och fru
Signe Karnell och till suppleant fru Hed¬
vig Bruzelius. Föreningen beslöt att som
förut inrikta sin verksamhet på de s. k. ar-
betsaftnarna. Vid dessa skulle inom när¬
maste tiden ventileras lagförslaget om s. 1c.
oäkta barns rätt och uttalades vid mötet
önskvärdheten av att kunna i denna sak
anordna upplysande föredrag, varför också
förberedande åtgärder vidtogos.
Kristianstads F. K. P. R. hade sitt första

föreningsmöte för året tisdagen den 30 ja¬
nuari. Sedan ordföranden till de närvaran¬
de framfört sin nyårshälsning, valdes re¬
presentanter till Skåneförbundets årsmöte.
Valda blevo, utom ordföranden, fröken An¬
na Möller, fru Elsa Nordlund och fröken
Greta Säwe med fru Dagmar Andersson och
fröken Anna Hasselgren såsom suppleanter.
Vidare beslöts att liksom ett par föregå¬
ende vintrar anordna läs- och arbetsaftnar
å Mjölkdroppen, då barnkläder tillverkas
under det att det läses högt och dagens frå¬
gor diskuteras. Därefter redogjorde fröken
Anna Hasselgren för centralstyrelsemötet.
Seminarielärarinnan, fröken Ellen Wider¬
berg, höll sedan ett varmhjärtat och av
personlig erfarenhet starkt präglat föredrag
om "de ensamt boende lärarinnorna", var¬
efter de 10 kvinnoföreningarnas uttalande
med anledning av Nöbbelevåldet upplästes
och föreningen uttalade sin anslutning där¬
till. Mötet slutade med ett trevligt sam¬
kväm och sång av fru Anna Theorin.
Norrahammars F. K. P. R. firade sönda¬

gen den 18 februari sin tioåriga tillvaro
med en enkel fest. Redogörelse för förenin¬
gens 10-åriga verksamhet lämnades av ord-

««4
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föranden, fru Alma Andersson, som ä
hälsade de närvarande välkomna. Efter
tagna förfriskningar höll fröken Emma|
Aulin från Jönköping föredrag om den te-
liga Birgitta, illustrerat med skioptikonbil¬
der. Fröken Helny Hultkvist
dikter av Viktor Rydberg.
Skara F. K. P. R. höll

februari sitt årsmöte. Sedan års- och revi¬
sionsberättelserna föredragits, förrättades
styrelseval, varvid den förutvarande
sen omvaldes. Vid fyllnadsval i st
ingick fru H. Torgny, som förcs-ående dr
undanbett sig återval, nu i
Styrelsemedlemmar äro: fröken C. Vall¬
mark, ordförande, fru J. Veländer, vice ord¬
förande, fru I. Lindstén, sekreterare, fru t
Appelgren, kassaförvaltare samt fruarna
Holmqvist, I. Larsson, E. Lundqvister«
H. Torgny. Till revisorer valdes fru N.
berg och fröken E. Trybom. Efter valet«-
dogjorde fru J. Veländer för sista
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styrelsemötet. Föreningen beslöt; utt^
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ut
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skulle i likhet med föregående termin
läs- och arbetsaftnar första onsdagen i f-Usk
je månad, då arbeten sknlle utföras i
mån för Barnträdgårdens barn.
Trollhättans F. K. P. R. hade S1* '

den 12 februari. Års- och revisionsber»ro
sen föredrogs och godkändes. 1 oru ^
de styrelsemedlemmar återvaldes.
Aug. Björkqvist, ordförande, fin ^
Rommel, v. ordförande, fröken > < ^
der, sekreterare, fru Sofia Spe■ s
sekreterare, fröken Beda E1 ,'worE?!
övriga styrelsemedlemmar voio ^
Helleberg samt fröken Anna .ab •^
eningen beslöt instämma med ne
kvinnoföreningar i en vädjan i
man A. L. Johanson att i ri 8 ®
lagförslaget om skydd åt ensam
rarinnor sitt kraftigaste stod-
Västerås' F. K. P. B. hol 1 dwD^ ..

föreningsmöte, till vilket et - . tresSerafe
såväl medlemmar som ovnga geda8
både herrar och damer m nn Silrer"
föreningens ordförande, fru na of
stolpe, hälsat de närvaranföredragit
protokoll från föregåen e fa]arinna,
lämnades ordet till aftoneni ta]ade o®
Karin Fjällbäck-Holmgren, so®^ ^
Vår mest aktuella kvin°0?Lldes,
draget, som livligt apPka Bahns.r°!
mUSilr åpianooohflol a'l »H,p8g
och doktor Rubemus. Den gtor j
några sånger, allt n^^ötet pdM
samhet. Efter det cge ^eSupé-
ett angenämt samkvam
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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 MARS 1917. N:r 6.
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Sende fa

England har en parlamentarisk

titté, bestående av lika många an-re som motståndare till kravet
rösträtt för kvinnor, gjort

|tprinciputtalande till förmån för så-
rösträtt och framlagt ett positivt
lag till frågans lösning. Om man
tro en engelsk tidning från sista

lian av januari, skulle inom denna
laitté funnits en stor majoritet för
.litaprincipen, medan samtliga fram-
jé förslag angående rösträttsvill-
a endast lyckades samla obetydli-
aajoriteter. Det förslag, som slut¬

kommitténs, får man väl an-
det, som hade största antalet

ptr bakom sig.
•en kvinnliga rösträtten har i Eng-
nldrig varit en partifråga; den

»liknat principiella anhängare och
inom alla partier. Som-

1914, innan kriget utbröt, och
väntade de stora allmänna

i, frahjämentsvalen 1915, förklarade sakens
inom alla tre partier, att

vid dessa val säkert skulle kom-
1 På samtliga partiers Valpro¬
at frågan sålunda icke längre
huruvida kvinnorna skulle få

|®k rösträtt, icke heller när de skul-
H utan endast och allenast i
utsträckning den skulle medgi-
m- Det förslag som nu fram-

l^ocä som man kan hoppas skall
Parlamentets godkännande, är
ärligen ett kompromissförslag,

me^an anhängare och mot-
utan mellan politisk höger

, ;-3k vänster.
•3 som i England har denna

ar^ Partiskiljande i Norge, i
^ På Island — Finland stårL, n ass för sig själv, ojämförligt
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ligen måst vinnas ge-
Proniiss. i Norge där den
är gammal stannade kom-

,^Sen vid en mycket låg censusJ^^lägande av kvinnor som voOUU1 VU-
med män, som innehade den

,i ^e PPöimiinkomsten. På Island
■ rl^e man ^enna lösning och sök-^änn en annan' nämligen en6 årsgräns för kvinnor än för

Om kvinnorna känna det nedärvda ansvaret för sina
egna barn; om de vilja hjälpa och skydda de barn, som
växa upp pä gatan; om de vilja humanisera vårt materia¬
listiska samhälle; om de vilja göra allt detta med värdig¬
het och i medvetande av att de utöva en högre plikt, måste
de begagna sig av valsedeln — den moderna styrelseformens
säkraste verktyg. Kunna vi icke med sanning säga, att
kvinnorna behöva detta verktyg för hemmens bevarande?

dane Mddams.

män, medan villkoren i övrigt voro de
samma. Här har man redan från bör¬

jan betecknat denna lösning som provi¬
sorisk och ställd på avskrivning: den
bestämda åldersgränsen av 40 år för
kvinnor minskas automatiskt med ett
år för varje valperiod tills den slutli¬
gen kommer att nå 25 år.
I England har det alltså valts samma

linje; kommittéförslaget sätter ålders¬
gränsen för kvinnorna till 30 å 35 år,
medan den för männen är 21. Men för¬

slaget har där ej upptagit den isländ¬
ska sjunkande skalan; möjligen kan
man hoppas på, att ett sådant amend-
ment skall föreslås inom parlamentet.
Det har så påtagliga fördelar, att man
borde kunna påräkna detta.
Vad är nu från den kvinnliga röst¬

rättsrörelsens sida att säga om dessa
begränsningar? Tillfredsställande äro
de icke; det måste först och främst
konstateras. Den stora grundprincipen
för all kvinnosak är, att könet såsom
sådant icke får vara diskvalificerande
för något som helst gentemot staten,
och den enda lösning av rösträttsfrå¬
gan, som står i överensstämmelse med
denna princip, är att kvinnorna få röst¬
rätt på samma villkor som män. Och
förrän denna princip vunnit beaktande,
kan den kvinnliga rösträttsrörelsen
icke avstanna.

När denna rörelse såväl i Norge som

på Island och nn i England dock ac¬

cepterat en ofullständig lösning, har
det berott på, att vinsten av att få en,

visserligen icke fullt tillfredsställande,
lösning genom alla partiers medverkan
nu genast har ansetts väga tyngre än
fördelen att vinna en principiellt riktig
lösning, vilken måste vänta med sitt
förverkligande tills det eller de partier,

som voro sinnade att medgiva en så¬
dan lösning, vuxit sig starka nog att
kunna genomföra den även mot mot¬
ståndarnas vilja. I Norge vanns också
den fulla lösningen efter endast två
nya val, och på Island har det sörjts
för, att den kommer automatiskt, röst¬
rättsrörelsens bön förutan.

Men det finns en mycket stor artskill¬
nad mellan de två här omnämnda be¬

gränsningsvillkoren. Varje inskränk¬
ning i rösträtten, som bygger på ett
penningstreck, riktar sig icke mot kvin¬
norösträtten som sådan utan mot en

viss klass av kvinnor; medan den rena

kvinnorösträtten är en fråga, som både
kan och bör stå över partierna, blir
denna art av inskränkning en direkt
partifrestelse; den förvandlar med ett
slag frågan om kvinnornas politiska
medbestämmanderätt från en kvinno¬

fråga till en politisk garantifråga. Och
den gör arbetet på att vinna den hela
lösningen till en ren maktfråga, parti¬
erna emellan. Om detta icke blev fallet
i Norge, där även det slutliga steget
togs med alla partiers samtycke, så be¬
rodde det på, att det första steget i
detta land togs så långt nt, att intet
parti därigenom vann någon fördel på
de andra partiernas bekostnad.
Annorlunda med åldersstrecket. Det

drabbar alla klasser i samma grad; det
minskar antalet kvinnliga väljare över
lag, men det ändrar icke proportionen
emellan partierna. En lösning enligt
denna linje ställer icke någon eljest
kvalificerad kvinna utanför; om de få
leva och ha hälsan bli de alla en gång
30 år. Icke heller är det en partilös¬
ning.
Även vi kvinnor äro partimänniskor.

Vi ha under alla dessa år kunnat ar¬

beta tillsammans på denna frågas lös¬
ning just därför att den i sig själv icke
är en partifråga; om en erbjuden lös¬
ning plötsligen gör den till en sådan,
blir det för oss alla en konflikt av svår¬
artad beskaffenhet. Å andra sidan kun¬
na vi alla förstå — fast icke alla vara

med om — att även rättrådigt och för¬
ståndigt folk kunna hysa betänklighet
mot att på en gång fördubbla valmans-
kåren och föredraga att låta det gå
steg för steg. Om vi icke skulle kunna
erhålla frågans fullständiga lösning på
en gång utan endast portionsvis, så
finge vi finna oss däri, ifall portioner¬
na av landets goda moder givas lika
åt alla; ett favoritsystem kunna vi där¬
emot icke acceptera. Det tilltalar icke
ens dem utav oss, som råka vara bland
de favoriserade.

Den första kvinnan i Andra
kammarens talarestol.

Visserligen förklarade föremålet för
dessa rader, att det ej är så mycket
bevänt med att vara den första som att
vara den bästa. Det kan dock ej för¬
nekas, att n:r 1 av vad det vara mån¬
de nästan alltid kan vara säker om att
bli ihågkommen. Och alldeles givet är
att det måste anses som en märkesdag
i den svenska kvinnorörelsens historia
den dag, då den första kvinnan talade
till Andra kammaren i dess egen pleni¬
sal.
Den 2 mars höll nämligen på inbju¬

dan advokaten, jur. kand. Eva Andén,
föredrag för kammaren om kvinnor¬
nas önskemål med avseende på den k.
propositionen angående utom äkten¬
skapet födda barn. Och låt oss med
detsamma konstatera: den första var i
detta fall äVen den bästa. Redigare,
sakrikare och med klarare känsla för
rättfärdighet kunde ingen ha framfört
kvinnornas synpunkter i den fråga det
här gällde.
Kammarens ledamöter hade infunnit

sig synnerligen mangrant, och även en
hel del förstakammarledamöter syntes
bland den intresserade åhörareskaran.
Låt vara att många kommit dit av ren
nyfikenhet — snart märktes dock att
det var med verkligt intresse man lyss¬
nade till föredragshållaren, och av det
vanliga sorlet i kammaren märktes ej
ett spår. Lugnt och sakligt redogjorde
fröken Andén för de synpunkter, som
framförts från kvinnohåll, därvid i
huvudsak anslutande sig till det utta¬
lande, som av L, K. P. R. publicerades
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efter beslut på centralstyrelsemötet (se
Rösträtt för Kvinnor 1 febr.). Särskilt
yrkade hon på att ogift moder skall av
samhället erhålla bidrag för sin för¬
sörjning utan fattigvårds karaktär un¬
der tiden närmast före och efter ned-
komsten, vidare att barnen skola äga
rätt till faderns eller moderns namn,

på effektiv fadersskapsbevisning och
arvsrätt efter fader och fädernefränder
samt på att vid kyrkobokföringen ej
endast moderns utan även faderns
namn antecknas vid barnets. Särskild
uppmärksamhet förspordes i kamma¬
ren, då fröken Andén erinrade om den
skrivelse kammaren efter antagandet
av den nya äktenskapslagen beslutat
avlåta till k. m:t angående utredning
och förslag om förbättrad rättsställ¬
ning för ogifta mödrar, särskilt i så¬
dana fall, då hävdandet skett under tro¬
lovning eller äktenskapslöfte, vilken
skrivelse nu resulterat i att trolov¬
ningsbarnen enligt det föreliggande
förslaget blivit sämre ställda än förut.
Föredragshållaren avtackades med

kraftiga applåder, och många av de
närvarande uttryckte personligen sitt
tack för hennes värdefulla och intres¬
santa inlägg.
Nu har alltså den första kvinnan ta¬

lat i Sveriges riksdag, och världen har
icke ramlat. Det egendomliga är, att
det ej föreföll en smula underligt att
se en kvinna i talarstolen i Andra kam¬
maren. Det var tvärtom som den na¬

turligaste sak i världen, det var icke
tu tal om att hon kunde göra sin röst
gällande i mer än en bemärkelse, och
på åhöraren trängde sig ovillkorligt
tanken: Varför skall detta vara ett un¬
dantag, varför skola ej kvinnorna så¬
väl som männen få sända ombud att
avgöra om vad som rör hela folket!
Och något rimligt svar på den frågan
lär ej stå att finna. t E. C. B.

Motståndarna

till kvinnans politiska rösträtt försva¬
ra ofta sin ståndpunkt med det påstå¬
endet, att kvinnorna ej begagna den
rösträtt de redan äga, nämligen den
kommunala, och de fråga, vad det
skulle vara för anledning att under så¬
dana förhållanden utsträcka denna
rösträtt att omfatta även den politiska.
Den som ej begagnar sig av en rättig¬
het, som han redan har, kan ju icke
göra anspråk på att denna rättighet ut-
sträckes. Det första varje rösträttskrä-
vande kvinna har att göra för att till¬
hakavisa ett sådant påstående är att ta
vara på sin kommunala rösträtt. För
Stockholms rösträttskrävande kvinnor
gäller det sålunda att i dessa dagar
mangrant möta upp vid valurnorna.
De fylla därmed en dubbel plikt.

Fernqvisfs Kappaffär
*3!*® Drottninggatan fll-®
triPqdß n. b. och 1 tr. upp JUPldP

Stort lager av in« o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till b'lliga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning.
Vif uppvisande av medlemskort i F. K. P. B. lämnas 5 % rabatt.

Ett område inom kommunens förvaltning, där kvin¬
norna ha viktiga specialintressen att beakta.

Stockholms kommunala lönestat är
ett ur kvinnosynpunkt föga glädjande
studium. Den upptar de kommunala
befattningshavarna i 17 lönegrupper
samt dessutom ett hundratal personer,
vilka stå utanför, och i somliga fall
över nämnda grupper. I den 17:de
gruppen utgöres lönen, förutsatt att
alltsammans utgår i kontanter, av 8,000
kr. som begynnelselön och 9,000 kr. som
slutlön. I den lägsta gruppen är be¬
gynnelselönen 600 kr. och slutlönen 900
kr. Man måste gå från 17: de gruppen
och ända ned till den 10:de, innan man
påträffar någon kvinna, och där utgö¬
res begynnelselönen av 3,000 kr. och
slutlönen av 4,000 kr. Inom denna grupp
finns endast 1 kvinna. Föreståndarin¬
nor påträffar man inte så högt på ska¬
lan, man får i stället gå ned till 5:te
och 4:de grupperna, där lönerna ställa
sig 1,200—1,800, 1,250—2,000 kr. Man har
således kommit nedanför vaktmästar-
poster, som utgöras av 6:te gruppen.
Bland föreståndarinnorna äro att näm¬
na de, som förestå Stockholms stads
asyler för husvilla, uppfostringsanstal¬
ter för kvinnor, husmödrar och över¬
sköterskor vid de större sjukhusen m.
fl. Dessa högt betrodda och bildade
kvinnor, som ofta ha ledningen av he¬
la anstalten, stå alltså lägre på löne¬
skalan än vaktmästarna. Reflexioner¬
na göra sig själva.
Vad kontorsplatserna på de olika

nämndernas expeditioner beträffar
återfinnas där ett stort antal tjänste¬
män och ett nästan lika stort antal
kvinnor, men tjänstemännen äro ak-
tuarier, amanuenser, kontorsskrivare
och bokhållare, vilka i lönehänsteende
komma upp till 9:de—14:de gruppen,
och deras tjänster äro ej sällan före¬
nade med sportler eller missräknings¬
pengar. Kvinnorna däremot äro rätt
och slätt skrivbiträden i 4:de gruppen,
möjligen komma de upp i den 5:te, där
begynnelselönen är densamma, men
slutlönen något högre. Ofta får ett
skrivbiträde i 4: de gruppen utföra un¬
gefär samma och ett lika ansvarsfullt
arbete, som kontorsskrivaren i den 9:de
gruppen. Det behöver väl knappast
tilläggas att i l:sta och 2:dra grupper¬
na, där lönen är synnerligen anspråks¬
lös, återfinnes nästan uteslutande kvin¬
nor.

Förutom de i ordinarie lönegrupper
anställda finns ett antal av omkring
500 kvinnor, som icke äro medtagna i
det ordinarie lönegruppssystemet. De
ha ingen fast anställning, inga rättighe¬
ter och inte heller någon pension. Häl¬
san är deras enda kapital, och sviker
den, sjunka de ned till understödstaga-
re. Men så är det också en rörlig skala.
Vid en nyligen företagen undersök¬
ning befanns det, att av 459 kvinnor
hade 225 stannat i tjänsten kortare tid
än ett år, och att detta varken är för¬
månligt för kommunen eller persona¬
len är tämligen klart. I kommunens
affärsdrivande verk har man kommit

till insikt om, att det lönar sig att be¬
tala sina män bra för att få de mest
dugande, men det återstår dem ännu
att lära, att samma lag gäller även för
kvinnorna. Förslag till förbättrande
av den lägsta personalens ställning har
utarbetats av en särskild delegation
inom Stockholms stads lönenämnd och
väntar nu på stadsfullmäktiges gil¬
lande.
Skärskådar man området för under¬

stöd och pensioner, utgår hel pension
med 1/ö av 60 proc. av sammanlagda lö¬
nebeloppet under de senaste 5 åren,
dock högst med 6,000 kr. En kamrerare
kan alltså som pensionär sitta med 6,000
kr. medan sjuksköterskor och förestån¬
darinnor få nöja sig med 400—800 eller
möjligen 1,000 kr. Pensionen till ef¬
terlevande är synnerligen liten, så har
t. ex. änkor efter vid gasverket an¬
ställda arbetare i allmänhet endast 200
kr. Detta är ju fullständigt omöjligt
att existera på, men gör i alla fall att
folkpensionen reduceras till belopp, så
små att de ej äro att räkna med.
Det är i samband härmed frestande

att gå in på de små understöd, som
genom fattigvården utgår till sådana
gamla kvinnor, som hela sitt liv ägnat
sig åt hemmets vård. De kunna ha ut¬
fört detta sitt arbete med den mest be¬
undransvärda skicklighet, med oänd¬
ligt tålamod, med gränslösa försakel¬
ser, och deras gärning har i sådant fall
varit, om ock indirekt, av oskattbart
värde, men när deras arbetsgivare,
mannen, faller ifrån, återstår dem van¬
ligen intet annat än att söka under¬
stöd från fattigvården; 8, 10 högst 15
kr. i månaden blir då vad de i allmän¬
het kunna påräkna.
Under kristiden är det gott om för¬

ordningar, som djupt ingripa i "de
smås" dagliga liv och gärning. De fles¬
ta av dessa torde nog vara nödvändiga
och befogade, men äro ofta ej så prak¬
tiskt utförda som man kunde önska,
och nästan alltid utan hänsyn till att
den fattiges tid är lika dyrbar som den
rikes. Kvinnorna ha där stora intres¬
sen att bevaka, men tagas vanligen in¬
te alls med eller sitta i en förkrossande
minoritet.
Ett viktigt botemedel för alla dessa

missförhållanden är att den kvinnliga
representationen stärkes. Kvinnorna
ha ju i mer än 50 år haft kommunal
rösträtt, men deras valbarhet är ännu
inte 10 år gammal. Det är kanske där¬
för inte så underligt, att kvinnorna ha
mycket att lära, innan de kunna väl till¬
varataga sina egna intressen och kom¬
munens genom dem. Det är ännu ett
ringa fåtal, som lärt sig inse, att med
vår nuvarande valmetod är det möte,
då kandidatlistan inom varje krets
fastställes, det avgörande. Kvinnorna
måste här komma med och ta kraftiga
tag, de få inte låta sig nöja med en el¬
ler ett par kvinnor i stadsfullmäkti¬
ge, utan skaffa sig en verkligt stark
representation. Vad som fordras av

&B fnffW V I Qr 1%« Sveriges äldsta, största o. bästO. ti yUll v, jfjUÄ ifxlBil &e UsÖ renommerade specialaffär i
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Hilda Trotzig f.

^5

En smärtsam förlust har TT«*l
F. K. P. R. nyligen lidit genom®£ ■
ordförandes, fru Hilda Trotzig w
gång. * Öör'-
Fredagen den 23 februari löstes k

nes frihetslangtande själ för att ni j
högre klarhet, vilken hon affidtt
de. Varmt intresserad för alla hl
nitära och ideella strävanden, vartdock tvenne ting, som lågo henne nmast om hjärtat, nämligen kvinna
medborgarrätt och fredssaken U
in i det sista upptogos hennes tanka
av en ivrig önskan om framgång fö,fredssträvandena och ett av hennes i
sta åtgöranden var att förnya sitt medlemskap i Sv. freds- och skiljedomsför
enmgen. Hedemora F. K. P. R har k

«114- £•• • ' 1 UU11

ii.

llirt I

tillhört allt sedan föreningen
dades.
Vid den öppnade graven ville P.

P. R:s ordförande med några ord bu
ga den döda ett sista tack och yttrai is gift:härvid följande: Tack, Hilda Trotzig
för din ljusa tro på mänskligheten! Må
den bli för oss en ledstjärna att lysa
oss i det tunga mörker, som na vila
över jorden. Och må budskapet
frid på jorden, till människorna en gol
vilja snart gå i uppfyllelse.
Från medlemmar i Hedemora F.

P. R. hade sänts en praktfull krans
vita narcisser och gula tulpaner n...
breda gula och vita band på vilka läs¬
tes:

Vi dela med Dig Din ljusa tro,
Att Rätt skall gå före Makt,
Att Våldet ej städse vår jord

bo,
Fast tungt nu sin hand det lagt
över sargade hjärtan och sinnen.

I beta
raordm

Meddelanden från V. U.

> kvim

;ärva
A vilja
tiden
lan

1. Med anledning av en från Folk
skoleöverstyrelsen utsänd cirkulärskri' ^

velse med föreskrifter om bättre skyll
för ensamboende lärarinnor har på si
na håll den uppfattningen gjort sig gäl
lande att någon vidare opinionsyttring h
i denna fråga från kvinnornas s
voro överflödig. Då så emellertid i
är förhållandet uppmanas F. K. P.
fortfarande att vidtaga de åtgän
som beslutades av centralstyrelsen*
Vi hänvisa till det tryckta pro
draget jämte cirkulär n:r 120.
re redogörelse för Folkskoleöverstyre*
sens åtgärder skall lämnas i ett föl,
de nummer.

2. Till revisorer av L. K P. ID
kenskaper ha återvalts fröknarna-'
Jacobson och Agda Hedvall, oc j

A kvin
* till si

revisorssuppleanter fruarna
Broomé och Alma Faustman.

Stockholms F. K. P. R;S årsmöte
äger rum torsdagen den 22 mars kl.
e. m. i K. F. U. K:s stora sal, bruna
gatan 3.
Ärenden: ,

1. Års- och revisionsberättelsen

3.' Illustrationer till
sens historia. Sboptikon^
Visas av fröken Signe Be g®.

4. Kvinnorösträttens framm ^
England. Jur. kand.
Wicksell.
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RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

STOCKHOLM

Kungsholmsbrogatan 26
(andra huset från Drottninggatan)

s„rt mer af flnara oeh «^klar«
möbler

i ek, mahogny, valnöt samt andra
träslag äfven målade, till billigaste priser.
■Km Tel. 11410 Riks Tel. 65 05

åtråd.
liuma.
rard

Ände

Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir EdeT
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- & Färgeri A. B.
göteborg

F.i

yttrade It gifta kvinnorna vid trafikverken.
en! I
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i kamrarnas sammanträde onsdagen
7 mars avlämnades en proposition an-

kvinnas anställning i ordinarie
pist vid post- och telegrafverken samt

järnvägar. I denna föreslås, enligt
isfregleringskommitténs hemställan, att
jBäl vad beträffar den kvinnliga perso-

i vid postverket, telegrafverket och sta-
järnvägar skall gälla att gift kvinna

ii befordras till ordinarie tjänst, dock al-
äüt efter av k. m:t på framställning i
je särskilt fall lämnat medgivande samt
t-där kvinnlig innehavare av ordinarie

ingår äktenskap — hon icke skall
skyldig att av denna anledning avgå

tis befattningen, därest icke vederbörande
srordnad myndighet, med hänsyn till be-

behöriga upprätthållande, lin-
nödigt.

De som röja mark.
Jeannette Rankin.

Om någonsin

^uil' s™Doriia vid de nu pågående"v ÄUmäktigvalen i Stockholm an-
% att begagna sitt kommunala

, Rytande för att åt stadsfullmäktige
ÜÜ p™ sa(iana krafter, som kunnaNlja tillgodose hemmens intressen.

Wden med allt vad därmed hänger
gör det nödvändigare än nå-

j-fcin att det kvinnliga inflytandet,
Kvinnliga sakkunskapen nu kom-
'"I sin rätt.

på si-

d icke
P.K,
färder,
snötet

styrel-

!:s ra-

löte

a 7;
runns-

31".

sröi

rsch
Anna

inteD'
n
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Vi kvinnor i gamla världen måste
ofta stanna inför Amerikas kvinnor
med häpnad och beundran. Häpnad
över de dimensioner som agitation,
penningmedel och rösträttsarbete an¬

taga därute i den nya världens febrilt
brådskande utveckling och beundran
för den okuvliga energi och sega ar¬
betsförmåga med vilken rösträttskvin¬
norna trotsa alla svårigheter. Det är
som om .ättlingarna till de män och
kvinnor, som röjt mark och brutit bygd
i Amerikas urskogar hade fått en an¬
nan arvedel än de, som vuxit upp i
färdigbildade samhällen. Det vilar än¬
nu något av röjarens fasta beslutsam¬
het över dem, som lyft rösträttsarbetets
börda på sina skuldror, något ungt och
livskraftigt, som aldrig täres bort av
"obeslutsamhetens kranka blekhet".
Anna Shaw hörde till dem, vilkas barn¬
dom förrann i ett blockhus i vildmar¬
ken och dit räknas också den kvinna,
som under en längre tid varit föremål
för hela Förenta staternas odelade upp¬
märksamhet, miss Jeannette Rankin,
den första kvinnliga ledamoten i sta¬
ternas kongress.
Det är som representant för Montana

miss Rankin blivit vald till kongress¬
ledamot, och det kan ju även för Sve¬
riges kvinnor vara av intresse att veta
något om henne, som hädanefter kom¬
mer att föra deras medsystrars runor
med den äran. Det fordras inte små
kvalifikationer av den kvinna, som en¬
sam intar säte och stämma bland sta¬
ternas manliga representanter. Hennes
ställning blir ju så mycket mer iögo¬
nenfallande, och i långt högre grad än
sina manliga kamrater blir hon natur¬
ligtvis utsatt för den kritik, som ame¬
rikanarna ingalunda bruka vara njug¬
ga med. Men Amerikas rösträttskvin¬
nor känna sig lugna för miss Rankin.
Hennes klara huvud oeh skarpa logik
komma säkert inte att förneka sig, och
att döma av de yttranden, som fällts i
dagspressen, hysa inte heller männen
några farhågor beträffande hennes
duglighet.
Jeannette Rankin är i sin bästa ål¬

der, 34 år gammal, och hon besitter
en rik fond av obrukad livskraft.
Hennes far var en av Montanas bäst
kända pionjärer och sin barndom till-
bragte hon i en vildmark, som under

människornas tuktan skulle förvandlas
till ett ordnat samhälle. Där fick hon
rikt tillfälle att pröva sina krafter un¬
der nybyggarlivets växlande faror och
äventyr, och där blev även hennes ka¬
raktär stålsatt och härdad. Det fanns
hos henne en osläcklig törst efter kun¬
skaper, vilka hon dock ville omsätta i
produktivt arbete och när »Jeannette
Rankin tagit sin examen vid Montanas
universitet slog hon sig ned i New
York, där de sociala reformerna upp-
togo hennes håg och intresse. Under
detta arbete var det emellertid en sak
som alltmer klarnade för henne, och det
var att utan politisk rösträtt kunde
kvinnorna inte göra sitt sociala arbete
verkligt fruktbärande. Därmed var hon
vunnen för rösträttsrörelsen, och under
de närmast följande åren utvecklade
hon i de västra staterna en intensiv
agitation för rösträtten. ^
Van vid sin barndoms härdande för¬

ströelser färdades hon på hästryggen
från trakt till trakt väckande kvinnor¬
na till ansvar och solidaritet. Hennes
kvinnlighet, hennes tilltalande yttre och
hennes friska, hurtiga sätt, tillvunno
henne auditoriets odelade sympatier,
en sympati som från männens sida ofta
mera gällde hennes egen person än den
sak hon aroetade för. Men Jeannette
Rankin nöjde sig inte med den person¬
liga hyllningen, och hon arbetade oför¬
trutet på att omvända de likgiltiga,
tills hon en dag, då hon själv stod som
ordförande i Montanas rösträttsorgani¬
sation, fick uppleva den kvinnliga röst¬
rättens genombrott och seger.
Miss Rankin vann alltså det mål för

vilket hon strävat så ihärdigt, och nu
är det nya mål som hägra för hennes
syn. Kanske skall hon inte vinna dem
utan långa år av kamp och möda, men
skulle hon inte själv få uppleva det ide¬
alsamhälle hon vill vara med om att
skapa, kan man dock vara övertygad
om att hon kommer att sätta in alla
sina krafter på dess förverkligande.
Mrs Carrie Chapman Catt uttryckte
den allmänna känslan hos Förenta sta¬
ternas kvinnor, när hon yttrade: "Vi
äro glada över att den första kvinnan
i kongressen är en rösträttskvinna,
som arbetat i våra egna led. Vi äro
övertygade om att hon skall göra kvin¬
nornas sak all heder." G. H. E.

Ritts 25 50 Al lin. 62 96

til»ist*fil*ter fr*11
de1

Malmtor^s^atan 6, StocKholm

to fasansfull dröm,
Fritt från engelskan av G. H. E.

"fesor Hallén hade förfärligt bråttom.
^ tig fråga var under debatt i AndraWen och därför sprang han uppför

till riksdagshuset, där sven-

representanter voro församlade.
' orren möttes han av en person, som
s,b i hans väg och barskt yttrade:

"a 'ß*e tillåtet att komma in här.*®an ta tillträde.

!afmän! -^r ni alldeles galen! ut-
_ ^0 essor ITallén förolämpad.A detta är inte någon plats för er.

ar riksdagsman.

sonerT' ni? ante abb göra er kvick, sade
t Jet Jr0 GSSOr hallén såg med fasa

nst en tvinna, ty det roar mig inte
' utai1 ge er iväg.

i stifta i0160' vara med om
tj(l agarna, genmälde professorn

' ^ bita i!* '<lgarna' det är kvinnornasbara på oss, min lille vän, vid 111)000-,. __?S°m Passar er bästn m Ky, i 4.

:ör 11 e veta vad som är nyt-ii i för )),fj " vau Bum nr nyi-
i- ^ '"a skuif' ntbrast Professorn förtviv-

hinnor? 6 kumia göra det när ni
Eftersom -• ..

er nu'' <ir mac*rar' yet vi det, men"et skull. ' annars kan -iag få obehag
ilen deu .

FÖRORDAJ" AV LÄKARE
g/3 Vid allmän s\)agb<zt,
nsrVc>s i överansträng¬
ning och söroniösbet.evs

A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG.

Ur bokmarknaden.
CARL LAURIN: Kvinnolynnen. Norstedt &

Söners förlag. Pris kr. 2: 25.

Om livet vore en enda solskensdag och
kvinnorna blommorna på marken, så skulle
man kunna säga, att hr Laurin är en fjä¬
ril, som flyger från blomma till blomma och
finner allt gott och väl, ty så lätt och luf¬
tig förefaller hans essay Kvinnolynnen.
Hr Laurin besitter en formell färdighet

av så hög rang, att man liksom förbiser
innehållet i beundran för formen. Han är
en stilist, vars art och kynne han helt sä¬
kert ensam representerar i Sverige. Hans
ordförråd är förvånande och elegansen i
framställningssättet enastående. Oeh trots
allt, eller just därför, kan man, om man är
kvinnosakskvinna, ej annat än med ett bit¬
tert leende lägga ifrån sig denna bok.
Författaren säger en hel del ytterst char¬

manta saker om hela världens kvinnor, och
det med allt större brio ju sydligare väder¬
strecket är, som han behandlar. Han bör¬
jar med Orienten och går allt nordligare
och nordligare, tills han äntligen slutar
med de skandinaviska och anglosaxiska
kvinnorna. De förstnämnda tycks han sätta
högst, enär han talar om dem med mera

aktning oeh allvar, än om de andra. För¬
fattaren tycks framför allt hos kvinnorna
beundra deras smak och utseende, deras sätt
att föra sig, kort sagt, de egenskaper, som
höra hemma i den mondäna sidan av livet

— Det är kvinnornas riksdagshus, rätta¬
de honom dörrvakterskan, män ha inte till¬
träde.

Hon såg så bestämd ut, att professor
Hallén, mycket mot sin egen vilja, drog sig
tillbaka.

På Norrbro mötte han en äldre gentleman,
som han i sin förtvivlan tilltalade.

— Förlåt min herre, men har ni reda på
att kvinnorna sitter i riksdagen och stiftar
lagar för män?
— Visst, visst, sade den äldre gentleman¬

nen tröstande. Men ni är väl inte rösträtts¬
man, tillade han misstänksamt, ni vill väl
inte ha rösträtt?

— Jo, visst vill jag det? Inte har en kvin¬
na något begrepp om en mans synpunkter.
Inte kan hon stifta lagar för båda könen?

— överlåt bara allt åt dem. Tänk så få

begåvade män det finns, och tänk vad de
skulle vansköta sina affärer om de hade
rösträtt.

— Ni menar väl inte att ni tänker nöja
er med att bli lämnad utanför, sade profes¬
sor Hallén bleknande.

— Vad mig personligen beträffar, svara¬
de den gråhårige mannen, så eftersträvar
jag inte rösträtten. Jag har alldeles till¬
räckligt att sköta med mina affärer, och
dessutom har ju min hustru rösträtt. Men
jag har hört sägas att det skall vai-a ett
jäsande missnöje bland den manliga ung¬
domen. De påstår att kvinnorna förstör all¬
deles för mycket pengar för sina egna in-
tx-essen, och att de åsidosätter männens. De
är mycket hetlevrade, men när man tänker

på massan av män, som inte förstår det
bittersta av politik, så Man behöver
då inte vara så värst intelligent för att
rösta, avbröt professor Hallén, som hade sin
egen politiska karriär i gott minne. Man
vet vad man vill och man försöker få det,
det är alltsammans. Men kvinnoi-na borde
ha oss till medhjälpare.

— Å, där kommer d:r Lida Granström, då
måste jag skynda, ty jag vill inte bli känd
som en rösträttsman, sade den gråhårige,
lyfte på hatten och försvann med ett blekt
leende.

Professor Hallén kastade en förargad
blick efter honom och vände sig direkt till
d:r Granström:

— Är ni på väg till riksdagen? frågade
han, halvkvävd av ilska.

— Ja, är ni en av mina valmän? frågade
hon raskt.

— Nej, det är jag inte, skrek professorn,
jag vill ha tillbaka min rösträtt. Ni har
berövat mig den. Jag vill ha tillbaka min
plats i Andra kammaren.
Doktorns vackra ansikte blev kallt som is.
— Ni går inte den rätta vägen, när ni

fordrar rösträtt, sade hon, hav tålamod och
vänta, en dag får ni den kanske.

— Men under tiden, fortsatte han, kan
ni ju göra vad ni behagar, ni kan åsidosät¬
ta männens intressen, ja, ni kan till och
med tvinga oss att betala skatt, utan att vi
har några motsvarande rättigheter.

— Naturligtvis får ni betala skatt, sade
d:r Granström, ni åtnjuter ju vårt lands
uråldriga frihet —

— Frihet, gnällde professorn, den friheten
ger jag inte mycket för, när man får be¬
tala och ändå inte har ett oi*d att säga.

— Ni är mycket dåraktig, sade d:r Gran¬
ström, vänligt, men öveilägset., ni förstår
ingenting av dessa saker.

— Kommer de aldrig att ge oss rösträtt,
utbrast den arme professorn, kan de inte
förstå hur dumt det är att utesluta oss

män. Å, det är vansinnigt, vansinnigt att
utesluta ett helt kön, när nationen ändå be¬
står av både män och kvinnor.

— Vänta och ha tålamod. Om ni lovar att
rösta med ett visst parti, kanske det tar
upp er fråga på sitt program.

— Det är inte en fråga om parti, utan om

rättvisa, ropade professorn. Kan ni inte
förstå hur vanvettigt det är att kvinnorna
ensamt ska vara de bestämmande.
Hon såg på honom, och ett ironiskt le¬

ende lyste upp hennes vackra, intelligenta
ansikte, sedan försvann hon i folkvimlet —

oeh professorn fann sig själv sitta storsnyf¬
tande i sin säng.
»Tag vill inte försvara professor Hallén,

men man måste ta i betraktande att kloc¬
kan var två på natten, och då ser man

saker oeh ting på ett helt annat sätt än
vid fullt dagsljus. När det blev morgon
skulle han antagligen bli sitt gamla själv-
säkra jag, men det är ett faktum, att där
han nu satt i den gråbleka gryningen, än¬
nu gripen av sin sällsamma dröm, uttalade
han dessa besynnerliga ord:
— När allt kommer omkring är det kan¬

ske inte rätt att endäst det ena könet skall
råda.
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och som äro avsedda att försköna mannens
tillvaro. Och därför föredrar han också
danskan och norskan framför deras allvar¬
ligare syster, svenskan. Ty det är kanhän¬
da ett fel hos svenskorna i männens ögon,
att de se på livet med större allvar än de¬
ras andra skandinaviska systrar?
Om också denna lilla, för övrigt synner¬

ligen lyckade essay fängslar och roar för
stunden, så skulle man dock ha önskat, att
hr Laurin, denna formens mästare, hade
begagnat sin kvicka penna för att utröna
andra värden, än kvinnornas yttre företrä¬
den och deras större eller mindre begåv¬
ning att klä sig.
Han är visserligen nog älskvärd att på

ett ställe i boken säga: "Kvinnan har rätt
att först få vara människa och gör riktigt i
att själv fordra detta" och vidare: "Kvin¬
nans ställning förändras, man får hoppas
till hennes fördel. I allmänhet är det väl
med förändringar i hennes ställning det¬
samma som då det gäller alla människor,
d. v. s. att lyckovinsten blir plus minus
noll", men man undrar, om han själv rik¬
tigt bryr sig om, vilket det blir.
Men det lönar sig nog icke att söka be¬

visa för författaren att kvinnornas bättre
ställning i samhället skulle göra tillvaron
drägligare även för männen, om än en och
annan av dessa skapelsens herrar måhän¬
da ej längre finge vara pascha. Hr Laurin
är exponent för en viss grupp män i Sve¬
rige, som representerar en sorts antife-
minism, som föranleder dem att hålla skål¬
tal för "kvinnan", men föraktar kvinnoar¬
bete, en livsuppfattning, som tyvärr är in¬
ternationell i sin givna krets.
Från rent konstnärlig synpunkt sedd är

däremot "Kvinnolynnen" utomordentligt
lyckad. Valet av illustrationer är ej blott
ypperligt rent estetiskt sett, utan författa¬
ren har verkligen träffat det karakteris¬
tiska hos de olika nationerna. För att en¬

dast nämna ett par, så är porträttet av
"Förnäm tyska" slående och även hans
"Wienska" är typisk. Man måste dessutom
hålla författaren räkning för, att han ej
sökt åstadkomma någon sorts kollektivka¬
rakteristik av tyskan och österrikiskan,
utan att han har tagit dem alldeles skilda
i sin uppsats. Slutvignetten av "the mis-
ses Wertheim" roar helt säkert alla, som
rest och sett litet av världen, och hans be¬
skrivningar under varje bild höra till det
mest träffande i boken.
Det lilla häftet har för övrigt säkert

sin givna plats på salongsbordet; att det
kunnat givas bort i julklapp i så stor ut¬
sträckning, att det i en del familjer före¬
kommit ända till fem exemplar därav, talar
emellertid ej så värst gott om uppfattnin¬
gen av kvinnans värde hos de svenska män¬

nen, just i en tid, då ju de krigförande
makternas kvinnor givit så mångfaldiga
bevis på samhällsnytta och på den makt¬
faktor de utgöra — och det på helt andra
platser än som mannekin, teaterdiva eller
lyxdoeka.

N. K.

Stadsfullmäktigvalet i Stockholm.
Ännu återstå val i tre kretsar, nämligen:

tredje kretsen: fredagen den 16 mars;

fjärde kretsen: onsdagen den 21 mars;

femte kretsen: fredagen den 23 mars.

HOTELL VICTORIA
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fru Oreta Schubert.
Post- o. Teiegrafadr. HOTELL VICTORIA. Riks 53. Allm. 66 57.

■liga Rangan
LEKSAND.

10:de kursen för ord. elever 1 april—
31 okt. Extra elever på kortare tid.
Prospekt och ref. på begäran.

Lillie Landgren. Märta Philip.

Kvinnorna och präst¬
ämbetet

en fråga, som för någon tid sedan var myc¬
ket aktuell här i landet genom en av lek¬
tor Ivar Holm skriven artikel i tidskriften
Kristendomen och vår tid, tycks även ha
sin motsvarighet i England. Där som här
gäller den gamla regeln att "kvinnorna
kunna ju komma in där och där, bara de
inte trampa just oss på fötterna". Och det
blir så att många män anse just sitt om¬
råde så speciellt manligt, att han ingalun¬
da kan tänka sig att släppa in en kvinn¬
lig medtävlare inom dess gränser. Bisko¬
pen av Kensington, som gjorde sig känd
som en mycket human och upplyst man,
anser att kvinnorna böra bli fullt jämställ¬
da med männen, utom i fråga om prästäm¬
betet. Han finner det mycket olyckligt att
denna fråga någonsin väckts, och han stö¬
der sig på det faktum, att Jesus var en
man och att han utvalde sina tolv apost¬
lar bland män, ett sakförhållande som i
hög grad inverkat på kyrkans uppfattning.
Men i likhet med vissa artikelförfattare i

Sverige anser biskopen att det finns ett
annat fält inom kyrkan, skilt från de högre
ämbetena, där kvinnorna kunna göra sitt
inflytande gällande.
Världen är sig lik. Den styres i många

stycken av humbug och fördomar. I en för¬
samling i England väcktes det förslag om
att en kvinna skulle utses till kyrkovärd,
men kyrkoherden motsatte sig detta på det
bestämdaste, enär "det skulle kasta en skug¬
ga över hela församlingen". I en annan

församling saknades det under en guds¬
tjänst en yngling att tjänstgöra vid klock¬
ringningen. En kvinna erbjöd sig att träda
i stället, och efter någon tvekan mottog
kyrkoherden hennes erbjudande. "Repet
hängde bakom ett förhänge och alltså var

det ingen som kunde se henne."
Borde inte kyrkan i första hand rensas

från dessa löjliga fördomar, som under år¬
hundraden hållit mänskligheten i sina fjätt¬
rar och fördröjt utvecklingen?

Den fjärde socialdemokratiska
kvinnokongressen

ägde rum måndagen den 26 och tisdagen den
27 februari, och flera för kvinnorna bety¬
delsefulla frågor, såsom Värdesättningen av
kvinnoarbetet i hemmet, Kvinnorna och
kooperationen samt Lika lön för lika ar¬

bete, kommo under debatt. I samband med
kongressen inbjöd centralstyrelsen och So¬
cialdemokratiska kvinnornas samorganisa¬
tion till ett offentligt rösträttsmöte i Folkets
hus' C-sal på kvällen den 26 februari. Af¬
tonens föredrag hölls av d:r Gulli Petrini,
som betonade nödvändigheten av att även
kvinnorna bli representerade i staten. Ef¬
ter en kort resumé av rösträttens landvin¬

ningar ute i världen övergick talarinnan
till den brännande frågan om lika lön för
lika arbete och avslutade sitt med stor en¬

tusiasm mottagna anförande med en pro*-
test mot uteslutandet av kvinnliga ledamö¬
ter i folkhushållnings- och livsmedelskom¬
missioner o. d.

Mötet beslöt enhälligt, att göra ett av cen¬

tralstyrelsen föreslaget uttalande med häv¬
dande av kravet på en snar lösning av
kvinnornas rösträttsfråga.

IN:*

OmåQ Sommar» ochVfl 11 do Vintersanatorium
högt och härligt beläget 1 den fagra Siml&ngsdalen vid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmens
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i 1»
skön trakt under oklanderliga h> gieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och

och
Hot

gott och rikligt^'Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.-r Manne Bergengren i Göteborg Prosnew

begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas af INEZ CARLSTRÖM. Postadress Mahult Rvah
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Örnås», Halmstad. ' r&-

Svenskt välkändt fabrikat, solid
konstruktion, lätt gång, stor hastighet

|^ Förmånliga afbetalningsvillkor ^närke®"

Ifagnfahrik, Ar-vika*
Kung/. Hovleverantör.

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 é Kullageraxlar.

Skåneförbundets årsmöte.
Söndagen den 25 februari firade Skåne¬

förbundet av F. K. P. R. sitt I0:e årsmöte
i Hörby, det femte och sista under ledning
av fru Anna Wicksell, som. till allas saknad
nu måste lämna sitt uppdrag, emedan hon
sedan förra hösten är bosatt i Stockholm.
Ett 30-tal ombud från 12 av Skånes 20 för¬
eningar och ungefär ett 50-tal medlemmar
av olika F. K. P. R. voro närvarande vid
mötet. Före mötets början hälsades de från
olika väderstreck anlända välkomna av

Hörbys F. K. P. R. ordförande, fröken Ul¬
rika Svensson, och mötesförhandlingarna
vidtogo kl. halv 12 samt inleddes med för¬
bundets inre angelägenheter.
Till styrelsemedlemmar återvaldes fru

Louise af Ekenstam, Lund, och fröken An¬
na Nilsson, Malmö, samt till suppleanter
fröknarna Elisabeth Nilsson, Malmö, och
Hulda Lundh, Tomelilla. Efter fru Anna
Wicksell, som gjorde förbundet den glädjen
att emottaga hedersledamotskap, invaldes i
styrelsen fru Maja Strandberg, Ystad.
Platsen för nästa årsmöte bestämdes till

Broby, dit inbjudning framfördes av dess
ordförande, fröken Ingrid Lindahl. Broby
är Skånes yngsta förening och resan dit
lång efter skånska förhållanden, men eme¬
dan det är gott och glädjande att rörelsen
sprider sig, är det också rätt och naturligt,
att årsmötena gärna söka provinsens nya
och avlägsna orter, såvida det ej befinnes
lämpligt såsom vid centralstyrelsemötena
att glltid förlägga dem till samma centralt
belägna plats.
Med erkänsla och stark uppfattning av

den uppryckning de Bergman-Österbergska
samhällskurserna medfört, talade fröken
Walborg Bergström om de mestadels goda
intryck hon fått under de föredrag hon
förliden höst hållit på talrika ställen inom
Malmöhus län. Särskilt framhölls såväl av

henne som av de båda övriga kursförelä¬
sarna, hovrättsnotarierna fru Hofvander-
Sandberg, Eslöf, och fröken Elisabeth Nils¬
son, Malmö, det fördelaktiga i att ej ha
föredragen omedelbart efter varandra utan
med några dagars mellanrum.
Om sättet att befordra spridningen av

Rösträtt för Kvinnor talades ingående, och
det framgick att bästa resultaten uppnåtts
av de F. K. P. R., där någon eller några
medlemmar personligen uppsökt och talat
med alla dem, som tillhörde föreningarna.
Av diskussionsfrågor hade tre stycken in¬

lämnats och behandlades. Den första: Kvin¬
norna och rättsmoralen, hade föreslagits
och inleddes av fröken Walborg Bergström,
som livfullt redogjorde för, hur det för all¬
mänheten rätt nya ämnet rättsmoral arbe¬
tat och arbetar sig fram i folkmedvetandet.
Rättsidén leder fram till rättsmoralen, och
rättsmoralen vill ersätta den hittillsrådande,
man skulle kunna säga välfärds- och nyt-
tighetsmoralen. Det varmhjärtade föredra-
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Kristliga föreningen för unga kvinnor
har utgivit en kalender,
namn på personer över hela
vilka stå unga kvinnor till tjänst ro
råd och upplysningar. Ävenledes läi
nas tillförlitliga adresser på hotell o
pensionater utomlands. Det lilla
tet har en stor mission att fylla oi
kan erhållas på K. F. U. K:s byi
Brunnsgatan 3.

get åhördes med spänd uppmärksamhet oc
lönades med starkt bifall.
Dé båda andra diskussionsfrågorna >

ken inverkan ha sociala arbetsuppgift® P
intresset för F. K. P. R.? (fru Maja Strån
berg) och Huru vinna nya medlemmarin»
rösträttsföreningarna? (Broby F. K F ,

sammanfördes, emedan de hade samma'
nebörd. Under den livliga diskussionen
efter de båda upplysande föredragen '.
tades de olika sätt som anlitats för a ^
intresset hos medlemmar och al man
och med bestämdhet fastslogs,
het och nit i socialt arbete såväl
att ekonomiskt säkerställa de k ^
företagen som ock än mera styr
P. R:s anseende utåt och mycket un
det misstroende, varmed allmän m c
böjd att betrakta "rösträttskvinnor.
Sedan fru Wicksell bland annat

nat dem av F. K. P. R» meJ'em".rc,;
voro stadsfullmäktige att ic
att ansluta sig till den vid "rej,9
styrelsemöte bildade föreningenstyrelsemöte Diiaaue i^ ar.
liga stadsfullmäktige inom F. v' ^
slutades mötet kl. 5 och gemensam
intogs på Järnvägshotellet
På aftonen hölls ett av man ^

till trängsel besökt offentligt m
föredrag av fröken Anna U
Det nya lagförslaget om barn 1
skap, som på ett utmärkt 0 gtänmiré
sätt slöt den av angenäm, hjar
präglade dagen.

och

w utrymmessM
ute i landet överslå till nas
På grund av

fvnr Hseesjströms Boktryck A."

V
5
cü

ÅR

H

over

Ryss]

tityap

sia

iiapå i

sira kr:

i.i:

P
Mstri

Pi
Man
före
'a t

bringe:
batist;
vik

t si

<iri

s?Uß]
att



och nät».
%bot(|.
fhålles pl
r8- Telef.

för

! för

ande

derl

porle.

1410.

ROSTRÄTT FOR

KVINNOR
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.

LÅRG. STOCKHOLM, 1 APRIL 1917. N:r 7.
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Hela folket?
ta daggryning, som nu sprider sitt
över ett stort land, så länge sänkt

Srtiyckets mörker och nöd, har varit
av ett helt folk i ångest och

iiing, och ej minst ha Ryslands
■or lidit av sin vanmakt som med-

i nationens öde. Trofast och

feivet ha de stått vid männens sida
för frihet och människorätt.

1Rysslands fängelsehålor och Sibi-
ss stepper hade ordets makt, skulle

förtälja samma historia om
T»rs som mäns martyrskap —

ännu ohyggligare för de förra,
nya tidsskede, som på revo¬
stormvind brutit in för det

och sopat förtrycket över
även kvinnorna? Skall det i

%a partiets manifest så ofta före¬
uttrycket "hela folket" verk¬
avse detta, eller hör det till

^ ordens komedier" som i livet —

ci minst i politiken — driva sin
toffla lek?
^ finns i Rysslands politiska histo-

krigsåren vissa tecken, som

,!'a kvinnosaken där som i de
Ia krigförande länderna varit un¬

stora förvandlingens lag.
tecken är det förslag som

inlämnats till duman av dåva-

jj[ l^kesministeriet om kommu-*°S r'^ ^t kvinnor — men icke val-

ja* ?en senarc inskränkningen
kåll kraftig opposi-

and männen. Semstvon i Jaro-' preßt

nar,

jrsiini®8
central-
r kvin»'

. fl., »r'
middag

kvi»»°r
ite ^
igen o®
a iikte»'
■ällycN1
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■i'

, abt kvinnor skulle vara

"flin ^ ^s^r*ktsstyrelserna, I mo-därför påpekas den officiel-

,VM. S01B visar av vilken oer
sji, , ör Anriet kvinnoarbetet i

a kar inom lantbruket
ar

den

loceut a. skraften ökats med 30
^ den manliga min-
Proportion. Det är nöd-
åller Semstvon, icke en-'

rättvis£
av hela landets väl-

%mnr,i ians synPunkt, utan även
•CÅten av
^' kontr s^°^a hava sin fulla
Samhäli!i6n °C^ administrationen

»«lägenheter

mpln ^erihala Rysslanda ägnat att förvåna och

Man talar så mycket om nya uppgifter för det
inre statslivet efter kriget. Kvinnorna måste taga del
i detta inre byggnadsarbete, fttt hos dem väcka en
stark rätts- och ansvarskänsla måste uppfattas som
en plikt av alla, som ha folkets och statens väl om
hjärtat. Särskilt måste det kännas som en plikt av
kvinnor i ledande ställning.

Minna Cauer.

som nogsamt vittnar om den ändrade
ställning kvinnosaken nu intager är
att biskopen av Krasnovarsk, Nikon,
medlem av den upplösta kejserliga du¬
man, har sanktionerat kvinnors till¬
träde till kommunalstyrelser.
Dessa synpunkter av rättvisa och

statsnytta ifråga om kvinnornas med¬
borgarskap, som gjort sig gällande un¬
der en tidpunkt, då reaktionen ännu
satt vid styret, kan man ej gärna förut¬
sätta skola glömmas i en grundlag, skri¬
ven av folkviljan. Den grundlag, som,

enligt manifestet, "skall tillförsäkra
hela folket frihetens och jämlikhetens
oföränderliga rättigheter och under¬
lätta möjligheten för alla medborgare
att fritt göra gällande sina andliga
krafter i skapande arbete för landets
väl".
Är det möjligt av en på sådana prin¬

ciper byggd regering att utesluta hal¬
va folket från medborgarrätt? — Det
har visserligen hänt förut, men ett och
ett kvarts sekel skall väl ha fört mänsk¬
ligheten närmare frihets- och jämlik¬
hetsidealet.
Vi tro icke att det är möjligt.
Återigen stå då Sveriges kvinnor in¬

för den numera icke så ovanliga situa¬
tionen att på samma gång de med upp¬

riktig glädje lyckönska sina systrar i
utlandet till den vunna segern, känna
de i sitt innersta en tagg, som stinger
så som endast förödmjukelse och orätt¬
visa kunna göra.
Det hette förr, men det förefaller näs¬

tan, som om det gamla axiomet vore
bortglömt, sedan det kan tillämpas på
politiska förhållanden, att "kvinnans
ställning i ett land är säkraste tecknet
på dess kultur".
I vilket förhållande kommer då kul-

Nya segrar i Nordamerika.
Ett telegram från mrs Chapman Catt

till redaktionen av The Common Cause
meddelar de glädjande nyheterna, att
kvinnorna i Ohio, Nord-Dakota och In¬
diana erhållit rösträtt till presidentval.
Ohio är en av de östligaste staterna,
som i fråga om rösträtt varit en av de
mörka punkterna, men även östern är
underkastad utvecklingens lag. Även
kommer underrättelse att lagförslaget
om kvinnorösträtt gått igenom i andra
läsningen i den canadensiska provinsen
Ontarios parlament.
Mrs Chapman Catt har från presiden¬

ten Wilson mottagit ett telegram av
följande lydelse: Tillåt mig att såväl
till Er och Er organisation som till
Nord-Dakotas kvinnor frambära mina
bästa välönskningar med anledning av
det förslag om rätt för kvinnor att
rösta vid presidentval, som nu gått ige¬
nom. Som Ni vet, hyser jag ett varmt
intresse för kvinnorösträttens utbred¬
ning, och jag anser att man bör hälsa
med glädje varje framsteg i den rikt¬
ningen.

Våra landvinningar.
Nya F. K. P. R. äro bildade i Nora,

Köpmanholmen och Sprängsviken i
Västernorrlands län efter föredrag av
fröken Emma Aulin. Köpmanholmen&
F. K. P. R. består av 24 medlemmar,
därav 4 män och dess ordförande är hr
Artur Lundgren. I Sprängsvikens F.
K. P. R., som räknar 26 medlemmar, är
fröken Beda Buréus ordförande.

turlandet Sverige att efter denna mått¬
stock stå till barbarlandet Ryssland?
Jämförelsen tvingar sig obarmhär¬

tigt fram — och svaret är mycket bit¬
tert för den, som älskar sitt land och
vill se det som det yppersta i mänsk¬
lig kultur på rättfärdighetens säkra
grundval.

Marsvalet.
Med de senaste årens rubbningar av

livets ostörda gång har kommunen
ryckt oss mycket närmare in på livet.
Förr kunde vi tillåta oss lyxen att
glömma den under de smärtfria perio¬
derna mellan skatteterminerna. Nu
märka vi dess mer eller mindre fader¬
liga hand ständigt över oss, nn bli
dess omsorger ständigt alltmer nöd¬
vändiga, dess missgrepp, dess eventu¬
ella partiskhet eller vårdslösande allt
mera ödesdigra. Det är därför fullkom¬
ligt ologiskt, att valmännens intresse
för de nn avslutade stadsfullmäktig¬
valen i huvudstaden varit mindre i
stort sett än vid senaste val. Det borde
i stället nu ha varit större.
Det står oss icke i skrivande stund

till buds någon statistik över kvinnor¬
nas deltagande i valen, men man kan
redan nu säga att åtminstone där det
gällt kvinnliga kandidater, vilkas inval
stått inom möjligheternas gräns, de vi¬
sat ett starkt intresse och mycket flitigt
vandrat upp till valurnan. Sålunda var
kvinnornas deltagande i fjärde kretsen,
där fru Broomé stod under omval och
frn Gertrud Törneli stod på högerli¬
stan, så påfallande livligt, att funktio¬
närerna pustade över alla dessa kvin¬
nor med sina 1, 2, 3, 4 röster, som in-
funno sig med sina sedlar.
Det är ju givet, att den graderade ska¬

lan ofantligt minskar kvinnornas möj¬
ligheter vid de kommunala valen, men
icke minst valutgången i denna fjärde
krets torde visa, att om det också kan
gå ända till 40 valkvinnor på en enda
kapitalist liksom 19 skräddare på ett
pund, så ha kvinnorna dock, när de
sätta till sin mängd, utsikter att öva
inflytande på valen.
Tyvärr ha de ännu alltjämt mycken

kommunal likgiltighet att försona.
Många husmödrar använda hellre en
timma på att klaga t. ex. över mjölk-
holaget än på att gå upp och rösta för
en bättre mjölkordning, dock ser det
ut som om sammanhanget mellan kom¬
munens heslut och deras dagliga strid
för livets nödtorft, allt mer skulle gå
upp för kvinnorna. Det gäller här
samma tankeprocedur, som föregår på¬
nyttfödelsen till rösträttskvinna.
Det kvinnliga elementet i stadsfull¬

mäktige har genom dessa val undergått
en del omvandlingar. Kvinnorna ha
efter kampanjens slut att anteckna bå¬
de vinster och förluster. Oberörda av

marsvalen ha varit 2 kvinnliga stads¬
fullmäktige, fröknarna Stina Quint
och Bertha Wellin (moderata). Fröken
Alma Hedin, vars mandat löpte ut,
avsade sig förnyat uppdrag, något som
är att beklaga, då hon visat sig äga en
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självständig* uppfattning ocli mod att
uttala den oberoende av partitvång.
Under omval stodo fru Emilia Broomé
på de frisinnades lista samt fröknarna
Anna Lindhagen och Anna Johansson
på socialdemokraternas.
Det stod en ganska hård kamp om

fru Broomé, enär valutgången i andra
kretsar visat att det andra namnet på
den frisinnade listan kunde vara hotat.
Men nödvändigheten att bevara åt
stadsfullmäktige en så eminent dugan¬
de kraft som fru Broomé stod så klar
för kvinnorna, att partihänsynen icke
förmådde hindra kvinnor ur skilda
partier att arbeta för hennes omval.
Man bör hoppas att denna första an¬
sats till kommunalpolitiskt samarbete
mellan kvinnorna i huvudstaden blir
fullföljd och utvidgad i framtiden.
Att Anna Lindhagen skulle falla ige¬

nom vid detta val var en stor överrask¬
ning och missräkning. Någon särskild
aktion för att trygga hennes återval
hade icke satts i gång, därför att plat¬
sen icke ansågs hotad. Försöket att i
sista stund placera henne i femte kret¬
sen misslyckades tyvärr också. Hennes
försvinnande ur stadsfullmäktige må¬
ste på det djupaste beklagas. Få stads¬
fullmäktige ha hennes kulturgenom-
trängda kärlek till staden såsom ett le¬
vande väsen; hennes arbete för behål¬
landet av dess gamla skönhetsvärden
och skapande av nya har redan burit
frukter och var en väl behövlig mot¬
vikt mot all den estetiska likgiltighe¬
ten och de krassa nyttighetssynpunkt
terna. För detta hennes arbete och för
mycket annat är det att hoppas, att
hennes parti begagnar sig av första
tillfälle att återinsätta henne på den
plats, dit hon hör.
De två nyvalda stadsfullmäktige äro

båda moderata: fru Gertrud Törnell
och fröken Laura Netzel. Dessa nya
krafter ha genom sitt sociala arbete så
väl speciminerat sig för den uppgift de
nu gå att ta på sig, att kvinnorna ha
anledning tro att den kvinnliga stads¬
fullmäktigegruppen i dem får en god
förstärkning.

Kommunala uppdrag.
Till ledamot i Eda sockens fattigvårds¬

styrelse och tillsyningsman för socknens ål¬
derdomshem har valts hemmansägaren fru
Karin Hagberg i Tälle.
I Sölvesborgs livsmedelsnämnds hjälp-

kommitté äro invalda folkskollärarinnan
Ebba Hultquist och fru Jenny Danielsson.

L. K. P. R:s årsberättelse är nu ut¬

kommen och kan rekvireras från Röst¬
rättsbyrån, Lästmakaregatan 6, Stock¬
holm.
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Kvinnliga motionärer i Stockholms
stadsfullmäktige.

Vid Stockholms stadsfullmäktiges sam¬

manträde den 19 mars väcktes av fröken
Anna Lindhagen 4 olika motioner, den för¬
sta gällande Bebyggandet av lantegendo¬
marna med särskilda bestämmelser angåen¬
de byggnadskvarterens användande inom
vissa delar av Brännkyrka och Bromma, så
avfattade att de möjliggöra, dels ett och
annat boningshus förläggande i gatulinjen,
dels uppkomsten av mindre uthuslängor och
ett lämpligt införande av tät hägnad kring
tomten eller del därav.
Den andra motionen avser Naturskyddet

kring Stockholm och däri påyrkas, att ren¬

hållningen inom Stockholms stads lantegen¬
domars skogs- och hagmark skall verkstäl¬
las så effektivt som möjligt och att lämp¬
ligt formulerade anslag angående bättre
skydd skola uppsättas. Vidare påyrkas att
utredning blir verkställd på vad sätt och
till vad utsträckning dels förbud inom
Stockholms stad skall kunna införas för

saluhållning av växter plockade med rot,
dels angående förbud för blomsterplockning
inom vissa, till naturparker avsatta partier
av stadens hag-, ängs- eller skogsmark, dels
rörande fridlysning av vissa sällsyntare
blommor.
Den tredje motionen gäller Anstalter för

mindre arbetsföra samt ålderdomshem av

hemtrevlig typ för orkeslösa gamla.
Till slut väckte fröken Lindhagen motion

om Bättre förhållanden vid Slussen särskilt
med hänsyn till trafikstockningen och önsk¬
värdheten av slussbroarnas breddning.
Fru Emilia Broomé väckte vid samma till¬

fälle två motioner, den ena rörande Ordnan¬
det av Klara sjös omgivningar och den an¬
dra om att personal i stadens tjänst skall
få ledighet under sommaren för potatisod¬
ling.
Vid stadsfullmäktiges sammanträde före¬

kom även behandlingen av ett av Bered¬
ningsutskottet tillstyrkt dyrtidstillägg av
100 kr. för lärarinnor vid privata skolor. I
debatten framhöll fröken Stina Quint dyr¬
tidens tryck och att 100 kr. nu ej alls är
detsamma, som när denna hjälp begärdes
samt yrkade på de anförda beloppens för¬
dubblande. Fru Broomé och fröken Hedin
understödde fröken Quints förslag, varpå
detta bifölls utan votering.

Kvinnorna och statskommis¬
sionerna.

Det har länge varit ett önskemål att
kvinnorna skulle få ta aktiv del i de
svåra och viktiga livsmedelsfrågornas
behandling, eftersom livsmedelspoliti¬
ken på det djupaste berör de tusentals
hemmens intressen. Hittills har dock
endast en kvinna funnits inom det s. k.
livsmedelsrådet, nämligen fröken Hil¬
da Carlberg, Svenska hems förestånda¬
rinna. Nu ha emellertid statens livs¬
medelskommission och folkhushåll-
ningskommissionen i de delar av deras
verksamhet, där sakkunskap särskilt
på det kvinnliga arbetsområdet är er¬

forderlig, beslutat att tillkalla ett an¬
tal kvinnliga sakkunniga. De därtill

Skydd åt ensamboende
lärarinnor.

Glädjande nog ha de kraftiga yrkan¬
den, som gjorts att skydd måtte bere¬
das ensamboende lärarinnor, redan lett
till vissa åtgärder. I januari detta år
utsände folkskoleöverstyrelsen till skol¬
råden, skolrådsordförandena samt folk¬
skoleinspektörerna i riket cirkulärskri¬
velser, där frågan utförligt behand¬
las och alternativa eller samverkande
åtgärder diskuteras; folkskoleöversty¬
relsen vädjar till vederbörande att sna¬
rast möjligt vidtaga erforderliga åt¬
gärder för behövliga förbättringars
åstadkommande. Sedermera har Kungl.
Maj:t utfärdat en kungörelse om än¬
drad lydelse av vissa paragrafer i folk¬
skolestadgan. Uti ändringarna ingå
föreskrifter om att "skolrådet skall lå¬
ta sig särskilt angeläget vara, att
trygghet beredes ensamt boende lära¬
rinna", att "lärarebostad skall lämna
trygghet åt innehavaren" och att skol¬
byggnad bör, såvitt ske kan, "uppföras
inom bebyggt område eller i omedelbar
närhet av sådant"; vidare innehålla de
ett åläggande för skolrådet att under¬
ställa statens folkskoleinspektör för¬
slag till nya skolbyggnader vare sig
de äro avsedda till direkt skoliindamål
eller till lärarebostad.

Kungl. Maj:t och folkskoleöversty¬
relsen ha således med erkännansvärd
snabbet vidtagit de åtgärder, till vilka
de äga befogenhet. Därmed äro i stort
sett de önskemål uppfyllda, vilka fram¬
ställas uti den del av de 10 kvinnoför¬
eningarnas petition, som framlämnats
till Kungl. Maj:t genom ecklesiastikde¬
partementet. Petitionen innehåller
emellertid även en andra del, nämligen
den skrivelse, som framlämnats till
Kungl. Maj:t genom justitiedeparte¬
mentet, i vilken skrivelse hemställan
göres om framläggande till 1917 års
riksdag av förslag till lagtillägg och
lagändringar innebärande införande
av utvidgade möjligheter att tvinga
kommun att fullgöra sina förpliktelser
i berörda avseende samt införande i
vissa fall av kommuns ersättningsskyl¬
dighet och åtalsrätt.

Med kännedom om åtskilliga kom¬
muners synnerligen stora obenägenhet
att tillfyllestgörande vårda sig om sko¬
lan och dess personal måste man utan
tvivel anse det nödvändigt att i lagar
och förordningar inryckas bestämmel¬
ser, som otvetydigt möjliggöra vidta¬
gande av rättsliga åtgärder gent emot
kommun som tredskas. Kvinnorna må¬
ste därför framhärda i sitt krav på dy¬
lika lagar och förordningar.

utsedda äro, förutom fröken Carlberg,
fru Anna Carlsson, född Lindskog,
Stockholm, fröken Sigrid Göransson,
Sandviken, yrkesinspektören fröken
Kerstin Hesselgren, fru Agnes Ingel-
man och föreståndarinnan för högre
lärarinneseminariets hushållsskola, frö¬
ken Ingeborg* Walin, samtliga i Stock¬
holm, samt fru Märtha Silfverhielm,
Katrinedal, Bålsta,

Å.-B. JOHN ?. L0F6HEN & C;e
■ Kungl. Helleverantör
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Jutta Boj sen Möller
en av den danska kvinnorösträttsröré
sens veteraner, fyller i dagarna 80 år
och från hela Danmark strömmar
ne till mötes den kärlek och ta<
het, som kvinnorna hysa för sin
ses oldmor. Det var år 1894, som Jutta
Bojsen Möller mottog ordförandeska¬
pet i Dansk Kvindesamfund, och
nes gärning blev att smälta den
som över allt mötte kvinnosaken
dess strävan. Hon hade då, liksom än¬
nu, den eld i ögat och den hjärtats en¬
tusiasm och värme, som kan besegra _

klentrogna, -och hon gick modigt
storms mot de gamla vaneförestalim
garna och de benhårda dogmerna, a
ta Bojsen Möller spred glädjen med w
vart hon kom, och den verkade som
sken på den frusna mullen.
Ett starkt uttryck för kvinnornas^

lor ger Kvinden og Samfundet,
skriver: "Den dag Jutta Bojsen _

icke instämmer i morgonsången P
landsmöte, den dag hon inte r ^
i samlingssalen och med sitt s
leende hälsar medlemmarna ii , r

bygden välkomna, den dag e ^
över landet, att hon icke ^ ^
ibland oss, den dagen komm ^ ■
kännas kallt och tungt i Da
desamfund, som när ett mcin. .

solen, och allt kommer at ^
derligt tyst." Men ännu hop ^
Danmarks kvinnor, att he
nu skall vara långt avlägsen.n IL SKcUl VCixa

fru Jutta Bojsen Möller i n V§1-iru «Jutta -Dojseu - .

skörda frukterna av ett l&ngi
signelsebringande arbete

Ryssland under omV^vn|"J.a pro-
Fredagen den 23 mars drogo anig^i«

cessioner av rösträttsivvinn0*"'
av kvinnoföreningarna 8en
Petrograd och demonstrerade
rösträtt. ... j pen«-
Vid ett av stadsWlmaW««

hållet sammanträde '"^lts i t'"
kvinnliga medlemmai
mittéer.
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Hanna Andersson
Återigen ha vi kvinnor gjort

sättlig förlust. När jag kallai- Hal!'Andersson .oersättlig, tänker ja/,!på henne som den trofasta rösträttkvinnan, vilken var med om att „i
vår första F. K. P. R, iuteg*den framstående lärarinnan, r
gen och bibliotekarien med ' de stförtroendeuppdragen - ^ a™främst pa det rika, givande hjärtat
utstrålade en så sällsynt ocli vi '
de värme.
Den som besökte Kvinnoklubben

hon var ordförande sedan 25 år, n™.få ett starkt intryck av Hanna Ander¬
sons förmåga att sprida godhet, harm»ni och glädje omkring sig. Hennes blida personlighet var så moderlig att
man kände sig som i ett lyckligt hem,när man trätt innanför Kvinnoklub¬
bens tröskel. Och i de där ofta
mande diskussionerna kunde maner-
fara hennes välsignat lugnande infly
tände, om vågorna tenderade att rea
sig.
Ingen har väl hört henne förivras el

ler förgå sig. Hennes ordförandeskap praing
gav trygghet, därför att hon vari
klok, så klar och så varm och först
ende. Hon appellerade till det bästa
människorna, och såg på dem med lä
leksfull blick.
I denna hårda tid, när allt inom o:

hotar att bli till sten, då var det osiat.
bart att möta en människa med så
mycket hjärta i bröstet och med
flammande tro och hopp, att hon h
de dela med sig åt andra. I hennes nä
het blev man mer god, mer glad, mer
lycklig.
Häri ligger Hanna Anderssons oi

lighet. Hon gav bröd i stället för
nar, och hon skänkte vad vi behöva
mest av allt — tro, hopp och kärlel

Ann Margret Holmgren
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Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder

kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- & färgeri A. S.
GÖTEBORG

Stepp som mötas ...
Ht par ord med fru Nico Hambro.

som bo i Stockholm ha icke kun-
indgå att det senaste året lägga
e till en stor förändring i stadens
karaktär. Det är främlingsström-
Som vållat detta, spillrorna från
stora skeppsbrottet, som flutit i

våra kuster och med dem allt

jäkt och all den oro, som följa de
iimande elementen. Omsättningen
penningar, förvärvsbegäret och spe-
inlationsfebern har satt sin prägel på
moderna Stockholm, och invasio-
har varit till mera skada än gagn.

ilen så finns det bland massan av lyck-
och penningmän en och annan
försynt personlighet, som man

sällan möter i gatuvimlet, men
sätter en viss prägel på sin om-

ig och motverkar den alltmer till-
ide banaliseringen.
av dessa är fru Nico Hambro, som
sitt hem i Bergen och ett värde-

it bibliotek härjat av den stora elds-
i, och nn i sällskap med sin dot-

gästar huvudstaden.
Fru Hambro kan uppdraga många
jämförelser mellan Stockholm och Kri-

ty även där har guldfloden
över, försämrat befolkningen
lika många nya som snart
värden. Det gäller mer än

Bgonsin för dem, som hysa idealer, att
lilla fast vid dem och inte ryckas med
virvel, som redan sugit så många

I botten.
Fru Hambro är sedan oktober månad
let år ordförande i Norske Kvin-
Nationalråd, den befattning, som
r en lång följd av år innehades av

Krog. Vid ett samtal, som frn
bro beviljade oss, berättade hon

fiffigt om detta Nationalråd, som
sitt intresse för svenska röst-

kvinnor. Rådet är nämligen det
^anhållande bandet mellan kvin-
f? olika partifärg, samhällsklass
åskådning, aet rymmer inom sigslags organisationer och förenin

dess bärande tanke är hävdan-Süs-

det av kvinnornas intressen. Man kan
också betrakta den som en kanal, ge¬
nom vilken de olika föreningarna söka
att bära fram sina syften. Norske
Kvinders Nationalråd arbetar fullkom¬
ligt opolitiskt och sätter som sitt mål
att höja kvinnans ställning i stat och
aamhälle. Då rådet företer en sådan
mängd heterogena element, måste na¬
turligtvis ett stort ansvar vila på dess
ordförande och stora krav ställas på
hennes egenskap av organisatör.
Det är också genom sin organisation

Nationalrådet har sin styrka. Det he¬
står av lokalråd i landsorten, till anta¬
let omkring 50, och vart och ett av des¬
sa lokalråd har 2 representanter i Na¬
tionalrådet. Landsmöten hållas vart¬
annat eller vart tredje år, oeh bland
de frågor, som under sista landsmötet
npptogos till behandling, knnna näm¬
nas: Barnmorskornas ställning och ut¬
bildning, Försörjningsplikten mot barn,
Kvinnan i kampen för tillvaron samt
Den husliga utbildningen för flickor ef¬
ter skolåldern. Såsom härav framgår,
är det ungefär samma frågor, vilka för
närvarande äro brännande i Sverige,
inen de norska kvinnorna ha större ut¬
sikt än vi att få sina önskemål beakta¬
de, ty de ha, vad vi ännu sakna, den
politiska rösträtten.

— Men ännu ingen kvinna i stortin¬
get, tillade vi, milt förebrående.
Fru Hambro skakade på huvudet.
— Nej tyvärr, och inte heller någon

utsikt att vi får det, så länge vi har
enmans-valkretsar. Männen kommer
aldrig att samlas kring 1 kvinnlig re¬
presentant. Men ni måste förstå, att
rösträtten i alla fall ger kvinnorna en
helt annan ställning än förr. Nu räk¬
nar man med dem, och det händer inte
sällan att höga vederbörande, om pro¬
position framlagts rörande något lag¬
förslag, som angår kvinnor, sänder den¬
na till Nationalrådet för att låta kvin¬
norna avge sitt betänkande.

— Anser fru Hambro att rösträtten
utövat ett stort inflytande på kvinnor¬
na själva?

— Ja säkert. Naturligtvis finns det
ännu de, som är likgiltiga, framåtskri¬
dandet går tyvärr så långsamt, men på
det hela taget anser jag, att kvinnornas
ansvar växt med rättigheterna. De var
ju ganska oförberedda, när de fick röst¬
rätt, men Nationalrådet fungerade och
hjälpte dem ntåt till rätta, med det
rent mekaniska arbetet, och inåt sökte

Alla vägar bära till Rom.
Den kontakt vi numera ha med varandra

inskränker sig till en nick på gatan och
högst sällan något sammanträffande, ännu
mindre tankeutbyte, men vid varje möte
står alltid i blixtbelysning för mig de lyck¬
liga dagar, då vi som goda lekkamrater
tumlade om i en härlig gammal trädgård
och på en dit hörande grön äng, som för
minnet står i ständig sommarfägring. Se¬
dan skildes våra vägar, och hennes gick täm,
ligen jämn i det gamla konservativa hem¬
mets hägn, där åsikterna om kvinnans be¬
stämmelse voro rotade i två gamla Östgöta-,
bonde- och prästsläkter. Så mycken avvikel¬
se tilläts dock, att hon — under väntan på
giftermålet — fick söka sig in i ett sta¬
tens verk, och hennes avlöning blev sedan
ett icke föraktat plus i familjens hushålls¬
kassa.
Det gick som i sagån, han kom i rättan

tid, och hon steg i sitt lugna tempo in över
tröskeln till det nya hemmet, där hennes
nedärvda livsåskådning väl stämde överens
med makens, den rättrogne ämbetsmannens.
En sak stod dock klar för henne, hon tål¬

de ingen inblandning i de husliga angelä¬
genheterna, och hennes vilja respekterades
av vederbörande, då det aldrig skulle fal¬
lit henne in att ens av nyfikenhet intressera
sig för vare sig hans arbetsområde eller
för de förtroendeuppdrag, som ganska rik¬
ligt tilldelades honörn.
En gång vågade jag mig verkligen fram

med en liten häntydning om rösträttsfrå¬
gans betydelse, men fann — som jag förmo¬
dat — en fullfjädrad anti, som stod orubb¬
lig till och med inför argumentet att hon
som mor hade förpliktelser härvidlag. Hon
var således hopplös.

det genom upplysning väcka det slum¬
rande, sociala samvetet. Vi söker även
framhålla, att det är ett oerhört an¬
svar kvinnorna påtar sig genom att stå
som passiva åskådare, oeh oftast lyst¬
rar de till oss. Men mer upplysning be¬
hövs, och till upplysning behövs pen¬
gar.
Detta sista med en sorgmodigt humo¬

ristisk blick, vars uttryck vi väl för¬
stå att tolka. I vilken rörelse gör sig
inte bristen på penningmedel kännbar?
Men till en del knnna de ersättas med
det personliga inflytandet, och de, som
komma inom fru Nico Hamhros blida,
men ändå fasta kvinnlighets inflytande,
knnna inte undgå att få en stark väc¬
kelse till socialt ansvar och sociala för¬
pliktelser. G. H. E

I iif fut nnuMMin umtun

FÖRORDA/ AV LÄKARE
e/3Vid allmän s\?agbvtr,
r>sr\?^si tet, överansträng¬
ning och sömnlösbot.<ov©
SALJES ENDAST ! APOTEK
A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG.

För några dagar sedan träffades vi helt
oförmodat hos en gemensam ungdomsvän
— en rösträttskvinna. Vi hade alla tre den
dagen deklarerat vårt mjöl- och brödförråd
och jag frågade, mera för att säga något än
av intresse: hur mycket deklarerade du för,
Eva?

Till min förvåning var hennes indolens
som bortblåst och det kom en riktig svada,
med äkta harm i tonen.
— Jag? Jag fick ju inte deklarera! Och än¬
då hade jag verkligen satt mig in i frågan
oeh visste precis dess innebörd, och så, när
jag väl fyllt i deklarationsblanketten, så
ropar Ivar — Eva du skriver väl inte un¬

der? — Jo, naturligtvis, varför inte? — Kära
barn, du är ju inte myndig, vet du ej att
jag är din målsman?

— Inte myndig, inflikade jag misstroget,
och hon gick genast i fällan.

— Nej, kan du tänka dig, och därför gäll¬
de ej mitt namn, utan det skulle vara Ivars,
— han som aldrig varit med sin fot i vårt
skafferi och som det inte alls ligger för att
gå och snoka i mjölpåsar.
Min ton var nu en annan.
— Eva lilla, det är ju så dn tycker det

skall vara — du anser ju, att allting är så
innerligen väl beställt, att du inte kan för¬
stå vad "folk bråkar för" — och du tycker
ju, att vi kvinnor icke höra få rösträtt.
Jo du, nu tycker jag det!

Dur.

Anna Lindhagen
blev vid Stockholms stadsfullmäktiges
senaste sammanträde föremål för en

hjärtlig hyllning och begåvades med
en stor bukett röda rosor.

1100-årsminnet av Anna
Maria Lenngren.

Den 8 mars 1917.

tivu , Sammalt hem på landet,1 dades på 1830-talet och som nu

äta i, ^ se(^an en generation till-
I ar husmoderns boksamling fal-
L?a -der. Hon var i livstidene n^anga, som av omständighe-er an av böjelse kommit att ly-fl bekanta maningen: "Och skall
5;a iL?» t? kort' att såsen e-i må
ii?en v, ' Den rena förströelseläs-
till dessa böcker inskränker

att h Mm? t ymer> men den ena är
-in-' W till"w srens Skaldeförsök,

ettS i uPPiagan, utgiven 1846
är av von Dosenstein.
iå ian_0f ,sd att i de flesta gamla

(o varit ar dliterat än husmo-
^rPTi Vf0gi agde hon Anna Maria

LLand, Sina få e^na böcker.
stan- a detta till 100-årsmin-

'dulla ^Paffs död i dessa den
S u 0ilmsvårens första da-

?^r ofta i, !msvår, som vi blott
£lla Maria t edning att hälsa med
I henngrens egna ord:

^bej^aVl^-- idu biuva vår!...* kvader ej, jag endast dig
^ beskriver.
W T-nr ~~ .77aS röjs av tecken utan

tal,

Den socialdemokratiska kvinnodagen
kommer att avhållas i Sverige sönda¬
gen den 1 april och det ämne, som före¬
ligger till behandling är kvinnornas
rösträttsfråga.

Av snuvans gångharhet, av febrarna
och Aussen;

Av vandrarns bryderi på gatan i sitt
val

Emellan högarna och pussen."

Få svenska författare ha som Anna
Maria Lenngren blivit folkets egen¬
dom, få ha också som hon förstått att
träffa "tonen egentlig för koja och
slott". Hon som i livstiden satte som
sin högsta ära, att det kunde sägas om
henne, att hon var nästan aldrig borta,
och som aldrig ville tillåta att hennes
skaldeförsök samlades och utgåvos i
en volym, har efter döden gått till alla
svenska hem och med sin sunda klok¬
het, sitt fina vett — för att tala med
hennes egen tid — varit en vän oeh en
tröst för sina systrar, då de mången
gång nästan dignade under hushålls¬
omsorger och barnuppfostrans många
besvär. Man lät sig snart nog överty¬
gas genom fru Lenngrens lättflytande,
lekande vers, att denna värld, trots al¬
la mödor och sorger är ändå den allra
bästa värld man äger.
"Den är, vad den beständigt var,
Bebodd av kloka och av dårar;
Och, noga överlagt, den har
Mer rätt till löje, än till tårar."
Så säger Anna Maria Lenngren till

Betti, och hennes glada levnadsvishet
har insupits av generationer kvinnor.
Den olycksaliga Betti! hade vi så

när sagt. Hur ha välvisa herrar kritici

av olika tidsåldrar kunnat med hela
sitt lärda allvars pondus uppställa
"Några råd till min k. dotter", såsom
fru Lenngrens trosbekännelse? Än i
dag finns det gott om folk, färdiga att
gå ed på, att de ryktbara råden inne¬
hålla kvintessensen av vår berömda
skaldinnas världsuppfattning. Och det¬
ta i samma andetag, som man prisar
fru Lenngrens fina satir, den skarpsli¬
pade, träffsäkra udden i hennes vers.
Har man då alldeles glömt, att det fanns
en nära släktskap mellan den unga
Anna Maria Malmstedt, som skrev Te¬
konseljen, och kommerserådinnan Lenn¬
gren, som hl. a. i Testamentet ger ett
recept på hnr man lättast skall vinna
framgång i denna snöda värld? I detta
sistnämnda skaldestycke säger den dö¬
ende fadern till sin son:

"Du har ett gott förstånd, ett fint och
och odelat vett,

Men, av vad jag i världen sett,
Plär slikt sin ägare ej göda;
Du vore dömd, min son, till torftighet

och möda,

Om himlen i min makt ej lämnat
Att mildra ödets hårda dom.
Tag mot min hela egendom."
Och då sonen förvånad frågar, var¬

för hans bror skall berövas sin arvs¬
rätt, svarar fadern:
"Din bror är född att göra lycka:
Han är en narr. — Farväl! — nog kom¬

mer Lucas fort."

Kellgren hade ju också sjungit: Min
käre gosse, bliv ett spån, ett nöt, en
dummerjöns, ett fån, så går dig allting
väl i händer!
Varför skulle icke de världsvisa ma¬

ximerna i Några råd till min k. dotter
vara av samma art; fast något mildra¬
de i formen eftersom de riktades till
en medlem av "könet", som de här ovan
citerade? Men det är blandningen av
verkligt efterföljansvärda råd och des¬
sa, som skaldinnan synes ha kastat ner
på papperet par dépit, som gjort Betti
till ett evangelium för reaktionen mot
kvinnobildning. Anna Maria Lenngren
dolde sitt satiriska småleende så väl,
då hon skrev detta skaldestycke, att den
berömda lyran under hennes sybord
icke kunde varit mera omsorgsfullt
gömd. Men aldrig hade hon väl önskat,
om hon själv lagt handen vid sina sam¬
lade verks utgivning, att råden till Bet¬
ti skulle placerats först bland poemen,
så att detta stycke fick ange tonen. Men
om Några råd till min k. dotter också
givit fienderna till kvinnornas bildning
några vapen i hand, så har Anna Ma¬
ria Lenngren själv genom sitt liv oeh
sin diktning betytt så oändligt mycket
för uppskattningen av kvinnornas be¬
gåvning, av deras plats i samhället, att
allt annat plånas ut. Det sällsynt le¬
vande och friska i hennes dikt uppskat¬
ta vi i lika hög grad som hennes sam¬
tida.

Eth. K.



KOSTRÄTT FÖR KVINNOR

Ur pressen.
Den blivande rösträttsdebatten bör¬

jar redan — innan partimotionerna än¬
nu hunnit komma på kamrarnas bord
— att kasta sin skugga framför sig.
Så skriver under rubriken Medborgar¬
rätt i sitt nummer för 15 mars

Frisinnad ungdom:
För varje människa, som tänker sunt

(eller något så när sunt), är det fullkom¬
ligt avvita, att mer än hälften av vårt lands
vuxna befolkning skall sakna den elemen¬
täraste politiska befogenhet. Och därtill
just den i eminent mening mest samhälls¬
bevarande delen! Varför? Statistiska cen¬

tralbyråns chef, själv utpräglad högerman,
förklarar i sin utredning 1912, att "de san¬
nolika verkningarna i politiskt asveende av
kvinnornas rösträtt måste betraktas såsom
ett minimum". Dess större skäl är det då
att ofördröjligen skipa den enkla rättvisan.
Landet behöver verkligen kvinnornas insats
i det politiska livet. Visserligen väntar in¬
gen, att denna skall giva några epokgöran¬
de direkta resultat — vi ha blivit så skep¬
tiska sedan 1914 — ehuru deras inflytande
på de humanitära och sociala frågornas
behandling borde kunna bli rätt så bety¬
dande. Men kunde de åvägabringa någon
utjämning och förmjukning i det alltmer
förhärjande partisplitet, så låge däri en
oskattbar vinst.

På försommaren 1911 skrev högerns hu¬
vudorgan, Stockholms Dagblad, att kvinnor¬
na icke borde få rösträtt, förrän de hade
makt att taga den. I Sveriges riksdag äro
nu de i flertal, som vilja giva rösträttsfrå¬
gan en slutlig lösning. Den måste lösas nu,
omedelbart och i ett sammanhang, tekniskt
med hänsyn till de stundande nyvalen, enär
den eljest förhalas minst tre år, reellt med
hänsyn till Sveriges behov av alla natio¬
nella resursers tillvaratagande. I denna
stund har flertalet i Sveriges riksdag makt
till en sådan handling.

I samma ämne skriver Julia Ström-
Olsson under rubriken Den icke ut¬
sträckta handen... i

Social-Demokraten:
Det är en tid full av bekymmer och svå¬

righeter för alla, och det har också i såväl
den "nationella samlingens" som. i de egna
intressenas namn vädjats till alla om stöd
och uppoffring — och i synnerhet till kvin¬
norna. Ty det ges verkligen situationer i
livet, då vi slippa stå utanför! Nåväl, alla
ha följt parollen — man gör sin plikt. Ty
man trodde, att den politik, som fördes, "var
svensk och ingenting annat än svensk".
Och i känslan av att verkligen betyda nå¬
got, icke bara i att som svensk försaka,
offra och bära de yttersta svårigheter utan
också som den ena hälften av den svenska

statskroppen, vågade kvinnorna hoppas,
att nu, i enighetens, rättens och den natio¬
nella samlingens namn, skulle ändå för¬
slag till lösning av kvinnornas politiska
rösträtt komma fram som kunglig proposi¬
tion på riksdagens bord. Detta bevis på för¬
troende och äntligt erkännande av princi¬
pens riktighet låg det så att säga i rege¬

ringens hand att ge, men — handen blev
aldrig utsträckt! Viljan till rättvisa sak¬
nades.

Nu går frågan, genom respektive parti¬
fraktioner, direkt till riksdagen, till vilken
de svenska kvinnorna ännu en gång ha att
vända sig med sin vädjan om allmän och
lika politisk rösträtt på samma villkor som
för svenska män. Men egentligen är det
till högern i Första kammaren, som denna
vädjan bör gå, ty där är makten, segern och
ansvaret! Ansvaret, ja — skola de än en

gång orka hära ansvaret för att stjälpa
kvinnornas rättmätiga krav? Det är sista
riksdagen i perioden; löses icke frågan nu,

dröjer det sex år, innan den kan vara löst.
Det är bittert att tänka, att det inte längre
kan bero på okunnighet och fördom, om den
nu faller, utan på intressen. Men det ges
dock en gång en gräns för allt, och för den
makt, som regerar utan att känna denna
gräns, ges det icke i längden livsluft.

Den tyska kvinnan i den stegrade kampen för tillvaron.
Tyskland har antagligen varit det

land, där de råmärken, som inhägnat
mäns och kvinnors skilda arbetsområ¬
den, varit tydligast uppdragna. Med
den ordning och precision, som ut¬
märkt den tyska regimen, har man även
trott sig kunna uppdela människorna
och anvisa dem deras bestämda fack.
Det var då helt naturligt, att mannen
blev den bestämmande utåt och att hem¬
met och dess gärningar föll på kvin¬
nans lott. Genomsnittskvinnan har
också nöjt sig med den schackruta, där
hon blivit placerad och har endast i
sällsynta fall visat tendenser att över¬
skrida det av tradition och sedvänjor
inhägnade området. Men inte ens i
Tyskland har det gått att upprita män¬
niskors livslinjer efter linjal. Kriget
kullkastade alla teorier om mäns och
kvinnors arbete, och den hårda nöd¬
vändigheten omskapade med ett slag
den allmänna opinionen.
Därför stå vi nu inför det märkliga

sakförhållandet, att intet av de krig¬
förande länderna har att uppvisa ett
så starkt uppsving i fråga om kvinno¬
arbetet som just Tyskland. Härtill bi¬
drar naturligtvis att Tyskland, omgivet
som det är av fientliga makter, har
större svårighet än de andra krigföran¬
de att importera främmande arbets¬
kraft. Kvinnorna ha ryckt in på alla
områden, och samma erkännande, som
från Englands och Frankrikes ledande
män givits åt deras respektive länders
kvinnor, har även kommit Tysklands
kvinnor till del. Det är tack vare dem
statsmaskineriet fungerar, arméerna
förses med ammunition och folket med
bröd. Anmärkningsvärt är att på det
enda området, där man före kriget tole¬
rerat den kvinnliga industriarbetaren,
nämligen i textil- och konfektionsbran¬
schen, är en minskning av kvinnoarbe¬
tet märkbart, medan de områden, som
endast varit männen förbehållna, förete
en oerhörd ökning. Detta har sin orsak
i att de nämnda arbetsgrenarna för
närvarande ligga nere, och till de öv¬
riga områdena strömmar kvinnokraf¬
ten, i den mån den ekonomiska situatio¬
nen fordrar deras ingripande. Alla
hänsyn till vad som är lämpligt för
kvinnor äro som bortblåsta.
Tysklands officiella organ för sta¬

tistiska uppgifter, Das Reichsarbeits¬
blatt, lämnar en del siffror, belysande
för kvinnoarbetet, som äro av stort in¬
tresse. Redan under fredstid var en

stor del kvinnokraft bunden vid jord¬
bruket, men sedan juli 1916 har anta¬
let kvinnliga arbetare på detta område
stigit med tre femtedelar. Kvinnan
bakom plogen är en bild, som alltid
skall bevaras i tacksamt minne, och det
är inte bara den redan odlade jorden,
som kvinnorna tagit i sitt hägn. Ny
mark har brutits och beretts för nya
skördar. I metall- och maskinindustrin
äro 140,000 kvinnor anställda, och även
inom byggnadsverksamheten är att no¬
tera ett stort tillskott. I städerna tjänst¬
göra kvinnor i stor utsträckning som

brevbärare, chaufförer, gatsopare och
spårvagnskonduktörer, och inom järn¬
vägarna ha de stigit till höga poster,
som deras duglighet gjort dem skic¬
kade till. Redan hösten 1915 tjänstgjor¬
de 13,954 kvinnor vid spårvägarna, en
siffra, som säkert har ökats i avsevärd
grad. En främling får också ett syn¬
nerligen gott intryck av kvinnors rå¬
dighet och sinnesnärvaro, när han på
Berlins mest trafikerade gator kan få
se dem styra sina stora lastautomobi-
ler.

Kvinnans betydelse har gjort sig
särskilt märkbar på ett alldeles nytt
område, nämligen den sociala arbeta¬
rens. Hon var fordom en mera privat
företeelse, men sedan andra krigsåret
har det sociala arbetet blivit en insti¬
tution, och där har kvinnans förmåga
kommit till sin rätt. Hon förekommer
i livsmedelsnämnder, som konsulent
inom olika näringsgrenar och i barna¬
vården, ett område, som påkallar den
allra största noggrannhet och sakkän¬
nedom, då den uppväxande generatio¬
nens livsmöjligheter kunna taga skada
av knapp kost och dåliga bostadsför¬
hållanden. Här ha kvinnorna ett myc¬
ket vidsträckt fält för sin verksamhet.
Statens läroverk ha liksom hos oss be¬
varat en stark obenägenhet att släppa
in kvinnor på sitt specifikt manliga
område, men även här har nöden inte
haft någon lag. Lärarna ha måst rycka
in under fanorna, och mot slutet av år
1915 tjänstgjorde icke mindre än 90
kvinnor vid statens läroverk.

Naturligtvis har på alla områden en
underbetalning av kvinnoarbetet gjort
sig gällande, och denna fara ha kvin¬
norna ingalunda varit blinda för. Det
innebure ju en allmän nedpressning av
lönerna, om männen, när de återvände
från kriget, skulle rivalisera med den
lägre betalda kvinnliga arbetskraften.
Frågan var före på den tyska Lands¬
föreningens för kvinnans politiska
rösträtt årsmöte och d:r Altmann-Gott-
heiner framhöll nödvändigheten av att
staten trädde reglerande mellan. Bo¬
temedlet ansågs allmänt vara lika lön
för lika arbete samt en statens arbets-
byrå, som utjämnar skillnaden mellan
tillgång och efterfrågan.
Även efter kriget har ju den manli¬

ga arbetskraften decimerats i så hög
grad att den delvis måste ersättas med
kvinnlig, och Tysklands kvinnor ha er¬

övrat en position, som ganska väsent¬
ligt avlägsnar dem från det hitintills
godkända idealet av en tysk Hausmut¬
ter. Det vidgade arbetsområdet har
skärpt deras blick för kvinnans socia¬
la betydelse, hennes samhällsmoderlig-
het, och när de kommit till insikt om

nödvändigheten av sådana reformer,
som skydda kvinnor och barn, måste
de även omfatta förutsättningen för
dessa reformers tillkomst — lika röst¬
rätt och valbarhet för alla landets med¬
borgare.

Gurli Hertzman-Ericson.

Vem vill hjälpa till?
Från vår kalenders redaktör ha vi

mottagit ett brev, av vars innehåll vi
göra ett litet utdrag: "I mitt för¬
var finnes en stor — mycket stor —

packlåda med överblivna exemplar av
Kvinnornas kalender 1917, och det svi¬
der på en liten punkt i upphovets bröst
var gång hon betraktar den. Det finns
ju visserligen en utväg: eldbegängelse,
men det behövs mera mod än mitt för
att bränna 'rösträttskronor', i all syn¬
nerhet som jag har gott om olikvide¬
rade räkningar."
Vi hoppas att denna maning inte

skäll vara förgäves. "Om blott varje
förening ville göra en liten ansträng¬
ning till och köpa 2 å 3 exemplar, skul¬
le företaget vara räddat, förlust uteslu-

En av Englands största banker, London
City & Midland Bank, har anställt en kvin¬
na som direktör för en filial i ett landsorts¬
distrikt. Enligt förljudande ämnar banken
fortsätta på denna väg, och 30 till 40 kvin¬
nor hålla för närvarande på att utbildas
för överordnade bankposter.

Ärkebiskopen av Canterbury, har låtit
kungöra, att en kommitté av biskopar och
klerikala skall avge ett betänkande om

kvinnans ställning inom kyrkan.

ten och kanske en liten sparpenning
vunnen", skriver fröken Öijer vidare.
Till detta resultat måste vi alla med¬
verka.

Till frågan om de ensamma
lärarinnorna.

En liten vidräkning med dem själva

etet

Man hör alltemellan män, som hysa '
tresse och sympati för vår sak. kla»a
kvinnornas alltför stora menlöshet v"
eller mindre finns den nog hos de all!flesta av oss och torde ibland stå i samba
med egenskaper, som böra kallas dygderfrihet från övertro på vår egen förträfflig
het, alltså självkritik, och insikt om hu
alltför litet vi ännu fått den stora "
av kvinnorna med oss i samhä
Men vi få inte ge denna självkritik alltför
stort utrymme, om vi vilja uträtta något
och vi behöva se till, var menlösheten hän'
ger samman med mindre goda
såsom feghet och osjälvständighet.
Synnerligen påfallande har åtminstone

undertecknad funnit omskrivna
hos våra lärarinnor i folk- oeh
all synnerhet de sistnämnda, som ju också
utgöra majoriteten ,av de "ensamma lära¬
rinnorna". Den visar sig bl. a. vid valen
av lärarkårens representanter i
Hur många sådana i landet äro
kvinnor, och dock äro väl i alla lärarkårer
kvinnorna i stor majoritet. Mycket möj¬
ligt att en manlig lärare gör kåren större
nytta just genom sin mindre beskedlighet
och respekt för skolrådet, vars ordförande
i regeln i långt högre grad har de kvinn¬
liga lärarne under sina händer. Men nog
borde dessa kvinnliga majoriteter ha så
pass mycken självkänsla (och sammanhåll¬
ning!), att de åtminstone valde en kvinna
till suppleant! Inte ens det tycks ofta vara

fallet.

Särskilt "de ensamboende" ha i flera år
givit undertecknad anledning till stor för¬
undran. Två gånger ha i den lantkonranin,
som ligger mig närmast, inbrott vid mindre
folkskolor förekommit på de senaste åren,
I ena fallet — inbrott med stöld under lära¬
rinnans bortovaro — hade hon verkligen
modet att själv anhålla hos skolrådet om
fönsterluckor m. m. I det andra fallet före¬
låg inbrott i tydligt, t. o. m. uttalat, våld¬
täktssyfte, varvid lärarinnan på ett nästan
underbart sätt lyckades undkomma till när¬
maste gård. Denna gång hunno lyckligt¬
vis vittnen till platsen, och skurken fleh
några månaders fängelse. När tiden för
hans frigivning nalkades, satt där emeller¬
tid. den unga lärarinnan lika oskyddad och
kunde ej förmås att själv föra sin talan
hos skolrådet. Hon hade förut muntligt ta¬
lat vid båda prästerna utan verkan, nu ville
hon inte "be" mera. Undertecknad lycka¬
des emellertid utan all svårighet få skol¬
rådsledamöter att lägga fram saken (var¬
för kan de aldrig säga ifrån något 6jälva<
var ett av svaren jag fick); den mötte na¬
turligtvis intet som helst motstånd, inner-
luckor för fönstren, bommar för dörrarna
och telefon till närmaste gård sattes npp
och medförde en betydligt ökad trygghc'5
känsla för lärarinnan. Jag säger: mö e
naturligtvis intet motstånd, ty det lär w
ändå inte finnas något skolråd i landet, so
anser sig kunna neka skyddsåtgärder, a
inbrott redan förekommit. Man bor e vi
serligen av dessa arbetsgivare kunna va
ta så mycken ansvarskänsla och oms
om sin personal, att de självmant or n
dessa förhållanden utan att invänta »»
ten. Efter allt som hänt borde väl reda
utan alla kungliga skrivelser inte finn
enda ensam skola i landet utan sT
ordningar. Men vi få räkna me
denvarande förhållanden, med esii .
uteslutande av män sammansatta ^
och jag återkommer därför ti ' _

borde kunna fordra av lärartnno
I den omskrivna socknen finnas la
som hellre än att begära dessa s ^
ningar, som de dock böra inse, a
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få i'ör sitt yrke. Är inte dei ett
v, som vi kvinnor borde samla oss

de som ge en så stor del av Sveriges
all den undervisning de få i livet,

gje åtminstone inte lia under 2 års egen
över folkskolan? Kanske kunde

tänka sig längre kurser som utbild-
för platser vid dessa mindre folksko¬

lan som kan behövas för enbart småsko-
givetvis de förra då med betydligt
löner som följd. Nu märker jag, att

g kommer vid sidan om vad som var av-
1 denna artikel, men det må för¬

lis mig med tanke på sakens stora vikt.
lita är väl ändå en kvinnofråga så bety-

, att den borde grundligt genomdis¬
as av oss! Finns det månne några i

k allmännas tjänst anställda, så orättfär*-
tft behandlade som dessa lärarinnor? In-

v alla föreslagna skyddsåtgärder kan
igtvis någonsin bli fullt effektiv. En¬
get ut till full rättvisa är väl att för-
i lönerna, varigenom de ensligaste

'itserna kanske kunde besättas av man-

lärare, eller åtminstone innehavaren få
ii att ha någon person hos sig. Huru som
É stå vi inför en ekonomisk fråga oeli,

naturligtvis medges, en a.v ytterst
iost art.
ila mening mod dessa rader var nu från
■tan inte alls att komma in på, hur våra
J skolfrågor skulle ordnas för framti-
Den var endast att rikta en enkel bön
lärarinnorna själva! Tag på Er litet
'«självansvar! Tänk litet mera över de

hållanden, under vilka Ni leva oeli
att dra ut konsekvenserna ur dem!

ä'äct inte så, att vi kvinnor på alla möj¬
li områden måste arbeta under trycket

färdiga förhållanden och att det
att så förbli, ända tills vi bli myn-

j# medborgare med inflytande på lag-
Men till den dagen kommer,

åt, alla, att göra det bästa
av de nuvarande förhållandena!
® fria från all obefogad feghet —

behöva vi minsann lite var rikta
- skapa mera sammanhållning
vinnorna för att bättre tillvarataga

^intressen, bättre utnyttja den smula
Tl redan nu ha i den kommunala röst-
' °ch särskilt arbeta för, att intet

fall'1 ^au<^ få vara utan minst en;J" medlem (med mod och talför-
ch kunna vi inte göra allt detta i

^^tillförsikten, att vi arbeta inte!rt;ti1',Vara c"na intressen utan för hela"

s bästa?

M. F.

Sinnliga seminarierektorer.
•"«na'1 d<ia 24 mars överlämnades till
fander fö^i IU'0I)0S^on med förslag till
"till r, v*Duas utnämning och befor-

V*d kvinnligt folkskolese-
5äk wjn fft förslaget kan infödd
bMnärnn113' S°m uppfy^er stadgade vill-
fanligt n,6"61' förordnas till rektor vid
H 8oa°" (Siv0*e8eminarium, dock att
fas ar„.gift' ma utnämnas eller för-
^ framet"!', Ö.0t fal1 att regeringen på
;fal$e ]jT- a 1Pn8' sådant medgiver. I
^ På _n lg rektor träder i gifte, an-
itibeMllaseeeri!lgens Prövning, om hon

de i-1 ^.ansfeu. Kvinnlig rektor
adjUn°i!!.6!Ör!naner' som tillkomma

'"^tad eiw / lönegraden, jämte
:%^rstil a yre8ersättai^ sa^t dess-31 manii«Se, enligt samma grunderlS rektor,

Alb.ij E. K. P. R. hade söndagen den 25
februari inför en fulltalig publik offentligt
möte, varvid fröken Emma Aulin höll ett
Birgittaföredrag, illustrerat med skiopti-
konbilder. Den 28 februari höll föreningen
sitt årsmöte med samkväm i ordförandens
hem. Val av styrelse och styrelsesupplean¬
ter samt revisorer förrättades. Den förut¬
varande styrelsen omvaldes, men en styrel¬
semedlem avsade sig, varför ett komplette¬
ringsval företogs och nyvaldes en supple¬
ant, Ny kommitté tillsattes för att samla
prenumeranter på tidningen.
Bodens F. K. P. B. anordnade den 29 fe¬

bruari i Teaterbiografens lokal en teatera.f-
ton till stärkande av föreningens kassa.
Trots det utpräglat mäskulina samhällets
svårarbetade jordmån oeli likgiltighet för
rösträttssaken lyckades föreningsmedlem¬
mar genom energisk agitation skaffa nästan
fullsatt salong. Utom musik och sång fram¬
fördes tvenne teaterpjäser, av vilka särskilt
Samma don spelades med känsla oeli över¬
tygelse. Til! fröken Betty Strandberg, som

talangfullt deltog i bägge pjäserna och bar
största arbetsbördan, bringas härmed av

föreningen ett hjärtligt tack.
Borlänge-St. Tuna F. K. P. R. hade sitt

ordinarie möte tisdagen den 20 februari. De
närvarande hälsades välkomna av ordföran¬
den, fröken Signe Fridholm, som därpå före¬
drog protokollet från föregående möte och
redogjorde för centralstyrelsemötet i Stock¬
holm. Efter mötet vidtog samkväm.
Degerfors F. K. P. R. hade den 8 februari

anordnat föredrag av fru Elisabeth Waern-
Bugge om Krigets lärdomar för freden.
Föredraget var talrikt besökt och väckte
synbarligen stort intresse.
Eskilstuna F. K. P. R. höll den 21 fe¬

bruari sitt årsmöte. Sedan ordföranden häl¬
sat de närvarande välkomna samt års- och
revisionsberättelser föredragits oeli god¬
känts, förrättades val. Därvid omvaldes till
ordförande fröken Ingrid Hallman, sekre¬
terare fru Gulli Vestlund, vice sekreterare
fröken Hilma Nordlund, kassaförvaltare
fröken Hilda Holm. Till vice ordförande
valdes fru Märta Hellström i stället för fru
Nanny Grenander, som av hälsoskäl undan¬
bett sig återval. Suppleanter blevo fruar¬
na Nanny Grenander och Ida Adamsson
samt fröken Selma Ekström. Till revisorer
utsågos fröknarna Elin Hägg och Hanna
Facht och till deras suppleanter fröknarna
Dora Ahlmann och Ragnhild Schmidt, För¬
eningen beslöt att under det nya verksam¬
hetsåret återupptaga sina läs- och arbets-
aftnar, som under det gångna året rönt liv¬
lig tillslutning. Till föreningsmedlemmar¬
na riktades en kraftig uppmaning att ener¬
giskt arbeta för att skaffa nya medlemmar
i F. K. P. R. Ordföranden lämnade så en ut¬
förlig och intressant redogörelse för cen¬
tral styrelsemötet. Föreningen hade glädjen
att såsom sin gäst se fru Augusta Tönning,
som i ett livligt och medryckande föredrag
över ämnet Kvinnorna och det sociala ar¬

betet påvisade kvinnornas oumbärlighet i
samhällsarbetet. Mötet avslöts med ett en¬

kelt samkväm, under vilket förekom sång av
fröken Rut Domellöv.
Falkenbergs F. K. P. R. anordnade ett

möte måndagen den 12 februari. Ordföran¬
den redogjorde med några ord för rösträtts¬
frågans läge ute i världen samt påpekade
att den alltjämt gör nya landvinningar.
Styrelse- och revisionsberättelse föredrogos
och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelse
för det nya arbetsåret valdes fröknarna
Märta Jung, Anna Trägårdli, Ester Anders¬
son, Clara Erlandson, fruarna Jisca Jacob¬
son, Matilda Möller, Josefine Carlson oeli
fröken Ellen Nilsson. Revisorer blevo frök¬
narna Elsa Thune och Sanna Blåberg med
fru Alma Johansson och Elna Thylén som

suppleanter. Under hösten 1917 kommer den
Bergman-Österbergska kommittén att an¬
ordna samhällskurser i staden. Efter för¬
handlingarna följde samkväm, varvid före¬
kom musik samt uppläsning av Ellen Key's
Inför tredje krigsåret. Vid konstituerande
sammanträde med styrelsen valdes fru Jis¬
ca Jacobson till ordförande, fru Joseftne
Carlson vice ordförande, fröken Ester An¬
dersson sekreterare, fröken Tekla Fältström
kassör och fröken Ellen Nilsson vice sekre¬
terare och pressombud.
Falu F. K. P. R, och Vita bandet liade till

den 23 februari gemensamt inbjudit fröken
Emma Aulin att på genomresa till Ånger¬
manland hålla ett kombinerat rösträtts- och
Vitabandsföredrag, vartill de fyra partipo¬
litiska föreningarna i staden voro inbjud¬
na. De moderata förekommo ytterst spar¬
samt bland den tacksamma publiken. I sitt

bälsningsanförande framhöll fröken V.
Öländer nödvändigbeten för kvinnorna att
oberoende av partiståndpunkt strida för
skydd åt hemmen och de värnlösa i sam¬
hället. Under det samkväm, som efter före¬
draget var anordnat å pensionat Eissel,
framfördes föreningarnas tack till fröken
Aulin för det gedigna föredraget av den
nyvalda ordföranden i Vita bandet, fru In¬
geborg Ihrfelt. Anslående sång utfördes av-
fru Ruth Hellsten. F. K. P. R. hade tidi¬
gare på aftonen haft sammanträde, varvid
styrelsen erhöll ansvarsfrihet för 1916 och
val av ombud i Länsförbundet enligt de nya
stadgarna företogs. Ordföranden redogjor¬
de för eentralstyrelsemötct.
Flens F. K. P. R. hade onsdagen den 14

februari sitt årsmöte å Järnvägshotellet.
Protokoll från föregående möte samt räken¬
skaperna för året föredrogos och lades med
godkännande till handlingarna. Av redo¬
görelsen för föreningens verksamhet fram¬
gick, att under året hållits två ordinarie
möten, ett samkväm, fem styrelsesam¬
manträden samt två offentliga möten. Vid
det offentliga mötet den 11 februari 1916
talade fru Anna Wicksell Om ingåen¬
de och upplösning av äktenskap enligt den
nya lagstiftningen. " Vid val av styrelse
ställde föreningens mångåriga ordförande,
fröken Lovisa Tliorén, sin plats till dispo¬
sition. Den nya styrelsen erhöll följande
sammansättning: ordförande fru Marie Pe-
gelow, sekreterare och kassör fröken Hildur
Thingwall, övriga funktionärer: fru Augu¬
sta Lundin samt fröknarna Ida Jonasson
och Sofia Nordqvist, Revisorerna från före¬
gående år, fröken Elin Karlsson och bok¬
handlare Albert Vallin, omvaldes. Full och
tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen
för det gångna året. Slutligen lämnade fil.
kand. fru Anna Möller, Sköldinge, en redo¬
görelse från centralstyrelsemötet i Stock¬
holm den 8—9 januari 1917.
Gävle F. K. P. R. hade den 26 januari sitt

ordinarie årsmöte. Fru Anna de Maré-
Svensson hälsade de närvarande välkomna
och riktade några ord till föreningen om
nutidens mest brännande frågor: kvinnorö¬
relsen och fredssträvandena. Sekreteraren
uppläste årsberättelsen. Revisionsberättel¬
sen föredrogs och beviljades styrelsen tack¬
sam och full ansvarsfrihet. Sekreteraren
lämnade en redogörelse för centralstyrelse¬
mötet den 8—9 januari, varefter omedel¬
bart följde uppläsning av ett tjugutal till¬
fällighetsverser av en medlem, benämnda:
"Snapshots från kvinnoriksdagen 1917". Den
versifierade humoresken föredrogs på ett
livaktigt och dramatiskt sätt av fröken
Hanna Löfgren och väckte mycken munter¬
het. Sedan te druckits och "samlingssån¬
gen" sjungits, skildes föreningsmedlemmar¬
na åt under bästa stämning oeli med båg
till fortsatt arbete för det stora målet.
Härnösands F. K. P. R:s årsmöte ägde

rum den 28 februari. Därvid föredrogs års-
och revisionsberättelserna och beviljades
styrelsen decharge. Vid mötet lämnade frö¬
ken Aulin från Jönköping, som f. n. befin¬
ner sig på turné i Ångermanland i och föl¬
en fortsättning av de Bergman-Österbergska
samhällskurserna, en kort redogörelse för
en del av de frågor, som behandlats vid een-

tralstyrelsemötet i Stockholm.
Karlskrona F. K. P. R. hade i medio av

mars årsmöte å högre läroverket för flic¬
kor. Sedan ordföranden med några ord häl¬
sat de närvarande välkomna och påmint om
de framgångar som den kvinnliga rösträtts¬
rörelsen haft ute i världen under det gång¬
na året, redogjorde sekreteraren för före¬
ningens verksamhet, och härvid fäste man

sig särskilt vid den barnbespisning som
föreningen anordnat. Till ordförande om¬
valdes fröken Sigrid Kruse oeli till medlem¬
mar i styrelsen för övrigt fruarna Elisabeth
Tamm och Majken Moberg samt fröknarna
Signe Måhlén och Josefina Kjellberg, till
dessas suppleanter utsågos fröknarna Ger¬
trud Neuendorff och Agda Pettersson. Till
revisorer omvaldes fröknarna Maria Nilsson
och Karin Bseckström och till dessas supp¬
leanter fröknarna Nanny Karlsson och
Ester Johnsson. Därefter föredrogs ett ut¬
talande i anledning av den k. propositionen
angående lagstiftning för barn utom äkten¬
skapet, om vilket uttalande Landsförenin¬
gen för kvinnans politiska rösträtts cen¬
tralstyrelsemöte enat sig. Föreningen in¬
stämde i detta.
Katrineholms F. K. P. R. hade den 22 fe¬

bruari sitt årsmöte. Års- och revisionsbe¬
rättelserna godkändes och i styrelsen om¬
valdes fröken Anna Friek, fru Maria Karls¬
son, fröknarna Mathilda Sjöström och Hilda
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Andersson samt nyvaldes lärarinnan frö¬
ken Hulda Bergman efter fröken Helga
Jeppson, som om någon tid avflyttar från
staden. Till ordförande efter den senare

valdes fröken Friek. Revisorer blevo frök¬
narna Öhström' oeb Hedlund med fröknar¬
na Lindström och Vilhelmsson som supple¬
anter. Föreningens hjälparbete ledes även
i fortsättningen av fröknarna Mathilda Sjö¬
ström oeb Agnes Eriksson, som därvid ned¬
lagt ett träget oeb förtjänstfullt arbete. Un¬
der det gångna åi-et förfärdigades 77 olika
klädespersedlar, utgörande hela kostymer,
kappor, klädningar m. m., som utdelats till
de mest behövande familjerna i staden eller
omnejd. Till den avgående ordföranden,
fröken Jeppson, frambars av fru Maria
Karlsson å föreningens vägnar ett varmt
tack med erinran om hennes goda insats
for föreningens framgång alltifrån dess
startande. Vid mötet redogjorde fröken
Friek för centralstyrelsemötets förhandlin¬
gar oeb fröken Öhström deklamerade Eva
Fröbergs dikt Hur länge? Ett telegram av¬
sändes till fru Ezaline Bobeman, Stock¬
holm, med tack för hennes rösträttsarbete.
Vidare förekom sång m. m.

Linköpings F. K. P. R. höll den 1 mars
sitt årsmöte. I samband med detta hade
föreningen anordnat ett offentligt möte med
föredrag av doktor Anna-Clara Romanus-
Alfvén om lagberedningens förslag till ny
lag angående barn utom äktenskap. En
talrik publik hade mött upp och lyssnade
med spänd uppmärksamhet till det synner¬
ligen intressanta föredraget.
Luleå F. K. P. R. hade den 7 februari ett

rösträttsmöte med ett tankeväckande före¬
drag av fru Elien Vlcugel över ämnet Strä¬
van.

Malungs F. K. P. R. firade sin tredje års¬
fest den 10 februari. Sedan ps. 33 i svenska
psalmboken sjungits, hälsade ordföranden
de talrikt samlade medlemmarna och övri¬
ga inbjudna gäster välkomna. Det av kom-
mitterade vackert utsirade programmet
upptog bland annat sången Klocka ring
fred, sjungen av 3 medlemmar till orgelac¬
kompanjemang av fröken Karin Lizell, samt
uppläsning oeb diskussion. Kaffe med soc¬

ker och bröd saknades ej heller vid denna
trevliga fest. Heder åt kommitterade! Det
hela avslöts med avsjungandet av Vårt
land. Flera nya medlemmar ingingo i för¬
eningen.
Mölnlycke F. K. P. R. liade den 10 mars

sitt årsmöte samt firade på samma gång
årsdagen av sin ettåriga tillvaro. Förenin¬
gens ordförande, fröken V. Lindvall, som
hälsade de närvarande välkomna, höll med
anledning av dagens betydelse ett kortare
anförande. Sedan års- och revisionsberät¬
telsen föredragits, redogjorde fru H. Seve-
rinson för centralstyrelsemötet den 8 och 9
januari. Det av eentralstyrelsemötet beslu¬
tade uttalandet, med anledning av den före¬
stående behandlingen i riksdagen av lag
om barn utom äktenskapet, samt skrivelsen
om skydd för ensligt boende lärarinnor del¬
gavs de närvarande, varvid beslöts, att in¬
stämmande i skrivelserna rörande dessa
båda frågor skulle göras. Ett väl genom¬
tänkt föredrag om Hemmets betydélse och
uppfostran hölls av fröken Ella Nylöv. Vid
det trevliga samkvämet, som därefter vid¬
tog, bjöds på vacker kvartettsång av frn
H. Severinson, fröken E. och hrr O. och S.
Severinson. Pianomusik utfördes av fru
Severinson och fröken E. Nylöf. Rekvisi¬
tioner å Stockholms F. K. P. R:s lilla dyr-
tidskokbok upptogs till ett antal av 25 st.
Hälsningstelegram till föreningens stifta-
rinna, fru Frigga Carlberg, samt till för-
eningeus första ordförande, fru N. Elgeskog
i Karlskoga, avsändes.
Norrahammars F. K. P. R. hade årsmöte

onsdagen den 21 mars. Års- och revisions¬
berättelsen upplästes och godkändes, och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1916
års förvaltning. Vid styrelsevalet omvaldes
till ordförande fru Alma Andersson, övri¬
ga styrelsemedlemmar äro fru Jenny Kvist,
vice ordförande, fru Anna Swahn, sekrete¬
rare, fröken Albertina Karlsson, vice sek¬
reterare, fru Augusta Markusson, kassör.
Suppleanter blevo fru Augusta Engdabl och
fru Emelia Vesterlund. Därefter behandla¬
des cirkulär från V. U. Föreningen beslöt
även enhälligt instämma i centralstyrelsens
uttalande angående lag om barn utom äk¬
tenskapet, samt den av 10 kvinnoföreningar
inlämnade skrivelsen till K. M:t om skydd.
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för ensligt boende lärarinnor. Flera nya
medlemmar ha under året ingått i förenin¬
gen. Till pressombud valdes ordföranden.
Oskarshamns F. K. P. R. hade den 19 fe¬

bruari årsmöte, varvid till ordförande val¬
des fröken Elsa Gabrielsson och till övriga
styrelsemedlemmar fröknarna M. Vretman,
R. Haskel, S. Granér, G. Andersson, E. Hall¬
bäck samt fru A. Lindblad. Suppleanter
blevo fru E. Magnusson och fröken E. Bäck¬
man. Föreningen, som förut räknar ett med¬
lemsantal av 63 personer, erhöll vid årsmö¬
tet 5 nya medlemmar. Efter förhandlingar¬
na följde samkväm. Fröken Sigrid Gra¬
nér, föreningens centralstyrelsemedlem, gav
därvid ett livfullt och synnerligen intres¬
sant referat av årets centralstyrelsemöte,
varjämte hon ock till den avgående ordfö¬
randen, fx-öken Malvina Vretman, som av¬
sagt sig återval, å föreningens vägnar fram¬
bar ett varmt tack för det arbete och in¬
tresse fröken Vretman under sin ordförau-
detid ägnat föreningen. Mycket vacker
musik föredrogs under aftonens lopp av
musiklärarinnan fröken Signe Vikman. För¬
eningen beslöt, att studieaftnar fortfarande
skola anordnas å tid, som för varje gång
särskilt bestämmes.
Stockholms F. K. P. R. hade torsdagen

den 22 mars årsmöte. Efter uppläsandet av
års- och revisionsberättelserna företogs val
av styrelse. Till ordförande omvaldes d:r
Gulli Petrini och till vice ordförande fru
Karin Fjällbäck-Holmgren. Övriga styrelse¬
ledamöter blevo fruarna Ella Billing, Louise
Woods-Beckman, Elisabeth Waern-Bugge,
Alma Faustman, Carola Sahl v. Koch, frök¬
narna Gertrud af Klintberg och Héléne
Philipson, doktor Alma Sundquist samt
fruarna Hilda Sachs och Gertrud Törnell
med advokat Eva Andéu, fröken Gertie Sö¬
derberg och fröken Annie Boman som supp¬
leanter. Till revisorer valdes docent Eva
Ramstedt och fröken Alfhild Lamm med
fröknarna Agda Hedvall och Ingrid Alex¬
andersson som suppleanter. Vid mötet visa¬
de Landsföreningens ordförande, fröken Sig¬
ne Bergman, illustrationer till rösträttens
historia i en serie skioptikonbilder, varefter
jur. kand. fru Anna Wieksell höll ett intres¬
sant föredrag om Kvinnorösträttens fram¬
marsch i England. Mötet var synnerligen
talrikt besökt.
Strängnäs F. K. P. B. hade den 22 febru¬

ari årsmöte i drätselkammarens lokal. Som
främsta företeelsen under det flydda året
framhölls i årsberättelsen det stora som¬

marmötet härstädes, som hos alla deltagare
lämnat det bästa minne. Revisionsberättel¬
sen föredrogs, och ansvarsfrihet beviljades.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 79, vi¬
sande en ökning under året av 16 medlem¬
mar. Vid förrättat styrelseval återvaldes
till ordförande fru Augusta Widebeck, vice
ordförande fru D. Bergman och sekreterare
fröken Ninni Huldt, samt nyvaldes till kas¬
saförvaltare fru Emma Stenbeck efter fru
M. Lindblom som avsagt sig, enär hon kom¬
me att ofta vara borta från hemmet, samt
fröken Emelia Rydberg. Revisorer blevo
fru Göta Liljhagen och fru Signe Nord¬
ström. På förslag av fröken Eva Sack be¬
slöts att ordna en tvådagarskurs i dyrtids-
matlagning vid Benninge under ledning av
fröken Thora Holm. Kursen skulle vara

tillgänglig endast för medlemmar och mot
en avgift av 1 kr. för alla föreläsningarna.
Sölvesborgs F. K. P. R. hade den 24 fe¬

bruari sitt första möte för året, då års- och
revisionsberättelserna föredrogos och an¬

svarsfrihet beviljades. Vid mötet höll för¬
eningens sekreterare, fröken Anna Jönsson,
föredrag samt gav en skildring av 1917 års
centralstyrelsemöte. Efter mötet vidtog
samkväm, då sång och musik utfördes.

Stöd arbetet för kvinnans politiska röst¬
rätt genom att ingå som medlem i när¬
maste rösträttsförening och genom att pre-
numerera på Rösträtt för Kvinnor.

HOTELL VICTORIA
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fru Oreta Schubert.
Post- o. Telepfadr. HOTELL VICTORIA. Riks 53. Ulm. 66 57.

ÉttII
LEKSAND.

10:de kursen för ord. elever 1 april—
31 okt. Extra elever på kortare tid.
Prospekt och ref. på begäran.

Lillie Landgren. Märta Philip.

För resande att beaktat
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas.

Det stora opinionsmötet i Göteborg.

Vid F. K. P. R:s i Göteborg årsmöte den
25 november sistlidet år och efter föredrag
av fröken Ingeborg Schager över ämnet:
Vilken insats borde kvinnorna kunna göra
i det offentliga dyrtidsarbetet, beslöt mötet
uppdraga åt F. K. P. R. att gemensamt
med övriga kvinnoorganisationer, som där¬
till kunde befinnas villiga, anordna ett nytt
möte med diskussion i livsmedelsfrågan.
Uppmaning till deltagande utfärdades följ¬
aktligen genast, men av flera skäl kunde
mötet äga rum först den 25 sistlidna febru¬
ari. Inbjudningen var då undertecknad av
14 kvinnoföreningar, och som talare hade
man lyckats förvärva fröken Gertrud Berg¬
ström och fru Elisabeth Wcern-Bugge från
Stockholm.

Att frågan, som skulle behandlas, var av
brännande art märktes granneliga, ty ska¬
rorna, som strömmade till, voro stora, och
en halvtimme före den utsatta tiden var

lokalen fylld till sista plats. Tyvärr kun¬
de man ej förfoga över mer än 500 sittplat¬
ser, men efter hand fylldes gångar och kor¬
ridorer av en ståpublik, som i tre runda
timmar ägnade såväl föredrag som diskus¬
sionsinlägg den mest spända uppmärksam¬
het. Många voro de, som fingo återvända av
brist på utrymme.
Mötet öppnades av fru Frigga Carlberg,

som efter välkomstorden framhöll, huru¬
som kvinnornas röster ej ofta hörts i den
ekonomiska kris vårt folk nu genomlever,
ty kvinnorna äro långmodiga och sträva i
tysthet, men det finnes en gräns bortom vil¬
ken tystnaden blir brottslig, och den är
nådd, när barnens och hemmens välfärd stå
på spel. Meningen var ej nu att utlösa be¬
kymren i lönlös klagan, utan att ge ut¬
tryck åt våra önskemål i fråga om de åt¬
gärder, som måste vidtagas för att kunna
möta den ytterligare nödtid, som kan vän¬
tas.
Sedan fru Edit Hedlund-Skantze, på fru

Carlbergs förslag, utsetts till ordförande för
aftonen, redogjorde fröken Gertrud Berg¬
ström i ett belysande anförande, enkelt och
klart för dyrtidens orsaker och de åtgär¬
der, som från offentligt håll gjorts för att
möta desamma.

Fru Wsern-Bugges föredrag var präglat av
en varm medkänsla för dem, som få uthär¬
da det hårdaste trycket av dyrtiden, och
hon framhöll de rättmätiga krav man kan
ställa på ett lands regering, i fråga om de
åtgärder, som måste vidtagas för att till¬
godose ett folks behov under svåra kris¬
tider.

De båda föredragen mottogos med varmt
bifall och under den livliga diskussion som

följde, kastades ett skarpt ljus över den
nuvarande situationen och framkomna de-
daljer, som visade i huru hög grad kvin¬
norna pressas under den hårda dyrtiden.
Som ett gemensamt uttryck för de när¬

varandes önskemål i berörda frågor ant-o-
gos enhälligt följande två resolutioner:

"Kvinnor i Göteborg till ett antal av över
700, samlade till möte i livsmedelsfrågan,
vilja härmed till stadsfullmäktige i Göte¬
borg frambära följande önskemål:

Sommar» och
Vi ntersanatorium

högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hållplats & Halmstad—Bolmens järn
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i lu»n
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rkSn"1'

Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej. ^
Referenser: Samtliga hrr läkare i nalmstad och d.r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt mm«

begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas af INEZ CARLSTRÖM. Postadress Mahult, P.yabeiv ri^
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: «Örnås», Halmstad.

uöquartto
bepröfvade symaskiner

utmärka sig alltid för
tets1'" gång, hållbarhet
märke, och stor hastighet.

Svenskt fabrikat.

Förmånliga afbetalningsvillkor. ^

tjmaj&ltitter

Arvika Vagnfabrik, Ärvikam
Kungl. Hovleverantör.

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 & Kullageraxlar.

att kommunen i samband med livsmedels¬
nämndens understödsverksamhet måtte upp¬

rätta hemkonsulentverksamhet i större om¬

fattning-, inriktad dels på undervisning i
hemmen, dels på offentlig undervisning,
samt anordna en livsmedelsdepå, som till-
lika upplyser om de erhållna varornas till¬
varatagande, användning och betydelse;
att kommunen i största möjliga utsträck¬

ning måtte inrätta folkkök för att bereda
de mindre bemedlade tillfälle till billig och
närande kost;
att mjölkförsäljningen så långt ske kan

och så snart som möjligt omhändertages av-

kommunen, så att oskälig prisstegring före-
kommes;

att lämpligt utsäde för rotfrukts- och
grönsaksodling i koloniträdgårdar och sta¬
den tillhöriga öppna landområden genom
kommunens försorg måtte tillhandahållas
och att en kvinnlig trädgårdskonsulent i
god tid tillsättes;
att flera försäljningsställen anordnas av

livsmedelsnämnden till förekommande av

tidsödande och hälsovådliga köbildningar
och att effektiv kontroll vid försäljningen
utövas;
att kvinnor med praktisk husmoderserfa¬

renhet inväljas i livsmedelsnämnden och
över huvud få tillfälle att deltaga i orga¬

nisationen av kommunens dyrtldshjälp;
att under rådande dyrtid med dess strän¬

ga livsmedelsrestriktioner effektivare in¬
skränkningar göras i fråga om handeln med
vin och öl till förmån för hemmens eko¬
nomi".
Den andra resolutionen, riktad till stats¬

makterna, hade följande lydelse:
"Kvinnor i Göteborg till ett antal av över

700, samlade till möte i livsmedelsfrågan,
vilja härmed till statsmakterna i underdå¬
nighet göra följande framställning:
Enär de missförhållanden, som dyrtiden

framkallar tyngst drabba husmödrarna, på
vilkas ansvar barnens och hemmens väl i
så väsentlig grad vilar, uttala vi en ön¬
skan:
att produktionen av livsmedel på allt

sätt uppmuntras och sträng kontroll på be¬
fintliga tillgångar utövas samt att impor¬
ten av för landets behov oundgängliga fö¬
doämnen och råvaror i möjligaste mån sä¬
kerställes;
att fördelningen ordnas på ändamålsenli¬

gasto sätt med aktgivande på att spekula¬
tion och onödiga mellanhandsvinster omöj¬
liggöras;
att export av nödvändighetsartiklar ut¬

över vad det oundgängligaste varuutbytet
kräver icke måtte tillåtas;
att då till och med brist på brödsäd gör

sig kännbar, brödsäden icke må användas
för malt- och rusdryckshantering; samt

TTfrtl

KVöflhållare
"Perfekt"

Den är

oumbärlig för
varje nng flicka
med anlag för
framåtlutande

Uppgif ålder!
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Kvinnornas rösträttskrav — dyrtids-
hushållningen

är titeln på en liten broschyr, utgiven ar
Stockholms F. K. P. R., till ett pris av H
öre, som vi anbefalla i alla våra 1
åtanke. Den är skriven av fröken
Axelsson under medverkan av fru
och d:r Andrew Alfvén, och den i:
inte bara många välmenta råd in
utan även en hel del recepter, som
av god nytta i de enklare hushållen,
dyrtiden kräver en ytterlig sparsamt«
att medlen skola kunna räcka till. ^
ten äro både omväxlande och tillförlit'
och då näringsvärde, uträknat i k
samt pris åtfölja varje sats, kan
med lätthet göra sina beräkningar,
finnas smakliga och närande måltider
endast gå till 28 öre person, och det
nästan anses som en saga i dessa ti er
rösträttskvinnorna i allmänhet äro
som goda husmödrar, förundrar e 1
att den lilla boken tillkommit på dera ^
tiativ, och dess innehåll utgöi e
många vapnen mot en hård och s' ,
lös dyrtid. Broschyren tillhandahåll
Rösträttsbyrån, Lästmakaregatan

t, so

om

'ti gel
ir å

igt,

tatiti
«till
^ riks
«frätt
Statsn

om

.«ett

61

Mörfl

Stockholms F. K. P. syföre^
sammanträder tillsvidare jLfcill-
gra kl. 7 hos fru ßuckl^a^' Ja kläde'
nadsgatan 41 A, 3 tr. A* ^ ^ $
mottagas med tacksamhet j^.
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En del av Arbetet ute *f/JV
på grund av "(frvr"wiplt —"

irverk;

Sve;
So

ar
•«t Svi
«fa b,

att då den kvinnliga^ sa ,et av lifs
matiskt förbigåtts vid °r „fålland®
medelsfrågorna detta a11

en i

medelsfrågorna aeu» „-«ktisk
rättas och kvinnor med pr*
het i ett hems ekonomi
större utsträckning.
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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.

n, årg. STOCKHOLM, 15 APRIL 1917. N:r 8.
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|jd Ti vänta av ministä¬
ren Swartz.

komma budskapen om nya seg-

nrför kvinnorösträtten, i krigförande
é neutrala länder, i Europa och Ame-

Frågan står inför sin lösning i
, och nu står Ryssland, revolu-
Ryssland, berett att giva alla

sa medborgare, män och kvinnor, de-
medborgarrätt.

fndast i Sverige tycks betänksamhe-sitta i orubbat bo. Här talas visser-
vackra ord om "enighet" inom na-
n i farans tid, men vi undra vad
menas med "enighet". Vi skulle
ied vilja förstå hela nationens

-Aetna samverkan till landets ge-

bästa, men första villkoret
' är att landets män och kvinnor
med i samråd och tillåtas att

Jedverka till lösningen av de svårig-
i, som världskriget framkallat. Att
om "enighet" och samtidigt vägra
ge kvinnorna medborgarrätt före-
åtminstone oss kvinnor ofören-

Hammarskjöldska regeringen
och nu fråga vi: skall den

regeringen försona vad den gamla
'rt i detta avseende? Ännu finns tid
ill enighetens främjande till 1917

framlägga proposition om
t och valbarhet för kvinnor,
'minisler Swartz r medlem i5,11 regering, som år 1907 i propositio-!tI1 °m allmän rösträtt för män gav
tydligt löfte om att kvinnans

,"Htt 'i en nära liggande framtid
®er att bliva verklighet". Tio år
orttutit och många vindar blåst se-

fe !|SS' men kar un^er dessa år
f1 ^ Hållet förmärkts i avsikt att
^löftet. Nu komma vi ännu

att fordra dess uppfyllelse.
arens dröjsmål ba redan gjort

, Vefige blir det sista landet i Nor-

C]S0^ befriar sina kvinnor. Skall
«ist Sve-°CkSå gå före oss' Ska11 tm
liuta ||erige s^a s°ni reaktionens enda

kuropa' Sverige, frihetens
Hen '1 0rc^en' Sverige, vars stolthet
^ trögtl^n Var' ^ess kvinnor stodo
fetleij ' n<derlig- är den fosterlands-0IQ tar sig sådant uttryck.

tio

För mig är det tydligt, att den nu pågående rö«
reisen för att l^vinnan, den gifta såväl som ogifta,
må själv i<unna bevaka sina egna intressen och äga
att lil<a med mannen deltaga i det offentliga livet, är
en yttring av själva tidsandan och en omedelbar följd
av den större självständighet l<vinnan alltmera i sin
verksamhet kommit att intaga. Det berättigade i
denna rörelse är jag ocl<så villig att erkänna. Och
jag är för min del övertygad, att det mål, politisk
rösträtt för Sveriges kvinnor, som nu äger så många
varmhjärtade förespråkare, i en nära liggande fram«
tid k°Himer att bliva verklighet.

Ur 1907 års rösträttsproposition.

Englands premiärminister utlovar
rösträtt för kvinnor.

Med 341 röster mot 63 godkände., en¬
gelska underhuset onsdagen den 28
mars den tillsatta kommissionens för¬
slag om politisk rösträtt för kvinnor.
Såväl mr Asquith som premiärminis¬
tern mr Lloyd George uttalade sin var¬
ma anslutning till förslaget, och mr
Asquith yttrade att det knappast finns
någon krigstjänst vid vilken icke kvin¬
nor varit lika verksamma och uthål¬
liga som männen.
Den 29 mars mottog mr Lloyd

George en representativ kvinnodeputå-
tion, vilken han lovade att rösträtt för
kvinnor i en eller annan form skall in¬
föras. En lag härom är under utar¬
betning, och premiärministern ansåg,
att den i parlamentet kommer att an¬

tagas med stor majoritet. Detta skall
också avgöra om rösträttsåldern för
kvinnor skall fastställas till 30 eller 35
år. Senare komma kvinnorna sanno¬

likt att uppnå samma rättigheter som
männen.

_ .

"Ve den statsman, som icke förstår
tidens tecken", yttrade nyligen Tysk¬
lands rikskansler Bethmann-Hollweg,
och en medlem av tyska riksdagen vän¬
de sedan under en rösträttsdebatt det
ordet mot honom själv i ett tal, däri
han bland annat fordrade rösträtt för
kvinnor. Händelserna utveckla sig
raskt i våra dagar, och för den, som
icke vill bli efter, gäller det att ge akt
på tidens tecken och ta lärdom av dem.

Under frihetens baner.
För dem, som alltjämt arbeta sig fram

genom reaktionens dy, är det som en
dröm att läsa om de händelser, som
med en naturkrafts våldsamhet sprängt
den gamla despotismens fjättrar i Ryss¬
land och samlat ett helt folk i gemen¬
sam frihetssträvan. Man kan knappast
fatta, att de, som nyligen voro kring¬
skurna genom tusentals bestämmelser
och hand, nu plötsligt andas frihetens
luft oeh se sina djärvaste drömmar för¬
verkligade. Den kvinnliga socialist, som
nyligen var på besök i Stockholm med
hälsningar från sina partikamrater, ut¬
tryckte också kvinnornas känslor inför
genombrottet, när hon yttrade: "Man
vet ju att det är sant, men kan dock
icke fullt fatta att det hänt och hur det
gått till. Man kan bara känna en oänd¬
lig glädje och tacksamhet för att det
har skett och för att allt gått så lugnt
oeh med så mycken glädje. Kvinnoröst¬
rätten ha vi redan. Varför skola vi
vänta, när allt ligger gripbart och
nära? Tanken är oss inte ny och främ¬
mande. Vi ha ju alla våra unga stu¬
denter, som länge haft denna punkt på
sitt program, och vi äro många, som i
stillhet arbetat för kvinnorösträtten i
åratal."
Det måste i sanning kännas under¬

hart för dessa, som i stillhet och tyst¬
nad arbetat på kvinnornas frigörelse
och som väl knappast tänkt sig fram¬
tiden annorlunda än att nya krafter
skulle ta vid, då de själva stupade, att
de nu få överstiga gränsen till det Ka¬
nans land, som hägrat för dem i deras
drömmar. Varje budskap från Ryss¬
land är också ett budskap om kvinnor¬
nas frigörelse. En gemensam tro besjä¬

lar dem alla, och söndagen den 1 april
ägde en imponerande kvinnodemon¬
stration rum i Petrograd. Ett väldigt
kvinnotåg anlände på middagen till
Tauriska palatset, och två av den ryska
kvinnorörelsens förkämpar, Vera Fig-
ner och författarinnan Alexandra Kol-
lontai, höllo tal. Såväl Rodsjanko som
den socialdemokratiska dumaledamoten
Skobelev besvarade anförandena. Rods¬
janko utlovade dumans kraftiga stöd
åt kvinnornas krav och förklarade, att
det slutliga avgörandet om full jämn-
ställighet och lika rättigheter för kvin¬
norna skulle hänskjutas till den konsti¬
tuerande församlingen.
Alla uttalanden av Rysslands ledande

män gå i lika gynnsam riktning. Ju¬
stitieminister Kerenskij har uttalat sig
om kvinnofrågan på följande sätt: "Jag
tror att kvinnornas rösträtt i princip
skall vinna tillslutning i de stora stä¬
derna och ej heller möta särskilt mot¬
stånd i landsdistrikten. Det kommer
inte att dröja länge förrän vi få se
kvinnliga sakförare i de ryska rättslo¬
kalerna, och den tiden skall också kom¬
ma, då kvinnorna bli kvalificerade att
fungera som domare."
Ett senare telegram meddelar att alla

regeringsposter, däribland även de mi-
nisteriella, skola stå öppna även for
kvinnor.
Med all sannolikhet kommer de ryska

kvinnornas rösträttsfråga att lösas in¬
om en snar framtid, och det blir män
och kvinnor gemensamt, som lägga
grunden till det nya Rysslands fram¬
tid. När östern vaknat ur sin dvala
och skakat av sig sekelgammalt tvång,
förvånar det ännu mer att ett gammalt
kulturland som Sverige tilltäpper sina
öron för frihetens röster. Eller skall
man få uppleva den händelsen, att även
Första kammaren lyssnar till tidens
och kvinnornas krav?

G. H. E.

Av Männens förbund för kvinnans

politiska rösträtt
bildades den 2 mars en lokalavdelning
i Hälsingborg. I ett kort inlednings¬
föredrag betonades de fördelar i soci¬
alt, ekonomiskt och mellanfolkligt hän¬
seende kvinnans inträde i det politiska
livet måste få samt påpekades den ut¬
veckling ditåt, som under ett par årti¬
onden försiggått. Föreningen anslöt
sig till det program, som gäller för
Männens internationella allians för
kvinnans rösträtt. Interimsordförande
är redaktör Axel Svenson, kassör och
sekreterare folkskollärare H. H. Hen-
rikz.
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Meddelande från V. U.
L. K. P. R:s årsberättelse föreligger

sedan slutet av mars färdig i tryck och
bar tillställts samtliga föreningsordfö¬
rande. De föreningsstyrelser, som än¬
nu icke upptagit frågan om decharge
för centralstyrelsen, torde omedelbart
göra detta ocb inom april månads ut¬
gång insända meddelande härom till
L. K. P. R:s sekreterare (se § 9 i L. K.
P. R:s stadgar, som finnas införda i
årsberättelsen).
Efter 1 maj kommer berättelsen att

enligt centralstyrelsens beslut mot post¬
förskott tillställas de föreningar, som
ej insänt rekvisition.

Kvinnosaken i Norge.
Ett föredrag* av fru Nico Hambro.

Stockholms F. K. P. R. hade den 29 mars

i K. F. U. M:s lilla sal anordnat ett af-
tonsamkväm, vid vilket man fick nöjet höra
fru Nico Hambro från Bergen, ordförande
i Norske Kvinders Nationalråd, tala om

kvinnosaken i Norge.
Vi norska kvinnor synas ha hunnit

långt, yttrade talarinnan, vi ha fått högre
löner, många rättigheter lika med männen,
vi ha vunnit rösträtten, och dock lever vår
kvinnosak nu i en reaktion — en reaktion
bland de unga. Om vårt land ägt en kraf¬
tigare kulturell upplysning, skulle det bli¬
vit klarare, att den kvinnosak, som bars
fram av Camilla Collett, var en revolutione¬
rande frihetens idé. Hennes "Amtmandens
Dötre" väckte, då den kom ut, sin tids
kvinnor till självmedvetande, och dessa
pionjärer grepo sig an arbetet med otroligt
mod och energi, deras livsmod har satt
märke i kvinnoföreningarna. Den första
stora kampen blev den mot prostitutionens
reglementering, detta slavmärke på kvinno¬
könet måste bort, och vi segrade. Camilla
Colletts tankar gå igen i våra största dik¬
tares verk, men den självständighet, som

dessa idéers genomträngande skänkt åt de
unga, den njuta dessa unga av som något
helt naturligt utan att tänka på, att de
jämnare vägar de ha att gå, dem har kvin¬
nosaksarbetet banat åt dem.
Några resultat av vår rösträtt visa sig

ännu ej som klart och direkt, då kvinnor¬
na ju icke bildat en egen grupp utan slu¬
tit sig till de olika politiska partierna, och
då det behöves någon tids skolning, innan
kvinnorna kunna komma på framstående
poster. Dessutom bli vi ej omtyckta — d. v.
s. så länge vi endast göra det männen vilja,
bli vi det nog, sedan icke. De kvinnor, som
inordna sig i männens tankegång, bli högt
aktade och skjutas fram och sättas i kom¬
mittéer — men icke de verkliga kvinno¬
sakskvinnorna.
Det intressanta föredraget syntes endast

alltför kort, det var mycket mer man kun¬
de velat höra. Under det följande samkvä-
met blev dock tillfälle att samtalsvis få
upplysning om en del av de förhållanden
i vårt grannland, som ha så stor betydelse
för oss.

N:r
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Förebud.
Svallvågorna av den ryska revolu¬

tionen ha redan nått Tyskland, där fri¬
hetens anhängare börja drömma om en
nygestaltning av Preussen och genom¬
förandet av en verklig parlamentarism.
Sitt syn- och hörbara uttryck fick det¬
ta genom den tyska riksdagsmajorite¬
tens beslut att tillsätta ett riksdags¬
utskott, som omedelbart skall behandla
frågan om kampen mot det preussiska
junkerparlamentet. I den riksdagsde¬
batt, som föregick beslutet, vilket fat¬
tades med 227 röster mot 33, höll
den socialdemokratiske ledaren, Hugo
Haase, ett stort principanförande, vari
han avslöjade Tysklands-imperialistis¬
ka krigspolitik. Han fordrade införan¬
det av ett nytt valsystem i Preussen,
avskaffandet av det tyska herrehuset,
upphävandet av alla undantagslagar,
amnesti för alla politiska förbrytelser,
och på tal om kvinnornas frigörelse
yttrade han: "Förr hette det, att kvin¬
nans plats var i hemmet. Nu hotar man
de kvinnor, som icke vilja gå i arbete,
med att undandraga dem krigsunder¬
stöd; de upprätthålla hela produktions¬
processen — då måste de också ha röst¬
rätt."
Mot sin vilja ha imperialismens måls¬

män banat väg för de nya idéerna.
Jorden vacklar under dem, ty de ha
själva brutit mot sina principer och
måste nu taga konsekvensen av att de
tvingat kvinnorna ut i förvärvsarbetet.
Kunna frihetsrösterna i Tyskland göra
sig hörda med sådan styrka att de
verkligen resultera i författningsän¬
dringar, då kommer också en ny dag
att gry för kvinnorna, och det är en¬
dast hos de nya idéernas målsmän de
kunna finna resonans för sina krav.
De konservativa elementen ha till så¬
dan ytterlighet tillämpat satsen: när
mohren gjort sin tjänst, får han gå, att
kvinnorna aldrig mer kunna sätta nå¬
gon tro till deras fraser om rättfärdig¬
het och statsnytta. Deras synpunkter
få ett eklatant uttryck genom en peti¬
tion, som de tillställt tyska riksdagen
och vari de anhålla om en bestämmel¬
se, som stadgar, att där manliga och
kvinnliga funktionärer arbeta tillsam¬
mans bör det vara uteslutet, att män¬
nen få en underordnad ställning, och
att ingen manlig funktionär må ställas
under en kvinnlig chef. Vidare anhålla
de om att staten icke må anställa flera
kvinnliga funktionärer än som anses

oundgängligen nödvändigt för att er¬
sätta den manliga arbetskraften.
När en nations kvinnor arbeta för

sitt land med plikttrohet och uppoff¬
ring och då staten utan deras hjälp
skulle störta samman, måste man med
avsky betrakta en petition, som till¬
kommit av småsint avundsjuka och be¬
räknande egoism. De som eftersträva
en annan tingens ordning i Tyskland,
skänka kvinnan en helt annan rang¬
plats i det nya samhället, och de förena
sig med Haase i den tanken att med
förpliktelser mot staten måste även föl¬
ja motsvarande rättigheter.

G. H. E.

L. K. F. R:s verksamhet under 1916.
Årsberättelsen för Landsföreningen

och lokalföreningarna för kvinnans po¬
litiska rösträtt har nu utkommit.. Av
densamma framgår att verksamheten
trots yttre ogynnsamma förhållanden
fortgått med oförminskad kraft. Lands¬
föreningen räknade vid årsskiftet 215
lokalföreningar, varav 16 filialer, samt
16 länsförbund med ett sammanlagt
antal av 14,416 medlemmar. Av Män¬
nens förbund för kvinnans rösträtt ha
under året bildats 3 lokalavdelningar.
Bland för rörelsen mer betydande

händelser kunna nämnas det talrikt be¬
sökta sommarmötet i Strängnäs samt
de svenska kvinnornas första gemen¬
samma rösträttsdag, som firades över
hela landet den 7 okt. I nordiska kvin¬
nosakskonferensen i Stockholm deltog
L. K. P. R. bland inbjudarna. I nov.
uppvaktades statsministern med en
längre skrivelse, som återfinnes i års¬
berättelsen.
Ett omfattande upplysnings- och agi¬

tationsarbete har bedrivits genom de
Bergman-Österbergska samhällskurser-
na, som under stor anslutning hållits i
skilda delar av landet. Föredragstur¬
néer och enstaka föredrag ha även an-
anordnats på olika platser.
Landsföreningens organ Rösträtt för

Kvinnor har utkommit den 1 och 15 i
varje månad, och L. K. P. R:s artikel¬
serie har utsänt 12 artiklar i olika ak¬
tuella rösträttsfrågor. Förlagsverk¬
samheten har varit större än något fö¬
regående år. Ett stort antal flygblad
och broschyrer har utgivits och spritts
över landet.
Av en tabell över kommunala upp¬

drag och befattningar, som under året
innehafts av kvinnor på 112 olika orter,
framgår att antalet varit synnerligen
stort och att de flesta kvinnor tillhört
F. K. P. R. Medlemmarna ha även ta¬
git verksam del i hjälparbetet på de
respektive platserna.
För år 1916 betecknande är den soli¬

daritet, som rått kvinnorna emellan
och som givit sig flerfaldiga uttryck.
Vid for kvinnorna viktiga frågor har
ett intimt samarbete ägt rum mellan
olika kvinnosaksföreningar både inom
det egna landet och inom de nordiska
länderna.
Den opinion för kvinnornas politiska

rösträtt, som uppståt ute i världen, har
även inverkat på uppfattningen hos
oss och ingivit förhoppning om att den
tid ej är alltför avlägsen, då även Sve¬
riges kvinnor få sin medborgarrätt.

S. J.

Ny F. K. P. R.
har bildats i Ramsele, Västernorrlands
län, efter föredrag av fröken Emma
Aulin.

Stockholms F. K. P. R:s månadssam-
kväm äger rum å Nya hushållsskolan
måndagen den 23 april kl. halv 8. In¬
ledare blir fröken Mathilda Widegren,
som talar över ämnet: Något om rätts¬
uppfostran.
Brödkort och socker medtages.

.-B. JOHN V. LOFGREN & C:o i"«r,
■ Kungl. Hofleverantör ■

Freisgatan 3. Stockholm.. t «*e»-*JUe-Klätiin|«tyier" MiutasiusHi. 1. Proyert. landsorten sända* gratis o. franeo.

EJegant
kemiskt tvättad och
kostym, klänning, kappa eilet {
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- &
Göteborg

werro^

Kvinnofrågor inför
Den socialdemokratiska rösträtts-

motionen.
Hr Hallén väckte bM«=

I sina
{rami

anis

» i i 0 den 29Andra kammaren a den socialdejkratiska gruppens vägnar en motio
vari hemställes att riksdagen mjf
som vilande till grundlagsenlig t
handling antaga beträffande par B
R, O. följande ändrade lydelse aiLsknämnda paragrafs första stycke:""
rätt till Andra kammaren tillkom™,
envar välfrejdad svensk medborgare
såväl man som kvinna, som före del
kalenderår varunder val äger ram L si
uppnått 21 års ålder; dock ej den som Sc]
står under förmynderskap eller fattig,
vårdsstyrelsens målsmansrätt." Be¬
träffande par. 19 i R. O. föreslås
jande ändrade lydelse: "Till ledamot ijsvidsAndra kammaren kan endast ut» dar am
man eller kvinna som uppnått 25 års «
ålder samt äger valrätt inom riket'
Vidare föreslås beträffande par.
O. följande ändrade lydelse: "Till leda¬
mot av Första kammaren kan
väljas man eller kvinna som är
berättigad inom sin kommun
uppnått 30 års ålder."

am vid
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Kvinnornas valbarhet till
Med anledning av föreliggande

tioner har konstitutionsutskottet före¬
slagit flera ändringar i kommunalför¬
fattningarna, däribland även
valbarhet till landsting..

flbörl:

tekvensi
(hindert
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Barnmorskornas existensvillkor,
Hrr Hellberg och Vennerström ka

Första och Andra kammaren väckt
tvenne likalydande motioner om dyr-
tidsunderstöd åt de kommunalt an¬
ställda barnmorskorna. Även en an¬
nan ledamot av Andra kammaren, hr
Byström, har behjärtat barnmorskor¬
nas svåra ekonomiska förhållanden och
yrkar i en motion på högre löner samt
ålderstillägg åt barnmorskorna.

Omsorgen om det uppväxande slätt
Vid Stockholms stadsfullmäktiges sam¬

manträde den 30 mars väckte fröken M
Hedin motion om åtgärder för att inskräa
ka skolbarnens besök på biografer,
att ha påpekat biografnöjets farligbeter or
barnen föreslår hon totalt förbud för
under skolåldern att besöka biograf. ®
barn intill 15 års ålder böra kunna f se
föreställning i veckan, ocb kontrollen
ordnas genom i skolan utdelade kor -
nimipriset för barnbiljetter skulle sa a
25 öre. Fröken Hedin påpekar vidare a
i Stockholm finns 64 biografer me m
17,618 platser och räknar ut att det ^
lika många platser på bio pr vec ^
invånare i staden. Hon föreslår c ^
anmodan till överståtbållareaniW
snarare minska än öka antalet i = ^
och tillägger en hemställan om ega ^
statens vederbörande myndighe o
censur.

Ett krav på rättvisa.
pQfl)Bi-

Styrelserna för Fredrika-Breme
det ocb Kvinnliga Kontons * ^ ^
föreningen har med anle ^ g.
mindre fördelaktiga sarsta > ^ sve¬
delats de kvinnliga medlemmarn ^ aV.delats de kvinnliga

„ T-nTls]jassa, av
riges Privatanställdas Pe förenin^3
låtit en skrivelse till nant , avnpuflk^låtit en skrivelse u« " , synp
styrelse, framförande en g0D
med avseende på de bestäm
slå kvinnornas ställning *, ^„gtälles de''
Med åberopande av dessa b „tadgaraj
skrivelsen, att sådan än ri j ,.r nC
må vidtagas, som fullt it-onSålder
kvinnor såväl i fråga om ' ~j$er.
pensionsbelopp ocb pensio
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«ort lager

högerhandtag åt kvinno¬
rösträtten

jr Skånska Dagbladet såsom rubrik
b sina reflexioner med anledning av
framstående del kvinnorna tillåtits
undertecknandet av adressen till f.
sminister Hammarskjöld. Efter
gissningar om antalet kvinnliga

antecknare fortsätter tidningen:
in det än må förhålla sig därmed är
i allt fall ett tidens tecken, värt att
la reformvänner bemärkas, att man
vidsträckta och inflytelserika höger-
ir anser även kvinnorna böra göra sin

mde i politiska frågor, offent-
sin ställning i de viktigaste

ilållsangelägenheter. Vi kunna icke fin-
• annat än att de män, som skrivit sina

vid sidan av så många kvinnors å
förtroendeadresser, följdrilt-
tveka att göra vad på dem

immer för att bereda kvinnorna grund¬
rätt att avgiva sin röst vid riks¬

dalen, av vilkas utgång varje ministär
även en kontraparlamentarisk sådan —

; grad beroende. Är en kvinna
att bilda sig en självständig
om vilka män, som äro lämpli-
statschefens rådgivare, och är

tillbörligt att avseende fästes vid hen-
Somdöme i det hänseendet, så kräver väl

också, att hennes önskningar
£ undertryckas, när det gäller att välja
fepresentanter, att överhuvud samma

vid hennes insikter och
®Mlleliga intressen som vid mannens.

om kvinnans politiska röst-
Wa gång förekommer vid riksdagen,
'nan lägga noga märke till den håll-

jUom intages av 1917 års adressunder-fcWe tillhörande riksdagen.

Schweiz' första kvinnliga läkare,
"arie Heim-Vögtlin, avled nyligen i en
ay nära 70 år. Hon åtnjöt stort an-

f '/ürich, där hon praktiserade och
bon 1875 trädde i äktenskap
Heim, fortsatte hon sitt ve¬

to C"- ar^e^e 0°h bar även publiceratskrifter rörande barnavård och för-
BMvar.
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Örebro länsförbund
höll sitt årsmöte i Örebro den 17—18 mars.
Mötet inleddes lördagkvällen med ett of¬
fentligt opinionsmöte, som vars anordnare
medverkade ett flertal av stadens kvinno¬
föreningar och som räknade flere hundra
deltagare. Fröken Anna Lindhagen höll ett
sakrikt, vidsynt och varmhjärtat föredrag
om Ny lag om barn utom äktenskapet. Ef¬
ter en kort diskussion enades mötet om den
av L. K. P. R. föreslagna resolutionen. Mö¬
tet instämde likaså i kvinnoföreningarnas
petition om åtgärder till skydd för ensam¬
boende lärarinnor.

Det enskilda länsmötet pågick under hela
söndagen på Vita bandets vackra lokal, en¬
dast avbrutet av en angenäm middag på
det av fru Palmborg skapade utomordent¬
ligt präktiga och trevna hemmet för ar-
beterskor. I mötet deltogo 32 representan¬
ter för 11 av länets'nu 16 föreningar och fi¬
lialer. Till arbetsutskott valdes: fröken Ma¬
ja Forsslund, Kopparberg, ordförande, fru
Elsa Perselli, Örebro, vice ordförande, fru
Celin Andersson, Kopparberg, kassör och
vice sekreterare, omvalda, samt nyvaldes
fru Ninnie Elgeskog, Karlskoga, sekretera¬
re, fröken Nicoline Blidberg, Askersund och
fru Lisa Skoglund, Örebro. Förbundets med¬
lemsiffra, nu 680, har under de tre sista
åren företett en jämn stigning, till vilken
nästan alla lokalföreningar bidragit. För¬
eningsantalet har sedan förra årsmötet
ökats med 3 filialer: Ammeberg, Frövi och
Ringltarleby, alla bildade efter föredrag
av fru E. Waern-Bugge, till vilken förbun¬
det ånyo står i stor tacksamhetsskuld för
en nyligen företagen föredragsturné till 18
platser inom länet.

Av lokalföreningarnas rapporter fram¬
gick, att arbetet nästan utan undantag be¬
drivits med nit och intresse; alla våra för¬
eningar tyckas nu stå på ganska säkra föt¬
ter. Särskilt Örebro, Kumla och Karlskoga
framstodo som verkliga mönsterföreningar,
men även arbetet i en del små föreningar
med mindre resurser vittnar om en ibland
verkligt rörande hängivenhet för vår sak.
Ungdomsverksamheten har fått ett till¬
skott av 2 nya flickklubbar, i Askersund och
Hardemo. — Landsbygdsarbetet går lång¬
samt framåt, men att det ändå går framåt,
visade sig, då länskartan ånyo genomgicks
och länets adresskalender utökades med en

hel del nya namn.

Mötets huvudfråga var Det kommunala ar¬
betet. I diskussionen voro alla ense om nöd¬
vändigheten av att vår kommunala fråga
på ett helt annat sätt än hittills blir före¬
mål för våra omsorger. Att området är
svårarbetat, får icke skrämma oss tillbaka.
Männens motstånd är härvidlag ofta en
mindre sten i vägen än kvinnornas egen
passivitet, ibland även deras alltför stora
självkritik (för att inte kalla den med det
fulare namnet fåfänga). Ordföranden i F.
K. P. R. i en av våra mindre städer blev
mycket illa åtgången, då hon bekände, att
stadens alla tre partier upprepade gånger
försökt förmå henne att mottaga kandida¬
tur till stadsfullmäktige. Hennes stånd¬
punkt var tyvärr orubblig. "Vi kvinnor

måste kunna mäta oss med de bästa av

männen, inte med de sämsta och medelmåt
tiga, om vi skall åtaga oss de första förtro¬
endeposterna i samhällsstyrelserna." Alla
misstänkte vi, att den kärnkvinna, det här
gällde, verkligen kunde mäta sig med de
allra bästa bland männen. Kanske äro drag
som dessa i alla fall ett bevis på styrka?
Borde inte högern skriva dem på vår kre¬
ditsida, när den antecknar garantier och
risker för samhällets bestånd till följd av
K. P. R.7 — I den kommunala frågan sågo
många med förhoppning framåt mot den
dag, då vårt län kommer i tur att få de
Bergman-Österbergska samhällskurserna.
En sådan kurs i varje socken borde vara
det bästa vapen i den kommunala kampen,
naturligtvis åtföljd av praktisk agitation
för saken av kursledaren. Förbundet beslöt
särskilt att hemställa till styrelsen för kur¬
serna, om ej vid länets folkhögskolor under
den kvinnliga sommarkursen dylika kurser
skulle kunna anordnas, ett förslag, som till
vår glädje redan mottagits med intresserat
tillmötesgående från ledningen.
Länets riksdagsmän och deras ställning

till kvinnofrågorna diskuterades. Särskilt
nämndes redaktör G. H. von Koch med tack¬
samhet för hans aldrig svikande intresse
för såväl kvinnofrågor som andra rättfär-
dighetsfrågor. En förberedd hänvändelse
till länets riksdagsmän att stödja motioner¬
na om tillfälligt rusdrycksförbud omintet¬
gjordes genom att frågan dagarna före mö¬
tet redan blivit avgjord i riksdagen.
I en diskussion om F. K. P. R:s uppgif¬

ter efter de nya barnalagarnas antagande
beslöts hemställa till V. U. att undef året
påpeka för Landsföreningen vikten av att
barnavårdsnämnderna bli självständiga,
från skolråden skilda myndigheter och att
det arbetas för att minst halva antalet le¬
damöter i dessa nämnder komma att utgö¬
ras av kvinnor.
Om F. K. P. R. och dyrtiden utspann sig

en mycket livlig diskussion, tyvärr endast
alltför litet uttömmande till följd av den
obevekliga, långt framskridna tiden. All¬
mänt ansågs, att dyrtidsmöten torde anord¬
nas på största möjliga antal platser.
Vid 7-tiden på aftonen måste också de ut¬

hålligaste av oss skiljas. Alla tror jag se
tillbaka på dessa dagar med en känsla av
tacksamhet för den goda hjälp i arbetet,
som ligger i ett gott kamratskap och i med¬
vetandet om att var och en i sin bygd
redligt och hängivet strävar mot det ge¬
mensamma målet.

M. F.

Den socialdemokratiska kvinnodagen
firades i Stockholm tisdagen den 3 april med
ett möte i Folkets hus' B-sal under fru

Agda östlunds ordförandeskap. Det ämne,
som förelåg till behandling, var Kvinnoröst¬
rätten och aftonens talare voro fru Karin
Fjällbäck-Holmgren och fröken Anna Lind¬
hagen. Fru Holmgrens föredrag var i hu¬
vudsak detsamma, som hölls vid årets cen¬

tralstyrelsemöte och som då refererades i
Rösträtt för Kvinnors spalter, och som ett
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A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG.

Arbetet lite i landet.
Norrköpings F. K. P. R. hade torsdagen

den 22 mars anordnat sitt ordinarie vår-
sammanträde i K. F. U. K:s lokal. Förenin¬
gens ordförande, d:r Anna-Clara Romanus-
Alfvén, höll därvid ett på vetenskapliga
grunder fotat Töredrag om dyrtidshushåll-
ningen, varvid den av F. K. P. R. utgivna
broschyren, "Kvinnornas rösträttskrav-dyr-
tidshushållningen", rekommenderades såsom
en praktisk hjälp för våra husmödrar. För
det särdeles intressanta föredraget, med dess
värdefulla råd och upplysningar i det hög¬
aktuella ämnet, framburo åhörarna sin liv¬
liga tacksamhet.
Persbergs F. K. P. R. avhöll den 10 fe¬

bruari sitt årsmöte med samkväm. Av års-
redogörelsen framgick, att verksamheten
under året dels varit riktad på agitation
för föreningen och Rösträtt för Kvinnor,
vilken agitation skett dels inom samhället,
dels — genom brev och tidningar för utdel¬
ning samt flygblad — till 18 utom samhäl¬
let boende kvinnor, dels hade föreningens
verksamhet riktats på beklädnad av fattiga
barn. Även julen 1916 hade 5 gossar och 5
flickor fått fullständig beklädnad förutom
skor. Medel härtill hade föreningen fått
dels genom gåva från enskilda och andra
föreningar, dels genom fester. Kläderna ha

supplement till kvinnorösträttens terräng¬
vinster ute i världen anförde talarinnan
den sista tidens skickelsedigra händelser i
England och Ryssland.
En resolution, innehållande en protest

mot rösträttskravets förhalande och en väd¬
jan till riksdagen, antogs enhälligt, varpå
fröken Anna Lindhagen i ett av stark stäm¬
ning buret anförande gav uttryck åt kvin¬
nornas känslor inför den ryska revolutio¬
nen.
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^ror Laban och kvinno¬
arbetet.

A-v Hilda C. Adshead.

Ersättning från engelskan av E. Brn.

morbror Laban och tittade
av sin tidning på mrs Buttle-

^ I) /Sa5e k08 honom och hans
<1 i j 6 ,Stär en mycket förståndig ar-
V Jiduingen, det är en karl,

a På vad han talar om, fast
att du kommer att hålla

t m' r du 3ust inte göra-
% har^tt^ ^ra vad den förståndiga
fel ja„ ,a Saga> sade mrs Buttletub
tiorbror 1^° ^ 0IQ förståndiga karlar.
Må bar, Sav henne en snabb blick,

sin S&r ,henne sitta luSn och obe-
^'SocbK- ng 80m förut, harklade:Ci, barsIit:
^ h si? ^ynnaren säger att kvinnorna
ätt «tet är ,1Vsmedel8frågan. Han sä-
*att de n,flmn0rUa' som' den berör

s<>m för f 6 re(*a Sag med samma
ätt kassor Ua nleU med högre pris på
^ som rfir V em vara utan och
J °mråde. v- ma}Gn verkligen är kvin-
' ^dgade han3118 tänker opponera

eu misstänksam blick

— Visst inte; jag tycker också att det är
kvinnans område, sade mrs Buttletub.

— Jaså, sade morbror Laban lättad, då
kanske du är av samma åsikt som den här
karlen? Han säger att det tillkommer kvin¬
norna att se till den saken — att de borde
tagit hand om den för länge sen. Han sä¬
ger att om kvinnorna ville låta bli att be¬
gära rösträtt och i stället göra vad som

verkligen hör till deras område, skulle de
uträtta mycket mer för landet än vad de
gör, och det skulle vara bättre för dem
själva. Männen skulle sätta mera värde på
dem.

— Jag förstår, sade mrs Buttletub. Har
han något förslag hur det skall gå till? frå¬
gade hon saktmodigt.

— Nåja, det är kvinnornas sak! sade mor¬
bror Laban. Om de griper sig an rätt, så
kan de göra bra mycket mera nytta än ge¬
nom att skräna om rösträtt och försöka med
karlgöra.

— Efter vad du och den här förståndiga
karlen säger, ser det ut som om männen
försökte sig på kvinnogöra, sade mrs Buttle¬
tub lugnt.

— Det är därför att kvinnorna inte gör
sin plikt, röt morbror Laban. De springer
och ropar på rösträtt, medan detta hela ti¬
den är deras plikt — något som de kan
göra — något som de förstår sig på — och
som ligger mitt i deras väg.

— Säger den förståndiga karlen någon¬
ting om hur de ska bära sig åt? fortfor
mrs Buttletub, i det hon började ta ihop
hälen på sin strumpa. Har han någon idé
om hur de ska börja?
Morbror Laban gav henne en lång blick.
— Det har jag sagt dig, sade han kort.

Där viljan finns, finns det alltid en utväg.
Kvinnorna försöker inte att börja. De har
en hop besynnerliga idéer i stället för att
sköta sitt!
Mrs Buttletub satt tyst, men hennes läp¬

par rörde sig, medan hon räknade mas¬
korna.

— Laban, sade hon försiktigt, sedan hon
fått antalet rätt, antag att en man från
gatan, en som förstod sig på din affär, men
som inte hade någon egen, kom in och sa

till ditt folk att göra det eller det, skulle
de då göra det?

— Sådana enfaldiga frågor du gör! sade
morbror Laban överlägset. Det skulle de
naturligtvis inte.

— Inte om han hade reda på allt som hör¬
de dit? sade mrs Buttletub. Varför skulle
de inte göra det?
Morbror Laban lade ifrån sig tidningen,

tog av sig glasögonen och gjorde sig redo
att avhjälpa detta enfaldiga fruntimmers
okunnighet.

— Min affär, förkunnade han, är min —

jag betalar mitt folk, jag ger dem order.

Om någon kom in och försökte säga dem
val de skulle göra, skulle de skratta ut
honom. Det har inget att betyda hur myc¬
ket han förstår sig på. Han är inte deras
chef. Det är jag som är det. Det är orsaken.

— Jag förstår, sade mrs Buttletub lugnt.
Jag förmodar att det är rätt?

— Rätt! Naturligtvis är det rätt. Om de
inte gör vad jag säger, så kan de gå. Om
någon annan ger dem en order, kan de
skratta åt bonom. Ni kvinnfolk har då be¬
synnerliga föreställningar om affärer. Jag
trodde du hade bättre förstånd, tillade mor¬
bror Laban förebrående.

— Jag tänker bara, sade mrs Buttletub,
ivrigt upptagen med sin stickning, att vi
kvinnor har det på samma sätt som en

främmande man från gatan skulle ha det
med dina underlydande. Vi har inget att
betyda. De kan skratta åt oss. Det betyder
inget att vi kan göra arbetet mycket bätt¬
re. Det betyder inget att vi hjälper till att
betala lönerna, vilket den mannen jag tän¬
ker på inte skulle göra — de vet att de kan
skratta åt oss, och allt vad vi skulle vilja
göra kan de skjuta åt sidan. Det är därför
vi inte ger oss in på livsmedelsfrågan, La¬
ban, och det är därför vi vill ha rösträtt.
Morbror Laban öppnade munnen för att

svara, slöt den åter, satte på sig glasögo¬
nen och försvann bakom sin tidning. Mrs
Buttletub tog ihop det sista på hälen.
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medlemmarna själva förfärdigat under hös¬
ten. Utdelandet skedde vid en julgransfest.
Till ordförande återvaldes fröken Hilda Fa-
gerqvist, till kassaförvaltare fröken Soffi
Andersson. Dessutom nyvaldes till sekre¬
terare fröken Elisabet Fredriksson och till
suppleanter fröken Viktoria Nygren och fru
Lydia Nääs. Revisonsberättelsen föredrogs
och beviljades styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet. Sedan alla föreningsangelä¬
genheter voro undanstökade, samlades de
närvarande kring ett festligt kaffebord,
prytt med vita och gula blommor samt röst¬
rättsflaggor. Slutligen upplästes Frigga
Carlbergs rösträttspjäs Statsministerns
döttrar. Som avslutning förevisades en del
biografbilder. Mötet bars av en god stäm¬
ning, vari dock blandades icke så litet ve¬
mod vid tanken på den förlust föreningen
gör, då en av dess mest intresserade och ar¬
betsamma medlemmar, fru Sofia Lövgren,
inom den närmaste tiden lämnar orten och
därmed föreningen. Föreningen beslöt att
på en särskild liten avskedsfest bringa hen¬
ne sitt tack och farväl.
Södertälje F. K. P. R. avhöll fredagen den

2 mars å Godtemplarsalongen sitt årsmöte,
till vilket samlats omkring 100 personer.
Fru M. Dehn hälsade de närvarande, bland
vilka även befann sig ett flertal Järnabor,
välkomna. Års- och revisionsberättelser fö¬
redrogos och gillades, och beviljades sty¬
relsen ansvarsfrihet. Vid företaget val
omvaldes hela styrelsen, som består av:
fruar M. Dehn, ordförande, H. Almgren,
kassaförvaltare, A. Wallén, sekreterare,
fröknar A. Söderlund, v. ordförande, samt
H. Eriksson. Suppleanter fröken L. Landen,
fru S. Lemoine, fru I. Paulsson. Till revi¬
sorer omvaldes fröken E. Levin och I.
Björkman samt till suppleanter fröken M.
Hallström och fru G. Sorbon. Mötet enades
om att höja årsavgiften till kr. 1, 25. Efter
en del övriga ärendens behandling över¬
gick ordföranden till att i ett längre nog¬
grant uttänkt anförande redogöra för cen¬
tralstyrelsemötets förhandlingar och beslut.
Pastor P. Gyberg från Oscars församling
i Stockholm höll därpå ett överskådligt och
synnerligen intressant föredrag om E. G.
Geijer, hans liv och verk samt utveckling
till tonsättare jämte övrig verksamhet som
lärare för universitetsungdomen och poli¬
tiker. Anförandet, som belönades med rik¬
liga och varma applåder, illustrerades på ett
förtjänstfullt sätt genom sång till pianoac¬
kompanjemang, utförd av föredragshållaren
själv samt fru I. Paulsson och fröken A. Rim¬
bert. Flera nya medlemmar ingingo i för¬
eningen, som tillsammans med Järnafilialen,
den sistnämnda under fru S. Lemoines goda
ledning, räknar omkring 100 medlemmar.
Efter årsmötet och föredraget, som hjärtligt
avtackades, avtågade en del av mötesdelta¬
garna till den ljusa och hemtrevliga buf-
feten Fenix, där fru Lundgren, konditor
och ägarinna av buffeten, lät till billigt
pris servera en god och riklig tesupé i den
av blommor och rösträttsflaggor prydda lo¬
kalen. Mycken och god musik utfördes där¬
på med pianosolo samt ackompanjemang
av fru M. Dehn, sång av fru I. Paulsson
och pastor Gyberg, pianospel av fröken G.
Almgren och fröken A. Rimbert. Ordfö¬
randen avtackade till sist buffetens värdin¬
na för omtanke och trevnad i anordningar¬
na av den till omkring 35 personer besökta
samkvämsfesten.
Torshälla F. K. P. R. hade sitt årsmöte

den 18 mars. Års- och revisionsberättelser¬
na föredrogos och godkändes. Förutvaran¬
de styrelsemedlemmar återvaldes: fru Frida
Grönberg ordförande, fröken Maria Carell
vice ordförande, fröken Erika Färnlund
sekreterare, fru Emelie Carlén vice sekre¬
terare, fröken Josefina Nilsson kassaförval¬
tare. Till revisorer utsågos fröknarna Em¬
ma Lundqvist och Anna Söderqvist med
fröken Gertrud Blomqvist som suppleant.
Därefter redogjorde fru Frida Grönberg för
sista centralstyrelsemötet. Föreningen be¬
slöt ansluta sig till de 10 kvinnoföreningar¬
nas vädjan till K. M:t om skydd för ens¬
ligt boende lärarinnor. Likaså beslöts in¬
stämma i L. K. P. R:s uttalande i det nya
lagförslaget om barn utom äktenskapet.
Mötet, som hölls hos sekreteraren, var för¬
enat med samkväm.
Varbergs F. K. P. R. hade den 19 februari

sitt årsmöte för år 1917, varvid hela den
avgående styrelsen omvaldes. Mötet var
ovanligt talrikt besökt och en förenings-
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medlem, fru Hedvig Bensson, höll ett liv¬
ligt, anslående och entusiastiskt föredrag,
skildrande Amerikas okrönta drottning,
Frances Willard, och hennes betydelse både
såsom rösträttskvinna och en nykterhetens
förkämpe. Ordföranden avtackade fru Bens¬
son samt lade föreningen på hjärtat att ej
förglömma rösträttens egen tidning, vilket
hade till följd att 17 nya prenumeranter an¬
mälde sig.
Älvsborgsförbundet för kvinnans poli¬

tiska rösträtt avhöll sitt nionde årsmöte
söndagen den 25 februari på Öxnereds ho¬
tell. Föreningarna i Borås, Färgelanda,
Surte, Trollhättan, Vänersborg och Öxne-
red hade sänt ombud. Till ordförande för
kommande arbetsår valdes fröken Ingrid
Bergius, Vänersborg, till vice ordförande
fröken Hildur Selander, Surte, till sekrete¬
rare fröken Augusta Björkqvist, Trollhät¬
tan, till vice sekreterare fröken Gerda Bäck,
Trollhättan, till kassaförvaltare fröken Hil¬
ma Jacobsson, Brinkebergs kulle, och till
övriga medlemmar av arbetsutskottet frök¬
narna Mathilda Johnsson, Mellerud, och Li¬
na-Larsson, Alingsås. Efter förhandlingar¬
nas slut intogo ombuden gemensam middag,
till vilken de inbjudits av öxnereds F. K.
P. R. Färgelanda avdelning av Männens
förbund för kvinnans politiska rösträtt ha¬
de sänt en hälsning, vilken mötet telegra¬
fiskt besvarade. Mötet sände även en häls¬
ning till förbundets förra ordförande, fru
Signe Wollter-Pfister i Nürnberg.
Örebro F. K. P. R. hade möte den 6 mars,-

då den slutliga ekonomiska redogörelsen läm¬
nades för det till förmån för en barnkrubba
i Örebro kort före jul anordnade lotteriet
och dockutställningen. Idén med dockut¬
ställning var ny och orginell och slog väl
ut samt mötte mycket förstående från all¬
mänhetens sida, tack vare i främsta rum¬
met det behjärtansvärda ändamålet. Själva
utställningen var ordnad med en hel del
trevliga docktablåer, t. ex. Prinsessan Törn¬
rosa i den sovande skogen, Rödluvan, En
skidbacke, Ett bröllopsbord med brud, brud¬
gum, tärnor och marskalkar m. m. Idén
förtjänar att tillvaratagas och realise¬
ras på andra håll. De utställda dockorna
jämte andra skänkta saker ingingo som
vinster i lotteriet. Det ekonomiska resulta¬
tet blev oväntat gott, ty F. K. P. R. har
haft glädjen, att till stadens nystartade
barnkrubba överlämna 2,500 kr. Förenings¬
mötet var ordnat som samkväm, och ett
stort nöje bereddes de närvarande av frö¬
ken Signe Friman, som på ett dramatiskt
sätt uppläste statsministerns döttrar av

Frigga Carlberg.
Den 17 mars anordnade föreningen i sam¬

band med Örebro länsförbund av F. K. P.
R., Kvinnliga kontoristföreningen, Socialde¬
mokratiska kvinnoklubben, Vita bandet och
Örebro folkskollärarinneförbund ett opini¬
onsmöte angående ny lag om barn utom äk¬
tenskapet.
Vid mötet, som hölls i Betelkapellet och

samlat nästan fullt hus, hölls föredrag av
Stockholms stads barnavårdsinspektör, frö¬
ken Anna Lindhagen, som, efter det fru
Elsa Perselli hälsat de närvarande välkom¬
na, i ett mer än timslångt föredrag genom¬
gick lagberedningens bekanta förslag till
ovannämnda lag. Efter föredraget antogs
den av centralstyrelsen för L. K. P. R. an¬
tagna resolutionen, i vilken i huvudsak ut¬
talas de önskemål talarinnan framfört. Av
ett par mötesdeltagare gjorda tillägg med
innehåll, att ifråga om arvsrätten gift kon¬
trahents ekonomiska rättigheter gent emot
ena vartens barn utom äktenskapet borde
skyddas, antogs även. Dessutom instämde
mötet i den framställning till k. m:t tio av
landets stora kvinnoföreningar gjort för
att utverka snabba och betryggande åt¬
gärder till skydd för ensamboende lärarin¬
nor.
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Från vår läsekrets.

Staten och läroverken.

Några reflexioner och ett förslag.
Vid ett av Stockholms F. K. P. R:s må-

nadssamkväm diskuterades elementarlära-
rinnornas ställning i förhållande till sina
manliga kollegers och de statsanställda
folkskolelärarinnorna samt det orättvisa
sätt, på vilket staten gynnar gossarnas un¬
dervisning gent emot flickornas. Detta har
givit mig anledning till några funderingar,
som jag härmed ville delge andra.
Det framhölls, och med rätta, huru otrygg

en elementarlärarinnas ställning är i eko¬
nomiskt avseende, hur hon kanske rent av
tvingas gå på ackord med sig själv och
sina åsikter för att få behålla sin plats
och sitt bröd, då däremot hennes statsan¬
ställda manliga kollega i läroverket eller
folkskolelärarinnan sitter säker på sin plats
och med utsikt till pension och sålunda ge¬
nom ekonomisk trygghetskänsla har lättare
att fullgöra sitt kall.
Det framhölls även, och även det med

rätta, huru orättvist gossarna gynnades av
staten. 7 mill. kr. utginge årligen till allm.
läroverken, under det att flickskolorna fingo
nöja sig med anslag av blott 400,000 kr.
40 procent av eleverna i läroverken fingo
statshjälp till sina studier, varav föjde att
läroverken till stor del fylldes av "dumma"
pojkar, varemot det kunde vara nog så
svårt för intelligenta flickor att få hjälp till
sina studier, som ju således bli så mycket
dyrare än gossarnas. Flickföräldrar blevo
orättvist beskattade genom detta.
Huru nu råda bot på detta? Skulle det

vara lämpligt om staten inlöste alla privata
flickskolor och således alla lärarinnor blevo
statsanställda och att staten utbetalade lika
mycket understöd till flickornas undervis¬
ning, som till gossarnas? Skulle då allt bli
bra? Skulle det månne då ej komma många
"dumma" flickor även in i läroverken? Jag
är rädd att detta ej är rätta lösningen på
detta problem och vill framlägga mitt för¬
slag. Kanske är jag ej ensam om denna
tanke, men har dock ej hört den uttalad
förr.
Hur skulle det vara om kvinnorna på sitt

program för framtiden även ville tillägga
den? Ett radikalt omläggande av hela un¬

dervisningen. Folkskolan som obligatorisk
bottenskola för alla barn i alla samhälls¬
klasser. Läroverken tillgängliga för flickor
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som för gossar och lärarinnors anstå
därsammastädes. Redan i folkskolan
utrönas om ett barn (gosse eller flicka) t«
begåvat å huvudets vägnar, om det
lust, håg och begåvning för framl
dier i kontemplation eller praktiska veta
skaper eller övriga banor, där huvudükl ^

ligger vid bokliga kunskaper. Detta to J ai
om fattigt eller rikt, skulle hjälpas fi
och sättas i stånd att få utveckla sina
ligheter häråt, sig själv och lande!
fromma. Läroverken skulle då ej fyll*8
"dumma" barn. Övriga barn, begåva^ _
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håll deras begåvning sträcker
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olika anlag och sina personliga mojh
ter. Härmed skulle yrkesskickligheten s
arbetslust och arbetsglädje likaså, a
fromma för såväl individen som
Därjämte skulle alla flickor
obligatorisk husmoderskurs, som^
på sin utbildning för att vara i
fylla en husmors och en niors p
gifta sig. Det kunde ju tagas som e
lig värnplikt. Kvinnan värne hemm
och fred, mannen landets.
Alla barn skulle läras respekt o

ning för arbetet, hurudant eller a ^
detta än vore. Värdesättningen ^

skulle ju härav även komma a
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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.

I. ÅRG. STOCKHOLM, 1 MAJ 1917.
)r st,

" "lej, säger jag, och
"* 1 åter nej."irrit i
l inyohar frågan om kvinnors val-

im. itii, I ,

ian(jstinget behandlats i
och där rönt samma öde som

gånger. Den har fallit för
'öefd/orl tstakammarhögerns motstånd. Man
K?,Wside denna gång ha väntat sig en an-

jfmfwiliai utgång. Det hade ju varit ett till
mil /rJile för högern att för jämförelsevis

visa, att den under de gång-
ii prövande åren lärt sig uppskatta
»mas insatser i samhällsarbetet.
Ii torde ju också vara genant för ett
f. med så mycket professorslogik
fjjtt förfogande att hålla fast vid
üadan inkonsekvens som att kvin-
aduga att såsom stadsfullmäktige
sa valrätt till Första kammaren,
an däremot ej att utöva samma rätt
® landstingsmän. I stället ökar

frsffiäjpartiet sina inkonsekvenser med nya.
& partiet vill vinna några politiska
•bisyften, då bådas kvinnorna upp,
äro deras uttalanden och namnun-

t av utomordentligt stort
och ingen sätter deras omdö-

i fråga, t. o. m. när det
så ömtåliga frågor som att vara
i tvister mellan riksdag och re¬
eller mellan regeringsmedlem-

fär fördes, men när det gäller att
|^a kvinnor det ansvariga politiska

e> som lagliga rättigheter
förklaras de inkompetenta
parti, som nyss använt sig

, eras tjänster. Men det bör sägasf högt och tydligt att ansvars¬
kvinnor äro trötta på att

;ri(l ,^enila r°H av lekbollar. Den
^'Som högern för mot kvinnorna,
^stat varje sken av berättigandear endast ägnad att ingiva oss>a ning. i synnerhet är detta fal-öar vi se den mot den bakgrund,
Ia,r ^kriget och nöden inom lan-
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^ skulle vilja ge ett litet välment] öll de konservativa och reaktionä-Cementen i vårt land: Kryp uppI he mörka och trånga konservdosor,}eia själar legat och torkat, och låt■ s iriska fläktar kringspola er. De^taa med nya uppslag från österväster och söder. Snart äro vi dis-

Konsekvensen av allmän rösträtt är absolut och oav¬

visligt åtminstone även rösträtt för kvinnan. Utan denna
är allt tal om allmän rösträtt meningslöst. — Den verk¬
ställda folkräkningen gäller i allmänhet befolkningen och
ej blott männen, och skulle något ytterligare arbete med
att räkna oeh klassificera kvinnorna kunna göras, kan
sådant göras när som helst efter beslutet om kvinnans

rösträtt, och med samma resultat, ty på rätten, om så¬
dan eljest finnes för henne att få sina intressen be¬
vakade och angelägenheter behandlade, kan en dylik
räkning ej öva det ringaste inflytande.

ALBERT BERGSTRÖM
Ur motion i Första kammaren 1907.

Sverige 1917.
Politisk rösträtt har med få års mel¬

lanrum tilldelats kvinnorna i Nordens
alla länder utom Sverige. Nu synas
dock särdeles starka skäl föreligga att
som lösen för denna viktiga samhälls¬
fråga sätta: Sverige 1917.
De senaste valstriderna i vårt land

ha varit präglade av en synnerlig
skärpa och på mång-a håll en beklag¬
lig hänsynslöshet och bitterhet, och i
dessa strider ha kvinnor i stor ut¬
sträckning tagit del. Vi stå nu inom
kort inför nya val med därtill hörande
agitation. Helt säkert vore det en

utomordentlig vinst för vart och ett
av de politiska partierna liksom för
landet i dess helhet, om dessförinnan
politisk rösträtt vore tillerkänd kvin¬
norna av nu pågående riksdag.
Kvinnorna finge visserligen icke re¬

dan i år deltaga i de politiska valen,
men frågans principiella lösning skulle
ha bragt ur valstriden en splittrande
och förbittrande faktor. Om detta icke
skett, torde det vara oundvikligt, att
ett stort antal kvinnor komma i en all¬
varlig konflikt antingen med det par¬
ti, för vilket de helst skulle vilja ar¬
beta, eller med sina intressen som kvin¬
nor och sin solidaritetskänsla med sitt
eget kön.

Medvetandet om att äntligen stå in¬
för möjligheten att få göra sin fulla
medborgerliga insats i samhällsarbetet
bleve helt säkert en mäktig drivkraft
till ett ökande och fördjupande av
kvinnornas politiska ansvarskänsla,
varför ock tillerkännandet av politisk
rösträtt åt kvinnorna, vilket ju inne-
bure ett kraftigt stärkande av solidari¬
tetskänslan hos hela vårt folk, skulle
kunna verka i någon mån återhållande
och mildrande på de förlöpningar och
överilningar, vilka tyvärr vid alla val¬
strider äro att befara.
Övertygad att frågan om kvinnans

politiska rösträtt är en enkel rättfär-
dighetsfråga och icke en partiskiljan¬
de fråga samt att vart och ett av de
politiska partierna bland politiskt röst¬
berättigade kvinnor skall finna dugan¬
de, intresserade och ansvarsmedvetna
krafter i arbetet för fosterlandets väl,
dristar jag härmed vädja till nu sam¬
lade svenska riksdag att tillerkänna
kvinnorna politisk rösträtt i

Sverige 1917.

Skepparslöv 20. 4. 1917

August Bruhn,
kyrkoherde, ordf. för lokalavdelningen

i Kristianstad med omnejd av
M. F. K. R.

tanserade av alla våra grannar. Kvin¬
norösträtten blir helt visst inom kort
en verklighet i Ryssland, England,
Holland, kanske ock i Tyskland. —

Men kanhända göra vi er orätt. Kan¬
ske har ert nej i en fråga av jämförel¬
sevis liten räckvidd att betyda att ni

samlar er till en snart förestående stor

handling. Skall årets riksdag få be¬
vittna att alla partier enigt och sam¬

fällt bevilja de svenska kvinnorna ful¬
la medborgerliga rättigheter? Kanske
vi ändå komma före de ryska och tyska
kvinnorna? Eja, ske alltså I

Där rösträttsvågen går
fram över Sverige.

Efter föredrag av fru Erica Falk¬
man ha i Härjedalen bildats följande
nya föreningar: Långåskans, ordföran¬
de och centralstyrelsemedlem fru An¬
na D. Olsson, sekreterare fru Brita Ås¬
lund; Tännäs, ordförande och central¬
styrelsemedlem fröken Ingeborg Berg¬
man, sekreterare fröken Hanna Sun-
din; Ljusnedal, ordförande och cen¬
tralstyrelsemedlem fröken Dagmar
Scholander, sekreterare fröken Gerda
Eriksson; Flon-Bruksvallarna, ordfö¬
rande och centralstyrelsemedlem fru
Karin Norberg, sekreterare fru Ragn¬
hild Vagenius; Funäsdalen, ordföran¬
de barnmorskan fröken Maria Ed-
bladh, centralstyrelsemedlem och sek¬
reterare fröken Thora Jansson; Glöte,
ordförande och centralstyrelsemedlem
fröken Märta Vikström, v. ordförande
fru Karin Frisk, sekreterare fröken
Karin Persson; dessutom har filialen i
Hedeviken blivit självständig förening
med fröken Ruth Petrén som ordföran¬
de, fröken Stina Westin som v. ord¬
förande och centralstyrelsemedlem och
fru Sigrid Lindh som sekreterare.
I Jämtland ha efter föredrag av fru

Gurli Hertzman-Ericson bildats för¬
eningar i Hammerdal, ordförande fru
Betty Franzén, övriga styrelsemedlem¬
mar fröknarna Kerstin Pålsson, Brita
Kristensson och Greta Larsson; Munk-
tiohögen, ordförande fru Märta Edler,
övriga styrelsemedlemmar fruarna
Anna Hägglöf, Lydia Lindell, Ester
Olsson och Olga Wallander; Sikås, ord¬
förande fru Frida Dedering, övriga
styrelsemedlemmar herr Dedering, fru¬
arna Delina Fresk och Anna Olsson;
Strömsund, ordförande fröken Erika
Häggdahl, övriga styrelsemedlemmar
fröken Kerstin Hansson, fru Fredrika
Nordfors och fröken Anna Rydbeck.
Slutligen har i Grästorg bildats en

filial till Vara F. K. P. R. efter före¬
drag av fru Elisabeth Wsern-Bugge.

Nya segerbudskap från Amerika.
Från Arkansas kommer meddelan¬

det, att kvinnorna där erhållit rätt att
rösta vid förberedande val, vilket i
praktiken blir detsamma som full röst¬
rätt. Arkansas är den- första av syd¬
staterna, som givit sina kvinnor röst¬
rätt.
I den kanadensiska provinsen Nova

Scotia antogs den 22 mars en lag om
full politisk rösträtt för kvinnor.
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Sommarmötet i Ronneby.
Kommittéen för sommarmötet hade

sammanträde i Ronneby tisdagen den
10 april, och härvid fastställdes att mö¬
tet skulle hållas lördagen den 11 och
söndagen den 12 aug. Vi hoppas, att
trots alla hinder, som kungl. järnvägs¬
styrelsen och dyrtiden lägga i vägen,
vårt sammanträde dock skall locka'
rösträttskvinnorna till Blekinge, och
att de skola bliva belåtna.
Programmet är nu också bestämt i

stora drag — det blir gedigna föredrag
över intressanta och aktuella ämnen.
Ännu ha vi inte fått besked från alla
de talare vi anmodat, men fru Anna
Wicksell, d:r Gulli Petrini, kyrkoherde
Aug. Bruhn, en norsk och en dansk ta-
larinna kunna vi räkna på.
Och till fru Tönnings vackra röst¬

rättshem skola vi resa — om det blir
vackert väder — och det måste det bli.
Här i Blekinge äro vi alla så intres¬

serade av det och hoppas att det skall
bli riktigt trevligt och anslående. I
nästa n:r av Rösträtt för Kvinnor blir
det utförligare meddelanden.

S. K.

De Bergman-Österbergska
samhällskurserna.

Samhällskurserna för vårterminen
började den 27 februari, då den i de¬
cember månad i Ångermanland hållna
kursen på begäran därifrån fortsattes
under fröken E. Aulins ledning. In¬
tresset där har hela tiden varit myc¬
ket stort och åhörarnas antal talrikt.
Fröken Aulins arbete som rösträtts¬
konsulent har resulterat i bildandet av

7 nya föreningar inom länet. Under
resten av terminen skulle samhäll skur-
ser ha hållits i norra delen av Gävle¬
borgs län, men de ha på grund av
smittkoppsepidemien blivit inställda.
I stället blevo kurserna förlagda till
Örebro län, där de började den 10 april
i Kumla och där 7—8 platser komma att
hesökas. Troligen komma även före¬
läsningar därvid att hållas vid någon
av länets folkhögskolor för kvinnlig
ungdom.

E. P.

Miss Jeannette Rankin,
den första kvinnliga ledamoten av För¬
enta staternas kongress, har nu inta¬
git sin plats i representanternas hus
och hyllades vid sitt inträde med stora
högtidligheter. Presidenten, mr Clarke,
hade inbjudit mrs Chapman Catt att
ta plats på presidentbänken, och åhö-
rarplatserna fylldes av kvinnorösträt¬
tens anhängare. Under sin färd till
Kapitolium blev miss Rankin ledsagad
av framstående rösträttskvinnor.

Fernqvisls Kappaffär
Drottninggatan
n. b. och 1 tr. upp UpHbP

Stort lager av in* o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning.
Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. R. lämnas 5 % rabatt.

Kvinnorna uppvakta statsministern.
19 föreningar begära rösträttsproposition till årets riksdag.

Statsminister Swartz mottog den 24
april i kanslihuset en deputation av
representanter från nitton olika kvin¬
noföreningar i landet. Deputationen
anfördes av ordföranden i Landsför¬
eningen för kvinnans politiska röst¬
rätt, fröken Signe Bergman. Bland öv¬
riga deltagare märktes fröken Anna
Whitlock, fru Ann Margret Holmgren,
fru Agda Montelius, fru Bertha Nor¬
denson, fru Emilia Broomé,. fröken
Adele Philipson, fru Agda Östlund
m. fl. Fröken Signe Bergman uppläste
en till konungen ställd skrivelse, vari
vädjades till k. m:t att till innevarande
års riksdag framlägga proposition om
rösträtt och valbarhet för Sveriges
kvinnor på samma villkor som för
män. Statsministern mottog skrivelsen
och förklarade att den skulle i grund-
lagsenlig ordning prövas och svar
framdeles lämnas.
Skrivelsen återges här in extenso:

Till Konungen.
I november månad förra året vände

sig Landsföreningen för kvinnans poli¬
tiska rösträtt till Sveriges dåvarande
statsminister med en skrivelse, utmyn¬
nande i en anhållan, att Kungl. Maj:ts
regering till 1917 års riksdag ville fram¬
lägga en kungl. proposition om röst¬
rätt och valbarhet för Sveriges kvinnor
på samma villkor som för män. Den¬
na anhållan ledde tyvärr icke till något
resultat.
Sedan november 1916 har emellertid

den kvinnliga rösträttsfrågan gjort nya
stora landvinningar ute i världen, vil¬
ka måste komma att öva genomgripan¬
de inflytande på denna frågas fram¬
tida öde, och då vi nu sedan en ny rege¬
ring blivit tillsatt vända oss till Eders
Kungl. Maj:t med samma anhållan, till¬
låta vi oss att till den framställning
vi då ingåvo, och vilken här bifogas,
lämna en kort redogörelse jämväl för
dessa.
I Kanada bar till de fyra stater, som un¬

der förra året gåvo kvinnorna deras fulla
medborgarrätt, slutit sig ännu en femte
stat, Ontario, varefter av de mera tättbe-
folkade staterna numera endast staten

Quebec återstår att vinna.
I Förenta staterna har rösträtt för kvin¬

nor i dess mest "politiska" form, nämligen
som rätt att rösta vid presidentvalen och
därigenom deltaga i bestämmandet av den
allmänna riktningen av landets politik för
fyra år framåt, införts i North Dakota, In¬
diana och Ohio; med de två senare vinsterna
sträcker sig kvinnorösträtten nu långt in i
de gamla östra staterna.
Valbarheten, vilken tidigare endast tagit

sig uttryck genom inval av kvinnor i de
enskilda legislaturerna, har nu tillämpats
även inom Förenta staternas kongress, i det
staten Montana utsett en kvinna, miss Jean-
nette Rankin, till medlem av representan¬
ternas hus.
Även till Mexiko har den kvinnliga röst¬

rätten nått, i det staten Yucatan i slutet av

1916 givit kvinnorna den fulla medborgar¬
rätten.
I Holland har deputeradekammaren anta¬

git den kungl. proposition, genom vilken
det grundlagsenliga hindret för införandet
av politisk rösträtt för kvinnor undanröjes,
och senaten antages komma att snart följa
efter.
Men även i de krigförande länderna fö¬

refaller det, som om kriget självt skulle
komma att framtvinga, vad statsmakterna
under fredstid icke vågat eller icke velat.
I England torde det mänskligt att döma,
kunna betraktas som säkert, att politisk
rösträtt för kvinnor kommer att genomfö¬
ras under innevarande parlamentssession.
Visserligen är den rösträtt, som nu före¬
slagits av en parlamentarisk kommission,
vars medlemmar tillhöra alla politiska par¬

tier, icke alldeles densamma som den för
män gällande eller föreslagna, i det ett
ganska högt åldersstreck tänkes infört för
kvinnorna; men såväl vänsterpartierna som
de kvinnliga rösträttsorganisationerna, vil¬
ka alla principiellt hålla på rösträtt för
kvinnor på samma villkor som för män, ha¬
va funnit sig böra acceptera denna in¬
skränkning för att därigenom uppnå vin¬
sten att få reformen antagen under medver¬
kan av alla partier. Till denna villighet
att jämka på den principiella ståndpunkten
har naturligtvis bidragit medvetandet, att
den föreslagna inskränkningen icke verkar
som ett klass-streck, utan reducerar anta¬
let kvinnliga väljare till underhuset likfor¬
migt inom alla partier.
Medan kvinnorösträttens genomförande i

detta gamla kulturland förnimmes som en

stor seger just därför att den här har bak¬
om sig en kvinnornas trägna och målmed¬
vetna strävan sedan mer än femtio år, ver¬
kar det som en uppenbarelse, då öster om
oss det stora nyvaknande ryska riket före¬
tagit sig att bygga hela sitt konstitutionel¬
la statsskick på ny grund och det antages,
att till den konstituerade försa'mling, i vil¬
kens händer Rysslands framtida öde skall
läggas, de ryska kvinnorna likaväl som de¬
ras fäder, män och bröder skola givas till¬
fälle att rösta, så att ingen skall sättas
utanför, där allt skall skapas nytt.
I Frankrike har deputeradekammarens

rösträttsutskott uttalat sig för utsträckande
till kvinnorna av den kommunala rösträt¬
ten. I Tyskland mognar frågan från vecka
till vecka, såsom framgår av debatter un¬

der detta år såväl i preussiska Abgeordne¬
tenhaus som i tyska riksdagen, och det fin¬
nes starka skäl att tro, att även i detta
land frågan om kommunal och politisk
rösträtt för kvinnor ganska snart kommer
att ta ett stort steg framåt.
Landsföreningen för kvinnans poli¬

tiska rösträtt består i Sverige som
över allt annorstädes av kvinnor ur

alla politiska partier. Under arbetet
för den sak, söm ligger oss alla om
hjärtat, ha vi lärt oss känna oss soli¬
dariska för ett mål utom och över par¬
tierna; vi ha lärt oss att förstå oeh
akta varandra. Oberoende av parti¬
ståndpunkt, skulle det för oss alla kän¬
nas som en stor och djup tillfredsställ

å.-B. JOHN 7. LOFGREN C:e största o. bäst

renommerade specialaffär i
■ Kungl. Hofleverantör ■

_ . , Slien-&Ylle-KläinlngstTger
Rikt »i» muiitai a, Stockarna, a. t. w»8 t „Dä,<,rt,n,lnd„graU„„

lelse om den politiska rösträttenkvinnor även i vårt land kunde
föras nnder medverkan av alla part1 " i övriga skandinaviska^såsom skett
der och som tyckes komma atü™,--
väl i Holland, England och plYssfi'
Om detta kunde åvägabringas, sfaSdet säkerligen verksamt bidraga hutjämna den nuvarande starka bittheten mellan de politiska partierna!!minska spänningen mellan högervänster. Förvisso vore detta, särs»
denna mörka tid, en verklH
ländsk gärning.
Genomträngda av känslan, att en alla

partiernas samling kring denna
fråga, som gäller halva folkets me
gerliga ställning, just nu skulle verkaenande och lyftande mer än något an
nat, och djupt övertygade, att för kvin'
nor som för män ansvaret är det
da, som fostrar och utvecklar,
vi därför underdånigst,

att Eders Kungl. Maj :t ville
denna riksdag, den sista i riksdags-Prperioden, framlägga en kungl,
position om rösträtt och
för Sveriges kvinnor
villkor som för män.

pa

Underdånigst
För Landsföreningen för

politiska rösträtt,
Dess verkställande utskott:

Signe Bergman,
kassör i Sveriges allm.

ordf.

Karolina Widerström, med. lic.,
Ebba Palmstierna,

f. Carlheim-Gyllenskiöld.
Gulli Petrini, f. Rossander, fil. d:r.
Ester Brisman, f. Carlberg, fil. kand,
Anna Wicksell, f. Bugge, jur. kand,

Signe Jäcobsm.
skrivelses syfte iiI ovanstående

stämma:

För Fredrika-Bremer-Förbundet,
Agda Montelius, f. Reuterskiöld, ord!
För Svenska kv. nationalförbund,
Eva Üpmark, f. Kindstrand, ordf.

För Vita Bandet,
Nina Anderson, f. Åhlander, ordf,

För Akademiskt bildade kv. förenin
Karolina Widerström, med. lic.) ordf.
För Stockholms allmänna kvinnokM
Anna Carlsson,- f. Lindskog, ordf.
För Soc.-dem. kv. centralstyrelse

Anna Sterky, ordf.
För Sveriges folks/

Maria Jönsson, ordf.
Soc.-dem. kvinnornas samorganist

Amanda Fröseli, f. Lindman, oi
För Södra Kristi, för. av unga
Agnes Ingelman, f. Palmstierna;
För Kv. telefontjänstemannaför.i

Henny Wifstrand, ordf.
För Sthlms kvinnliga stuc.- .

Gertie Söderberg, fil. kand., o
För Sthlms södra soc.-dem. kvmno

Signe Bengtson, sekr.
För Kvinnliga tandläkarekluti»
Sigrid de Verdier, t Hotost«®

tandläkare, ordf.
För Föreningen G- 0-1:'

Louise von Bahr, gymn. direktö^
För Föreningen frisinnade kv. sV

Ada Nilsson, prakt, lakare,
För Kvinnoklubben, ^

Louise Lombard, f. Lundberg, ^

ordf

För Lunds kvinnl. studen 7 f<
Olga Giörloff, ;ur. **

. , a prWUW.
För Kvinnl. kontoris - orjf,

Lindgren, konton«.Mathilda Lindgren,
Stockholm den 24 april 1917'
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g Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Srgryte Kemiska Tvätt- &
göteborg

Varför böra männen arbeta för
Annans politiska rösträtt?, kyrko-

i. Bruhns föredrag i Kristian-
få m. fl- platser, har utkommit från

rekvireras hos författaren,
Pris 25 öre.

till lebatterades i riksdagen den 25 april
tätt besatta åhörareläktare. De-
rörde sig till övervägande del

adentomäktenskapliga barnens arvs-
ritt, varvid kamrarna stannade i olika
glut, i det Första kammaren med 75
rister mot 48 antog lagutskottets för¬
oförändrat, varemot Andra kam-

_jn med 128 röster mot 72 antog hr
Pettersons i Södertälje reservation an-

arvsrätt efter fader och färder-
Även i fråga om förslagets

stannade kamrarna i olika he¬
il på flera punkter, i det Första kam-
aren i flertalet fall antog utskottets

j, medan Andra kammaren rosta¬
ss för vänsterreservanternas yrkan-
i, Förslaget går alltså ännu en gång
I utskottet för sammanjämkning av

besluten.
Från debatten må blott antecknas att
lEöing i Andra kammaren uttalade
É kraftigt beklagande av att icke
niornas stämma fått göra sig hörd
Wagen vid behandlingen av den-
fråga och erinrade att genom tal¬
lens tillmötesgående dock en kvin-
Ä en tid sedan beretts tillfälle att

sina synpunkter inför kam-
Talaren beklagade att han icke
lämna sin plats åt henne, men

att hennes ord skulle vara

och att kammaren genom
® sätt att rösta skulle visa att den
frtade kvinnornas krav och syn-

'tkter.

Ae? j11" Hdlberg i Första kamma-
öorjade sitt storstilade och varmt
a anförande med att beklaga att
urnorna s4äl"va. kunna göra sig

| °ch erinrade kammaren om att
U' ? ^ag'^s av centralstyrel-
llii 'ii- mecf instämmande av
Ewaiioreningar gjort uttalande, vil-

rekommenderade till kamma-s genomläsande.
if/^ande hade i bägge kamrar-

gåD8 som la8nt"

De ryska kvinnornas frihetstimme.

Uppvaknande.
hJTsknalleeat sjuk länge. När jag åter-

Va e.~~ dröjande och halvt motvil-
!*lira t ''f8' ensam- Också en ensams
Ör jag TnS ad var omkring mig. Men

lå o- mdda lyftande huvudet, ser
"ess 'genkännande mitt rum

■•ken 2(,,lr,1Sa.tapeter' vita gardiner för
^ solbeiv«? A llkas klara rutor den mot-

a små d-i& Vaggen med dess många
tet brpm?fr.hälsar inig igen> stårlet brpfijr - ar mig lgen' stå3
°eh en g1] Sangen en bukett nar-^ Papppj, i. .a vt utslagen tulpan med' kru* hrtan. Det blir alltså

1 har SVår/U'+bla^Se ^8' Varit siuk?
J'StMom tanka och minns ingen-
.'ijSF jag Vet Pjer ->aS bort, sorglöst och
i^illa, tpn(,-in Var^' stundtals ligger
!k över all k, orörlig som en död.
> intet " \beskrivaing trött.
Vigheten. UC S6r mig vägledning in i

lån satan kommer ett kort,

Bland budskapen från det befriade
landet i öster ha alltemellanåt stuckits
in några ord, som talade om kvinnor¬
na: den ena nya rättigheten efter den
andra skulle beviljas dem, de skulle
upptas som männens jämlikar, det ful¬
la medborgarskapet skulle skänkas dem
i den folkstyrda staten.
Detta vill säga en den kvinnliga röst¬

rättens seger så stor, att världen inte
hittills skådat dess like. Ryssland äg¬
de för några år sedan 48,000,000 kvin¬
nor — redan antalet frigjorda är över¬
väldigande — men det som kraftigast
skall tala är att just i det landet kvin¬
nor uppnått politiska rättigheter. Även
i den mest motsträviga hjärna måste
den tanken börja röra sig: kan väl då
i ett nord- eller västeuropeiskt land
rätten längre förvägras?
Skälet må gärna göra nytta. Den

dom, som uttalas om landet som helhet,
innan jätterystningen avskakade oket,
må gälla, men det omdöme, som ligger
däri om de ryska kvinnorna är inte
rättfärdigt. Ty de ha kämpat ärligt
och outtröttligt för sitt oberoende.
Deras frihetskamp är ett det mest

storartade bevis på kvinnlig allmän¬
anda, på kvinnligt offrande för idéer,
historien skådat, och i fullaste mått be¬
rättigar den dem till de anspråk, som
nu höjas. Att deras frihetsträngtan un¬
der den sekellånga revolutionsstriden
riktade sig mer mot hela landets rädd¬
ning än mot egna kvinnosakskrav är
lätt förståeligt. Där även männen suc¬
kade under förtryckets hörda, där med¬
borgerliga rättigheter knappast fun-
nos, där blev kampen gemensam. Vi
kunna inte heller, när vi blicka till¬
baka på denna uthålliga strid, tänka
oss den utan de unga kvinnorna vid
den manliga ungdomens sida, där de
vid universiteten under ständig fara
för upptäckt dryftade ^tankarna, drevo
propagandan, när de gingo ut bland
folket, när de upptäcktes, kastades i
fängelse eller drevos i den hårda lands¬
flykten.
Liksom kvinnor i alla land, som ve¬

lat uträtta något för sitt kön, sitt folk
eller mänskligheten, ha också ryskorna
insett nödvändigheten av kunskap, och
med en seghet och uthållighet, med en
försakelse och ett mod, som inga andra
kvinnor visat för denna sak, ha de för¬
skaffat sig sådan. Allteftersom bild¬
ningsanstalter och universitet i deras
hemland än öppnades för dem, än
stängdes, begåvo de sig till de större
städerna eller strömmade till utlandet
och levde i en fattigdom, om vilken in¬
gen, som icke fått en inblick i detta
säregna ryska studentliv, kan göra sig
en föreställning. Men genom att leva
som de blevo de också sina manliga
studiekamraters verkliga kamrater,
kommo in med dem i det tålmodiga och

livsfarliga arbetet för friheten, och där¬
för stå de nu också på segerns dag vid
deras sida.
Om också de ryska kvinnorna käm¬

pat med männen i den stora striden,
ha de dock så småningom, och just un¬
der den, insett, att deras egen ställ¬
ning krävde en särskild strävan. Även
i denna hade de tusen svårigheter att
övervinna. Deras sammanslutningar
blevo än tillåtna, än upplöstes de. "De
ryska kvinnornas förening för inbör¬
des hjälp" förberedde år 1903 en kon¬
gress, men kriget med Japan bröt ut,
och den kom ej till stånd. Efter neder¬
laget togo dock kvinnornas krav på
medborgerliga rättigheter ökad fart,
de sände petitioner till en del myndig¬
heter och begärde förbättringar i sin
rättsliga ställning, och då förslaget om
en riksförsamling trängde sig fram,
begärde de lika rätt för kvinnor som

för män. Revolutionen 1905 avbröt för
en tid rörelsen men endast för att snart
låta den slå ut med desto större styr¬
ka. I Moskva bildades en förening till
skydd för kvinnornas rättigheter, på
sitt program hade den den politiska
rösträtten, och med stora faror och mö¬
dor bildades runt om i landet kvinnliga
rösträttsföreningar, som sammanslöto
sig till ett förbund, vilket åter anslöt
sig till den Internationella kvinnoröst-
rättsalliansen. Bland de ryskor, som
besökt kongresserna, torde många av
oss särskilt minnas läkaren, d:r
Schischkina Javein, och författarinnan
Zenaide Mirovitsch. En av de ledande
i den ryska kvinnosaksrörelsen var
Anna Filossöfova, som dog 1912. Hon
stod i spetsen för den stora ryska kvin¬
nokongressen, som hölls 1908. Utländ-
skor fingo ej deltaga, och föredrag om
rösträtten voro förbjudna. Trots detta
gjorde kongressen det uttalandet, att
endast rösträtt kunde ge ryskorna rätt
till bildning och arbete. Dessutom
fordrade kong-ressen åtgärder mot
dryckenskapen, avskaffande av regle¬
menteringen och förbättring av äkten¬
skapslagarna.
De ryska männen ha ej varit likgil¬

tiga för kvinnornas jämlikhetssträvan¬
den. Då vid valen till den första du¬
man 1906 förfrågning sändes till med¬
lemmar av guvernementsdagarna om
de gillade kvinnornas rösträtt, ingingo
jakande svar från ett flertal. Socialde¬
mokraterna^ de revolutionära socialis¬
terna, de akademiska och politiska för¬
hunden samt böndernas förhund hade
redan svarat ja, och kvinnornas- rättig¬
heter upptogos på det förslag till ny
vallag, som utgick från guvernements-
dagarnas och stadskommunernas repre¬
sentanter. En grupp dumamedlemmar
ur olika partier bildade dessutom en

kommitté för kvinnornas sak.
Duman blev emellertid upplöst, och

©^>Vid allmän s\)agb*t,
n^rV csi tet, överansträng¬
ning och sömnlöshet.<5\©"

DAST / APOTEK
A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG.

Ebba Skoglund f.
Vaxholms E. K. P. R. har sorg. Den

4 april avled helt hastigt fru Ebba
Skoglund, mångårig medlem av för¬
eningen och under flera år dess kas¬
saförvaltare, nu senast suppleant i sty¬
relsen. Alltid villig att hjälpa, prak¬
tisk, rask och oförtruten var hon en
ovärderlig hjälp för föreningen och
många äro de fester och samkväm av
olika slag fru Skoglund varit med om
att anordna.

Vid jordfästningen den 10 april re¬
presenterades föreningen av en styrel¬
semedlem, fröken Maria Andersson,
som nedlade en krans med blommor
och hand i rösträttens färger och utta¬
lade föreningens stora tacksamhet och
djupa saknad.
Din ljusa bild bevaras i tacksamma

hjärtan!
A. L—m.

Motioner om kvinnorösträtten.

Å Liberala samlingspartiets vägnar
har hr Kvarnzelius i Första och hr
Edén i Andra kammaren väckt motion
om politisk rösträtt och valbarhet för
kvinnor.
Å Socialdemokratiska vänstergrup¬

pens vägnar har borgmästare Lindha¬
gen i Andra kammaren med utförlig
motivering väckt motion om sådan än¬
dring i riksdagsordningen, att kvinna
i likhet med man tillerkännes valrätt
till Andra kammaren samt valbarhet
till båda kamrarna.

sedan dess har reaktionens hand vilat
tung över Ryssland. När nu äntligen
befrielsen kommit, är en uteslutning av
kvinnorna otänkbar. Ryssland kom¬
mer att i anda och sanning fullborda
hela sitt folks befrielse, till kvinnorna
jorden runt utgår ett glädjebudskap,
och åt oss i de rösträttslösa länderna
skänkes ett stöd och en mäktig hjälp,
som vi ej kunde drömma skulle komma
från det hållet.

Hilda Sachs.

smärtfullt ångestskri och delar sönder tyst¬
naden likt en svärdsklinga, som blixtrar
till i solen. Och återigen är allt endast
tystnad.
Men jag sitter med ens upprätt i sängen

och tycker jag känner blodsvetten rinna
nedåt mitt ansikte och döden gripa om mitt
hjärta. Nu vet jag hur jag blev sjuk.
Min lilla gosse leker i rummet bredvid det,

där jag arbetar. Jag hör hans små steg-
över golvet och hur han stundtals skrattar
och sjunger med sin glasklara röst. Ingen
är hos honom. Jag är glad och orolig på
en gång, bådadera utan anledning. Plöts¬
ligt skriker han till — ett gällt, avbrutet
skrik, liknande det utanför nyss. Jag är
där — jag ser den lilla flaskan i hans hand
och läser den ödesdigra påskriften. Och
så är det återigen någon som skriker —1- det
är visst jag — som skriker och skriker,
ett skrik, som blir hängande i luften och
aldrig tar slut.
Men nu är det tyst.
Han är död. Hans lilla rena klocklika

stämma är borta och finns inte mer. Och !
jag lever för att söka fatta det. Och jag

lägger mig- ned och undrar hur jag må gå
till väga för att så snabbt och säkert som

möjligt förgöra mig själv.
Tankarna hugga mig som vassa knivar in¬

ne i huvudet.
När jag åter ser upp, är allt tomt, och

långt borta försvinner flyende det sista åter¬
skenet av en solbelyst vägg. Hissnande som
en fallande sten sjunker jag i intet, och jag
tycker jag är på väg att söka något, och
jag kan varken leva eller dö, förrän ja,g
funnit det.
Och ur tomheten talar en röst till mig

och säger:
— Vem är du — vart går du — vad söker

du? Du är inte hitsänd — du är en av

de fridlösa från de oroligas land, och du
stör vårt lugn.

— Jag söker mitt barn, säger jag stilla, ty
mitt hjärta är slaget och mycket plågat av

sorg.
— Du söker förintelsen, säger rösten — du

söker glömskan, men jag säger dig, vad vo¬

re lidandet och hur vore dess makt, om du
kunde tillintetgöra dem blott genom att dö.
Jag säger dig, att ginge du än genom tu¬

sen dödar, måste du dock åter och återigen
uppstå. En ångest, en jämmer, en veder¬
möda, som sargar sitt offer om dagen och
aldrig vilar om natten, det är dn. Kosten,
som klagar ur vinden, regndropparna, vilka
falla som tårar, bitterheten, som hemsöker
leendet, det är du. Den rastlösa smärtan,
som höjer sitt rop ur musiken, som betun¬
gar andarna, skapar konstverken och öde¬
lägger hjärtana, det är alltsammans åter¬
igen du.

Jag har ingen tillflykt, jag har intet
hem. Mitt hjärta har blivit till ett käril,
fyllt av ve, som ständigt flödar över och
spiller sitt gift.

#

När jag åter ser upp, står min lilla gosse
med armarna mot sängkanten och hakan
stödd mot handen, som han brukar, och be¬
traktar mig.
Jag tycker allt är som om det hänt för år¬

hundraden sedan.

Och jag sjunker åter i intet, som denna
gång är en ljuvlig vila.

Ragnhild Prim.
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Hur de engelska kvinnornas rösträttsfråga na bebandlas.
Den 28 mars debatterades i engelska

underhuset det rösträttsförslag, som
framlagts av den av talmannen till¬
satta kommittén och som vad kvinnor¬
na beträffar gick ut på att kommunalt
röstberättigade kvinnor och hustrur
till kommunalt röstberättigade män
skulle erhålla politisk rösträtt vid en
ålder av 80 eller 35 år. Debatten öpp¬
nades av förre premiärministern, mr
Asquith, som uppmanade underhusets
medlemmar att erkänna det berättiga¬
de i att kvinnorna icke intaga samma
beroende ställning efter kriget som fö¬
re detsamma och att bereda sig på en
ny tingens ordning genom att antaga
något förslag i samma riktning som
det av kommittén framlagda. "Det rå¬
der intet tvivel därom — den gamla
ordningen skall bliva ny", med dessa
ord inledde han sitt tal.
Debatten skildras i den engelska

rösträttstidningen Common Cause som
oerhört intressant, och de anföranden,
som höllos av premiärministern, mr
Lloyd George, mr Asquith och åtskil¬
liga andra, utmärkte sig för en glöd
och en uppriktighet, som gav sin prä¬
gel åt hela den andliga atmosfären i
underhuset.
Inemot 400 medlemmar hade infun¬

nit sig, och det var uppenbart hur den
stora massan av underhuset gav reso¬
nans, då den fann, att mr Asquith och
mr Lloyd George voro ense i denna
viktiga fråga. Man hade väntat en liv¬
lig opposition från en del unionister,
vilka troddes skola motsätta sig varje
rösträttsreform utom sin egen. Deras
skara befanns emellertid vara varken
synnerligen stor eller synnerligen in¬
flytelserik, och deras ledare, mr Cla-
vell Salter, är själv ingen principiell
motståndare till kvinnorösträtten. I
detta stycke fick han därför hjälp av
mr Arnold Ward (son till den bekanta
författarinnan mrs Humphry Ward),
vilken förkunnade, att kvinnorna blott
borde tillåtas göra "hjälparbete" inom
politiken och att "männen, som ledde
landets öden under kriget, borde fort¬
fara att leda dem även i fredstid". In¬
alles samlade kvinnorösträttens mot¬
ståndare 62 röster, medan 341 röstade
mot dem och för kvinnorna.
Mr Asquith talade kraftigt och över¬

tygande om kvinnorösträtten ur prin¬
cipiell och demokratisk synpunkt och
uppehöll sig särskilt vid vikten av att
de arbetande kvinnorna få tillfälle att
göra sin röst hörd vid lösningen av al¬
la de problem, som uppstå efter kriget.
Ännu kraftigare uttryckte sig mr

Lloyd George såväl vid detta tillfälle
som då han följande dag mottog en de¬
putation, bestående av arbetande kvin¬
nor ur alla yrken och sysselsättningar.
Av intresse kan vara att anföra listan
på de yrken, som voro representerade:
skådespelerskor, jordbruksarbeterskor,
ambulanskuskar, bokhållare, författa¬
re, bakteriologer, bokbindare, metall-
arbeterskor, omnibuskonduktörer, ba¬
gare, snickare, tandläkare, sömmer¬
skor, läkare, apotekare, sjuksköterskor,
barnmorskor, lärarinnor, husvärdar,
lykttändare, ammunitionsarbeterskor,
barnavårds-, hälsovårds- och yrkesin¬
spektörer, gruvarbeterskor, poliser, fat¬
tigvårdstjänstemän, journalister, post-
och järnvägstjänstemän, telefonister,
juvelerare, textilarbeterskor, kvinnor
i kommunal tjänst, stadsfullmäkti¬
ge, studerande kvinnor. En represen¬
tativ samling yrken, som man finner,
och bakom densamma stodo 24 röst¬
rättsföreningar och 10 övriga kvinno¬
föreningar.
Deputationen anfördes av den engel¬

ska Landsföreningens ordförande, mrs
Fawcett, som framhöll kvinnornas ar¬
bete under kriget och under livligt in¬
stämmande förklarade, att visserligen
hade de flesta av de representerade för¬
eningarna på sitt program "rösträtt
på samma villkor som för män", och

skulle vara mycket tacksamma, om mr
Lloyd George på något sätt kunde finna
en utväg att undvika det föreslagna ål¬
derstrecket, men i alla fall "skulle de
föredraga ett ofullkomligt förslag, som
hade utsikt att gå igenom, framför det
mest fullkomliga förslag i världen, som
icke kunde gå igenom."
Därefter talade yrkesinspektören,

miss Anderson, som berömde den en¬
gelska arbeterskan som den bästa i
världen och värd en bättre lott än den
som nu är hennes. "Första steget där¬
till — det viktigaste steget — är att
fråga henne till råds, det nästa är att
fortsätta därmed." I samma anda ta¬
lade miss Mac Arthur å de kvinnliga
fackföreningarnas vägnar, medan mrs
Watt talade för kvinnorna i de engel¬
ska kolonierna och framhöll hur myc¬
ket mera samarbete till fördel för hela
det engelska väldet, som kunde ske,' om
kvinnorna hade rösträtt i moderlandet
likaväl som i kolonierna. Till slut ta¬
lade mrs Edwards som representant
för de walesiska kvinnorna, och mrs
Despard erinrade mr Lloyd George om
ett tal han hållit i Bath 1911, i vilket
han yttrat att kvinnorösträtten icke är
en nationell utan en internationell frå¬
ga och att "om alla Europas stora län¬
der gåve kvinnorna rösträtt... skulle
icke Europas fält genomdränkas av de¬
ras söners blod". Slutligen framhöll hon
den starka känsla, som råder bland
kvinnorna av att frågan ej tål något
uppskov.
I sitt svar förklarade premiärminis¬

tern i starka ordalag att principutta¬
landen till förmån för kvinnorösträt¬
ten voro "fullkomligt onödiga". Frå¬
gan om densamma hängde på det in¬
nerligaste tillsammans med begrepp
som "hemmet", "folkhälsan", "barnens
uppfostran och undervisning", och han
förklarade som sin absoluta överty¬
gelse att "en sak, som kommer att
framgå ur detta krig är vissheten om
att kvinnorna måste ha rätt till full
likställighet i styrandet av nationens
öden". Han försökte ej försvara det
föreslagna åldersstrecket utan medgav
att det var "ologiskt och oförsvarligt",
men av praktiska skäl nödvändigt som
kompromissförslag.
På frågan om regeringens ställning

till förslaget förklarade mr Lloyd
George, att dess medlemmar skulle äga
rätt att rösta efter eget val och att re¬
geringen skulle sätta sitt maskineri i
gång för att lotsa förslaget igenom i
underhuset. Och om utgången ansåg
han ingen ovisshet behöva råda.

Ester Brisman.

Kvinnliga seminarierektorer.
I enlighet med k. m:ts proposition

liar riksdagen beslutat om grunder för
kvinnors utnämning och befordran till
rektor vid kvinnligt folkskolesemina¬
rium. (Se R. f. K. n:r 7.)

Barnmorskornas ställning.
Med anledning av motion av hr By¬

ström föreslår lagutskottet att i kom¬
munens tjänst fast anställd barn¬
morska skall i årlig lön åtnjuta minst
400 kr. (mot 300 kr.) samt tjänlig bo¬
stad m. m. Utskottet framhåller dess¬
utom önskvärdheten av att den defini¬
tiva löneregleringen blir snarast ge¬
nomförd och hemställer om proposi¬
tion till nästa riksdag i lönereglerings¬
frågan.

Wiens kommunalråd och kvinnornas
rösträtt.

Från Wien meddelas, att vid kom¬
munalrådets sammanträde den 13 ap¬
ril framförts en Interpellation av en av
rådets socialdemokratiska medlemmar,
angående utsträckning av den kom-

Några kommunalstatistiska
siffror från Örebro län.

Till Örebro länsförbunds senaste årsmöte
hade en liten statistik utförts över kvin¬
nor med kommunala uppdrag inom länet.
Då någo.t härav, som vi tro kan vara av
allmänt intresse, nu meddelas, betona vi,
att siffrorna naturligtvis ej kunna läggas
till grund för en officiell statistik.
Enligt uppgifter, insamlade av våra F.

K. P. R., innehavas vintern 1917 94 kommu¬
nala uppdrag inom länet av kvinnor (supp¬
leanter äro häri inberäknade). Härav kom¬
ma på Närkes 47 kommuner 25 uppdrag i 4
kommuner, på Bergslagsdelens 16 kommu¬
ner 69 uppdrag i 12 kommuner: siffrorna
för de båda länsdelarna ställa sig som sy¬
nes förvånande olika.

Främst av alla står Karlskoga med 22
uppdrag anförtrodda åt kvinnor, härnäst
kommer Örebro med 16, Kopparberg med 11,
Nora -stad 9, Linde 8, Askersund 6, o. s. v.
nedåt. — Går man till arten av uppdragen
finner man i pensionsnämnder 22 kvinnor,
i fattigvårdsstyrelsen 21, i skolråd 8, i bar¬
navårdsnämnder 5, i livsmedelsnämnder 5,
i nykterhetsnämnder 5, barnhemsstyrelser
3, fosterbarnsnämnd 2, biblioteksstyrelser 2,
styrelse för folkhögskola 3 (detta obligato¬
riskt på grund av donators bestämmelse!),
nödhjälpskommittéer 8, o. s. v., enstaka upp¬
drag. Länet har f. n. 3 kvinnliga stadsfull¬
mäktige och 1 medlem av kommunalnämnd
(den sistnämnda i Nora socken).
Det är inte med några glada känslor vi

meddela desa häpnadsväckande och sorgligt
låga siffror. Tänk bara på våra 5 medlem¬
mar av livsmedelsnämnder, 5 av barna¬
vårdsnämnder, 8 av skolråd! Tänk återigen
på dessa fattiga 8 medlemmar (och därav
äro en del endast suppleanter!) av skolråd
bland de kanske 5—600 manliga skolråds¬
ledamöterna! Och påminn Er en stund vad
dessa herrar ha för uppgifter. Yi skola in¬
te upptaga utrymmet med att här räkna
upp dem, men var och en, som har någon
erfarenhet av arbete inom skolstyrelser och
skolväsen, kan säkert berätta åtskilligt om
huru dessa uppgifter ofta fyllas och in¬
tyga, hur många av dem hörde kunna skö¬
tas bättre av kvinnor.
När vi nu lägga fram våra siffror, är

det alltså i hopp att de just genom sin ned¬
slående ringhet skola bringa några till ef¬
tertanke över vår kommunala frågas oer¬
hörda vikt och belysa nödvändigheten av att
den tages upp på våra program på ett helt
annat och kraftigare sätt än hittills.

M. F.

Männens förhund för kvinnans politiska
rösträtt i Kristianstad hade den 15 april
anordnat ett offentligt diskussionsmöte, som
vunnit stor anslutning. Sedan mötet öpp¬
nats av kyrkoherde Aug. Bruhn, överläm¬
nades ordet åt d:r Gulli Petrini, som tala¬
de om kvinnorösträttens framgångar under
krigstiden och som slutade sitt föredrag
med en fråga varför de svenska kvinnorna
skola stå utanför, då det genom hela värl¬
den går en stamning för att kvinnorna
skola få sin fulla medborgarrätt.
Efter det med ihållande applåder mottag¬

na föredraget höll teol. d:r Th. Nyström ett
vältaligt och djuptänkt anförande, i vilket
han utvecklade de allmänt mänskliga syn¬

punkterna på frågan. Sedan kyrkoherde
Bruhn därefter framfört mötets tack till
föredragshållarna, förklarades ordet fritt.
Någon opposition hördes emellertid ej av,
utan de talare, som yttrade sig, lektor C.
Cavallin, grosshandlare B. J. Jönsson och
kyrkoherde Bruhn, uttalade alla sin an¬
slutning till vad som sagts i inlednings¬
föredragen. Till sist utvecklade kyrkoherde
Bruhn de skäl varför männen böra arbeta
för kvinnans rösträtt, och med avsjungan¬
det av "Du gamla, du fria" avslöts mötet.

mnnala rösträtten med inbegripande
även av kvinnorna. Till svar härpå
förklarade borgmästare Weiskirchner,
att det var en bjudande plikt att giva
alla dem, som visat ett sådant hjälte¬
mod under dessa svåra tider, större in¬
flytande på stadsförvaltningen och att
han redan givit magistraten i uppdrag
att behandla frågan om uppfyllande av
denna billiga fordran, varvid också
frågan om kvinnans rösträtt skulle be¬
handlas.

I London har det rått stor brist på
mobiltaxametrar, beroende på att chauS""'
rerna inkallats till krigstjänst. Myndigt!
terna ha därför sett sig nödsakade att %
na licens åt kvinnliga chaufförer,
ryckt in i männens ställe, och den tiUfiiij]
stagnationen i driften har upphört fy
kvinnliga chaufförerna ha fått goda vi'
för sin skicklighet och sinnesnärvaro.

T'

Under de tre sista åren ha allt
kvinnliga poliser erhållit fast
engelska statens tjänst, och nio av

större städer ha utökat sin
kvinnor. De synas mycket ofta i
tionsfabrikerna, där de upprätthålla
ningen bland ungdomen och lämna den &
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En ung lärarinna i Reims, nulle
har blivit dekorerad med
När tyskarna, avancerade mot staden,
te m:lle Fouriaux till med sjuktransporter' is protes
na och vandrade en natt tre och en halv ni
Hon stannade kvar i Reims under

gen, och trots bombarderingen och granjAgi
regnet fortsatte hon lugnt sitt arbete i
skolan

skäl.

«sin vi
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En annan fransk hjältinna är
Semmer, som under reträtten i
sedan fransmännen överstigit Somme,
nog sinnesnärvaro att under den fier
elden öppna slussportarna för att b
tyskarna att komma över kanalen,
närbelägen by hjälpte hon till att gi
sexton sårade franska soldater, vilka i

undkommo i civila kläder. Då hon över'
raskades och blev tillfångatagen, svarade a

hon på officerens frågor: "Jag är föräldra lekan m;
lös och har endast en mor — Frankrik iiman
Gör med mig vad ni vill." Hon dömdes i
döden, men innan avrättningen blev verk
ställd, räddades hon genom ett plötsligt
franskt anfall, som återställde byn i hentö
landsmäns händer.
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En 14-årig skolflicka har i ett brev
den danska kvinnosakstidningen
og Samfundet beklagat sig över
rörande orättvisan att inga statslärover.
äro grundade för flickor, och å
kamraters vägnar vädjar hon till det mini
sterium, som har dessa förhållanden
hand, vari även Kvinden og
daktion instämmer.
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Vid en debatt i preussiska riksdagen ai ,

gående kvinnors inväljande ttj0Il8d
kommittéer förklarade en hr Heins, a
mark vore ett varnande exempel p&A
det skulle leda, om kvinnorna finge j
borgerliga rättigheter: där kunna e ■
m. bliva ministrar! Och i Englan
miljelivet undergrävts genom r°s
kvinnorna: flera gifta män än ogi a
denna orsak tagit värvning.

Till sekreterare i den amerikanska
tens kommitté för förhållandet till
makter (Foreign Relations Gomnn^^
utnämnts miss Jessie Simpson^ ^
första gången en kvinna
sekreterare i någon av sena^e°
téer. Hennes ställning är i 0teer. nennen i nr flera
svarsfull, då denna kommi e t™«
fidentiella och hemliga angeia» m ^
der sin behandling än någon
nes arbete betalas med

dollars.
nes arneie ,„tprnas «aui ,
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anställd kvinna uppbär. °» {8r sta-
endast miss Julia Lathrop,^ ^
tens barnavårdsbyrå, som här
i årlig lön.
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RÖSTRÄTT FÖR KYINMOR

STOCKHOLM

ga^a Kungsholmsbrogatan 26
(andra buset från Drottninggatan)

af finare och enklare

MÖBLER
•£ mahogny, valnöt samt andra
jäslagäfvenmålade, till billigaste priser.

Tel. 11410 Riks Tel. 65 05

Hl rt lafer

lögerförpliktelser.
högervän till kvinnoröst-

Lunds Dagblad, skriver i en le¬
rn 18 april:
len Lindmanska rösträttsreformen

sattes det från regeringen i utsikt, att
skulle dröja synnerligen länge, in-
n kvinnornas rösträttsfråga brag-

De löften och utfästelser,
voro av förpliktande natur,

len, hjälp-lå högerpartiet, som sanktionerade dem
a protest, borde för länge sedan känt sig

att infria växeln.
sitter emellertid den Lindmanska re¬

nens chef samt dess finansminister
arbete f.: i regeringen, vilkas två främsta med¬

ar de äro icke allenast på grund av
imbetsställning utan även på grund av
i skäl. De få således förutsättas kunna
sin vilja respekterad i ministären, om
Éa på ett ingripande i den kvinnliga
ättsfrågan. Det finnes icke heller nå-
saledning att tro, att de kommit bort
len åskådning i fråga om den kvinn-
rösträtten, som de hyllade 1907. Un-
iäana förhållanden finnes det icke hel-

lågon anledning för dem att icke nu
b gynna en reform, som i alla händelser

förälfa' ekan mycket länge till uppehållas. Exc.
Frankrife. äan har en gång förut visat sig snabb

av rösträttsfrågorna, och det
som han använde 1906—07, kan
utan vidare sättas i gång och

Utföra en utredning om den kvinn-
Wrätten så pass tidigt, att en k. pro-
Ki kan inlämnas redan till denna
%, Detta så mycket hellre som det
»iligaste av det nödiga utredningsma-
®<tför länge sedan föreligger färdigt,
shlle för högern och dess framtida
M? vara av betydelse, om den nuva-

regeringen kunde lösa den kvinnliga
gan. Högerpartiet får eljes upp¬
trycket av den agitation, som

'®r att bedrivas i denna rösträttsre-

^dalj liksom om den kommunala
i5äto i dess olika faser. Högern har

icke råd att skaffa sig motstån-
utan den har i stället behov
krafter för att främja de än-
äro partiets arbetsuppgifter,
goda krafter räkna vi landets

,W' ^kas politiska mogenhet och in-
? glfa ^era till värdefulla medhjäl-
• arbetet.
regeringen av ett eller annat skäl
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'■'ja själv övertaga
iet ""!|orml^rsiag vid denna riksdag,
bV a^a händelser förutsättas, atts 'anka Sitt stöd åt den enskilda

från 0r++ Ått denna emane-
,annat Parti, har icke med

is^ ^ s^affa» och frågan hör na-e onias efter sin egen innebörd
in!' i /nsyn till förslagsställarnas
Jarl! \ vore en g0<* sa^' om

(tslutar S,ipats mot kvinnorna, när
i livskam °C a^a krafter måste spän-
'gä fin nn11'.00^ ^elst innan vi nästa

manna Andrakammarval.

'frsdac!f?°W ^bert Bergström har
forne m avsants följande telegram:
för Jjnären' den trofaste för¬
lam Wn .°rnas rösträttskrav brin-Z mg Pi 7»-ärSdagea.1!'5'*° tär kvinnans politiska

rosträtt
$hne Bergman,
ordförande.

Arbste! ute i Sandel
Blekinge länsförbund för kvinnans poli¬

tiska rösträtt hade den 9 april sitt årsmöte,
varvid alla länets föreningar voro genom
ombud representerade. Års- och revisions¬
berättelsen föredrogs och ansvarsfrihet be¬
viljades. Till styrelse omvaldes fru Augusta
Tönning, ordförande, fröken Ebba Hultkvist,
sekreterare, samt fröken Sigrid Kruse, fru
Lisa Veländer, Karlshamn, och fru Jenny
Johansson, Eringsboda. Förbundet har till
sommaren i augusti månad inbjudit till ett
större rösträttsmöte i Ronneby. En kommit¬
té på 10 personer fick i uppdrag att vidtaga
förberedelserna för mötet.

Bodens F. K. P. R. hade den 2 april an¬
ordnat offentligt möte å Folkets hus stora
sal. Därvid höll fröken Märta Bucht från
Luleå föredrag om Kvinnornas krav på
medborgarrätt. Vidare förekom sång av
fröken Anna Högström. Slutligen antogs en
resolution ifråga om skydd för ensamboen¬
de lärarinnor.
Broby F. K. P. R. hade den 29 mars års¬

möte. Föreningens ordförande, fröken Ida
Lindahl, hälsade de närvarande välkomna,
varefter årsberättelsen föredrogs. Enligt
denna var medlemsantalet vid årets slut 57.
Revisionsberättelsen föredrogs och bevilja¬
des ansvarsfrihet åt styrelse och räken¬
skapsförare. Till ordförande återvaldes
fröken Ida Lindahl. Övriga styrelseleda¬
möter hlevo doktor A. Lindwall, frn Ma¬
ria Lindwall samt fru Anna Johnsson, vil¬
ka samtliga omvaldes. Nyvald blev fröken
Vahlborg Norrman, sanatoriet. Till supp¬
leanter valdes skriftställaren Pehr Johns¬
son och fru Hanna Olsson. Revisorer blevo
fröknarna Mimmi Waldau och Maria Lo-
rentzen med fru Ellen Berling som supp¬
leant. Mötet beslöt uttala sig för ett mera
effektivt skydd åt ensamboende lärarinnor
samt uppdrog åt styrelsen att anordna ett
föredrag om den kvinnliga rösträttsrörel¬
sens historia. Slutligen uppdrogs åt styrel¬
sen att anordna en vårfest till firande av

Anna Maria Lenngrens minne, varpå mötet
avslöts med en redogörelse för Skånemötet i
Hörby.
Eksjö F. K. P. R. hade den 3 april ordi¬

narie möte, varvid efter års- och revisions¬
berättelsernas uppläsande styrelsen bevil¬
jades full och tacksam ansvarsfrihet. En
ändring av par. 2 i stadgarna beslöts, så
att hädanefter även män äga att ingå i
föreningen. Vidare beslöt föreningen in¬
stämma i det uttalandet med anledning av
den förestående behandlingen i riksdagen
av k. m:ts proposition angående lag om
barn utom äktenskap samt i den med an¬

ledning av våldsdådet i Nöhhele av 10
kvinnoföreningar gjorda hemställan till k.
m:t angående skydd åt ensligt boende lära¬
rinnor.
Falkenbergs F. K. P. R. hade den 16 april

anordnat möte med ett av livligt bifall
mottaget föredrag av fru Anna Holm över
ämnet Kvinnorna och kriget.

Filipstads F. K. P. R. omvalde på årsmöte
den-29 mars den förutvarande styrelsen:
fröknarna Ottilia Marin, ordförande, Alma
Rundberg, vice ordförande, Gerda Berg¬
strand, sekreterare och Olivia Lundberg,
kassaförvaltare samt fru Maria Andersson.
Styrelsesuppleanterna fru Elin Fredga och
fröken Hilma Sjögren omvaldes även. Re¬
visorer blevo fröknarna Anna. Marin och
Sigrid Lundroth med fröknarna Maria Ka-
lin och Ida Kördel som suppleanter. Sedan
övriga föreningsangelägenheter avhand¬
lats, föredrogs den av tio kvinnoföreningar
till k. m:t med anledning av det s. k. Nöb-
beledådet inlämnade petitionen öm skydd
för ensligt boende lärarinnor. Med tack¬
samhet för vad som i ärendet redan vid-
gjorts, instämde föreningen i den del av
denna hemställan, som genom justitiedepar¬
tementet inlämnats till konungen. Efter för¬
handlingarnas avslutande följde samkväm,
varvid synnerligen vacker pianomusik ut¬
fördes av fru Signhild Mossberg, varjämte
fru Jenny Nordqvist på ett särdeles anslå¬
ende sätt föreläste Frigga Carlbergs roliga
skådespel Statsministerns döttrar.

Järpens F. K. P. R. hade den 15 april
besök av fru Gurli Hertzman-Ericson från
Stockholm, varvid en intresserad åhörar-
skara var samlad i Ordenshuset, som var
smakfullt dekorerat med sköldar och blom¬
mor. Kyrkoherde A. Lindeman öppnade
festen med ett anförande, varefter fru Hertz¬
man-Ericson höll ett sakrikt och med stort
intresse åhört föredrag angående Kvinnans
insats i det politiska och sociala arbetet,
samt vad nuvarande tid kräver av nutidens
kvinnor. Solosång till piano förekom vida¬
re, varjämte en damtrio xxtförde några an¬
slående sångnummer. Allt mottogs med
varma applåder. Inemot ett 20-tal nya med¬
lemmar, däribland 3 manliga, antecknade
sig för inträde i F. K. P. R. Fru Märta
Möller frambar till sist ett tack till såväl
talare som sångare samt till publiken för
en angenäm samvaro.

Karlskoga F. K. P. R. hade onsdagen den
14 mars möte med samkväm. Sedan förenin¬
gens ordförande, fröken Hulda Forsgren,
lämnat redogörelse för centralstyrelsemötet
i januari, upptogs frågan om instämmande
i propositionen angående lag om barn utom
äktenskap till diskussion. Föreningen ut¬
talade sig för detsamma. Vidare beslöt för¬
eningen att i maj fira 10-årsminnet av sin
tillblivelse med en fest, till vilken styrelsen
fick i uppdrag att uppsätta program.
Katrineholms F. K. P. R. hade den 29 mars

anordnat ett större möte i Stora teatern
tillsammans med Vita bandets lokalavdel¬
ning på platsen under tillslntning av flera
hundra personer. Vid tillfället höll friher¬
rinnan Ebba Palmstierna från Stockholm
ett briljant föredrag om "Tidshändelserna
och kvinnorna, vilket utformade sig till en
gripande fredspredikan, på samma gång det
klargjorde vad tiden nu fordrat av kvin-
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norna och vad de hava rätt att fordra till¬
baka. Med tanke på tilldragelserna i öster
och på stillaståendet hemma hos oss, sade
talarinnan, kunde man nästan tillämpa or¬
det att "de yttersta varda de främste och de
främste de yttersta". Få Rysslands kvinnor
nu medborgarrätt, så få Sveriges kvinnor
stå där och skämmas för Första kammaren.
Föredraget åhördes med tacksam uppmärk¬
samhet och hälsades med livligt bifall. Ef¬
teråt föredrogs de tio kvinnoföreningarnas
petition till k. m:t i frågan om skydd för
ensamboende lärarinnor, i vilken petition
de närvarande enhälligt instämde.

Kumla F. K. P. R. höll den den 29 mars

årsmöte, som öppnades av ordföranden, frö¬
ken Vienna Mesterton. Före förhandlingar¬
nas början utfördes triomusik å violin, cello
och piano. Ordföranden i Örebro F. K. P. II.,
fru Elsa Perselli, lämnade därefter en syn¬
nerligen intressant och delvis humoristisk
skildring av senaste centralstyrelsemötet,
vilken av de närvarande åhördes med stort
nöje. Därefter upplästes års- och revisionsbe¬
rättelserna, och ansvarsfrihet beviljades sty¬
relsen. Av revisionsberättelsen framgick att
tack vare det av föreningen anordnade ame¬
rikanska lotteriet årets behållning uppgår
till kr. 604: 49. Under året ha avhållits 3 en¬

skilda och 3 offentliga möten, och som före¬
dragshållare har föreningen haft förmånen
mottaga fru E. Wmrn-Bugge, redaktör E.
Björkman, fru F. Björkman och skollärare
Ekdahl. Styrelseval företogs och återval¬
des med acklamation: till ordförande fröken
Vienna Mesterton och till vice ordförande
fru Selma Fredrikson. Till sekreterare val¬
des fru Betty Halmén och till vice sekrete¬
rare lärarinnan fröken Emma Pettersson.
Till kassaförvaltare utsågs i stället för frö¬
ken Bengtson, som undanbett sig återva.1,
fru Alma Ohlson, och till styrelseledamöter
valdes fruar Hilda Ekman och Ida Ander¬
son. Från centralstyrelsen ankommet cirku¬
lär angående de Bergman-Österbergska kur¬
serna upplästes, och beslut fattades enhäl¬
ligt att med tacksamhet emottaga anbudet
att i Kumla för allmänheten anordna en 3
dagars kurs — den 10—13 april — upptagan¬
de ämnena: 1) Kommunernas organisation
och förvaltning, 2) Kommunernas hälsovård
samt 3)Barnavårdslagstiftning. Vidare be¬
slöts att de arbetsmöten, som redan under
hösten pågått för anskaffande av småper¬
sedlar för nyfödda i fattiga hem, skola
fortfara och åter börja den 16 april. De
färdiga plaggen överlämnas till kommit¬
tén De värnlösas hjälp. Fröken Rigell hem¬
bar till ordföranden i hjärtliga ordalag för¬
eningens stora tacksamhet för det gångna
arbetsåret. Till sist under de närvarandes
djupa rörelse överlämnade ordföranden i

Från min Norrlandsfärå.
Resebrev till Rösträtt för Kvinnor.

Vid min resa för Bergman-Österbergska
kursen i Västernorrlands län hösten 1916
fick jag ett bestämt intryck av befolknin¬
gens vakenhet och intresse för allt som rör
sig i tiden, och detta intryck har blivit än
starkare under min resa i samma län i fe¬
bruari och mars månader detta år.
Man skulle kunna tro, att på de platser,

som ha obekväma kommunikationer, och dit
föredragshållare sällan komma och där al¬
drig ett ord talats offentligt om kvinnorö¬
relsen, inte funnes varken kunskap om den¬
samma eller någon känsla för nödvändig¬
heten av kvinnornas likställighet med män¬
nen. Så mycket mera överraskas man, då
man märker, att just på sådana platser
framträder både kunskap om och vilja att
vara med i arbetet för kvinnornas sak. Så¬
väl män som kvinnor ha alldeles klart
för sig hur naturligt och självfallet det är,
att vi alla skola ha samma barnarättigheter
i vårt eget land. "Söner och döttrar ha ju
samma arvsrätt inom familjen och samma

myndighetsrätt för sin egen del, och det har
inte visat sig att kvinnorna ha skött sig
och sin ekonomi sämre än männen, eller
att de ha några särskilda böjelser, som skul¬
le göra dem olämpliga att åtnjuta samma

barnarättigheter som männen inom det
gemensamma fosterlandet." Denna upp¬

fattning träffar man ofantligt ofta hos des¬
sa människor, som i en avlägsen bygd ge¬
nom egna erfarenheter och tankar bildat
sig en egen åsikt i de stora frågorna.
Naturligtvis är det bland sådana mähni-

skor lätt att finna deltagare i en samhälls-
kurs, sådan som den Bergman-Österbergska,
liksom att vinna anslutning till vår röst¬
rättsrörelse. Kravet på kvinnorösträtten
finns, mer eller mindre medvetet, hos de all¬
ra flesta, såväl män som kvinnor, och det
är vanligen en självklar sak att männen gå
in i de rösträttsföreningar som bildas. Där
sinnena äro obesmittade av partiegoism
och där vad som är rätt också får vara

rätt, där komma männen ihåg att kvinnor¬
na med sina namn stödde kravet på allmän
rösträtt för män, och vilja nu i sin tur
hjälpa kvinnorna i deras arbete för samma
rätt. I Köpmanholmens F. K. P. R. ha vi t. o.
m. en manlig ordförande, och han tycktes
så genomträngd av frågans vikt och nöd¬
vändighet, att ingen kvinna kunde ha känt
djupare i sin egen sak.
En fullständig redogörelse för denna ter¬

mins kursresa skulle inkräkta alltför mycket
på tidningens utrymme, men några av mina
upplevelser måste jag dock meddela.
Efter att ha gjort en liten avstiekare till

Falun, vars i alla avseenden imponerande
och präktiga rösträttsförening inbjudit mig

att hålla ett föredrag, och där jag på det
mest välvilliga och älskvärda sätt mottogs,
kom jag till Alby, där en rösträttskvinna
alltid har hemkänsla i ordförandens hem.
Efter att ha hållit ett enda föredrag fort¬
satte jag till Härnösand, där två föredrag
höllos och där fru Kallstenius, som planerat
och ordnat resan gav råd och anvisningar
samt på allt sätt omhuldade mig. Bland
de platser, som sedan besöktes, var Nora,
Ångermanland, den första, och därmötte mig
genast ett varmt intresse för kursen och till¬
lika en önskan att vara med och arbeta
för gemensamt bästa. F. K. P. R. bildades
och flera av dess medlemmar kände förut
ganska väl till rösträttsrörelsen. I Sprängs¬
viken hölls endast ett enda föredrag, men
då det var slut, kommo flera kvinnor och
frågade hur det gick till att bilda rösträtts¬
förening, ty de ville gärna ha en sådan,
till stånd, och den bildade soekså ett par
dagar därefter. En gång kom jag, efter en
rätt besvärlig resa till en avlägsen bygd
mitt i natten, ganska trött och medtagen
samt mycket undrande huruvida här verk¬
ligen kunde finnas något gehör för kursen.
Men då väx-dinnan på stället talade om att
hon varit på Huskvarnamötet och att hon
hade rösträttstidningen och kalendern samt
t. o. m. stod som medlem i Vaxholmsför¬
eningen, försvann både trötthet och miss¬
mod. Detta var i Sunnansjö och föredragen
där voro så livligt besökta, som lokalen
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gripande, varma ordalag den svenska flag¬
gan, att vid högtidliga tillfällen hissas i
topp. Du gamla, du fria sjöngs unisont, och
fru Berger tackade å allas vägnar ordfö¬
randen för den vackra, betydelsefulla gå¬
van. Sedan några sångnummer utförts, av-
slöts det synnerligen angenäma samkvä-
met. Må det till sist tillåtas att betona, att
Kumla F. K. P. R. med dess nitiska och
självuppoffrande ordförande i spetsen är
exi mönsterförening, alltid redo att vilja
gagna, där kvinnans arbete kan och bör
skattas.
Lysekils F. K. P. R. hade onsdagen den 28

mars inbjudit Vita bandet, Moderata kvin¬
noförbundet och Socialdemokratiska kvin¬
noklubben till gemensamt möte för att ut¬
tala sig angående den av tio kvinnoförenin¬
gar undertecknade skrivelsen till konungen
med anledning av Nöbbeledådet. Mötets
deltagare beslöto enhälligt att uttrycka sin
glädje och tacksamhet över av k. m:t och
folkskoleöverstyrelsen redan nu vidtagna åt¬
gärder samt att uttala sitt instämmande i
den del av kvinnoföreningarnas petition,
som genom justitiedepartementet inlämnats
till konungen.
Malmö F. K. P. R. hade den 26 febr. ett

offentligt möte, då fröken Anna Lindhagen
höll ett synnerligen sakrikt och utredande
föredrag om Det nya lagförslaget om barn
utom äktenskapet. Den 27 mars hölls det
ordinarie vårsammanträdet med uppläsning
och godkännande av års- och revisionsbe¬
rättelserna. Ordföranden resumerade den av

kvinnoföreningarna till justitiedepartemen¬
tet ingivna skrivelsen angående skydd åt
ensamboende lärarinnor, och föreningen ut¬
talade sin sympati för däri framställda ön¬
skemål. Skioptikonbilderna ur rösträttsrö¬
relsens historia visades under allmänt bi¬
fall. Dessa komma säkert att på sin van¬
dring genom landet sprida mycken glädje i
rösträttsföreningarna.
Persons F. K. P. R. hade* den 15 april an¬

ordnat offentligt möte med föredrag av frö¬
ken Märta Bucht, Luleå, som på ett särdeles
fängslande sätt framställde Fredrika Bre¬
mers livsgärning, hennes fredsidéer och i
samband därmed kvinnan och fredsarbetet.
Föredraget, som åhördes av både män och
kvinnor, avtackades med livliga applåder.
Skara F. K. P. R. hade tillsammans med

Moderata kvinnoförbundet, Vita bandet och
de kvinnliga avdelningarna av S. S. U. H.
den 29 mars anordnat ett möte med föredrag
av fru E. Waern-Bugge om Skydd för en¬
samboende lärarinnor. En för tillfället för¬
fattad prolog upplästes, och sånger utför-

medgav. På ännu ett par ställen hade jag
liknande erfarenheter, och särkilt fann jag
i Ramsele att den kvinna, som ordnat kur¬
sen var en fullfärdig och målmedveten
rösträttskämpe, som länge haft i tankarna
att få en F. K. P. R. i Ramsele, vilket nu

också lyckats.
Då jag ser tillbaka på mina resor i Väs¬

ternorrland, och särskilt i Ångermanland,
står det klart för mig hur kortsynt det är
att döma om obekanta förhållanden. Det
är emellertid just vad man gjort angående
Ångermanland. Därför att där ej funnits en
enda rösträttsförening på landsbygden, en¬
dast i städerna, har man sagt att där ej
funnes kännedom om eller förståelse för vår
sak. Vid en inblick, om än så ofullständig,
i förhållandena, märker man att det i stäl¬
let varit rösträttens målsmän, som varit obe¬
kanta med tankar och meningar hos be¬
folkningen där uppe, men denna har både
kännedom om och förståelse för vår sak.
Man behöver ofta blott hänsyfta på den
för att få dem med. Bästa beviset för detta
äro de sju F. K. P. R. i Ångermanlands
avlägsna delar, som bildats under vintern
och vilkas medlemmar jag på detta sätt,
i' tidningens spalter, sänder en varm och
tacksam hälsning samt hjärtlig önskan om

framgång och tillförsikt i arbetet för:
"rättvisa åt kvinnorna."

Emma Aulin.
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des. Efter föredraget beslöt mötet enhälligt
att instämma i den hemställan om skydd
för ensamboende lärarinnor, som av 10 kvin¬
noföreningar riktats till k. m:t. Mötet slöts
med unisont sjungande av Du gamla, du
fria.
Strömstads F. K. P. R. hade den 27 mars

ordinarie möte, varvid års- och revisions¬
berättelserna för 1916 upplästes, och bevil¬
jades styrelsen full och tacksam ansvars¬
frihet för nämnda års förvaltning. Förenin¬
gen instämde i centralstyrelsens uttalande
angående lag . om barn utom äktenskapet
samt i den av 10 kvinnoföreningar inlämna¬
de skrivelsen till k. m:t om skydd för ens¬
ligt boende lärarinnor.
Söderköpings F. K. P. R. hade den 13 april

årsmöte. Av styrelseberättelsen framgick,
att föreningens verksamhet under föregåen¬
de år varit livlig. Sålunda ha bl. a. 4 offent¬
liga möten med föredrag m. m. anordnats.
Föreningen har även under året erhållit
eget standar, skänkt av fru Märta Hell¬
ström. Med anledning av 100-årsminnet av
Anna Maria Lenngrens död föredrogos å
mötet några av hennes dikter, varjämte ord¬
föranden, fru Malla Grönlund, erinrade om
hennes livsgärning.
Sölvesborgs F. K. P. R. hade den 29 mars

ett större offentligt möte med kyrkoherde
Aug. Bruhn som talare. Med värme och
övertygelse talade kyrkoherde Bruhn för
kvinnornas rättfärdiga sak och gav klara
och sakliga skäl "varför männen böra ar¬
beta för kvinnans politiska rösträtt" — säl¬
lan har väl ett rösträttsföredrag gjort ett
så djupt intryck på en församling. Och
kyrkoherden blev också av den talrika pu¬
bliken, som även utgjordes av många in¬
bjudna män, föremål för varmt erkännande.
Efter föredragets slut antecknade sig 11
män för bildandet av en lokalavdelning av
Männens förbund för kvinnans politiska
rösträtt med smedmästaren N. N. Linde¬
berg, som sammankallande. Sedan samla¬
des en hel del intresserade till samkväm i
den festligt dekorerade salen, där kvinnorna
i ett par anförande tolkade sitt tack och
sin aktning för de modiga män, som vilja
bistå kvinnorna i kampen mot orättvisorna
för rättfärdigheten.
Umeå F. K. P. R. hade den 14 februari sitt

första sammanträde för året, varvid fröken
Grönfeldt redogjorde för en del av de ären¬
den, som behandlats på centralstyrelsemö¬
tet i Stockholm. Referatet fortsattes vid
sammanträde den 2 mars, till vilket ord¬
föranden, fröken Öquist, inbjudit förenin¬
gen i sitt hem. Särskilt framhölls betydel¬
sen av den nya sammanslutningen: Nordi¬
ska kvinnosaksföreningars samorganisa¬
tion och vikten av de lagstiftningsfrågor
rörande kvinnor och barn, som komma före
vid innevarande riksdag samt vad som åt¬
gjorts för att även kvinnlig sakkunskap
skall rådfrågas vid lösandet av frågan om
ungdomens fortsatta utbildning efter skol¬
åldern. Jämte stadens samtliga övriga kvin¬
noföreningar anordnade föreningen den 30
mars opinionsmöte för att framföra kravet
på bättre skydd åt ensamboende lärarinnor.
Mötet öppnades av F. K. P. R:s ordförande,
fröken Öquist, som å sin förenings vägnar,
varifrån initiativet till mötet utgått, hälsa¬
de de närvarande välkomna och framhöll,
att då det gällde så vitala intressen som
att trygga arbetsro och arbetsfred för kvin¬
norna, måste dessa sluta enigt upp kring
sina berättigade krav och på det enda lag¬
liga sätt, som står dem till buds, nämligen
petitionsvis, framföra dem till regering och
riksdag. Till mötets ordförande valdes där¬
på ordföranden för K. F. TJ. K., fröken Jen¬
ny Norberg, som angav programmet för af¬
tonen och så överlämnade ordet till Vita
bandets ordförande, seminarieadjunkten Es¬
ter Middelsten, som redogjorde för vad som
hittills åtgjorts i föreliggande fråga och
vad som ännu återstår att göra. Därpå an¬
togs enhälligt den av V. U. utsända resolu-
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tionen, varpå fröken Norberg frambar mö-
tesanordnarnas tack till deltagarna för vi¬
sat intresse och förklarade mötet avslutat.
Västerås' F. K. P. R. hade den 26 mars

ett talrikt besökt möte å stadshotellet. För¬
eningen beslöt instämma i den av 10 kvin¬
noföreningar genom justitiedepartementet
gjorda hemställan till k. m:t angående
skydd åt ensligt boende lärarinnor samt i
det av L. K. P. R:s centralstyrelse gjorda
uttalandet med anledning av k. m:ts propo¬
sition angående lag om barn utc^m äkten¬
skap. Vidare påpekades det för kvinnorna
särskilt glädjande förhållandet att flera
kvinnor inkallats i livsmedelsrådet samt
att jur. kand. Eva Andén fått hålla ett
särdeles uppmärksammat föredrag i Andra
kammarens plenisal. Sedan höll fröken An¬
na Löfgren ett mycket intressant föredrag,
referat efter prof. Montelius båda skrifter:
Hur länge har kvinnan varit mannens egen¬
dom? Det angenäma mötet avslutades med
tesupé och avsjungande av Du gamla, du
fria.
Växjö F. K. P. R. hade den 16 mars ut¬

lyst offentligt möte å K. F. U. M. för be¬
handling av de båda från V. U. utsända frå¬
gorna, nämligen skyddsåtgärder för ensligt
boende lärarinnor, samt lag om barn utom
äktenskap. Sedan de 10 kvinnoföreningar¬
nes skrivelse delgivits, beslöt mötet utan
diskussion instämma i sagda skrivelse. Den
andra frågan däremot gav anledning till en
lång och livlig diskussion. Några uttalade
sig skarpt emot kravet på, att därest fa¬
derskap ej genom domstols utslag har kun¬
nat fastställas, likväl som fader antecknas
i kyrkoboken den, som modern uppgiver, till
dess annorlunda visas. Även beträffande
sättet för underhålls utgivande voro me¬
ningarna delade. Till sist enade sig dock
mötet om att instämma i det av central¬
styrelsen gjorda uttalandet i frågan. Den
29 mars höll på F. K. P. R:s föranstaltan¬
de fru Anna Holm från Nääs offentligt fö¬
redrag om Kvinnorna och kriget. Salen var
till sista plats fylld av en uppmärksamt
lyssnande publik. Med klarhet och skärpa
framhöll fru Holm krigets inverkan på
kvinnornas sätt att se och tänka — och på
deras ställning i staten. Fru Holm förstår
som få att väcka, värma och entusiasmera.
På föredraget följde ivriga applåder, och
F. K. P. R:s ordförande frambar till fru
Holm såväl de närvarandes som föreningens
varma tack för det intressanta och väckan¬
de föredraget.
Åtvidabergs F. K. P. R. hade den 17 fe¬

bruari anordnat ett föredrag av fröken Cla¬
ra Wahlström över ämnet: Kampen mot vi¬
ta slavhandeln. Föredraget hade lockat
fullt hus och behållningen av detsamma till¬
föll föreningen Vaksamhet. Den 8 mars
hade föreningen sitt årsmöte. Sedan års-
och revisionsberättelserna föredragits, för¬
rättades fyllnadsval i styrelsen och inval-
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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.

ÅRG. STOCKHOLM, 15 MAJ 1917. N:r 10.
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Det politiska medbestämmandet betyder för kvin¬
norna en rätt och en plikt. Vi fordra rätten för att
själva kunna bevaka våra och våra barns intressen.
Vi fordra plikten för att under medborgerligt ansvar
kunna tjäna vårt land.
Vi begära att regering och riksdag i år besluta att

tillerkänna svenska kvinnor fullt politisktmedborgarskap
på samma villkor, som äro gällande för svenska män.

Uttalande å möte i Auditorium i Stockholm
den 13 maj 1917.

gäran endast bröd, så skulle orimlig¬
heten framstått tydligt och klart av att
dessa tungt drabbade, hälften av Sve¬
riges befolkning, skola vara uteslutna
från varje laglig möjlighet att öva in¬
flytande på förhållandena och vara in¬
skränkta till tårar och böner eller upp¬

lopp och böter.

Men kvinnorna ha icke överlåtit åt

regering och riksdag att utleta sam¬

manhanget mellan bröd och rösträtt,
de ha själva formulerat kravet så tyd¬
ligt, att det icke kan missförstås. Mas¬
sorna inför riksdagen den 21 april be¬
gärde inte bara bröd, utan också röst¬
rätt för kvinnor. Parollen har uppre¬

pats på olika håll, och den stora 1 maj¬
demonstrationen hade en samlingsfa¬
na för kvinnorna, på vilken stod: röst¬
rätt för kvinnor och bröd åt arbetar¬
hemmen.

Om något behövts för att ytterliga¬
re tillspetsa situationen, så är det re¬

geringsförslaget om civil värnplikt
även för kvinnor. Som argument för
vår medborgarrätt behöva vi icke den¬
na civila vänplikt, vi anse vår rätt
fullt klar och bevisad den förutan.
Men våra motståndare, som samman¬

ställde värnplikt med rösträtt, så län¬
ge vi icke hade värnplikt, bli nu tvung¬
na att acceptera vårt krav eller att av¬

svärja principen.

Förslaget bildar en bakgrund, mot
vilken statsministerns väntade svar på
Interpellationen om hans ställning till
kvinnornas rösträtt liksom rösträtts¬

motionernas behandling komma att
framstå skärande bjärta.
Om regeringschefen och riksdagen

lyssnat till vad som sagts kvinnorna
emellan dessa dagar, skulle de ha
märkt att ställningstagandet inför det
nya kravet på deras lojalitet är: javäl,
men då fordra vi också rösträtt.
Kvinnorna kunna samlas kring den¬

na fordran utan rädsla för att därmed
åstadkomma oro i den politiska atmos¬
fären — tvärt om äro de övertygade,
att en lösning av denna fråga skulle
betydligt lätta det atmosfäriska tryc¬
ket.
Och de behöva inte heller vika för

oron att betunga regeringen, som ännu
masar med lasset i portgången. Ingen
kan veta bättre att utredningen är klar
än den nuvarande regeringens excel¬
lenser, som voro med om att "så på¬
skynda dess avslutande, att hela arbe¬
tets gång på statistiska centralbyrån
rubbades" (exc. Lindman till kvinnor¬
na, nyåret 1911). Till och med de än¬
dringar i grundlagen, som reformen
skulle medföra, ligga utredigerade.
Det gäller alltså blott för våra stats¬

makter en viljeakt, ett övervägande
och ett beslut att enas om frågans lös¬
ning.
Sveriges kvinnor våga — trots mån¬

ga missräkningar — hysa den förhopp¬
ningen att de män, som nu ha deras
frågas avgörande i sina händer, skola
lyssna till händelsernas språk och för¬
stå tyda tidens tecken. Ty göra de det,
då kunna vi vara vissa om seger.

Senaste segerbud från
Amerika.

I Woman's Journal meddelas att
kvinnorösträtten i staten New York
gått igenom i senaten med överväldi¬
gande majoritet, 39 röster mot 7. I re¬
presentanternas hus segrade förslaget
med 124 röster mot 10. Kvinnorösträt¬
ten kommer nu att liksom i november
1915 ställas under folkomröstning, och
fastän den då föll, ehuru kvinnorna
hade erövrat 500,000 röster, uttalas nu
allmänt den åsikten, att förslaget måste
segra. Utvecklingen har gått framåt
med snabba steg under de två gångna
åren, och frågans läge har även i
Europa undergått en betydande för¬
vandling, som lämnar plats åt de de¬
mokratiska principernas genombrott.
En av kvinnorösträttens motstånda¬

re, partiledaren mr Brown, höll i se¬
naten ett mycket antikverat tal, vilket
av senator Whitney karakteriseras som
en spik i mr Browns egen likkista.
Denne yttrade nämligen, att då kvin¬
norna inte fullgöra sin värnplikt, böra
de inte heller ha rösträtt. Han ansåg,
att Europa lämnade tydliga bevis för
hans egen ståndpunkt. "Vem kämpar
för Frankrike? Männen eller kvinnor¬
na? Vem kämpar för Tyskland? Män¬
nen eller kvinnorna?" Man kan med
fullt fog säga att båda kämpa sida vid
sida, men mr Brown tycks helt och
hållet ha förbisett det storartade inre
arbete som organiserats av kvinnor och
som blivit så allmänt erkänt att även
kvinnorösträttens envisaste motstån¬
dare öppet erkänt sin frontförändring.
Senator Whitney skulle inte hålla det

för otroligt att förslaget om kvinno¬
rösträtt under folkomröstningen i no¬
vember kommer att erövra lika många
röster för, som det i november 1915 ha¬
de röster mot. Varje politiskt parti har
ju upptagit frågan om kvinnorösträtt
på sitt program, och partiledarna ha ett
visst moraliskt ansvar att föra den sä¬
kert i hamn. Därför kunna New Yorks
kvinnor med tillförsikt blicka framti¬
den till mötes.

Österrikes kvinnor kräva rösträtt.

Den G maj ägde ett socialdemokra¬
tiskt massmöte rum i Wien, besökt av
tusentals personer, som krävde infö¬
rande av rösträtt för kvinnor.

Stöd arbetet för kvinnans politiska röst¬
rätt genom, att ingå som medlem i när¬
maste rösträttsförening och genom att pre¬
numerera på Rösträtt för Kvinnor.
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Opinionsmöte för kvinnorösträtten.
För stödjande av kravet på lösning

av kvinnornas rösträttsfråga vid in¬
nevarande års riksdag ha L. K. P. R
och Stockholms F. K. P. R. tillsam¬
mans med styrelserna för ett flertal
andra stora kvinnoorganisationer, re¬

presenterande olika politiska åskåd¬
ningar och olika-verksamhetsområden,
anordnat ett offentligt möte å Audito¬
rium i Stockholm söndagen den 13 maj
kl. 7.30 e. m. med tal av grevinnan
Louise Stenbock, fru Agda Östlund, fru
Agnes Ingelman, och fur. kand. fru An¬
na Wickseil samt sång av fröken Ger¬
da Friseli. Till mötet ha regering och
riksdag inbjudits.

Nya skördar.
Vid en inom Östergötlands län före¬

tagen turné har fröken Ester Röhl bil¬
dat Hycklinge F. K. P. R. med fru Em¬
ma Petterson som ordförande och frn
Gunhild Molander som sekreterare
samt 2 filialer till Åtvidaberg i Bes-
torp och Östra Ryd med frn Hilma
Svensson och fru Matilda Franzén som

ombud.
Efter föredrag av fru Gurli Hertz¬

man-Ericson bildades Ragunda F. K.
P. R. i Jämtlands län med frö¬
ken Hildegard Löfblad som ordföran¬
de, fru Anna Gisslén vice ordförande,
fröken Selma Hellsén sekreterare och
fru Hulda Frid kassaförvaltare.

I Tvååker, Hallands län, har ny F.
K. P. R. bildats av frn Frigga Carl-
berg. Ordförande och centralstyrelse-
medlem blev fru Thyra Lönnergren
med fröken Frida Andersson som supp¬
leant.

Fru Ella Billing har bildat -en ny
förening i Huddinge, vars styrelse ut-
göres av fruarna Hedvig Nilsson, An¬
na Brita Andér och Hildur Nettelbladt.

Till slut ha 2 filialer till Lindesberg
bildats av fröken Emma Aulin i Storå
med frn Ester Göthhlad som ombud
och i Vasselhyttan med fru Stina Sved¬
berg som representant.

Barnmorskornas existensvillkor.

Den av lagutskottet, med anledning
av hr Byströms motion, föreslagna än¬
dringen i lagen om kommuns skyldig¬
het vid anställandet av barnmorskor
att höja årslönen till minst 400 i stäl¬
let för 300 kr. jämte begäran om för¬
slag till nästa riksdag angående löne¬
reglering för barnmorskor har bifal¬
lits i båda kamrarna.

Fernqvists Kappaffär
Drottninggatan
n. b. och 1 tr. upp

Stort tager av in* o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER &KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.l Beställniugsavdelning.
Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. R. lämnas 5 % rabatt.

Vänsterpartierna och kvinnorösträtten.
Interpellation i Andra kammaren.

Vid andra kammarens sammanträde
den 27 april anhöll hr Branting å soci¬
aldemokraternas vägnar om kamma¬
rens tillstånd att till statsminister
Swartz få framställa en Interpellation
om utsikterna för regeringens medver¬
kan till en verkligt demokratisk för¬
fattningsrevision, innefattande främst
den 40-gradiga skalans avskaffande
men även sådana ändringar i grund¬
lagen, att den politiska rösträtten blir
verkligt allmän och lika för kvinnor
och män.

Det framstår för oss som otänkbart, ytt¬
rade hr Branting, att i den tid världen nn

genomlever, Sveriges arbetarklass kommer
att finna sig i att till en obestämd framtid
uppskjuta utplånandet av de hatade orätt¬
visorna i den nuvarande rösträttsordnin¬

gen, som med sin 40-gradiga kommunala
röstskala, med utestängande av massor av

oförvitliga, fattiga medborgare från ut¬
övandet av valrätten och undanskjutandet
av halva nationen, kvinnorna, från all po¬
litisk valrätt redan verkar som en murken
kvarleva från en för alltid förgången tid.
I överensstämmelse med en kompakt me¬

ning inom Sveriges arbetarklass tillåter
jag mig därför att rikta till landets rege¬

ring och till Första kammarens majoritet
den allvarliga vädjan att de var för sig
måtte med det snaraste bringa samhälls-
friden i landet och möjligheten'till sam¬

manhållning inom vårt folk den gärden, att
de klart och otvetydigt utfästa sig att med¬
verka till en demokratisk författningsrevi¬
sion i enlighet med folkets i de blivande
valen uttryckta vilja.
Under åberopande av detta uttalande an¬

håller jag om kammarens tillstånd att till
hr statsministern få rikta följande spörs¬
mål: Är regeringen villig att sätta ,in all
sin kraft och sitt inflytande för att med¬
verka till att skapa förutsättningar för en

författningsrevision som i främsta rummet
går ut på den 40-gradiga röstskalans av¬

skaffande samt införande av allmän, lika
och direkt rösträtt vid valen till Andra
kammaren för alla oförvitliga män och
kvinnor?

Interpellationen, som mottogs med starka
bravorop, begärdes på bordet och bord¬
lades.

Skrivelse till statsministern.

Den 7 maj överlämnades till stats¬
ministern å Liberala samlingspartiets
vägnar en skrivelse utmynnande i en
varm och enträgen hemställan

att regeringen måtte ta ett verksamt
initiativ till snabb lösning av den kom¬
munala rösträttsfrågan enligt princi¬
pen om lika rätt för alla skattebetalan¬
de i kommunerna, samt
att regeringen måtte lägga sitt infly¬

tande i vågskålen för åstadkommande
av ett heslut vid innevarande riksdag
om rösträtt för Sveriges kvinnor på
grund av de nu föreliggande motio¬
nerna.

Skall Sverige, heter det i motiveringen,
förmå lyckligt genomgå de tunga prövnin¬
gar som världskriget lägger på oss i stän¬
digt ökade mått, och skall vårt land, när
freden äntligen kommer, stå obrutet och
redo att hävda sin plats bland Europas fria
nationer, då måste hos oss, liksom annor¬

städes, alla krafter samlas, icke blott ge¬
nom en organisation av våra ekonomiska
resurser enligt krigstidens fordringar^ utan
också genom mobilisering av folkets hela
förmåga till fri medborgerlig samverkan
och solidaritet, med undanröjande av de
föråldrade företräden efter klass eller kön
vilka nu söndra oss inbördes. Och detta
kan endast ske om grundvalarna för med¬
borgerlig rätt i stat och kommun omläggas
på ett sätt som motsvarar den nya tidens
anda.

Det är på dessa grunder vi nu vädja till
landets regering att gripa in i de stora
frågorna om den politiska och kommunala
rösträtten. Vi känna visserligen att denna
regering har en väldig arbetsbörda över sig
i omsorgerna för vår neutralitet och vår
folkhushållning samt allt vad därmed sam¬

manhänger. Men sådan är tiden att detta
icke bör få stå hindrande i vägen. För
samhällsfridens skull, för den lugna ut¬
vecklingens skull, för den nationella kraft¬
samlingens skull, som vi oundgängligen
behöva, om vi skola kunna bära tidens tun¬
ga bördor, skulle det vara en insats av den
allra största betydelse om regeringen träd¬
de ut ur sin tillbakadragenhet gentemot de
föreliggande rösträttsfrågorna och gåve
signal till samverkan för en sådan lösning,
som demokratiens grundsatser kräva.

Skrivelsen överlämnades genom en
delegation, bestående av förtroenderå¬
dets ordförande, vice talmannen Daniel
Persson i Tallberg samt ordförande
och vice ordförande i de liberala grup¬
perna inom kamrarna hrr Edén, R. Ha¬
milton, Kvarnzelius och Pettersson i
Påboda.
Statsministern mottog delegationen

välvilligt, och ett samtal utspann sig i
anknytning till dess framställning,
men något svar å densamma förklara¬
de sig statsministern icke nn kunna ge,
enär han ännu icke haft tillfälle att i
saken konferera med sina kolleger.

Med tusen röster . . .

När det väldiga demonstrationståget den
1 maj drog genom Stockholms gator buro
arbetarkvinnorna en vit fana, prydd med
friska blommor i rösträttens färger och med
inskriften: Giv rösträtt åt kvinnorna och
bröd åt arbetarhemmen. Bakom denna fa¬
na tågade tusenden av kvinnor, för vilka
innebörden av fanans ord inte var en tom
fras, utan livets eget, blodiga allvar. Kra¬
vet på kvinnorösträtten har inte blivit
glömt, utan det har med naturnödvändig¬
het trängt i förgrunden, när individerna
fått starkare känning än vanligt av livets
hårda verklighet.

å.-B. JOHN ?, LOFGREN & C:o renommerade specialaffär i
Kungl. Hofleverantör ■

„ „ Siden-& Ylle-Klädninastvner
BHtst.429 Frebntu 3, Stockholm a.™« „„„.„„„.„„»J, ;!.,.
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Ett tvåårsminnp I
Fredagen den 27 april hade Svensktionen av Internationella kvin^3

tén för varaktig fred anordnat ett ^
Musikaliska akademien för att firaårsminnet av kvinnornas fredskoj3
Haag. Det var en stämningsfull
präglad av högtidligt allvar. Den
len, vars tribun var smakfullt
med blommor och grönt, var v
Dock skulle man önskat, att vid ett
tillfälle ej en enda plats stått tom.
Den vackra och värdiga festen intal

med Mozarts B-dur-sonat för violin och ti
no av direktör och fru Vretblad. Däreft!
hälsade fröken Anna Kleman de nänJ*
de välkomna och erinrade om att i
samma syfte denna dag höllos i en
olika länder. Hon redogjorde så i korttider oi
för den internationella kvinnokommiltj, wen ä
historia och drog upp principerna för J« ,har c
verksamhet, principer, som kvinnorna p -■ -
allt sätt måste kämpa för och vilka
göra sig särskilt gällande, då fred
me att slutas.

sin d

larast

ar öv

m med

sina

ätters v

til

Sedan fröken Maria Schildknecht på sil
medryckande sätt föredragit en dikt, sån
som en hälsning från Finland och kalih
"Ny marsel jäs för den tid, som stundar, ,jSih;
av professor Valfrid Vasenius, lämnai fe svi
ordet åt doktor Lydia Wahlström. Henna
föredrag präglades av en varm och inser
lig fredsvilja. Hon uppehöll sig
vid historieundervisningen och
sammanhängande behandling av
Att vid undervisningen helt förhigå
vore en orimlighet, då kulturutvecklingen
ofta måste ses med krigen som
Men man måste akta sig för att
la krigen som något självklart och natnr-
nödvändigt. Det gäller att riktigt p e
klart för de unga hur krig strider mot ai. hs och
lag och rätt. Sedan talarinnan något nppt ig, 8tym
hållit sig vid den moderna sjörätten rfp
det lagstridiga i den, framhöll hon vikte:
av att även de små nationerna
sin rätt vid en fredsrörelse, som
ellt komme att ledas av stormakterna. Bi
små nationerna ha en kultur, som
lika hög, om inte i många fall hi
de s. k. kulturfolkens, och denna
gå förlorad. Vad mänskligheten behöver r
ett samfund, höjt över de olika sta
med deras strid och kiv. Talarinnan
pades på en reformator, vars stämma
le vara så stark och myndig, att den
mådde överrösta världskrigets larm «i
lysa frid över jorden. "Och om han kom¬
mer, skola hans egna då anamma honom.
Skall denna tids lidanden ha gjort
räckligt ödmjuka för att ta emot
gen även från det håll, där vi ej varttwj
na att få den?" Med dessa samvets
slutade d:r Wahlström sitt utmärkta
rande.

Författarinnan fru Marika^
talade om "Mänsklig solidaritet . I 1
fulla och fängslande föredraget b
hon hur bristande samhörighetskäns» ^
lan folken varit den innersta or-a'f,
det nu rasande världskriget. Fre sror

i® på
Ilse m

tän c

har gamla anor, men den gjorde e 6
ligt fiasko år 1914. Nu gäller de o ^ /t
fredsvänner att börja på nytt oc
till liv en broderskapskänsla, som
tar hela mänskligheten. Först
varaktig fred anses betryggad.
Fru Stjernstedts föredrag mo^og

som de föregående med ihållan e
*

Uli sist
Fröken Schildknecht reciterade i

själfullt och gripande, Viktor
dikt Snöfrid. Och med Rydberg ^

ord ännu genljudande i öronen
begrundande hem i den

Maria

Kvinnliga stadsfaUmäW^
nas om att Svenska Stadsfo ^,
Nybrogatan 7, Stockholm, la"1" ^ ^ >
lysning om alla frågor, som ror % ^
dernas angelägenheter
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kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- & Färgeri A. B.
göteborg

Förnöjsamhet.
föreställ er en ökenvandrare som säger:
ät ändå nöjd!, när den efterlängtade
jndrycken tages från hans av törst for-

ätande läppar.
föreställ er en hungrig mor med hung-

barn, som framför det tomma bordet
jäer och säger: jag är nöjd ändå. ■

jagas ur sin bostad, nordanvinden
om knuten och genomisar henne,

ien äro stela av köld, men hon säger:
a för deJybar det så bra, jag är nöjd ändå.

föreställ er en kvinna med tmndna hän-
Ni vill lösa dem från bojorna, så att
på röra sig fritt, men hon ber att få
i fred: jag har det så bra — jag äl-

jr mina bojor.
föreställ er en kvinna med genom svår

förkrympta fötter och vad hon

lämnadb Me svara på en fråga om hon vill räd-
sin dotter från samma öde. Nej, hon
fullkomligt nöjd.
Föreställ er en annan kvinna — den un-

iaraste av alla — hon har en son, hon
ar över allt i världen: Hon födde ho-
med smärta till livet, hon gav ho-
sina dagars tankar och arbete, sina

ärters vaka och dröm. Hon arbetade för
tills hennes rygg blev böjd och hen-
aft bruten, han var hennes ögons

Iis och hennes hjärtas fröjd — nu ligger
ll® a stympad och blödande på slagfältet,

len hon — modern —• är ändå nöjd:
tan gav och Herren tog" — utan en

depå att dessa ord äro i detta fall en

äse mot livet och allt livs upphov, mot
'öa och mänskligheten.

Årets rösträttsmotioner.
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som inte vill ha medbestämman-
®t i mänsklighetens viktigaste frågor,

allt, lider allt, ont och gott, rätt¬
at och orättfärdigt, med samma an-

förnöjsamhet är den mänskliga
farligaste fiende. Hennes

härom är hennes enda ursäkt.

F. C.

L K. P. R:s
favkort och agitationsmärken.

Socialdemokratiska riksdagsgruppens
motion.

Icke mindre än tre partimotioner om
rösträtt för kvinnor föreligga till be¬
handling vid årets riksdag. Den första
väcktes den 28 mars av hr Hallén m. fl.
å den socialdemokratiska gruppens
vägnar. I motionen framhålles att
den socialdemokratiska riksdagsgrup¬
pen alltid framfört yrkanden på en
fullständigt genomförd rösträttsre¬
form och att den mest i ögonen fallan¬
de av alla de begränsningar, som vidlå¬
da vår representationsrätt, är kvinnor¬
nas utestängande från den politiska
rösträttens utövning. Sedan motionä¬
ren genomgått frågans läge i de olika
länderna, framhåller han de svenska
kvinnornas insats i rösträttsrörelsen
samt rösträttspetitionen år 1914 med de
850,000 underskrifterna. Efter en del
randanmärkningar till de olika "strec¬
ken", som så obarmhärtigt drabba
många av rösträttens utövare, utmyn¬
nar motionen i följande uttalande:
Tidens händelser tala sitt mäktiga, klara

språk. Det är ej blott en militär jättekamp
mellan om världsherravälde kämpande
maktgrupper vi nu bevittna. I alla länder
träder allt klarare fram den kamp bakom
skyttegravarna, som kämpats långt innan
dessa grävdes, och som skall med stegrad
styrka växa till en mäktig stormlöpning,
när de grävts igen en gång och försvararna
vända åter till en svältande och utarmad
hembygd. Vi ha sett reaktionens starkaste
bålverk i Europa störta samman under fol¬
kets enstämmiga rop på frigörelse och
självstyrelse. De närmaste tiderna skola
förvisso betecknas av en dylik växande, se¬
gerrik frammarsch av demokratiens folk i
alla länder. Det vittnar om kortsynthet
och dålig1 statsmannakonst, om den sven¬
ska högern alltjämt envisas att motsätta
sig hel och obeskuren representationsrätt
av vårt folk. Därigenom uppkallar den
blott emot sig de revolterande krafter i
folklivet, om vilka historiens vittnesbörd
och dessa dagars händelser bekräfta, att de
till slut slå ned även den självsäkraste re¬
aktionära makt.

Socialdemokratiska, vänstergruppens
motion.

Kort därefter väckte hr Lindhagen å
sin riksdagsgrupps vägnar motion om
politisk rösträtt och valbarhet för
kvinnor. Hr Lindhagen inleder sin mo¬
tion med en erinran om, att intet våld
av något slag i längden kan förhindra
den andliga frihet för alla, som även i
politiken måste ligga till grund för vå¬
ra bemödanden att skapa en ny värld.
I den nuvarande ofullkomligheten på
detta område möter främst frånvaron

av politisk rösträtt för kvinnor och
motionären tillägger:
Om humanismen, det rätta namnet för

den andliga frihetens rike, skall bliva nå¬
got mera än ord, bör man även i statsli¬
vet förstå att det mänskliga enligt natur¬
lagarna hestår av man och kvinna, av två
lika berättigade ledande personligheter,
som företräda envar sin sida av detsamma.
Statslivets ensidigheter i det förflutna ha
berott även därpå, att mänskligheten utåt
varit ensidigt företrädd allenast av styr¬
kans representant, mannen. Det är kanske
därför allting slutar med blodbad såsom
den enda utvägen för detta statsmanna-
skap.
Eedan på 1700-talet gav en av upp¬

lysningsfilosoferna, Condorcet, följan¬
de paroll: "Antingen har ingen männi¬
ska medborgerliga rättigheter eller
också hava alla det, och den som röstar
mot en annans rätt på grund av dennes
olikhet i religion, kön eller ras, har
från denna stund avsvurit sig sin egen
rätt."
Efter att ha erinrat om den formu¬

lering kvinnornas hösträttskrav fick i
riksdagen år 1904 betonar hr Lindha¬
gen att kriget givit kvinnorösträtten
en universalitet, som borde göra in¬
tryck även i vårt land. Det heter i mo¬
tiveringen :
Kvinnorna taga sin del i lidandet och

man måste fråga sig om icke detta är hu¬
vuddelen. Oräkneliga äro de försakelser,
som änkor efter fallna krigare och deras
barn få underkasta sig för att draga Nsig
fram i livet på grusade förhoppningar. Tal¬
lösa äro de bekymmer andra miljoner kvin¬
nor få underkasta sig under en generation,
därför att krigsdödens skördar bland män¬
nen berövat dem möjligheterna av ett hem.
Kriget har givit exempel på vad kvin¬

norna duga till även inom männens arbets¬
områden och huru oumbärliga de äro i
samhället på alla sätt. I åkerbruket, han¬
deln, kommunikationerna, kontoren, äm¬
betsverken, industrierna, barmhärtighets¬
inrättningarna, överallt ha de fått rycka in
och fylla luckorna efter de mobiliserade
och på samma gång fullgöra sitt arbete i
hemmen under svårare förhållanden än
förut.
Det kvinnliga släktet har verkligen nu

dokumenterat sig såsom värdigt medbor¬
garskapet och rätten att utöva dettas för¬
pliktelser.
Hr Lindhag-en påminner också om de

landvinningar kvinnorösträtten gjort
under de senaste åren och övergår där¬
efter till en intressant historik av den
svenska rösträttsrörelsen, börjande
med motionen om kvinnorösträtt år
1884 och genom de olika åren fram till
år 1907, då högerregeringen framlade
sitt bekanta rösträttsförslag, dock utan
att ta/ kvinnorna med. Hr Lindhagen
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framhåller till slut att det gångna par¬
lamentariska tidsskedet varit minimi-
programmens förlovade tid även i de
demokratiska partiernas politik, men
nu börjar omsider maximiprogram-
mens sol gå upp i öster. Under belys¬
ningen av den morgonrodnaden hem¬
ställer han ånyo "att riksdagen ville
för sin del antaga som vilande till
grundlagsenlig behandling- sådan än¬
dring i 16, 19 och 9 §§ riksdagsordnin¬
gen, att kvinna i likhet med man till-
erkännes valrätt till Andra kammaren
samt valbarhet till båda kamrarna".

Liberala samlingspartiets motion.
Å det liberala partiets vägnar väck¬

tes av hr Edén m. fl. den 21 april mo¬
tion om politisk rösträtt och valbarhet
för kvinnor. Motionären påpekar att
de yrkanden, som under årens lopp
gjorts på rösträtt för kvinnor huvud¬
sakligen varit baserade på två skäl,
nämligen orättvisan att utestänga
kvinnorna från medborgarskap samt
samhällets eget intresse, som bjuder
att kvinnornas särskilda fallenhet även
böra tagas i anspråk för de allmänna
ärendena. Motståndet har mindre gått
ut på att vederlägga dessa argument
än att framhålla, att kvinnornas delta¬
gande i det politiska livet skulle med¬
föra så stora nackdelar, att de inte upp¬
vägde de väntade fördelarna. De allra
senaste årens utveckling har emeller¬
tid så kraftigt som möjligt vederlagt
dessa påståenden och profetior och det
heter i motionen vidare:
Kriget har i hög grad gjort frågan om

kvinnans ställning i samhället aktuell, och
förslaget att giva kvinnan full medborgar¬
rätt har på sina håll trätt i förgrunden så
som aldrig förr. Kvinnorna hava i stor ut¬
sträckning kallats att i det civila livet er¬
sätta de till krigstjänst utkallade männen.
De hava sålunda måst övertaga en väsent¬
lig del av männens arbete på tjänsteexpe¬
ditioner och affärskontor, på åker och äng,
i skogar och gruvor, i verkstäder och på
kommunikationsanstalter av alla slag. De
hava även i hundratusental fått göra krigs-
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ett antal av 223 föreningsmedlemmar under
de tolv föredrag jag höll i Jämtland. Detta
resultat är så mycket mera glädjande som

landsbygdens befolkning, i långt mindre
grad än städernas, är utsatt för den press,
som industrialismen och'de sociala missför¬
hållandena utöva på individerna. I bond¬
byarna är hustrun lika mycket den bestäm¬
mande som mannen, hon känner endast säl¬
lan tyngden av det ok, som lagarna lagt
på hennes medsystrars skuldror, och dessa
kvinnors anslutning till rösträttskravet får
tillskrivas en varm medkänsla och den ur¬

gamla frihetskärlek ,som är nedärvd hos
jämten.
Det var ett nöje att tala till detta intel¬

ligenta och vakna folk. Under min färd
kom jag att besöka både östra, västra oeh
norra Jämtland, och fastän folkkaraktären
i de olika bygderna företer en del olikheter,
äro dock vissa karaktärsdrag sammanfal¬
lande, såsom gästfriheten, som har gamla
anor i landskapet, hänsynen och hjälpsam¬
heten. Jämten här inte hjärtat på sina
läppar. De, som fostrats i de mäktiga fjäl¬
lens skydd och i de stora skogarnas enslig¬
het ha inte samma lätthet som sörlänningen
att meddela sina intryck, men de få en dju¬
pare resonnans, och har man lyckats ge¬

nomtränga den första skyggheten, framly¬
ser en trofasthet, som säkert inte förflykti¬
gar med de första vindkasten.

Även Jämtlands män äro måna om att
se sina kvinnor erkända som medborgare,
därom vittnade deras begäran att bli in¬
skrivna som medlemmar i rösträttsförenin¬
garna, och antalet män översteg ofta anta¬
let kvinnor i föreläsningssalarna, ett för¬
hållande, som i städerna är så gott som
okänt. Naturligtvis fanns det många kvin¬
nor, som voro odeciderade. Det var nog en
rättvis sak, det förstodo de, men de hade
inte så noga tänkt över förhållandena.
Dessa odeciderade fingo stundom en liten
knuff i ryggen, och en manlig stämma ljöd
nr bakgrunden: "Visst skall du gå med, det
är ju ett rättfärdigt mål." Oeh så var den
saken klar.
Ofta var intresset i de mest avlägsna by¬

arna störst, och för min del tror jag att
detta bottnar i att befolkningen där inte
blivit förstörd av biografer och marknads¬
nöjen. Allt det lättare godset har som en

beklaglig följd immunitet för allvarligare
tankesysselsättningar och trubbar av män¬
niskornas vilja att fördjupa sig i ett pro¬
blem. Men där de haft tillfälle och lust att
tänka över tidsförhållandena, där blir det
en naturlig följd att de omfatta rösträtts¬
kravet.

Föreningar bildades i Hammerdal, Munk-
flohögen, Kagunda, Sikås och Strömsund.
Föredraget på den sistnämnda platsen be¬
vistades av 500 personer och en förening

på 55 medlemmar bildades med fröken
Erika Häggdahl som ordförande, en kvin¬
na, som uppfostrat flera generationer av

jämtländsk ungdom till nykterhet och sam¬

hällsansvar. \
Vad som med all tydlighet framgick un¬

der färden var att vårt land är moget för
kvinnorösträtt. Endast upplysning fattas
ännu på en del håll, och genomplöjdes
landsbygden över hela Sverige, skulle den
lämna tusenfaldig skörd. I allmänhet äro
kvinnorna så förstående och kloka, att man
i dem inte behöver frukta en oansvarig
väljarskara, oeh för en hel del har det gått
upp att kvinnorösträtten inte är en pro¬
grampunkt, utan en rättfärdighetssak och
att under rösträttsbaneret kunna olika tän¬
kande fylkas i gemensamt ansvar för en

reform, som rör hela kvinnokönet. Ett vitt¬
nesbörd om detta var Munkflohögen med
övervägande liberal, och Hammerdal med
övervägande konservativ befolkning, men
båda föreningarna med samma medlems¬
antal.
Det ligger under dessa klarnande april¬

dagar ett ljus över Jämtland och detta ljus
utstrålar även från dess folk. Ett varmt
tack till alla dem, som gjorde min färd ge¬
nom Jämtlandsbygderna till ett vackert
och oförgätligt minne.
Stockholm den 30 april.

Gurli Hertzman-Ericson.
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tjänst såsom sjuksköterskor i fält samt ge¬
nom arbete i ammunitions- och vapenfabri¬
ker. Å andra sidan har den internationella
kvinnorörelsens ihärdiga verksamhet för
freden fortgått med växande styrka. Så¬
som naturligt är, har denna verksamhet i
synnerhet framträtt inom de neutrala län¬
derna, men den har även i form av mot¬
stånd mot nationalhat och chauvinism gjort
sig gällande inom de krigförandes krets,
och kvinnorna hava med berättigad själv¬
känsla kunnat peka på att deras interna¬
tionella samhörighet i motsats till så gott
som alla andra mellanfolkliga sammanslut¬
ningar bestått provet inför världskrigets
oerhörda påfrestning.
Hr Edén övergår därefter till frå¬

gans läge i de olika länderna samt den
omsvängning i den allmänna opinio¬
nen, som på sina håll ägt rum till kvin¬
norösträttens förmån. I slutmotiverin-
gbn yttrar han:
I vårt land vänta kvinnorna ännu på

uppfyllandet av de löften, som givits dem
av riksdagen år 1906 och av regeringen
dels indirekt i motiveringen till 1907 års
röslrättsproposition, dels direkt och ut¬
tryckligt i proposition till 1912 års riksdag
samt i trontalet vid 1914 års A-riksdag.

1 Norge, Danmark och Finland hava
kvinnorna ansetts värdiga att jämte män¬
nen bära ansvaret för fäderneslandets öden,
men i Sverige hållas de fortfarande i poli¬
tiskt omyndighetstillstånd. Att detta orätt¬
visa tillbakasättande av de svenska kvin¬
norna är ägnat att alstra bittert missnöje
och öka söndringen inom folket, synes
uppenbart. Detta är så mycket mer att be¬
klaga, som folkets enande i gemensam strä¬
van för landets väl just under nu rådande
kritiska förhållanden borde framstå såsom ett
allmänt önskemål. Realiserandet av detta
önskemål, vilket ju även kraftigt betonats i
konungens trontal vid detta års riksdag,
skulle givetvis i väsentlig mån underlättas,
om statsmakterna kunde besluta sig för att
giva de svenska kvinnorna de rättigheter,
som vid upprepade tillfällen utlovats dem,
som de i fullt lika hög grad som grannsta¬
ternas kvinnor torde vara förtjänta av och
som de säkerligen skulle till gagn för fä¬
derneslandet utöva.

Uppsala kvinnliga studentförening.
firade sitt 25-års jubileum lördagen
den 28 april med en storartad fest å
Norrlands nation, till vilken alla gam¬
la medlemmar inbjudits.
Uppsala med dess glada ungdoms¬

minnen har nu en gång en alldeles sär¬
skild tjusning för alla gamla studenter,
och mer än en tredjedel av alla dem
som en gång tillhört föreningen hade
också hörsammat kallelsen. Även någ¬
ra av de s. k. "prsehistoriska", d. v. s.
de, som varit studenter, innan förenin¬
gen bildades, hade kommit med för att
lära känna de nu så talrika efterföl¬
jarna.
Studentskorna utgjorde ju i början

hiera enstaka företeelser, som så små¬
ningom sökte varandras sällskap till
tröst och styrka i svårigheterna, och så
uppkom tanken att man skulle bilda
en förening för att underlätta samver¬
kan och trevnaden. Antalet uppgick då
till femton. Sedan dess har förenin¬
gen naturligtvis ständigt ökats. Nu
har den egen lokal och hävdvunna tra¬
ditioner, inte bara på allvarliga dis¬
kussioner, utan också på årligen åter¬
kommande spex med tidning, Val-
borgsmässofester m. m.
Minnesfesten började också med

spex, introducerat av ett storartat ka¬
pell. Föreningen har som sagt genom
övning utarbetat en synnerligen god
spexteknik och verkliga skådespelare¬
talanger. Efter spexet följde supé vid
sittande bord för över 250 personer.
Föreningens ordförande, d:r Gunhild
Berg, hälsade gästerna välkomna, och
talet besvarades av föreningens första
ordförande, d:r LydiaWahlström, som
gjorde jämförelser mellan den gamla
och den nya tiden. Telegram anlände
från universitetets rektor Schück, är¬
kebiskopen, vilkens fru befann sig
bland deltagarna, och en stor mängd
f. d. medlemmar.
Festen varade till fram på småtim¬

marna och avslöts med en vacker se¬

renad. X.

För landets skull.
En vädjan till högermännen i riksdagen.

Ha högerns män tillräckligt betänkt,
varthän det bär, om de alltfort hindra
lösningen av kvinnornas rösträttsfrå¬
ga? Så politiskt vakna, som kvinnorna
nu blivit, verka de nuvarande röst-
rättsbestämmelserna rent oefterrättli¬
ga. Drinkaren har rösträtt, men hans
hustru, som genom övermänskliga an¬
strängningar håller hemmet uppe, har
intet att säga. Drängen har rösträtt,
men hans chef, affärskvinnan, som ger
arbete åt kanske hundraden, duger ej
till att utöva rösträtten. Halvidioten,
som ej ens kunde lära sig läsa ordent¬
ligt innantill, än mindre förstå vad han
läser, han förstår vad som gagnar sta¬
ten bäst, men den kvinnliga docenten
eller professorn, hon får ej ha något
begrepp därom. Ej lär väl den höger¬
kvinna finnas, som när hon börjar re¬
flektera över dessa saker, inte ser, att
det är galet, och vi anta, att ej heller
den högerman finns, som inte i själ och
hjärta inser att så är. Men ack, att ge
kvinnorna rösträtt, det är att kasta oss
ut i det ovissa, och socialdemokraterna
få så stor makt om deras kvinnor kom¬
ma med.
Nu börja allt flera av de högersin¬

nade kvinnorna förstå detta tals oer¬

hörda ovederhäftighet. Gå de socialde¬
mokratiska kvinnorna med sina män,
varför skulle då ej högerns kvinnor gå
med sina? Vågar ännu någon stå upp
med det påståendet, att högerkvinnor¬
na ej skulle ha fosterlandskärlek nog
att underkasta sig obehaget, om det nu
skall kallas obehag att en gång vart
tredje år ställa sig i ett led av väntan¬
de valmän, om de ansåge detta gagne-
ligt för fosterlandet? Den Widellska
utredningen och erfarenheterna från
andra länder visa tydligt, att parti¬
ställningen ej blir ändrad, om kvinnor¬
na komma med. Låt oss fastslå att så
är det nu, men vem kan säga, hur det
blir, om högern med all makt driver
kvinnorna ifrån sig, nekande dem den
rätt, som de självklart måste fordra.
Den som följt rörelserna i vårt lands
kvinnovärld, den har nogsamt märkt,

hur kvinnorna, i stort sett, äro konser¬
vativt anlagda; hem, församling, fos¬
terland, det vilja de värna om, och in¬
nan partilidelserna ännu fått grepp om
de självständigare kvinnorna, skulle
högern haft lätt att vinna just dessa
kvinnor till anhängare, men högerpar¬
tiet har ej velat detta.
Redan vid de kommunala valen bör¬

ja kvinnor med självaktning alltmer
fråga sig, hur de skola kunna med in¬
tresse gå med dem, som ej anse dem
politiskt mogna, och vid landstings-
mannavalen blir konflikten olöslig. De
vilja gå med partiet, men hur kunna
rösta med dem, som motarbeta den po¬
litiska rösträtten? De måste lägga ned
sin röst eller ock — gå med vänstern.
Man skall ha bra liten beröring med
kvinnokretsar för att ej se hur många,
som förut varit högersinnade, allt mer
och mer drivits över till vänster. Lägg
märke till att om de bildade männen
för ögonblicket i mängd övergivit det
frisinnade partiet, så hålles dock den
gamla, äkta, nobla, fosterländska libe¬
ralismens fana högt av "frisinnade
kvinnor", dit många av vårt lands kul¬
turellt högt stående kvinnor höra, och
dit formligen drives en hel del kvin¬
nor, som eljes avgjort luta åt höger.
Anser man att högerpartiets insats i

vårt politiska liv är gott och nödvän¬
digt, måste man betrakta dess sätt att
behandla kvinnorna som en nationell
olycka. Går man ej så långt, borde man
dock inse att det medför en kanske
obotlig skada för högerpartiet självt.
Ett försummat tillfälle att vinna

kvinnorna, det blir vad 1917 års riks¬
dagsmän av högerpartiet ha att an¬
teckna, om de nu neka kvinnorna de¬
ras rätt. Vad skulle det gagna att upp¬
skjuta frågans lösning 3 år, 6 år, 9 år
eller om det så vore tio gånger så lång
tid? Nu håller ej heller längre det ta¬
let streck, att kvinnorna behöva mog¬
na, ty kom ihåg, att dessa sista tre år
ha mognat kvinnorna så mycket som

i vanliga, lugna tider trettio år och
Ingrid, Hallman.mer.

Inbjudan
till de svenska kvinnornas femte allmänna rösträttsmöte i Ronneby

den 11 och 12 augusti 1917.

Då nu en ny vår och efter allt att
döma en riktig kvinnorösträttsvår bry¬
ter fram över världen, manas de sven¬
ska kvinnorna — de i Norden ensamt
rösträttslösa kvinnorna, att i sommar
samlas till allmänt rösträttsmöte.

Vi svenska kvinnor ha i dessa tider
mycket att säga varandra och att råd¬
göra om — och det är mycket, som vi
vilja skall höras långt utöver lan¬
det.
Redan på centralstyre]semötel 1916

hade Blekinge länsförbund äran att in¬
bjuda till allmänt rösträttsmöte 1917
och denna inbjudan blev välvilligt mot¬
tagen.
Nu sända vi denna inbjudan ut till

alla svenska kvinnor, som äro intres¬
serade av arbetet för kvinnornas med¬
borgerliga rättigheter.

Styrelsen för Blekinge länsförbund av

F. K. P. R.

Preliminärt program.

Mötet tager sin början i Fridshem¬
mets lokal lördagen den 11 augusti
kl. 11 f. m. med ett halvenskilt möte,
till vilket alla medlemmar av F. K. P.
R. ha tillträde och varvid förekommer
välkomsttal av fru Augusta Tönning,
standarinvigning samt förhandlingar.

Efter förhandlingarna hålles föredrag
om Den nya fattigvårdslagstiftningen
av redaktör G. H. von Koch.
Därefter blir tillfälle att bese sta¬

den och särskilt den vackra gamla kyr¬
kan.
Kl. 7 e. m. blir offentligt möte varvid

kyrkoherde Aug. Bruhn, fröken Fred-
rikke Mörck (från Norge) och fru An¬
na Wicksell komma att tala.

Söndagen den 12 utfärd till fru
Augusta Tönnings rösträttshem, Sol¬
vik. Vägen går genom den vackra
Ronnebyån och ett gott stycke väster
ut i skärgården. Här talar fru Ellen
Hagen om Kvinnorna och freden.
Efter återkomsten till staden offent¬

ligt föredrag av bl. a. d:r Gulli Petrini
och en dansk talarinna.

Mötet avslutas på kvällen med ge¬
mensam supé på Brunnshotellet.
Måndagen den 13 anordnas för dem

som så önska utfärd till Karlskrona.
Anmälan om deltagande i mötet jäm¬

te mötesavgiften, 2 kr., beställning av
rum samt andra förfrågningar torde
insändas till

Rösträttsmötet, adr.: Fru Augusta
Tönning, Ronneby.
Ett begränsat antal mötesdeltagare

kunna erhålla fria rum.

Obs.! Varje mötesdeltagare torde
medtaga kniv, gaffel och sked.

Hyllad 60-årfng.
II.
Gam
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En av den kvinnliga rösträttsrörol
sens kämpar, vice ordföranden i %.»
stads F. K. P. R., fru Trina Hansso!
fyllde den 16 april 60 år och blev unde
dagen föremål för en hjärtlig ' 1
ning av släktingar, vänner och 1
ta. Bland de uppvaktande, som

1UB

gåvor och blommor personligen fr®,
buro sina lyckönskningar var även f
K. P. R:s styrelse, som frambar
eningens tack för det stora och upp.offrande arbete, som fru Hansson ned
lagt för föreningen samt överlämnade
blommor i rösträttsföreningens färger
Fru Hansson började sin bana i Ii'

vet som lärarinna i sin födelsebygd,
Skee socken i Bohuslän, och därefter
Strömstad. För omkring BO år seda
ingick hon äktenskap med handlande
H. Hansson härstädes.
Under hela denna tid har hon

händerna fulla av husliga sysslor,
ändå vid sidan därav hunnit deltaga!
kampen för kvinnornas frigörelse,
arbete som jag tror, näst hemmet,
gat henne varmast om hjärtat. Å:
sedan F. K. P. R. bildades här, har ]
tillhört densamma och under en fi
av år varit dess ordförande, en post
som hon skötte med energi och till allt
medlemmars belåtenhet.
För alla som komma i beröring

fru Hansson, vare sig inom eller
rösträttsföreningen, framträder i
hennes stora intresse för kvinnosakens
framgång, och då 'hon dessutom
ner varmt för de mindre lottade i sam¬

hället, har hon vunnit allas sympati
och aktning.
Fru Hanssons litterära begåvning

har funnit sitt uttryck i dikter m. m,
som litet emellanåt varit synliga i orts¬
pressen.
Min, och jag vågar säga, hela F. K

P. R:s önskan är att hon länge mätte
få leva och verka inom rösträttsför¬
eningen, ävensom att hon måtte
leva den dag, då vi få skörda
na av vår gemensamma strävan.
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"Jag gläds att hon ännu står där
med vita hår
så varm. som när kraften svällde
i livets vår.
Och jag vet, jag vet att så länge
hennes hjärta slår,
så skall hon stå varm i striden
trots ålderns år."

Strömstad i april 1917.
Hilda Norman.
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Skor gjorda av skräddaren.
I dessa tider då riksdagen snart

Bä resi
bevolve
Ht frå:

att behandla frågan om rösträtt åt Sven
ges kvinnor kan det ha sitt intressej« [tis
läsa den hälsning, som den forna ho«
tiohären i Första kammaren hirov
Albert Bergström sände till ett rostM _
te i Karlstad 1908, dit Värmlands lans;
liga rikdsagsmän voro inbjudna,
tron Bergström skriver: o • Aä',
"Allmän rösträtt, grundad pa per ^

hetsprincipen, som nn är beslutad,
uttryck utan mening, så länge ej i
däri inbegripes. Också jag är oy
om att vi i många viktiga, sambaW"
ej komma till lyckliga lösningar
taga kvinnans erfarenhet oc i ^

Bv-boy

san
5 tror p

® in<
i sin

%

till hjälp. Jag, såväl som . upp.
mal människa, lämnar ej skräddare ^

drag att även göra mig skor, lltan .

%a
11 år g

an, <»vt>u -—-
„ ... : deras

ger detta åt sådana, som sari_*ierjareD^|
förfärdigande ha insikter och
likasom skräddaren pa sitt område. eller

hällets krav äro nog ej av_mmdr^^^ ^
icke heller
godose än inaivmcut. att

icke heller lättare att 0ck
individens bekladnadsb ^

jag har fått den npphattnnrgem $
hällena hittills icke kunnat utDyt!-naiiena mim» ysc-" ; , pijer uwf
godose det kvinnliga produkt!"18'
ja kvinnans intelligens gwet
förmåga. Detta beklädnads ^ ^ fcli
skräddaren tillgodosett, 11 a ar således
kompetens. Rösträtt föl mf„r ^- -

...x för neu».
så synes mig, ej blott enntveck
sammanhang med mi j den W
lingsriktning, utaH (iar"''1 'u oavvis''?
tydda riktningen anvaud,
samhällsbehov."

1 Hit.
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irarna i kongressen.
ii dagspressen bar cirkulerat en no-
att miss Jeannette Rankin, då bon

skulle rösta för krig, i stället
i grai, och detta kvinnliga beteende

väckt mycket åtlöje från de håll, där
rantar att kvinnans insats i det poli-
livet skall ske efter manliga riktlin-
j(ed tanke på vad ett krig verkligen

net le* liar, skulle det kunna pressa fram tårar
n nr en klippa och den kvinnliga med-

som tog sig uttryck i miss Rankins
utbrott bör minst av allt ge an-

Il posl I« till Ilån och spe.
im den franska opinionen ställer sig
imiss Rankins sida och det kan ha sitt
watt se ett av de krigförande länder-

syn på saken. Le Temps skri-

rsonlig*
är dt
jvillBäJ
ertygad
Isfrågor
tan a't
(ådnin?
au n°r"

fe Rankin, medlem av det amerikanska
älainentet, har nekat att rösta för krig,

n har inte häller velat rösta mot
När hennes tur kom, brast bon i
å lyder den rörande nyhet, som i
de oss från Amerika. Det är en av

sa symboliska händelser som komma att
m i historien, då andra händelser,
em synas oss viktigare, för länge sedan

mda. Miss Rankins tårar förlänar
iv mänsklig sanning åt de larmande
a debatterna, men den kommer inte
rätt förstådd förrän tiden har ut¬

lät inånga missförstånd.
sÉeten, men också godheten och är-
äa hos denna amerikanska, som tagit

- att lands politiska strider och segrat
'Ina konkurrenter, framstod i sådan

fed, att man inte skulle vara fransman,
M inte hälsade denna kvinna med

ut.

sägs att hon är ung oeli hon har ny-
® intagit sin plats i parlamentet. En av

landsmän berättar, att i den stat,
Rankin representerar, måste kvin-

15 respekteras, annars kan det hända
revolvern knallar, och man skulle vän-
från detta Montana få se en dristig
* med en suffragetts vältalighet och
*-bo)s bliek. Men nej! Montanas män,

^ händer och hjärtan äro hårda somsände till Washington en ung flicka,
■ °r Pa kärlekens djupaste bud.
Junger tillsporde man henne: "År ni

eniot kriget!" och till slut svarade
'S vill gärna försvara mitt land,

t? kan inte gå med på krig." Och hon
fflman med händerna för ansiktet,
wgen Cornelia. Gracchernas moder

äldste sons blod vilja och kraft

>, J! an an<fre sonen till fortsatt
inf!- kin ger inte sina medsyst-

wedöme i stoicism, men andra

°^er hela världen kunna, utan attif ;liina henne, i:
uppdrä-

«■men l?g' fen hon är ärlig, hon svik¬
it. p ,,1! gur på ackord med

Sa®'

■ikt «*'
igt <;

ov, od
tt sa®

till' ;lig
ut#
zktions-
t

sa®u
lennC'
ut#

B ba®
jrrisligt

ära hennes föredöme.

sig
eller cn är henne varken ett
Politiken i

förrättning. Den är en reli

! henne tårar
ra-

- kom kriget till stånd
. kvinnov ha^ Plikt,

förr visat, att de
uär männen försvara fos-\p

- -SS Rankins sorg kommer inte"acera n » »wg ivouimer inte

•^uär\b!and de "^iget8 fien-
liar fäderneslandets flen-

>il5 gripa 4.M,n e ^aS'at att vilja att man
T'6' men ömt och "PP-

%ge l0TI att läka de sår, som

?5' tadlap he?« d' ,ast beslutet på
5 ,5»arM^ÅVÖTSt&r. hCnile'if ho««„ tröst m° enne

Ur pressen.
Riksdagen lider mot sitt slut och av¬

görandet om kvinnorösträtten närmar
sig, därom har pressen under senaste
tid burit vittne. Kvinnoföreningarnas
uppvaktning hos statsministern den 24
april och hr Brantings interpellation i
riksdagen den 27 ha närmast föranlett
de uttalanden i tidningarnas ledare-
spalter, varur vi här göra några ut¬
drag. Så skriver

Dagens Nyheter:
- Att exemplet utifrån manar, det känna
säkerligen statsministern och även höger¬
partiet bakom honom. Men det som borde
driva dem att följa maningen utifrån, det
är cn annan känsla. Det klagas från den
sidan över oppositionspartiernas bitterhet,
över oförsonlighet och motstånd, då det
mest behövliga vore samling och enighet.
Vore det då icke skäl att bjuda något till
försoning, att visa sin goda vilja genom
att ge vad man politiskt kan ge till och
med utan någon uppoffring alls? Säkert är
att något billigare försoningsoffer än att
ge kvinnorna det politiska medinflytande
de så länge arbetat för att erhålla står icke
ministären till buds. Både regeringen och
högern veta att denna reform måste komma
inom en rätt nära framtid. Skulle det icke
då löna sig att skänka kvinnorna dessa få
år, om man därigenom kunde visa tillmö¬
tesgående mot de demokratiska önskemå¬
len, som man ser nu bryta fördämningarna
med all vårflödenas makt, om man därige¬
nom kan minska bitterheten, om man däri¬
genom kan stryka en stor post på räknin¬
gen? Högern riskerar ingenting av sin
maktställning genom denna reform; snarare
är det anledning att tro att den stora ska¬
ran av kvinnliga väljare skulle öka hö¬
gerns led i starkare proportion än vän¬
sterns, åtminstone under de första valpe¬
rioderna.

Frågan är så utredd och utdebatterad att
mycken tid och flit icke skulle behövas för
att framlägga proposition i ämnet. De nya
skäl som tillkommit under kriget, som
samtliga äro av den natur att de direkt
möta högerns gamla invändningar, finnas
intagna i de framlämnade partimotionerna,
där både regering och riksdag kunna ta del
av dem. Och skulle regeringen icke kunna
hinna att utarbeta en k. proposition, så vo¬
re det ju nog om de lovade kvinnorna att
den, då saken ändå kommer före i riksda¬
gen, skall stödja den och göra vad den kan
för att förmå högerpartiet att också visa
litet god vilja och tillmötesgående, då det
ingenting kostar.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning:
Vi tro också, att det vore ett klokt steg

av regeringen att nu framlägga proposition
därom (rösträtt för kvinnor). Frågan är
fullt beredd, och vårt land kan i allt fall
icke på längden undandraga sig att taga
det steg, som är taget eller under omedel¬
bar förberedelse av små och stora stater
runt omkring oss. Ett starkt skäl för att
icke dröja är, att det enligt vår konstitu¬
tionella ordning dröjer i fyra år, innan re¬
formen kan komma till stånd, i fall grund¬
lagsändringen icke nu företages och blir
vilande. Och det är ju meningslöst att kom¬
ma så långt och motsträvigt efter med en

åtgärd, vilken i alla. fall är oundviklig.

Göteborgs-Posten:
Men det kan gärna sägas rent ut, att det

av regeringen skulle vara synnerligen

klokt att nu allvarligt reflektera på att ta¬
ga upp den kvinnliga rösträtten.

Här som i andra länder begär folket icke
blott bröd utan även rätt. En regering,
som icke vill vara en kampregering mot
det som starkast rör sig i tiden, skall vara
mycket svagsynt, om den under sådana för¬
hållanden icke på allvar upptoge tanken
på att ge den begärda rätten åt den hälft
av folket, som hittills varit sin rätt mest
undanhållen.

Värmlands-Posten:

Här vore onekligen ett tillfälle, som icke
återkommer många gånger i denna de kort-
livade regeringarnas tid, att föra igenom
en reform, som även av de motsträviga
snart skulle erkännas värdefull. Kanske
är icke tankarna på att allvarligt upptaga
frågan om kvinnans politiska rösträtt all¬
deles främmande för hrr Swartz och Lind¬
man. Det har icke undgått uppmärksamhe¬
ten att sedan statsministern först svarat
det stora demonstrationstågets representan¬
ter, att sådana, frågor lågo utanför mini¬
stärens program han sedan svarat kvin¬
nornas deputation, att regeringen skulle
låta saken bli föremål för en grundlagsen-
lig behandling och svar senare lämnas. Det
var kanske "diplomaten", som med tanke
på 1 maj oeli de redan förut nog många
orosanledningarna talade detta icke allt
hopp uteslutande språk. Men det kunde ock
vara en begynnande insikt om att det ur

alla synpunkter vore skäl i att icke längre,
skjuta undan en fråga, som med säkerhet
i alla fall måste lösas i begärd riktning
snart nog. Men då tydligen på annat sätt
och av andrå personer än hade högern och
den nuvarande regeringen vill.

Västernorrlands Allehanda:

Om kort tid voterar riksdagen om kvin¬
nornas medborgarrätt. Skall detta rättfär-
dighetskrav ännu en gång slås till marken,
utan vidare? Regeringen har redan avvisat
kvinnorna.(?) Ämna de nöja sig bara med
denna fråga till och detta svar av regerin¬
gen? Illa, mycket illa skulle landets rätts-
krävande kvinnor förvalta det pund, som
nu genom situationen själv ligger i deras
händer, om de uraktlåta att uppbjuda alla
sina krafter att komma till ett lyckligt re¬
sultat. Må de vädja till landets rättskänsla
under de dagar som äro kvar, må de i sam¬
arbete med allt verkligt nykterhetsintresse
båda upp allt framstegsfolk till gemensam

påtryckning på de män i riksdagen, som
inte vilja se vad de borde och måste se.

Stockholms-Tidningen (Karin Fjällbäck-
Holmgren) :

Det ligger nu i statsminister Swartz' hän¬
der att lyfta denna fråga till en fråga över
partierna, att göra den till en reform, som
skall lösas i samhällssolidaritetens tecken
i stället för i partisplittringens, att göra
den till en hela nationens sak såsom fallet
varit i våra grannländer.
Sker detta icke nu, under den sista riks¬

dagen i denna period, då skjutes åter frå¬
gans lösning fram i tiden, endast medfö¬
rande en bitterhet, en besvikelse i de sven¬
ska kvinnornas sinnen, som icke kan vara
till båtnad.
Det är med den starkaste spänning, med

den största förväntan, vi motse regerin¬
gens åtgörande och riksdagens beslut. Vi
motse det i förvissning om att de rättfär-
dighetsprinciper, på vilka vårt krav vilar,
ändå till sist skola segra.

Tjänsteplikt och rösträtt.
Ett uttalande av Stockholms frisinnade

studentklubb.

Styrelsen för Stockholms frisinnade stu¬
dentklubb har med anledning av den ifrå¬
gasatta civila värnplikten vädjat till riks¬
dagens vänsterpartier att som ovillkorlig
förutsättning för bifall till det framlagda
lagförslaget fordra, att de medborgerliga
angelägenheterna handhavas under kon¬
troll och likaberättigad medverkan av alla
samhällets medlemmar. Det heter i yrkan¬
det:
Det förslag om allmän medborgartjänst,

som nu föreligger, kommer att lägga en oer¬
hörd makt i händerna på statens verkstäl¬
lande organ. Betryggande garantier måste
ges för att denna makt icke missbrukas.
Främst torde därvid ifrågakomma en fullt

utsträckt allmän och lika rösträtt i såväl
stat som kommun, varigenom varje oför¬
vitlig myndig svensk man och kvinna till¬
försäkras rätt att ta del i vården av det
allmännas angelägenheter.

Exemplet smittar.
Miss Jeannette Rankin är numera in¬

te den enda kvinnliga kongressledamo¬
ten i Amerika. I mexikanska under¬
huset har nämligen en kvinna blivit in¬
vald som deputerad och hon segrade,
tillsammans med 23 män, ehuru 460
kandidater voro uppsatta. Hennes
namn är miss Hermila Galindo, och det
var Jhon som först påpekade, att det i
konstitutionen inte finns någon para¬
graf, som utesluter kvinnorna varken
från rösträtt aller valbarhet.
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Brev från Arvika.
Rösträtten tillfaller oss nog snart som eu

mogen frukt, ty blir den civila värnplik¬
ten genomförd, kan det väl ej vara menin¬
gen, att vi skulle utföra även dessa medbor-
garskyldigheter, utan att först ha erhål¬
lit medborgarrätt.
Att rösträttslösa föra oss in i detta nya,

av plikter fyllda värv, skulle verkligen va¬
ra väl mycket begärt. Allt detta som nu

på alla områden kräves av kvinnorna
pekar väl ändå hän emot vad klockan
är slagen. Låtom oss då, med ögon som se
och öron som höra, vara påpassliga inför
dessa tidens tecken, att vi må kunna dra
all den nytta därav, som är möjligt, till
vår rösträttsfrågas snara lösning, ty "ej
var väl natten så lång att ej morgon skall
randas". Våren därför vid gott mod nu
i vårens oeli förhoppningarnas tid, Ni röst¬
rättstidningens alla läsare och Ni kamrater
i rösträttsarbetet.
Då vi nu under vårterminen ej alls låtit

höra av oss i vår tidning, ville jag med
ledning av protokollsboken i ett litet kort
sammandrag visa, att vi ej stilla insomnat,
utan dock något levat och verkat.
Den 5 februari anordnades samkväm med

redogörelse av undertecknad för det till
rösträttsarbete pånyttfödande centralsty¬
relsemötet. Kaffebordet var inbjudande och
rikligt, trots svårigheterna att anskaffa va¬

ror på grund av kortsystemet. Under sam¬
språk och handarbete förflöt ett par trev¬
liga timmar.
För att påskynda bildandet av en Män¬

nens förening för kvinnans politiska rost¬
rätt inbjöds en del intresserade till före¬
drag av fru Gerda Hellberg, lördagen den
17 mars. En liten grupp män hörsammade
inbjudningen, och en mängd medlemmar in-
funno sig, och alla följde med stort intresse
fru Hellbergs utmärkta och belysande röst¬
rättsföredrag. Ett glatt gillande förspordes,
då det visade sig, att de tillstädeskomna
männen voro villiga att gripa verket an
med bildandet av en Männens F. K. R.
Till sist serverades tesupé, vars anrätt¬

ningar belåtet avsmakades. Med av med¬
lemmarna skänkta ingredienser hade åstad¬
kommits ett storartat resultat. En av med¬
lemmarna, som innehar blomsteraffär, sän¬
de upp blommor till lokalen och den kläd¬
des med dessa och med både svenska flag¬
gor och rösträttsflaggor samt med standa-
ret på hedersplatsen.
För ett uttalande med anlfedning av det

s. k. Nöbbeledådet anordnades av Arvika
F. K. P. R. måndagen den 2 april ett opi¬
nionsmöte, vartill inbjudits Fredrika-Bre-
mer-Förbundet, Vita bandet och Socialde¬
mokratiska kvinnoklubben, och uttalade
samtliga närvarande sitt instämmande i
den av 10 kvinnoföreningar gjorda hem¬
ställan till Kungl. Maj:t angående skydd åt
ensligt boende lärarinnor.
I år har vår förening glädjande nog fått

ganska många medlemmar från Töcksfors,
men i pingst är det tal om att bilda en

egen förening där. Fru Gerda Hellberg
kommer att resa dit och i brev till under¬
tecknad ha Töcksforsborna uttryckt sin
stora glädje däröver.
Detta i korthet vad vårterminen haft med

sig åt oss. Visserligen ingenting storartat,
men det heter ju — "gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt", och det ha vi ju
försökt göra och alltid skall det väl bära
någon frukt i sinom tid. Kanske vi snart
få sluta med arbetet på denna sidan röst¬
rätten, för att med nyförvärvade rättighe¬
ter gripa in i det stora hela och där få
giva vad vi kunna av tid och krafter.

Arvika i maj 1917.
Cronan.

En del «v Arbetet ute i landet måste
på grund av utrymmesskäl överstå.
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Arbetet «te i landet.
Alingsås F. K. P. R. hade ordinarie års¬
möte den 29 mars. Uppläsning av års- och
revisionsberättelserna förekom, varvid an¬
svarsfrihet beviljades styrelsen. Sedan fil.
kand. fröken Elisabet Petersson, till följd
av avflyttning från orten, förklarat sig hin¬
drad mottaga återval, företogs nya val ge¬
nom sluten omröstning. Styrelsen består
nu av följande medlemmar: fruarna A.
Kling, M. Täcklind, B. Barkstedt, G. An¬
dersson och fröken A. Koriander med fru
E. Ericsson och fröken L. Larson som supp¬

leanter. Till förmån för föreningen höll
prof. O. E. Lindberg den 28 januari före¬
drag över: En storslagen kvinnotyp från
det forntida Grekland. Anförandet formade
sig till en fängslande framställning av
Sophokles berömda drama "Antigone". Se¬
dan talaren klargjort innehållet av sorge¬
spelet och dragit några paralleller mellan
den grekiske skaldens och senare tänkares
filosofiska åskådning slutade prof. L. sitt
föredrag med de orden: "För den tänkande
nutidskvinnan, som arbetar på att få sin
medborgarrätt erkänd bör det vara en stor
tillfredsställelse att se huru verkligt upp¬

höjda män genom tiderna ej endast lik¬
ställt kvinnan med mannen utan jämväl
framställt henne som representant för den
moraliska friheten i hela dess klarhet och
styrka." Den 11 februari lämnade juris,
kandidat, fröken Eva Andén under ett of¬
fentligt föredrag en framställning av
Lagberedningens förslag till lag om barn
utom äktenskapet. På föreningsmötet den
3 februari gav fil. kandidat fröken E. Pe¬
tersson en redogörelse av årets centralsty¬
relsemöte; samskollärarinnan fröken Ger¬
trud Nelson har vidare börjat en serie fö¬
redrag över Sveriges statsskick, och ha tills
dato två av dessa instruktiva föreläsningar
gått av stapeln.
Borlänge-Stora Tuna F. K. P. R. hade or¬

dinarie möte torsdagen den 26 april. Mötet
öppnades med några inledande ord av ord¬
föranden, fröken Signe Fridholm. Sedan
föregående mötes protokoll samt årsredo-
görelsen föredragits, upplästes revisionsbe¬
rättelsen, och tillerkändes styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet för redovisningsåret.
Mötet beslöt anordnandet av en auktion
till förmån för Stora Tuna barnhem i lik¬
het med föregående år. Därefter följde dis¬
kussion över frågan: Vad kan göras för
att få föreningen mera livaktig? varvid
åtskilliga goda förslag framkommo. Mötet,
som var rätt talrikt besökt, avslutades med
samkväm.

Brunskogs F. K. P. R. hade sitt vårsam-
manträde den 29 april, varvid sekreteraren
i korthet redogjorde, dels för föreningens
verksamhet under det gångna året, dels för
centralstyrelsemötet. Revisionsberättelsen
föredrogs och ansvarsfrihet beviljades.
Dessutom förekom samtal och uppläsnin¬
gar, bl. a. Om sammanslutningens betydelse
av fru Ann Margret Holmgren. Mötet hölls
hos herr och fru Hulth, Wikene, vilka und¬
fägnade samtliga mötesdeltagare.
Göteborgs F. K. P. R. hade den 28 mars

årsmöte i Chalmerska institutets högtidssal
under fru Frigga Carlbergs ordförande¬
skap. Sedan års- och revisionsberättelserna
föredragits och styrelsen beviljats full och
tacksam ansvarsfrihet för 1916 års förvalt¬
ning, lämnade fru Carlberg en intressant
redogörelse från förra centralstyrelsemötet
och de åtgärder Landsföreningen genom sitt
verkställande utskott vidtagit för att få
frågan om kvinnornas politiska rösträtt fö¬
relagd den nu samlade riksdagen. Mötet
uttalade enhälligt sin anslutning till cen¬
tralstyrelsens för L. K. P. R. uttalande med
anledning av k. propositionen angående lag
om barn utom äktenskapet, ävensom en av
10 kvinnoföreningar med Fredrika-Bremer-
Förbundet i spetsen till k. m:t gjord hem¬
ställan med anledning av våldsdådet i Nöb-
bele. Fröken Hildur Öijer framförde där¬
efter tanken på anskaffandet av ett röst-
rättsstandar för Göteborgsföreningen, vil¬
ket kunde verka som en kraftig symbol av
den uthållighet kvinnorna måste visa i sin
strävan att nä full medborgarrätt. Hon er-
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inrade om det minnesrika och gripande
ögonblick, då det internationella rösträtts-
standaret — helt en gåva från Sverige —

överlämnades åt rösträttsalliansen vid det
stora internationella mötet i Stockholm
1911, då 26 nationers flaggor sänktes inför
detsamma. Sedan dess hava flera lokalför¬
eningar i Sverige fått ett eget standar att
fylka sig omkring; Stockholmsföreningen
invigde sitt vid förra årets Birgittafest.
Tanken vann genklang och en kommitté på
fem personer tillsattes omedelbart för att
föra saken vidare, framförallt anskaffa de
nödiga medlen, vilket icke ansågs bliva
svårt, då föreningen räknar 930 medlemmar,
och standaret icke behöver kosta mera än
omkring 400 kr.
Den 18 april anordnade föreningen ett

möte med fru Karen Grude-Koht från Kris¬
tiania, som talare, och en fulltalig publik
åhörde det sakliga, livfulla och av djup
övertygelse burna anförandet om Kvinnor¬
na i förvärvsarbetet.

Hede F. K. P. R. hade den 1 april besök
av fru Erica Falkman, Krylbo, som höll
ett mycket intressant föredrag för en talrik
åhörarskara. Den 2 april, då föreningen ha¬
de nöjet att se fru Falkman som igäst, hölls
årsmötet varvid full och tacksam ansvars¬

frihet beviljades den avgående styrelsen
och ny styrelse valdes. Till ordförande om¬
valdes fru Olga Frisk, vice ordförande fru
Anna Carlsson, sekreterare fröken Ida
Bäck, kassaförvaltare fröken Alma Lund¬
gren. Övriga styrelsemedlemmar ble/VO fru
Maria Linde och fröken Gunhild Persson.
Till centralstyrelsemedlem utsågs fru Olga
Frisk med fru Anna Carlsson som supple¬
ant. Föreningen beslöt att begära anslut¬
ning till Jämtlands länsförbund och valdes
till ombud fröken Betty Yngve. Vidare be¬
slöts att i och för agitation inköpa röst¬
rättspjäser och framdeles uppföra dem på
offentliga möten. I föreningen, som nu räk¬
nar 51 medlemmar, ingingo 18 nya. Mötet
avslöts med en trevlig "flötgrötssupé", var¬
efter ordföranden frambar sitt tack till fru
Falkman, som trotsat fjällresans besvärlig¬
heter för att bringa dess invånare mera ljus
i den rättfärdiga sak varefter de flesta av
dess döttrar sträva: full medborgarrätt åt
kvinnorna.

Häggenås F. K. P. R. anordnade den 18
april ett möte med föredrag av fru Gurli
Hertzman-Ericson från Stockholm om Vad
tiden kräver av kvinnorna. Föredraget,
som till form och innehåll var ypperligt,
mottogs av den talrika publiken med upp¬
märksamhet och livligt bifall. Den kollekt
som upptogs inbringade kr. 11,32, att an¬
vändas för lokalföreningens räkning. 15
nya medlemmar ingingo i föreningen, som
nu räknar ett 50-tal medlemmar.

Johannishus' F. K. P. R. höll sitt ordi¬
narie vårsammanträde lördagen den 31 mars
i "Johannisstugan". Mötet öppnades av
ordföranden. Års- och revisionsberättelsen
föredrogos och godkändes. Därefter be¬
handlades frågan om de ensamboende lära¬
rinnorna. Som föreningen har rätt många
lärarinnor bland sina medlemmar, blev frå¬
gan självklart mycket diskuterad. Samti¬
digt som man uttalade sin glädje och tack¬
samhet för vad som blivit gjort från kvin¬
nornas sida, framhölls även att bättre än
alla yttre skyddsmedel borde det vara att be¬
reda lärarinna möjlighet att bo tillsammans
med andra människor, t. ex. bostad i annan
skola eller städerska boende i skolhuset.
Med detta som första, önskemål beslutades
instämma i de gjorda förslagen om skydds¬
åtgärder. Därefter vidtog en synnerligen
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livlig och givande diskussion om barnupp¬
fostran. Efter densamma deklamerades Os¬
car Stjernes "Maria". Omedelbart vidtog
samkväm med kaffeservering, uppläsning
och sång. Mötet var talrikt besökt.
Kumla F. K. P. R. har under april månad

haft de Bergman-Österbergska kurserna
förlagda till platsen med föredrag av frö¬
ken Emma Aulin, Jönköping. Samtliga fö¬
redrag åhördes med stort intresse av den
talrika publiken, som genom kraftiga app¬
låder tillkännagav sin tacksamhet.
Köpings F. K. P. R. hade den 2 maj an¬

ordnat offentligt möte i samband med sitt
ordinarie vårsammanträde. Vid det väl be¬
sökta offentliga mötet höll fru Ester Lutte¬
man med sin kända vältalighet ett på in¬
nehåll och allvar rikt och mycket givande
föredrag över ämnet Viljan till sanning.
Fru Nina Andersson, Västerås, visade där¬
efter skioptikonbilder ur rösträttsrörelsens
historia, vilka mottogos med stort intresse.
Vid det därefter hållna föreningsmötet in¬
gingo flera nya medlemmar i föreningen.
Till sist vidtog ett enkelt samkväm varvid
ordföranden uttalade föreningens varma
tack och överlämnade ett kristallglas med
blommor till fru Lutteman, som inom kort
avflyttar från staden, för all den hjälp i
arbetet hon givit föreningen under den tid
hon varit medlem av densamma.

Motala F. K. P. R. hade söndagen den 25
mars ett halvenskilt möte, då fröken Anna
Lindhagen höll föredrag om Det nya lag¬
förslaget om barn utom äktenskapet, och
den av L. K. P. R. föreslagna resolutionen
antogs. Vid samma möte gjordes instäm¬
mande i den del av kvinnoföreningarnas
petition om skydd för ensligt boende lära¬
rinnor, som genom justitiedepartementet
inlämnats till konungen. Den 4 april höll
fru Weern-Bugge föredrag om Krigets lär¬
domar för freden. Efter dessa båda möten
var samkväm med musik, sång m. m. Or¬
dinarie årssammanträde hölls den 18 april,
då års- och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes. Efter övriga förenings¬
ärendens behandling upplästes kyrkoherde
Bruhns föredrag: Varför höra männen ar¬
beta för kvinnans politiska rösträtt.
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Just en sådan där hemtrevlig
jag alltid önskat få äga, sade en
då hon såg den vinterbonade ^u^iir
utgör tredje vinst i Harvalotteriet o
är utställd å Lilljans plan. Ja, den
och eftersträvansvärd, men det fn®
många andra eftersträvansvärda
det lotteriet, så tusentals önskei
uppfyllas. Gör bara en titt in Pa
utställningslokal, Birger Jarlsgata
kan ni övertyga er. Det är bara
en lott och se till att man köper ; j

Allmänheten har också till fu 0 1 • ^
t« nrih lrönlusten är så stor så nu torde a,

i rätt*

ta och köplusten är så stor sa nu
rnnjpra länge om ^ 1( fester,

ej vara skäl att fundera länge ^om
vara med. Lotterna ha envara men. nötterna. ^ 1
gång och dragning stundai sn^^n8 „
visa i övrigt till annonsen i
mer.
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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.

ÅRG. STOCKHOLM, 1 JUNI 1917. N:r 11.
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Inför målet.
Utaiges rösträttskrävande kvinnor

isa dagar med spänning och
iräntan i sinnet. Varhelst två eller

församlade, kommer genast det
som alla vänta nn skall ske.

[p gentemot dem, som varna mot för
optimism, hänvisas till allt det,

Ka skett och sker utom landet, till
som skett och sker inom lan-

h framför allt till den sväng-
k i den allmänna opinionen, som

med en nästan häpnadsväc-
He fart äger rum i avseende på

<#rnas medborgarrätt,
började i pressen. Till och med
®an, som annars alltid ståndak-

. jtoisat alla våra krav, överraska-
att omnämna kvinnorösträtten

N sätt, som väckte vår stilla men

||Ät glada förundran. Detta följdes
andra lika glädjande symp-

{l Gamla rösträttsföreningar, som*fr årens lopp kan hända somnat
anla, leva upp igen med för-

JdJivskraft, nya föreningar bildas
1 fart och alla hälsas de, icke
e Moderata kvinnornas för-

glädje och tillfredställelse.
ner att nu gäller det slutspur-

l^d målet hägrande framför ögo-

den fÉ

tiors

M

•leri11

l%or, som förut nästan satt enl(I i att icke ens skuggan av en
if^ate om något som helst intres-

rösträtten skulle falla på dem,Hna nn varje tillfälle att ivrigtstera sitt nyvaknade intresse' saken. Män, som förut icke haft
1()g starka för att visa sitt djupa^ och misstroende, när det gällt•rösträtten, de komma nu medf _1

laringar om att de i själva
äg i princip haft något emot

gasatta reformen. Det har
_ 'gt blivit till något alldeles själv-1.,'Mia människor tala om kvin-J 5 rätten som en avgjord sak. Manlote längre "Om kvinnorna skul-rosträtt", man säger "När kvin-få rösträtt!'
Pi

M det då som hänt? Helt enkelt' Mia rent instinktivt känna, atton nu framför allt är av vikt,t att stärka den solidaritet, den

Denna stora rösträttsfråga är icke blott en kvinnornaö intreéée-
fråga, den är även, grundad som den är på ett rent rättfärdigheté-
krav, en hela samhälletö intressefråga, ja, jag vågar påötå den är
den mest betydelsefulla och Viktiga fråga, som i detta ögonblick
kan framläggas för riksdagen och komma under dess behandling.
Frågan gäller ingenting mindre än, om den hälft av nationen, Som
utgöres av hustrur, mödrar och döttrar, Skall ställas utanför den
kallelse till nationell samling och den maning till medborgerlig
pliktuppfyllelse och känsla av ansvar för representationens beslut,
dom den nu genomförda representationsförändringen avser att ställa
till allt Sveriges folk. Och för ett litet folk sådant som vårt är
det väl av ännu större Vikt, att denna kallelse och denna maning
kommer till alla och envar, än vad det kan vara för de större folken.

TEOFRON SÄYE
i FörAta kammaren 1909.

samhörighetskänsla, som i nödens
stund skall hinda oss samman till ett
enigt folk. Men detta innebär först och
främst söm nödvändig och oundviklig
förutsättning samma rätt till medbe¬
stämmande för alla och samma plikt
till medansvar för alla.
Så som hördan av de hårda tiderna

trycker de svenska kvinnorna, kunna
de icke längre ställas utanför. Det är
denna enkla sanning, som nu äntligen
gått upp även för dem, som förut al¬
drig velat tilltro kvinnorna förmåga
och vilja till medborgaransvar.

*

Hur skall den kommande riksdagsde¬
batten bli? Därom veta vi naturligt¬
vis ingenting. Endast det veta vi, att
alla de gamla skälen, alla de oratoriska
fraserna, alla de historiska utläggnin¬
garna, alla de latinska och grekiska
citaten, de kunna icke mera framfö¬
ras mot oss. Ty dem har livet självt
under de sista gångna åren för alltid
förvisat till den politiska skräp- och
kuriosasamlingen. Nu stå vi som al¬
drig förr på realitetens mark och det
är endast mot bakgrund av allt det,
som nu sker i tiden, vår fråga kan be¬
handlas.
Innerst i våra hjärtan döljer sig för

övrigt hoppet om, att det skall gå oss
som det gått våra skandinaviska syst¬
rar. Även vi skulle med stolthet vilja
minnas och även vi skulle vilja på his¬
toriens blad få inristat, att när med¬

borgarrätten äntligen förlänades de
svenska kvinnorna, då lades för dagen
alla små synpunkter bort, då stod en

enig riksförsamling bakom heslutet.

Nya bundsförvanter.
De högerkvinnor, som tillika varit

ärliga och övertygade rösträttskvin¬
nor, ha under åtskilliga år befunnit sig
uti en ganska svår ställning. Deras
eget parti har ställt sig oförstående
gentemot deras varmaste önskningar;
det har i stor utsträckning begagnat
deras hjälp i det politiska arbetet, men
begått den inkonsekvensen att samti¬
digt förkunna dels att kvinnorna måste
bevaras åt hemmet dels att de äro

omogna för det politiska livet. Nog har
det krävt tålmodighet hos högerkvin¬
norna att fördraga detta. De ha dock
hållit ut och hoppats på bättre tider.
Dessa bättre tider äro tydligen nu

inne. Sådan är situationen i den så
kallade civiliserade världen att man i
det ena landet efter det andra finner
det nödvändigt att ta kvinnornas hjälp
i anspråk för samhällsangelägenheters
ordnande; man finner sig därför också
föranlåten, i det ena landet efter det
andra, att ge dem de rättigheter och
den ställning inom samhället som med
dylik verksamhet höra samman. Det är
ju inte möjligt att uti vårt land, där
krisen framtvingar kvinnors tagande

i anspråk för lösande av svåra frågor
och utförande av nödvändiga anord¬
ningar och arbeten för den allmänna
välfärden, det är ju inte tänkbart att
här numera något parti skulle kunna
komma sig för att förklara kvinnorna
omogna för offentliga värv eller skulle
kunna komma fram med det argumen¬
tet att kvinnorna höra hemma endast
inom hemmets murar. Högerpartiets
hittillsvarande ståndpunkt låter sig
tydligen icke längre upprätthållas.
Därför ha också de högerkvinnor, som
varit rösträttssaken trogna, funnit ti¬
den nu vara inne att träda fram och
ställa upp sina krav.
Tisdagen den 15 maj bildades nämli¬

gen i Stockholm, såsom redan är be¬
kantgjort genom den dagliga pressen,
Moderata kvinnors rösträttsförening,
vilken har till syfte "att vid sidan av

Föreningen för kvinnans politiska röst¬
rätt, men oberoende av denna, verka för
att svensk kvinna må erhålla politisk
rösträtt och valbarhet på samma vill¬
kor som svensk man, dock med ett för
kvinnan högre åldersstreck, som för
varje valperiod automatiskt faller, tills
den för mannens politiska rösträtt och
valbarhet stadgade åldersgränsen upp¬

nåtts".
Som synes är den nya rösträttsföre¬

ningens slutmål detsamma som L. K.
P. R. uppställt. De moderata kvinnor¬
na hava emellertid — uppenbarligen
närmast efter Englands mönster — mo¬
dererat sina önskemål så, att det må¬
let nås först efter en övergångstid un¬
der vilken högre åldersstreck skulle
gälla för kvinnor än för män. Om vi
givetvis bra mycket hellre skulle ha
sett att högerkvinnorna tagit upp vårt
gemensamma gamla krav i dess ur¬

sprungliga form, så måste vi dock till¬
lika säga att, om man nu funnit om¬

ständigheterna med nödvändighet krä¬
va "streck" av något särskilt slag, så
är det streck som här dragits det möj¬
ligaste, det söndrar icke, då det drab¬
bar hög och låg lika och desslikes alla
partier lika. Därför hälsa vi den nya

föreningen av hjärtat välkommen att
deltaga i arbetet — vilket vi hoppas
icke skall behöva bli alltför långvarigt
— för vår gemensamma sak.
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Rösträtt åt Englands kvinnor.
Kolonialministern Long framlade den

15 maj i underhuset ett förslag till val¬
reform. I detta förslag tillerkännes po¬
litisk rösträtt bl. a. åt kommunalt röst¬
berättigade kvinnor och hustrur till
kommunalt röstberättigade män vid en
uppnådd ålder av 30 år.
Ett senare telegram meddelar att un¬

derhuset vid andra läsningen av detta
förslag bifallit detsamma med 329 rös¬
ter mot 40.

Författningsrevisionen i Holland.
Ett telegram från Haag meddelar att

även Första kammaren med samtliga
avgivna röster godkänt författnings¬
revisionsförslaget. Andra kammaren
har redan förut godkänt detta förslag.
Denna demokratiska författningsrevi¬
sion innebär den allmänna rösträttens
genomförande, och Holland går defini¬
tivt över till raden av de demokratiska
stater, som bygga på den breda, folk¬
liga grunden av allmän och lika val¬
rätt.
Men en punkt fattas i det stora fram¬

steget. Kvinnorösträtten genomföres
icke nu omedelbart, på samma gång
som männens rösträtt blir allmän, men
den förberedes till en nära framtid.
Dels få kvinnorna redan nu valbarhet,
och de särskilt dugande krafterna bli
alltså inte utestängda från det offent¬
liga livet på grund av något köns¬
streck. Men framför allt är det i den
nya grundlagen enkom ordnat så, att
kvinnorösträtten, när man sedan vill,
kan genomföras genom enkelt riks¬
dagsbeslut, utan hela den tidsödande
och vanskliga omgången med en ny
författningsrevision och dess långa
procedur.
När Holland nu står inför ett demo¬

kratiskt genombrott, är det antagligt
att det inte kan dröja länge förrän
kvinnorösträtten blir genomförd, ty
en verklig demokrati kan man inte
längre räkna med, så länge kvinnorna
hållas utanför statslivet och politiken.

Kvinnorösträtten aktuell även i
Tyskland.

Enligt meddelande till pressen ha
medlemmar av de gamla hansestäder-
na Hamburgs, Lübecks och Bremens
representationer på ett möte i Ham¬
burg antagit en gemensam resolution,
i vilken kräves genomgripande refor¬
mer i fråga om rösträtten. En kom¬
mitté tillsattes för att närmare utforma
och precisera de tre städernas önske¬
mål. Mötet uttalade sig bl. a. för röst¬
rätt åt kvinnor.

Fernqvists Kappaffär
—i

Drottninggatan
n. b. och 1 tr. upp

Stort lager av in* o. utländska nyheter
i alla slags
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Må grundstenen bli lagd.
Selma Lagerlöfs hälsning till rösträttsmötet å Auditorium.

Det bar länge gjorts gällande av mot¬
ståndarne till kvinnornas rösträtts¬
krav, och det bar utgjort en källa till
bekymmer även för de mest överty¬
gade kvinnliga rösträttsvänner, att
fordran på rösträtt inte framföres av
hela den kvinnliga befolkningen i Sve¬
rige, ja, att det bär ännu torde finnas
många kvinnor, som inte alls känna
någon längtan efter denna förmån.
Och det råder inte heller något tvivel
om att det är gott för en god sak att
stödjas av en mängd anhängare. Vi
veta ju alla hur mycket detta skulle ha
underlättat vårt arbete. Upprepade
gånger ha vi så väl från regeringen
som från riksdagens partiledare bli¬
vit tillfrågade bur många medlemmar
vi räkna i våra föreningar och vi ha
själva genom massinsamling av under¬
tecknare sökt ge vår rösträttspetition
den största vikt och betydelse.
Allra helst skulle vi således ha ve¬

lat, att alla svenska kvinnor — och
varför inte alla svenska män —"? hade
stått eniga bakom vår fordran men
för envar, som vill ägna den allra yt¬
ligaste eftertanke åt de mänskliga
framstegens historia, torde det snart
visa sig, att detta är fåfänga och onö¬
diga önskningar. Det är helt enkelt
inte på det sättet, som det mänskliga
framåtskridandet. försiggår. I stället
torde sakerna regelbundet ha det för¬
loppet, att den reformsträvan, som
först framföres av en ensam man eller
kvinna, i sinom tid omhändertages av
ett parti och därefter, oaktat den visst
inte ännu vunnit allmän tillslutning,
med hjälp av landets styrelse uppböjes
till lag. Det är först sedan reformen
har hunnit så långt och år efter år bar
fått arbeta in sig i vanor och före¬
ställningssätt, som man kan våga hop¬
pas på att den skall kunna tillvinna
sig allas gillande.
Det är på samma sätt, som vi i dessa

dagar se nykterbetsvännerna arbeta
på att få sina åsikter uppböjda till
lagbud gällande för hela landet, fastän
de mer än väl veta, att de ha flertalet
av dess innevånare till motståndare.
Det är på detta sätt, som i förra tider
de stora religionsförändringarna för-
siggingo. Inte ett ögonblick lär Gustaf
Vasa ha funnit nödigt att på överty¬
gelsens väg göra alla sina undersåtar
till sannskyldiga protestanter, innan
han bär införde protestantisk kyrko¬
författning. Man kan också lätt före¬
ställa sig hur avskaffandet av allmänt
förekommande missbruk, såsom träl-
dom och blodshämnd, måste ha försig¬
gått. Det har varit ett fåtal männi¬
skor, som rörda av kristendomens kär¬
lekslära, ha rest sig mot det fäderne-
ärvda eländet. De ha framtvingat det
av lag befästade förbudet, och därpå
ha de gamla osederna blivit alltmer
ovanliga, ja, så glömda, att man inte

mer kan tänka sig, att de i detta land
ha varit rådande.
Då vi nu hoppas, att den kvinnliga

rösträtten skall komma att genomfö¬
ras på ett liknande sätt, så vilja vi ge¬
nast erkänna, att detta inte är något
idealiskt tillvägagående. Hur många
förhoppningar korsades inte, då kri¬
stendom genom ett kungligt eller kej¬
serligt påbud infördes i ett land! Iv-
rare och drömmare lära ha väntat sig
ett himmelrike på jorden. Verkligbe¬
ten visade, att eftersom en så ofant¬
ligt stor massa av liknöjda och miss¬
nöjda bekännare hade tillförts den nya
religionen, förblev världen just sådan
den var, och de goda verkningarna
framträdde först långsamt efter gene¬
rationers tåliga, målmedvetna arbete.
Och vi veta, att förhållandet skall bli

detsamma vid vår reform. Den dag,
då kvinnorna erhålla full medborgar¬
rätt, skall inte utmärkas av några om-
störtningar. Världen skall förbli sig
lik, inte bara i tio, utan kanske i hun¬
draden av år. Om vi, i det ögonblick
vi vinna vår seger, hade hela nationens
kvinnor bakom oss, vore det ju en an¬
nan sak. Om alla vore tränade till att
se bristerna i samfundslivet, ivriga på
att avhjälpa dem, det vore en annan
sak. Om alla vore färdiga att offra
tid och arbete för det allmänna, det
vore en annan sak. Som det nu är,
måste man avhålla sig från alla stora
förhoppningar. Reformen är för stor,
för oerhört betydande för att genast
framträda till hela sin vidd. Men jäs¬
ten är inblandad i brygden, och den
skall sätta hela massan i rörelse bara
den får tid på sig, men till dess for¬
dras det tålamod. Det kan till och med
hända, att vi skola komma att sakna
dessa dagar, då vi voro få, men alla
fulla av nit, av självuppoffring, av tro.
Men till trots för att vi veta allt

detta, stå vi nu här för att begära de
svenska maktinnehavarnas hjälp för
att förvandla de svenska rösträttskvin¬
nornas önskemål till allmänt erkänd
och efterlevd förordning, till ett led i
rikets grundvalar. Och detta därför,
att vi veta, ätt sådan är vägen. Allt
det andra skall komma sedan, inte ha¬
stigt, men säkert, inte av sig självt,
men genom vaksamt, målmedvetet ar¬
bete. Utan lagens hjälp kommer det
däremot aldrig.
Varför vi begära vår rösträtt, det är

ju närmast därför, att vi tro, att vår
hjälp behövs vid genomförandet av
statens stora uppgifter. Vår husmo¬
derliga erfarenhet, vår moderliga in¬
stinkt, vi tro, att dessa ha saknats allt¬
för länge i statsarbetet. Men nu i detta
ögonblick begära vi rösträtt kanske
mest för de unga kvinnornas skull.
Det är många skrankor, som fallit i
våra dagar, många förhållanden ha än¬
drats, och de unga njuta en frihet som

4.-B. JOHN T. L0F6BEN C:a Sveriges äldsta, största o. bäst
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aldrig förr. Må
^ denna frihet bl'

lagd med ansvar! Må dessa ungar i
att Sverige räknar med dem! Fal i
arbeterskor som studentskor, fain
medlemmar som ensamma, må vet ti
landet behöver deras omdöme d
modiga, öppna, fria tankar. Bred?
CIO1 C"inlA7Q noVl CiriQ CmÅ * J Msig själva och sina små intressen u|

dei
sill bi

vitti
ge för

on

mir

te F. 1

lornaf

de se skuggan av något strängt'
fordrande, se skuggan av ett fostei
som aldrig lämnar dem nr sikte
mäter och dömer över dem och <b
gärningar! *
Och så ännu ett ord! Hur små

rösträttskvinnornas förhoppningar
vara, är det dock så, att våra hjäJ8V deskälva av längtan efter att få prjr Ä so:
våra krafter, se vad vi kunna "
till.
Må man inte längre låta oss vi

Vi äro arbetare, som i åratal ha
på att samla material till ett byggé/Ä0"
ha grund, vi ha ritningar, vi ha
vi ha bruk, men vi ha inte ännu.,
nat utverka oss tillåtelse att början,
ket. Må den komma! Må grundsten
bli lagd! Må murarna få resa si
Varför skall så mycken kraft förs]
las i väntan"? Varför så mycken r
svalna i overksamhet"?
Må man låta oss komma till vert

Vi äro såningsmän, som stå vid
ten av åkern med våra påsar
våra händer öppna för att atajjtÜjibiM
kornet ut över åkern. Det har ra
lång, kall vinter, hård nordan,
och försenad vår. Låt oss slippa in pät^teman
åkern för att gräva och så! Låt ii fetten
så mycken god vilja stängas ute
det stora arbetet! Låt inte så
nya uppslag och tankar driva ta
med vinden!
Vi äro tiggerskor. Vi lida av M#aven

tid, vi tyngas av förtvivlan, vi ka s fflär.
dan år tillhaka endast hört omolp Ukilr
kor, vi äro nästan färdiga att dipi |™
av trötthet. Låt komma en smulajfii
je till oss! Låt oss möta än engk ®ayrik
medkänslan och barmhärtigheten, Är • b.
härligt måtte det inte kännas atU *®er
der utan hopp vara den, som sking»
mörkret och låter en aning av i!,
oväntad lycka stråla ner över mänsl
ligheten.

Selma Lagerlöf.
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81Moderata kvinnors röst¬
rättsförening

• i " i i
bildades tisdagen den 15 maj i» :va
holm efter föredrag av fru Lilly ilaj
ströib. å ett av intresserade flw* :vita st
kvinnor utlyst möte i Kvinnokln jy(
lokal. Mötet öppnades av fröken aj j
Quint, och till ordförande föia j Man Le
utsågs fru Lizinka Dyrssen. tsn Sjg-
Föreningens syfte anges i m , ände vä

ragrafen i de på mötet antaga i sjg ^
garna, som lyder: | !Mei
Föreningen har till syftemål att, or

dan av Föreningen för kvinnan P ^ Jllt sij
rösträtt, men oberoende av denn*
för att svensk kvinna må er
rösträtt och valbarhet pa s ^ 5li iy^j
som svensk man dock med ^ n\. ;^ ,
nan högre åldersstreck, som , för®att n-n-r

period automatiskt faller, ti s> ^
nens politiska rösträtt och valbarhe 4
sade åldersgränsen nppnat . ^ e
Enligt stadgarna skall «é| ^

styrelse bestå av 9 ordin^. ,.,Jstyrelse bestå av v w- da b)f
mar och 3 suppleanten Hförapde,
fru Lizinka Dyrssen, rfl»» ,fru Lizinka Gyrssen,
Gertrud Törneli, d:r Alejan
lund, fröken StinaJ Qmntlund, fröken Stina* yui-, ^ SV(
Hellström, fröken Anna US ^ p v foHellstrom, iroken -r p
Anna Forsell, fröken *
ström och fröken Ingei frjjk?J . a vat

TT^r 1 TT IL Anna SjösstyrelsesnppieauLcx ASiöstem I
Hilda Hult, fröken Anna bjl^ i
fru Ruth Schürer jon V dt^ gjpa
revisorer fröken Idarevisorer fröken au« A. isorsSupP
Anna Fries samt till , ^gken
ter fröken Ingrid Jtege
rid Sundström.
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den 13 maj kommer för-
att stå inristad som en märkes-

j svenska kvinnorösträttsrö-
»historia. Då samlades nämli-
"

n och kvinnor i Stockholm till
je mest imponerande rösträtts-
som någonsin ägt rum i Sve-

. vittnande om ett brinnande in-
« för och en stark vilja att stödja

om kvinnornas medborgarrätt,
inom kort kommer under riks-
behandling. Som inbjudare till
stodo, ntom Landsföreningen för
politiska rösträtt och Stock
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Det stora rösträttsmötet i Auditorium,
En imponerande demonstration för kvinnorösträttsfrågans lösning

vid innevarande års riksdag.

P. R., styrelserna för Fre-
ia-Bremer-Förbundet, Vita Bandet,

skt bildade kvinnors förening,
folkskollärarinneförbund, För-

ckenkjpFrisinnade kvinnor, Södra K.
[K, Föreningen G-. C. I., Soc.-dem.

ill verli ®ornas samorganisation, Soc.-dem.
vid anornas centralstyrelse, Sthlms'

fulla,oé : kvinnoklubb, Sthlms södra soc.-
dg e, kvinnoklubb, Kvinnliga kontorist
:aijj!expeditföreningen, Kvinnliga tand-

dan, froil Mdubben och Kvinnliga telefon-
Émannaföreningen.

voro slutsålda långt i för-
frjAoch i trots av att Stockholms stör-

så många d#d anskaffats måste massor av
riva boij^ mnda vid dörrarna och långt före

utsatta tiden var Auditorium full-
i av MflfaTen representativ samling, bland
i ha g si märktes justitieministern Sten-
om oh civilministern von Sydow, finans-
att åifl :aern Carleson och sjöministern
Qulagi Ericson samt åtskilliga medlem-

ér4 sav riksdagens båda kamrar.
blev inte bara en högtidlig
sr fest, utan det gav även ett
uttryck för kvinnornas krav

^borgarrätt och medborgaran¬
dan visste att bakom detta krav
som en fast mur alla de lands-

fffls kvinnor, som inte själva kun-
prvara vid mötet, och när de olika
igarnas rösträttsstandar buros

'S" vitklädda studenter och bildade
solskimrande fanhorg uppe på
«a, då gick som en våg av rö-
:■■genom de församlade skarorna,

allmänna hänförelsen tog sigU1 stormande applåder. Estra-
,ATar vat}kert dekorerad med sven-
. ggor, mot vilka rösträttens gula

OM ji!mSiandfr avtecknade sig, samt
to Stil J^ande växter i samma fär-

för kvllJ'
varje "H
aför®8'
irbet st"

rem11

•g $
di«8',,
fröl

stedt
lein1'
toch
!U

iken

sndsföreningens ordförande,
»■Ä? Ber^man, hälsat de när-

• '! {0mna> och därvid särskilt
J tui regeringens och riksda-« emmar samt de representan-
—, andsortens föreningar, som

tg» uppläste fru Ann Margret
fnförande, som Selmaant till mötet, emedan hon

rad att själv infinna sig,
nummernnes På annat stäUe 1

talare r^T?nades därefter åt afto-
PolitjcjL a. ^Presenterade samt-

*socialaaartétetn?ar Samt det

^nnnan Louise Stenbock
en retrospektiv bild

forDa husmoderns ställningvol? Hon hade då haft
större betydelse i soek-

oist polltnre k*ev fallet, och he-
'r än en L® ro1strätt har nu bli-
^naorJ n\kännbart- Men me-
^°rdes donuetade för rösträt-
^ermänr, eu Partisak, och

?^ick de* Parol-
för to! °kt och skadligt att£ hinnor son?rS?atten' SomliSa' laste om dess lands¬

S«
Li» -

<r P

s
i

fördärvliga inflytande, avföllo, men en
del stod modigt kvar på sin plats
i arbetet för den sak, som de från hör¬
jan ansett som en naturlig följd av
den utvidgade rösträtten för männen.
Under dessa långa år, då de inte bara
arbetat för rösträtt, utan för lyckliga¬
re levnadsvillkor för kvinnor i allmän¬
het, ha de kommit till insikt om, vil¬
ken lycka det var för deras egen ut¬
veckling och politiska mognad, att de
ej läto de andra kvinnorna ensamma

arbeta sig fram till ett mål, vars vin¬
nande vore till gagn för alla. Förhål¬
landena omkring oss ha åter gjort frå¬
gan brännande, och plikten bjuder att
inte någon kvinna, vilket parti hon än
må tillhöra, ryggar tillhaka för ansva¬
ret. Högerkvinnorna gilla i allmänhet
rösträttens idé, och under det partipo¬
litiska valarbetet ha de blivit uppmun¬
trade och stödda av sina manliga kam¬
rater.
Det skall också sägas att ansvaret

är tungt för de män, som skola föra
till seger en så genomgripande författ¬
ningsändring. Inför sådant ansvar och
svårigheterna av dess påtagande, ville
talarinnan påminna om Louis de Geers
ord i Riddarhuset den minnesrika de¬
cemberdagen 1865, då representations¬
förslaget där bifölls av adeln: "Om
följderna av förslagets förkastande
vill jag för övrigt icke yttra mig, ty
jag erkänner min oförmåga att dem
beräkna. Icke heller vill jag nn väd¬
ja till ridderskapets och adelns käns¬
lor, ty jag vet att de icke behöva
stämmas högre. Jag vet, att om rid¬
derskapets och adelns övertygelse vän¬
der sig till förmån för förslaget, så
skall icke brist på känsla för fädernes¬
landets krav hindra ridderskapet och
adeln att vinna den svåraste av alla
segrar — segern över sig själv."
Kvinnorna ha alltid visat förståelse

för männens och landets angelägenhe¬
ter, och när de nu vädja till männen,
är det att hoppas, att de skola möta
samma förståelse, som de själva visat.
Kvinnorna äga inte bara modet atf
offra sig, utan också modet att leva
för ett fritt land.

i

Fru Agda Östlund
gav en enkel och gripande skildring
av arbetarkvinnornas kamp under dyr¬
tidens tryck och framhöll hurusom
rättssynpunkten för kvinnorna alltid
varit det avgörande, ehuru mellan dem
och Första kammaren ett stort svalg
varit befäst. Kvinnorna ha fått kän¬
na att rättfärdighetskravet inte var

nog, utan att det måste stå makt bak¬
om rätten, och de blevo bättre förståd¬
da, när de togo sin tillflykt till parti¬
erna. Genom världskriget har kvin¬
nornas rösträttsfråga förts med i den
lavin, som rullat över världen, och det
har visat sig, att kvinnorna besitta en
lika hög grad av medborgaranda som
männen och att de äro lika mogna i
politiskt avseende.
Talarinnan övergick därefter till

de synpunkter arbetarkvinnorna måste
ställa på rösträtten, och hon häv¬
dade då med kraft, att så länge de
streck, på vilka arbetarna stupa, än¬
nu gälla, blir kanske kvinnornas röst¬
rättsfråga endast en reform på pap¬
peret. Alla värden byta i dessa da¬
gar form, och det gäller att ställa
kraven högre. Arbetarkvinnorna stå
mobiliserade mot den svält och nöd,
som hotar, och deras kamp mot dyrtid
och bostadsnöd borde i de styrandes
ögon vara en lika fosterländsk gär¬
ning som att arbeta i ammunitionsfa¬
brikerna. Talarinnan fann det lyck¬

ligast, om man påmindes om foster¬
landet, inte bara när det gäller det ytt¬
re försvaret, utan även när det gäller
de inre angelägenheterna, och ännu en
gång skulle det kunna hesannas att:
"Det folket är gott i sin innersta rot,
och går man det till mötes, så kommer
det emot."
Fru Östlund avslutade sitt anfö¬

rande med att erinra om de ord Ann
Margret Holmgren en gång fällt,
"att vi i politiken skulle sätta in vårt
modershjärta". Det har hitintills va¬
rit lösen för kvinnornas rösträttskrav,
och än en gång vädja vi till riksdagen
att ta emot vad vi bjuda. Det är ju
vad världen bäst av allt behöver i när¬
varande stund.

Fru Agnes Ingelman

erinrade om att broderskapstanken är
grundtanken i den evangeliska för¬
kunnelsen. Man använder sig av det
goda och de förmåner samhället ger,
utan att förstå, att allt detta förplik¬
tar. En förskjutning av själva sam¬
hällsgrunden har i vår tid ägt rum,
och medborgarlivet förlöper på ett an¬
nat sätt än förr. Om religionen skall
bli en rättfärdighetens princip bland
människorna, får man inte dra sig för
de uppoffringar, som kampen mot det
onda måste innebära. Kvinnorna kän¬
na att de måste vara med i samhälls¬
arbetet. Genom industrialismen slun¬
gades de in i Grottekvarnen, men de
ha likväl inte fått ha ett ord med, när
de lagar stiftats, som reglerat deras
verksamhet och deras barns framtid.
Talarinnan omnämnde därefter några
av de lagar, som intimt beröra kvin
nornas intressen, men ändå behand¬
lats och avgjorts endast av män. Våra
lagar ge inte kvinnorna något effek
tivt skydd, och mest upprörande är den
ogifta kvinnans rättslöshet. Den gu¬
domliga idén kan inte förverkligas, om
inte kvinnorna komma i åtnjutande av
alla samhällets rättigheter. Männen
kunna inte alltid förstå kvinnornas
krav, men kanske skulle de finna sam¬
hället bättre tryggat mot inre och ytt¬
re stormar, om kvinnorna hadé med¬
bestämmanderätt i statens angelägen¬
heter.

Fru Anna Wicksell

inledde sitt anförande med den för¬
hoppningen, att det var sista gången
kvinnorna kommo tillsammans för att
tala rösträtt. En demokratiens våg går
genom Europa, den bäres av nöd och
brist, och bakom den stå hungrande
människor. Bland de reformer, som krä¬
vas, är även kvinnorösträtten, och om
de styrande, som fått lära sig ödmjuk¬
het inför livsmedelspolitikens svårig¬
heter, bevilja detta krav, så beror det
inte på att reformen i deras ögon är
den viktigaste, utan att den kostar
minst. Den civila värnplikten kan inte
heller tillämpas, utan att man måste
framhålla, att i fråga om skyldigheter
äro män och kvinnor likställda, men
inte i fråga om rättigheter. Det är inte
mot den hörda man vill lägga på dem,
som kvinnorna resa sig, utan mot den
ringaktning, som ligger bakom. Kvin¬
norna sträva efter allt, som kan ge dem
full mognad som människor, och hel
människa blir man inte utan att vara
medborgare.
Motståndet mot kvinnorösträtten ka¬

raktäriserade talarinnan såsom varan¬
de av två slag: det masknlina motstån¬
det, som inte innehåller en enda logisk
slutledning, utan är en känslosak, samt
det konservativa motståndet, som byg¬

ger på statsnytteprincipen. Men den
principen har man sällan sett förverk¬
ligad. När den uppgivit motståndet
mot allmän rösträtt för män, förstår
man inte varför den tillslutit dörren
för kvinnorna. Rösträttens största be¬
tydelse var enligt talarinnans mening
att ansvaret för statens väl är uppfost¬
rande och mognande. Genom att vi
själva styra gå vi framåt, genom att
bli styrd har ingen människa lagt en
enda tum till sin växt. Det är nödvän¬
digt att kvinnorna lära sig de samhäl¬
leliga dygderna, ty kvinnan utanför
staten är en död vikt, och de måste
lära dem för sin egen skull, för män¬
nens skull, och för det samhälle, som
är både mäns och kvinnors.

De olika talarna belönades med ihål¬
lande och kraftiga applåder, varefter
fröken Signe Bergman uppläste följan¬
de resolution, som av de närvarande
enhälligt antogs:
Det politiska medbestämmandet betyder

för kvinnorna en rätt och en plikt. Vi for¬
dra rätten för att själva kunna bevaka vå¬
ra och våra barns intressen. Vi fordra för
att under medborgerligt ansvar kunna tjä¬
na vårt land.
Vi begära att regering och riksdag i år

besluta att tillerkänna svenska kvinnor
fullt politisk medborgarskap på samma
villkor, som äro gällande för svenska män.
D:r Karolina Widerström uppläste

därefter namnen på alla de orter, var¬
ifrån instämmanden i resolutionen in¬
sänts samt alla till mötet, inkomna
hälsningstelegram, som återfinnas på
annat ställe i dagens tidning. Den
stämningsfulla och högtidliga festen,
som säkert av alla skall bevaras i
ljust och vackert minne, avslutades
med att fröken Gerda Frisell, ackom¬
panjerad av fröken Karin Lönnegren,
sjöng Stenhammars Sverige, som av
publiken stående åhördes.

G. H. E.

t

Instämmanden i resolutionen hade
ingått från lokalavdelningar av F. K.
P. R. å följande orter:
Alby, Alingsås, Aneby, Avesta-Kryl-

bo, Arboga, Arvidsjaur, Arvika, As-
kersund, Bestorp, Boden, Bollnäs,
Bomhus, Borlänge-St. Tuna, Borås,
Broby, Brnnskog, Bräcke, Charlotten-
berg, Degerfors, Edane, Eksjö, Eskil¬
stuna, Falkenberg, Falköping, Falun,
Filipstad, Flen, Forshaga, Funäsdalen,
Färgelanda, Färila, Göteborg, Götlun-
da, Hallsberg, Hammerdal, Hanebo-
Kilafors, Hede, Hedemora, Hedeviken,
Hjo, Huddinge, Hudiksvall, Husum,
Häggenås, Hälsingborg, Härnösand,
Hörby, Johannishus, Järpen, Jönkö¬
ping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga,
Karlskrona, Karlstad, Katrineholm,
Klippan, Kil, Kiruna, Kopparberg, Kri¬
stianstad, Kristinehamn, Krokstrand,
Kumla, Köping, Köpmanholmen, Laxå,
Lidköping, Lillherrdal, Linköping, Lin-
säll, Lit, Ljusdal, Ljusnedal, Luleå, Ly-
sekis, Långåskans, Malmö, Malung, Ma¬
riestad, Marstrand, Mellerud, Mjölby,
Motala, Munkfors, Mölnlycke, Nora,
Norberg, Norrahammar, Norrköping,
Nyköping, Orsa, Oskarshamn, Persberg,
Ragunda, Ramsele, Ronneby, Råneå,
Rönninge-Tumba, Sala, Sandviken,
Sikås, Simrishamn, Skara, Skellefteå,
Skutskär, Sköldinge, Sprängsviken,
Strängnäs, Strömstad, Stöde, Sunds¬
vall, Surte, Sveg, Sävsjö, Söderköping,
Södertälje, Sölvesborg, Tomelilla,
Torshälla, Tranås, Trollhättan, Trälle-
horg, Tännäs, Uddevalla, Ulricehamn,
Umeå, Uppsala, Vadstena, Valdemars-
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vik, Vara, Varberg, Vaxholm, Vetlan¬
da, Vifstavarv, Vimmerby, Visby, Vä¬
nersborg-, Västerås, Västkinde, Växjö,
Ytterhogdal, Ystad, Åtvidaberg, Älv¬
sjö, Ängelholm, Örebro, Östhammar och
Öxnered.
Instämmanden hade ingått även från

en del andra sammanslutningar, nämli¬
gen från:
Vita Bandet i Alingsås, Vita Bandet

i Eskilstuna, Eskilstuna socialdemo¬
kratiska kvinnoklubb, Frisinnade kvin¬
nor i Falun, Vita Bandet i Falun, Män¬
nens förbund för kvinnans politiska
rösträtt i Färgelanda, Kvinnogillet i
Motala, Moderata kvinnoförbundet i
Motala, Vita Bandet i Motala, Ronneby
socialdemokratiska kvinnoklubb och
Vita Bandet i Vänersborg.

Göteborgs F. K. P. R.
anordnade den 13 maj ett opinionsmöte
i K. F. U. M:s stora sal med friherrin¬
nan Ebba Palmstierna från Stockholm
och fru Anna Karlsson, Göteborg, som
talare. De närvarande instämde enhäl¬
ligt i den resolution, som antogs på
Stockholmsmötet i Auditorium.

efterkomma eder inbjudan, sänder sin häls¬
ning under förhoppning att eder rättvisa
sak nu må föras fram till seger.

Maatte frihetens vaar bringe Sveriges
kvinder stemmeret.

Landskvindestemmerets föreningen.

Kvindestemmeretsforeningens klub fölger
med sine bedste önsker de svenske kvin-
ders arbeide for stemmeretten.

Othilde Utheim,
formand.

N:<

Dansk kvindesamfund, som fra 1887 til
1915 gik sin tiggergang om borgerrettighe-
ter, ser med lagngsel hen til den dag, da
svenske kvinder slaar fölge paa den frie
bane.

Astrid Stampe-Feddersen,
formand.

Norske Kvinders Nationalraad hilser de
kjrempende svenske kvinder. Nu kommer
vaaren med seir for alt som har livets evige
ret.

For Norske Kvinders Nationalraad.
Karen Grude Koht.

Sékretaer.

Om ödet vil binde
den kraft, som vil frem — Om isnende vinde
er farlig for trasernes knopper og marker-

nes blommer —

sommeren kommer — sommeren kommer!
Nico Harnbro

Formand i Norske Kvinders Nationalraad.
Köbenhavn 11 maj.

Hälsningstelegram
till mötet i Auditorium den 18 maj.
En snar seger brukad med världsmedbor-

garkänslans storsyn önskas Sveriges kvin¬
nor av

Ellen Key.
\

Rättvisan har en obetvinglig makt även
i politiken. Därför äro vi fast övertygade
att de svenska kvinnornas krav på full
medborgarrätt inom en snar framtid kom¬
mer att uppfyllas. Starkare och framtids-
rikare skall vårt folk bliva den dag då det¬
ta sker.

Männens förbund för kvinnans politiska
rösträtt

Jakob Pettersson.

Måtte 1917 års riksdagsmän, Sverige till
gagn, göra de svenska kvinnorna deras
rätt.

Styrelsen för lokalavdelningen i Kristian¬
stad med omnejd av Männens förbund för

kvinnans rösträtt genom

August Bruhn.
Malmöföreningen av Männens förbund

uttalar sin anslutning.
'

Nyström.

Liberala samlingspartiets förtroenderåd,
av viktiga angelägenheter förhindrat att

Hjertelig hilsen til mötet. Eders tusind-
stemmige krav om fuld menneskeret maa nu

bli hört. Ikke kan vi laenger savne eders
evnerike medvirke inden Nordens kvinde-

lige statsborgeres ring.
For Norsk Kvindesaksforening

Randi Blehr.

Ingensinde er kvinders borgerret og bor-
gerplikt av den nödvendighet for nationer-
ne som i kommende tid. Hilsen fra freds¬
förbundet.

Randi Blehr.

Vi fölger i dag vore svenske söstre med
önsket om et lykkeligt resultat for kvin¬
ders stemmeret.

Norges lmrerindeforbund
Anna Rogstad.

Med varmeste interesse og sympati föl¬
ges i dag de svenske kvinder i deres kamp
for stemmeretten.

Kristiania kvindelig handelsstands
förening ved formanden

Marie Östbye.
Sikker paa retfaerds sejr sendes eder bed¬

ste önsker og forhaabninger.
Fredrikke Mörck.

Til de svenske Kvinder!

"Dansk Landsforbund for Kvinders Valg-
ret" sender de hjasrteligste önsker om, at
Sveriges Kvinder snarest mulig maa opnaa
den Valgret de saa laenge har kmmpet for,
og som de i saa fuldt Maal fortjener.

Elna Münch,
Formand.

Gid svenske kvinders röstret snart maa

vere en fuldbyrdet kendsgerning, et skridt
nasrmere maalet — rettens sejr over mag-
ten!

For Danske Kvinders Nationalraad,
Henni Forchhammer,

formand.

Clara Tybjerg,
udl. Sekretaer.

"Nordisk Kvindesagsnaevn i Danmark"
stiller sig ved svenske Kvinders Side i de¬
res retmmssige Krav om samme politiske
Frihed, som Kvinder i alle de andra nor¬

diske Lande nu har opnaaet.
Björg Blöndal. Henni Forchhammer.
Gyrithe Lemche. Astrid Stampe-Feddersen.
Clara Tybjerg. Louise Wright.

Thora Daugaard,
sekr.

Utvidgade arbetsområden
för kvinnor.

För dem som arbetat socialt och i, *if Iröirnot ATYi API , W" , '
VID

yrk
(lau Ü

git kännedom om kvinnors arbekf:hållanden och möjligheter, har detrit en källa till sorg och harm att dhur otaliga skaror av bildade
kvmnor, som kommit in i kontorsark i® kotet, i statens verk och på flera andra irvärvadihåll, stannat på en punkt och sedan intkommit vidare. Kvinnliga ledare]
ser höra ännu till sällsyntheterna
vetskapen om att man endast kar
en viss gräns och sedan inte

ocl
i * f

längre måste verka i högsta grad käu ^aterimande på den personliga utveckling^Frånvaron av den sporre, som ligger
utsikten till bättre levnadsförhållan- «S

d. v.

We members of Finlands lantdag express
fervent hope that full citizenship will soon
be granted to Swedish women.

Jenny af Forselles, Annie Furuhjelm, Lud¬
na Hagman, Vera Hjélt, Tekla Hultin, Eve¬

lina Alakulju, Ida Yrjö-Koskinen.

Recevez meilleurs voeux de succés et
1'assurance sincére de nos vifs sentiments
sympathiques.

Kvinnosaksförbundet Unionen.
We hope that the men of Sweden at last

pressed hy the wave of liherty now rolling
over Europé no longer shall deny votes for
women.

Finlands kvinnors nationalförbund.

Danske kvindeforeningers valgretsfor-
bund ndtaler önsket om at svenske kvin¬
ders energiske arbéjde stöttet af vore dages
hurtige udvikling maa före till en snarlig
velfortjent sejr.

Eline Hansen,
formand.

Pamelas val.
Två brev lågo på skrivbordet i Pamelas

eleganta pensionatsrum, då hon kom in ef¬
ter fyra timmars strövtåg tvärs igenom
Stockholm. Hon slängde av sig sin långa
skinnkappa, ena handsken på en stol vid
dörren, den andra på skrivbordet, mård-
muffen på sängen och boan bredvid den på
golvet.
Brevet hemifrån såg ganska tjockt ut —

det andra var ett bjudningskort från mor¬
bror kommendörkaptenen — helt formellt
— men brevet hemifrån var från mamma,
och inuti låg ett smalt kuvert med ameri¬
kanskt frimätke och Jakobs ordentliga, fly¬
tande handstil på adressen. Själv hade Pa¬
mela icke för vana att skriva brev i onö¬
dan, hon telefonerade — mest ilsamtal, då
det dröjde över kvarten, innan linjen var
klar till Göteborg, men mamma var gam¬

maldags förstås och tyckte bättre om att
få ordentliga besked skriftligen.
"Min lilla Nene", skrev hon nu — det var

barnkammarnamnet, som användes ibland
vid mera hjärtgripande tillfällen — "Som
du ser av Jakobs brev, har han lämnat
Pittgburg och med 'Stockholms' nästa tur
tänker han kunna resa till Göteborg. Vi
vore allt bra glada, om du ville komma
hem till oss nu, så att vi inte alls behövde
oroa oss över, att du kanske inte skall hin¬

na hit till Jakobs ankomst. Visserligen
kan 'Stockholm' bli uppehållen i Kirkwall,
men det är ingenting att räkna med. Bäst
vore om du packade och reste, då du fått
mitt brev, icke omedelbart, min lilla flicka,
ty jag vet av moster Bea, att du skall på
middag dit som i morgon, men dagen efter,
med förmiddagståget — vad skall det tjäna
till att fara på natten? Pappa säger ock¬
så, ätt du nu fått 500 kronor sammanlagt,
och det kan du väl ändå icke ha gjort av

med på knappa tre veckor? Jag frågade
pappa hur mycket pengar han givit dig,
annars hade jag nog inte fått veta det. Jag
missunnar dig inte att ha lite roligt i
Stockholm, lilla barn, men det vore fatalt
om din fästman skulle hinna före dig. Alla
hälsa dig så innerligt hjärtligt och mest din

tillgivna moder
Bessie Warolin,
f. Mackensie."

Pamela smålog med brevet i handen mot
vårhimlen utanför fönstret. Den lustiga va¬

nan, som modern hade att alltid underteck¬
na med hela sitt namn plus sitt ärorika
skotska flicknamn, roade henne lika myc¬
ket för var gång den mötte henne.
Jakobs brev borde hon förstås också läsa.

Men resa hem — nu — när hon nyss upp¬
täckt, att Stockholm också var en beboelig
stad, fast inte så bra som Göteborg. Hon
öppnade handväskan och tog fram plånbo¬
ken: en tia och en femma samt en pappers¬

To the Swedish women sincere wishes for
success in the struggle for full rights of ci¬
tizenship.

Finsk kvinnoförening,
Ilmi Hallsten.

With sympathy and admiration with you
in your fight for woman's suffrage, con-
vinced that justice will soon conquer
we send you our encouraging sisterly good
wishes.

Suomalainen naisliitto.
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den och allt större fackutbildning,
rar lätt slöhet i och olust för arbete! iPer^0C
vilket kan verka ödesdigert för en bl W
kår. • ist, tre
De, som alltid haft till synpunkt :;^na

kvinnornas mognad och personlighets-
utveckling, ha länge dryftat m
ten av nya och hättre gynnade
fält för kvinnor, där de ha möjligheter
att genom egen duglighet nå långt ocl
där man samtidigt tillvaratar deras
naturliga fallenhet för ett visst
Tanken utmynnade i ett förslag att ra^c
bilda en kvinnlig högre yrkesskola, (
Fredrika-Bremer-Förbundet tillsatte
i hörjan av detta år en kommitté,»
skulle verkställa utredning och inkoi
ma med förslag.
Kommittén har arbetat under

tryck, och man har nu hunnit så
att den av densamma framlagd!
nen till hösten kommer att förverkli¬
gas. Den princip, som legat till
för det hela, har varit att ge
kvalificerad utbildning i praktiskt ar¬
bete och att genom detta nå två
arbetsglädje och en god utkomst. Sä-
som ett första område valde man k
klädnadsyrket. Detta har ju sedan ar-
minnes tider varit ett kvinnligt yrk
den svenska hemslöjden visar des-
utom att de svenska kvinnorna av na¬
turen äro begåvade med händighet ocl
god smak. Man har därtill på detta
område möjligheter att nå en synner¬
ligen god inkomst. Inom
branchen har det inte varit möjligt att
få några statistiska siffror, men f
textilindustrin visar statistiken
över 50 proc. av arbetsledarna äro
utländsk härkomst. Finge de ui
kvinnorna kvalificerad utbildning
yrkesskicklighet, skulle de kunna n
ta tävlingen med den utländska ai i
kraften.

etta, den stockholmarna behagade kalla ha¬
galundstia. Inte kom hon hem på det? Det
var förstås den där lilla spekulationen, som
Hans Tohiasson narrat henne till. Hon ha¬
de spelat på baisse, lumpna 300 kronor
hade rukit — och de skulle nog komma
igen, vänta bara, vänta.
Pamela satte sig vid skrivbordet och över¬

tänkte situationen i fem minuter. Inte för
Jakobs skull, men för föräldrarnas ville
hon resa hem, men inte före måndag i
nästa vecka. Till dess knnde hon väl få
en hundralapp till? Så beställde hon il till
Göteborg, innan hon klädde sig till midda¬
gen hos morbror kommendörkaptenen.
Pamela förstod aldrig varför hon gjorde

ett ovanligt intryck på folk, men hon hade
så småningom räknat ut, att det var dels
därför att hon tänkte ganska klart och sa¬

de vad hon tänkte, dels därför att hon
onekligen såg ganska bra ut. Hon var icke
ett spår egenkär, men hon visste, att hon
hade den mackensieska typen med stora
blå ögon och en varm ton i hyn, rak näsa,
vita jämna tänder och nötbrunt hår, som
fick kopparglans i solen. Hon glömde ofta
bort den mackensieska typen, och hon ville
aldrig pryda upp den med några eleganta
kläder, men hon var nöjd och mer än nöjd
med sitt klara förstånd. Kläderna skaffade
mamma Bessie, och dem bar hon ibland, men
icke alltid. Dock, hos morbror kommendör¬
kaptenen gick det icke an att vara annat
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än elegant. Men vid middagen -- . -••
de hon återigen sina stockholmskt^-
Under sina irrfärder på Söder hade
träffat en sjuksköterska, som hon ka
som tagit henne med till ett hem or
mödrar med barn. Hon var tokig
barn, köpte därför leksaker och *ar
åt dem i massa. Hon lyssnade be
till de brokiga livsöden, sona viskat ^
nes öra om hemmets skydds mg •
berättade hon några rid W®» . *
nens middagsbord och slutade m
ka på att samhället ställde w sig
gami. En öppet och ärligt oi na
mi för svenska folket i stället for
nu...

p
— Pamela, sade morbror i0in^ ^ var

tenen strängt, och mostei Bea
Pamelas riktiga moster — ^ ''vsterdottem-
sina blå mackensieögon pa häpot-
Sällskapet för övrigt satt g ^ pä
men Hans Tobiasson, som v*
kommendörkaptenens sida,
r0a(b
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kunde hon icke tala på tv* Till <
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%
ses

t och fe.
rhetsfö;
' det vi

ar att för inträde uti den högre'

an måste krävas en både om-
och långvarig föregående ut-
Denna kan för dem, som så

vinnas inom den yrkesskola och
eljé, som äro förbundna med den
yrkesskolan, och där man antin-

, tillbringa hela sin lärotid elleri6 Un,gl ä« komplettera sin på andra håll
3 Utbildning.

tesskolan är 2-årig med det prak-
arbetet fördelat på tre olika lin-

irna, och

bgger

mg,

r en

ynpui

, Jdädningssömnad, kappsömnad
linnesömnad, samt en teoretisk ut-
ig jämsides med den praktiska,
teriallära, yrkesekonomi, hygien

it sambällslära.
jr denna grundläggande ntbild-
följer så en period av träning i
d. v. s. av arbete på syateljé, vil-

arhetet fperiod för den, som syftar till den
i ijre utbildningen, erfordrar en tid av

5,st tre år. Detta arbete är emeller-
u I avlönat, så att vederbörande under

period av sin utbildning kan
sörja sig själv.

> yrkesskolan har förmånen att
sig inorganisera en redan — se-

1916 — i gång varande atel-
som erbjuder den speciella fördelen

å samma gång som där bedrives
rationellt yrkesarbete, undervis-

pynpunkten aldrig släppes

ist yl

sola, é
Isatte si :1f:
tté, som

er

?da pla-j

dessa "gesällår" äro genom-
ipa, är vederbörande mogen att
t inträde i den högre yrkesskolan,
har till mål att till arbetsledare

fer yrkeslärare utbilda dem som där-
begåvning och håg. Kursen är

;iskt ar-

iist.

?t yrfe;
ir des-
i av ta-

synner-
imnads-
jligt att
en

:en

äro av

att yr
)& pob'
polyga-
att so®

dottern.
häpet'
ätt Pä

rit en
ins T°

ur

jrverkii- ®t 1-årig och undervisning medde-
11 grnlff i följande ämnen: sömnad med

^konstruktion, kostymhistoria
i fackteckning, materiallära, verk-

il: påra, fysik och kemi, ekonomilära,
i, pedagogik och metodik samt

man le- ®hällslära.
b härav framgår erhåller den bli¬
de arbebsledaren resp. yrkeslära-
en allsidig och grundlig utbild-
I såväl teoretisk som praktisk,
lav kommitterade uppgjorda pla-
fiir granskad och gillad av några
r®a främsta arbetsgivare i hran-
vilka även konstaterat att be-

Waven sådan utbildning, som bär
«a| bereda, är synnerligen stort,

n har denna kvinnliga yrkes¬
plats att fylla både ur kvin-

«synpunkt och ur nationell syn-
'0C^ slår företaget lyckligt ut,
hoppas att det utvidgas till att

a även. andra områden av kvinn-
'tosarbete. Kan man höja arbets-

Nybygge och nyodling.
Solen lyser med den betagande vår¬

glans, som oemotståndligen framkallar
förhoppningar hos den, som ännu kan
hoppas, och smärtestygn hos den, som
icke kan det — kontrastens lag har så
stor betydelse för känslolivet.
För oss alla finns den skärande dis¬

sonansen mellan vårens förhoppnings¬
fulla fägring och det fortsatta, ännu
alltjämt endast tjocknande krigsmörk¬
ret med allt vad därtill hör. Utan hopp
äro vi dock icke med avseende på det¬
ta mörker. Det finns hos oss nu — ef¬
ter mycket tal, som vi både lyssnat till
och deltagit i — en förbidande tystnad.
Vi spana, trots allt, efter freden.
Litet eller intet veta vi om hurudan

den blir. Ett blott är tydligt. Hnrn man
än kommer att förfara med staternas
landgränser: status quo ante såsom
krigets resultat är i andra avseenden
en omöjlighet. Det kommer att krävas
nybygge och nyodling inte blott mate¬
riellt, utan politiskt, kulturellt, and¬
ligt.
Likaså är i den ovisshet, som råder,

med de olika tolkningar av nya krav
ocli behov, som göras, ett visst:' i ny¬
bygget och nyodlingen måste kvinnor¬
na taga del.
Att kvinnan är fysiskt svagare än

mannen har icke hindrat, att kvinnan
hos vissa folk fått utföra det tyngsta
arbetet. Hurudan skall arbetsfördel¬
ningen bli efter kriget, och hurudan
den ekonomiska värderingen av kvin¬
nogärning i mans ställe och kvinnogär¬
ning i hemmet? Det är en näraliggan¬
de och påtaglig fråga bland de många
djupare och mer komplicerade som röra
världshändelsernas och det genom dem
inträdda tillståndets inverkan på kvin¬
nornas ställning.
Lycklig är den, som när våren kom¬

mer, har något att hoppas på. Den
svenska kvinnorösträttsrörelsens med¬
lemmar höra i detta nu till dem, som
hoppas. Skall hoppet förflyktigas, så
som när i dessa dagar en om vinterns
isar påminnande vind plötsligt dra¬
ger fram och driver bort den ljuvliga
vårdrömmen? Vi veta det ännu ej. Vi
veta blott, att hoppet finns i detta ögon-

glädjen, yrkesskickligheten ocli även
levnadsstandarden hos stora skaror av
unga svenska kvinnor, då har man där¬
med gjort en verkligt samhällsgagne-
lig gärning.

G. H. E.

blick. På det sätt, som den kvinnliga
rösträttsfrågan just nu är "aktuell"
hos oss, har den ingen gång förut va¬
rit. Voteringssiffrorna ha ännu ej gi¬
vit utslaget — det utslaget kan ännu
bli nekande i stället för jakande —

men ett utslag är redan givet: i det
allmänna medvetandet. I människor¬
nas sinnen är segern redan vunnen.
Det medvetandet fyllde hela opinions¬
mötet på Auditorium i Stockholm den
13 maj. Omöjligt att läsa därom i
dagspressens redogörelse, utan att be¬
röras av segertoner, som klingade ige¬
nom anförandena och måste ha genom-
bävat alla närvarande. Svalare, ja, all¬
deles utan känslobetoning, men lika
faktiskt, avspeglar sig övertygelsen, att
kvinnans rösträtt nu skall genomföras,
i yttranden man och man emellan utan¬
för de särskilt intresserades krets, ja,
till och med i förut kraftigt avstånds¬
tagande högertidningars förändrade
ton. Vi stå invid målet — därpå är
knappast att misstaga sig.
Målets vinnande röjer undan vissa

ömöjligheter och ger vissa möjligheter.
Verkligheterna måste sedan vinnas
steg för steg, ja, mer än så: verklig¬
heterna måste skapas stycke för styc¬
ke. Icke mindre utan mera måste vi
sedan anstränga oss. Men vi tro och
hoppas, att kraften skall växa med
uppgiften. De av oss, som förut icke
sparat sig, se emot en tid, då positivt
samhällsarbete och fjärrsyftande mål
skola omfattas av många, som förut
egoistiskt gått i ring kring sina egna
och sina anhörigas trångt sedda in¬
tressen — även där tiden kommer att
fyllas med samma sysselsättning som
förut, kommer belysningen över sam¬
ma sysselsättning att bli en annan, och
den blir mindre än förut en godtyck¬
lig privat ensak.
De av oss — till dem räknar sig un¬

dertecknad — som mindre i handling
än i övertygelse förmått utbilda sitt
samhällsmedvetande som kvinna, få en
hjälp och en kännbar sporre gentemot
den försoffning, som så lätt lagt sig
till ro på den traditionella kvinnliga
ställningen utanför männens värld.
Den världen är icke ett sagoland, där
man får vad man önskar blott genom
att räcka ut handen. Fast mer är den
en mödornas och lidandets värld, men
också det härande ansvarets och den
allvarsamma pliktlyckans väg.
Arbete är för kvinnan som för man¬

nen varken ett blott bihang till eller ett

blott surrogat för "lyckan". Vi äro ej
dåraktiga nog att önska oss utslitan¬
de jäkt i stället för en ro, som behöves.
Men det finns i så alltför många kvin¬
nors liv något av maklighet och ego¬
istisk känslolyx. Där är så alltför myc¬
ket av romankultur och kelande med
sig själv.
Människor — män och kvinnor —

men ännu mer tidningar, som stå fjär¬
ran från kvinnorörelsen, ha i allt tal
om rösträttsrörelsen liksom om kvin¬
norörelsen över huvud brukat röra sig
med ett schema, som är oss bäst be¬
kant från det hållet, medan vi sett rätt
lite motsvarighet därtill i verklighe¬
ten. Detta schema har många drag, där
vi med bästa vilja inte äro i stånd att
känna igen oss själva, bl. a. en generell
avoghet mot männen och ohåg att er¬
känna deras förtjänster, underligt
blandade med överskattning av "mans¬
arbete" i motsats mot "kvinnogärning".
I verkligheten är ju den enas stånd¬
punkt och känslosyn i detta avseende
icke den andras lik, redan av det skäl,
att individuell läggning och individu¬
ell erfarenhet i så hög grad skifta hos
den ena och den andra. Men ljusare
eller mörkare, framvuxen ur en "man¬
lig" intellektualitets eller kvinnlig
känslas krav — båda kunna för öv¬
rigt förenas hos samma person — är
vår strävan alltid — här vågar man
generalisera — buren av önskan om
vidsträcktare samarbete och rikare,
fylligare samliv mellan män och kvin¬
nor både i hem och samhälle.
Vi, som arbetat för kvinnans röst¬

rätt, tro och hoppas, att dennas genom¬
förande, så naturligt på den punkt, där
vi nu stå, skall visa sig kraftigt befor¬
dra kvinnornas samfundssolidaritet.
Lund den 22 maj 1917.

Hilma Borelius.

Lotten von Kraemers gravvård
avtäckt.

Lördagen den 12 maj avtäckte sam¬
fundet De nio på Uppsala kyrkogård
en minnesvård över Lotten von Krse-
mer, vars medaljong visar ett ung¬
domsporträtt av författarinnan, model¬
lerat av skulptören Carl Eldh. Högtid¬
ligheten försiggick under mycket enkla
former, och en lagerkrans med blågula
hand nedlades vid graven av samfun¬
dets skattmästare, redaktör Karl Wåh-
lin.

ii.

11 ame^a med sig in i sitt rum. Han* 'Ackorderad hos komrdendörkapte-
som alla dörrar i våningen stodo

■ ■'inde det inte anses opassande, att
!® sig tillbaka från de andra en
an satte henne i sin skinnstol,

lne en ^éra med guldmunstycke och
® SL fotografisamling i albnm och

|'n \ar Urig amatörfotograf ochs leklig. pör övrigt väntade han
nagot av Pamela — hoppades ock-t omedvetet i sitt hjärta.

Ya ki&(ie smått amatörfotograferaviJ Ve.rkligen ingen sysselsättning
'motiv"n att tvinga omkring ef-
sturW fen ^ans intresserade henne.
Jet k ,a ® estetik på lediga stunder,
vås-nt aQ manga> °ck Pamela, som

i>ärn» , .narma sig denna vetenskap,
°ra om allt möjligt, som hon

let

konsten att lyssna, icke där-

hon -paCe den SOm konst, men där-
^edhela^- °m^eiöarheten själv och
'

sak Sm S"^ * den människa
' J ryskan' S0Dl in^resserade henne.
1111 MamirJT hem snart' sade hon tm

'• JaknV, v ar drivit och bett mig
lrQa, se 0111rner hem från Amerika

och varmt^6 ^ans Lobiasson upp-
1 det tyck61 •iag' också, sade Pamela

och skrattade. Men så blev hon allvarlig;
nästan förebrående såg hon på Hans.

— Om Jakob kommer hem nu, ska vi gifta
oss i sommar.

— Ja, naturligtvis, eftersom ni äro förlo¬
vade, sade Hans och kände sig idiotisk och
överflödig.
Pamela såg rakt framför sig med stela

ögon en stund, och så sade hon lågt men

tydligt:
— Det äcklar mig in i själen, när min

fästman kysser mig.
— Herre jisses, Pam, var allt vad Hans

kunde få fram. Det var så vulgärt, att han
själv ryckte till, men det kom av hans oer¬
hörda häpnad.

— Nej, men Pamela, det går verkligen in¬
te an, att du gör allt vad familjen vill, sa¬
de Hans upprört. Du kan då väl i himlens
namn inte kasta bort hela din ungdom, din
självständighet, din... skönhet på en liten
ingenjör, som förmodligen inte förstår vad
han får.
Pamela lade sin hand på hans arm.
— Jakob är världens snällaste människa,

sade hon nu alldeles lugnt och naturligt.
Är det inte nog kanske?

— Nog, nog, Hans gick uppi*örd fram och
tillhaka på måttan, där han nyss släppt en
hel bunt fotografier. Du vet inte vad du
talar om. Du är som en tolv års barnunge!
I detsamma kom moster Bea, som var en

klok och taktfull gammal fru och bad Pam

komma och lägga puzzles, och Hans svälj¬
de resten av sin harang, som nästan höll
på att kväva honom. Men Pamela log sitt
ljuva madonnaleende och sade:

— Gärna, moster Bea, ty hon dyrkade
den söta gamla damen, och för att göra
henne en glädje, glömde hon, att puzzles
var det onyttigaste och odrägligaste hon
visste.
På förmiddagen dagen därpå begärde Pa¬

mela "il" som vanligt till kontoret i Göte-
boi*g och satt som alltid i en lycklig spän¬
ning, då hon skulle tala vid fadern. Han
fyllde hennes liv, det fanns icke plats där
för någon annan man bredvid honom, och
om han sagt till henne: gå och tag ditt liv,
hade hon gjort det utan tvekan, utan tanke
på annat än att det var rätt och riktigt,
därför att hennes far bett henne om det.
Efter telefonsamtalet var hon lugnare.

Hon hade lovat att komma hem redan sön¬

dag kväll, eftersom pengarna kunde tele-
gi*aferas till henne på lördag förmiddag.
Då hon fick höra, att det gjorde fadern en
särskild glädje, om hon kom söndag, fanns
ingen tvekan längre. East bra gärna hade
hon velat stanna i Stockholm. Det var inte
utan att Hans Tobiasson lekte henne i hå¬
gen, fastän han var en föraktlig amatör-
fotograf.
Efter en stund kom Hans och hämtade

henne till en tur uppåt Söder. Han ville
visa henne kåkarna kring Sofiakyrkan och

i Skinnarviksbergen och ta några vyer av

gamla gränder och hus i den klara, blåsiga
vårdagen.

— Stå stilla, nej, men Pam, stå då stilla
en sekund, jag ber dig, bad Hans, då de
kommit upp på Lundagatan och Stockholm
krymt ihop till en småstadsidyll, flyttad
femtio år tillbaka i tiden.

— Du kan inte tänka dig vad du gjorde
dig bra just nu mot den där grinden med
de knoppande träna. Nu håller du inte
längre posen — det är väl ändå bra skada!

Pamela sade ingenting. Hans började
trötta henne med sin vurm. Tacka vet jag
Jakob — steg det helt omotiverat upp inom
henne. Hon blev häpen själv över tanken.
I två timmar hade hon nu underkastat sig
Hans sällskap, hade lyssnat, därför att hon
var intresserad, till hans vetande om Stock¬
holm, om barockhusen på Söder och kåkar¬
nas kännetecken, som gjorde, att man kun¬
de sätta datum även på dem. Men så små¬
ningom blev han bara en fotogi*af ute på
jakt efter motiv, och då började hon syna
honom kritiskt i sömmarna. Han var trå¬
kig och egoistisk, tänkte bara på att få flera
nummer i sin kollektion. Knappt att han
var en smula förälskad i henne en gång.
Och då kom det oemotståndligt — detta
tacka vet jag Jakob!

— Kom, Pamela, sade Hans plötsligt, jag
vet ett ställe på Söder, där vi kan prata
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Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- & Färgeri 11.
GÖTEBORG

Till F. K. P. p.s medlemmar!
Genom cirkulär från V. U. har ut¬

gått en maning till alla rösträttsföre¬
ningar i landet att till rösträttsfrågans
behandling i riksdagen, som väntas äga
rum i början av juni, sprida det nya
rösträttsmärke, som utgavs till Audi¬
toriemötet i Stockholm. Avsikten är att
det lilla prydliga märket — en röst¬
rättsflagga i miniatyr med orden

i gult och vitt, avsedd att bäras på brös¬
tet — skulle bli det yttre igenkännings-
tecknet på alla dem, som från nordli¬
gaste Lappland till sydligaste Skåne,
från Österhav till Västerhav bilda de
många tusende länkarna i den stora
rösträttskedjan. Låt märket bli symbo¬
len av den brinnande önskan, som be¬
själar oss alla, och bryt icke önskerin-
gen!
Rekvisitioner ställas till Rösträttsby¬

rån, Stockholm, och priset är 10 öre +
porto. Inkomsten tillfaller Landsför¬
eningen.

V. U.

Fanborgen
å rösträttsmötet i Auditorium bilda¬
des av rösträttsstandar, insända från
F. K. P. K. i Arvika, Broby, Bräcke,
Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad,
Kumla, Jönköping, Stockholm, Sträng¬
näs, Söderköping och Örebro samt
dessutom av fanor och standar tillhö¬
rande Stockholms allmänna kvinno¬
klubb, Södra socialdemokratiska kvin¬
noklubben och Vita Bandet.

ogenerat, en gammal restaurang, dit ingen
kommer vid den här tiden på dagen.
Och när de sutto i en röd schaggsoffa med

vermouth och vatten i glasen på bordet
framför sig, sade Hans med allvar och fatt¬
ning som den som tagit sitt heslut:

— Pam, jag har gått och tänkt så myc¬
ket på det där du sade om Jakob, du vet?

— Vilket då, sade Pamela förstrött.
— Det där du vet, ja, det är inte gott för

mig att upprepa en sådan ur hjärtats djup
gående bekännelse utan att synas indiskret,
förstår du.
Pamela rodnade häftigt.
— Jaså, det där om kyssandet, sade hon

hastigt och generat. Hans, det skall du in¬
te bry dig om.

— Skall jag inte bry mig om, skall jag in¬
te bry mig om att du går och kastar bort
dig åt en man, som du inte älskar. Vet du,
Pam, ibland är du obegripligare än någon
annan kvinna jag träffat.
Han hade så när sagt "älskat", men lyc¬

kades hejda ordet i sista minuten.
Men Pamela, som var välbehagligt slö av

vårsol och många växlande intryck, hade
inte den allra ringaste lust att diskutera
Hans' känslor eller sina egna eller Jakobs
eller någon mänsklig varelses.

— Lille Hans, sade hon och lade sitt var¬
ma, strålande ansikte upp mot hans. Jag
tycker mycket om små snälla gossar, som

tycker mest av allt om att fotografera.
Så stött som Hans blev kan endast en

estet känna sig, då en länge utarbetad ef¬
fekt går totalt om intet. Pam blev hopplöst

Ur pressen.
Kravet på lösning; av kvinnornas

rösträttsfråga vid innevarande års
riksdag framträder med alltjämt ökad
styrka i pressen, och det är icke utan
att förhoppningarna på en lycklig ut¬
gång synas växa allt efter som tiden
för avgörandet närmar sig. För dagön
citera vi följande uttalanden:
Forum:

Så mycket styrka får man väl hoppas,
att den folkstyrelsens vind, som nu går
fram över världen, ännu har kvar, när den
mojnar av över vårt land, att den orkar
föra kvinnornas rösträttsfråga lyckligt i
hamn. Därmed vore ju icke alla folkliga
reformkrav uppfyllda; men ett stort så¬
dant hade dock lösts. Att avvisa kravet
vore att ytterligare tillspetsa situationen.

Söderköpings-Posten:
Det synes som om kvinnorna hade rätt

att hoppas något nu. I högerpressen ha
försiktiga trevare gjorts för en "nyorien¬
tering" i denna fråga. Det anses nämligen
såsom rättvist, att ge kvinnan politisk
rösträtt, när hon liksom mannen skall åläg¬
gas tjänsteplikt åt staten. Detta "reträtt¬
skäl" är onekligen tämligen långsökt och in¬
nebär dessutom en insinuation om att kvin¬
nans samhällsgagn förut varit oväsentligt,
men det betyder föga blott det stora mot¬
ståndets tillbakatåg sker, och sker nu.

Göteborgs-Posten:
Det kommer i år ett tillfälle att ge de

svenska kvinnorna deras rätt i ett sam¬

manhang, som den svenska högern erkän¬
de vara ett naturligt sammanhang, när
männens allmänna rösträtt äntligen blev
ett till sin rättvisa godkänt krav. På riks¬
dagens bord ligger ett stort förslag till ci¬
vil värnplikt — där ställas män och kvin¬
nor lika. Skall hr Tryggers parti verkligen
våga sig på att driva den satsen, att kvin¬
nan skall påläggas även den skyldigheten
mot samhället till råga på alla de skyl¬
digheter, hon redan bär, utan att på sam¬
ma gång erhålla den medborgarrätt, som
hittills förvägrats henne under de omöjli¬
gaste undanflykter?

Uppsala Nya Tidning:
Men de partier, som satt den kvinnliga

rösträtten på sina program, och vid årets
riksdag ånyo trätt i breschen för densam¬
ma, ha ej häller gjort det i tanke att till¬
föra sina läger en större del av de nya
väljarna än som av proportionen mellan de
nuvarande partierna var att vänta. Utan
de ha gjort det för att främja och förverk¬
liga ett rättfärdighetskrav, och den förmån
de vänta icke för sig, men för Sverige, av
att ställa kvinnorna vid sin sida vid val¬
urnorna och i riksdagen, är att den soli¬
daritet, som över partilinjerna förenar
kvinnorna, skall kunna göra ett välgöran¬

de inslag i vårt länge av bittra strider upp¬
rivna politiska liv. Icke så, att striden
skulle uppges. Men den kunde kanske be¬
frias från något av det, som framkallar
dess bitterhet, att nu icke tala om den
tillfredsställelse, som självmant utlöses av
en handling av rättvisa.

Hallands-Posten:

Beträffande kvinnans rösträtt har för öv¬
rigt en sak kommit till, som låtit kravet
ytterligare tillväxa i styrka, och det är
kungl. propositionen om civil värnplikt,
vilken även innefattar kvinnorna. Det vore
en skandal, om kvinnorna skulle tvingas
in i denna värnplikt utan att de först erhål¬
lit sin fulla medborgarrätt.
Ställer sig Första kammaren oresonlig till

kvinnornas rösträttskrav, så bör också An¬
dra kammaren säga nej till förslaget om
kvinnornas inrollerande i den civila värn¬
pliktsarmén.

Arvika Tidning:
Den är en dåre, som tror att vi i en så¬

dan tid ha råd att undvara rösträtt för
kvinnor. Vi måste låta dem "komma in på
fältet att gräva och så", för att citera Sel¬
ma Lagerlöfs ord i hennes storstilade häls¬
ning till ett rösträttsmöte i Stockholm.
Hur genant är det inte för oss män att
t. o. m. kvinnor sådana som hon, lika fram¬
stående förmågor på olika områden som de
allra yppersta män, så länge fått vänta på
sin rätt. Nu måste det försummade äntli¬
gen gottgöras.
Norrbottens Tidning (cirkulärledare):
För tio år sedan stod det högern i valet

och kvalet, om den skulle ta kvinnoröst¬
rätten med i den rösträttsreform, som då
genomfördes. Den stannade vid att icke
göra det. Nu ställer sig frågan helt annor¬
lunda än då. Nu gäller det inte, om kvin¬
norösträtten skall medtagas eller ej i den
rösträttsreform, som påkallas, utan vad
denna i övrigt skall innehålla, hur långt
man måste gå, var man törs stanna. Kvin¬
norösträtten är oeftergivlig, men den kom¬
mer icke att erkännas vare sig som er¬

sättning för eller som avbetalning på nå¬
got annat. Det gäller att det ena göra och
det andra icke låta. Och det får inte spil¬
las mera tid än som redan spillts. De för¬
fattningsändringar, som skola genomföras
inom nästa tre-årsperiod, måste beslutas,
innan 1917 års riksdag gått till ända.

Katrineholms Tidning (höger):
Helt visst kan det anföras skäl emot in¬

förandet av kvinnorösträtten, och vi för¬
moda., att vi snart nog skola få anledning
att taga upp dem till granskning. Men vi
tro dock, att fördelarne av att vid denna
riksdag antaga den kvinnliga rösträtten
— de främsta äro därvidlag nationell enig¬
het och nationell reformutveckling — äro
övervägande.

vulgär för honom i detta ögonblick. När
allt kom omkring var hon ändå bara en li¬
ten grosshandlardotter från Göteborg utan
spår av estetisk bildning.
När Pamela kommit tillbaka till sitt rum

på pensionatet, drog hon ut alla byrålådor
och tömde dem på bordet, och spegelskåpets
innehåll av skor och klänningar lade hon
på säng och stolar. Då allt låg i en oredig
massa över hela rummet, började hon ploc¬
ka ihop vad hon tyckte hörde samman och
stoppa ner det i den öppna kofferten.
Ett tjockt, förseglat brev kom henne i

händerna. Hon vände på det en smula för¬
vånad och läste adressen, skriven med hen¬
nes egen stil: To the Principal of the Red
Cross Society, London. England.
Hon drog nålen ur sin bästa hatt och

stack in den i kuvertet, men så sade hon
högt och beslutsamt: Nej.
Brevet var skrivet kort efter krigsutbrot¬

tet, då Pamela inte kunde tänka sig någon*-
ting annat än att hon skulle gå ut till fron¬
ten som sköterska. Intet, icke ens fadern
skulle kunna hindra henne, därför att det
var en kallelse och en plikt. Jakob tänkte
hon icke på, förstod han icke henne i detta
var det så gott, att de skildes genast. In¬
gen fick hindra henne. Brevet hade hon
skrivit en höstnatt, då hon var ensam på
familjens landställe i Marstrand, en overk¬
lig månskensnatt, då hon tyckte, att hennes
själ sögs ut ur henne av längtan efter hand¬
ling.
Och här låg det, här stod hon. Ingenting

hade hon gjort, inte ens sytt skjortor åt

landstormen. Klarhet och styrka fattades
henne, impulser hade hon, men energin
var låg den dold, och varför kom den al¬
drig fram?
Hon skulle aldrig ha kunnat lämna fa¬

dern, därför att han behövde henne på ett
mystiskt sätt, bättre än alla de främman¬
de, sårade soldaterna vid fronten. Hon höll
faderns liv i sina händer, och hennes kär¬
lek var som en livsluft, han icke kunde und¬
vara.

Och Jakob?

Stilla och allvarlig sökte Pamela fram Ja¬
kobs porträtt. Det var icke lätt att hitta
det, men hon visste, att det hade följt hen¬
ne till Stockholm och fram kom det till
sist.
Jakob såg med sin energiska mun och

haka och sina vakna, kloka ögon inte pre¬

cis ut som någon manlig skönhet, men Pa¬
mela förnam honom som en makt i hennes
liv.

Mycket dunkelt inom henne rörde sig en
önskan att Jakob skulle visa sig vara den
starkaste, som hennes vilja skulle böjas un¬
der. En stark och god människa, endast en
sådan kunde hon älska. Endast för honom
kunde hon lämna de rymder dit hennes
dröm och aning förde henne. En star¬
kare ...
Pamela stoppade med en hastig, beslut¬

sam rörelse Jakobs porträtt i sin hand¬
väska och återgick till sin packning.

Eva Maria öster.
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Maria Bolin
70 år. ja him

Till denna höga ålder har en av våra
bemärkta rösträttskvinnor
men ingen skulle vilja tilltro fru
lin bära på mer än ett femtiotal år,
energiskt, rörlig och impulsiv ter i
sig än i dag.
Gift med länsnotarien Edv. Bolin,

dermera landssekreterare i Falun, f
hon stor familj att sköta och tog 1
sin del dessutom hand om det la
bruk, som följde med den gård, där n
karna hade sitt hem, och många äro
som hos det gästvänliga paret Bo
njutit av hemtrevnad, musik och
duglig husmoders omtanke.
Änka under det senaste kvartseklet

har fru Bolin dels fortfarande l
sig åt familjeangelägenheter, dels
framgång på egen hand skött sitt jord¬
bruk å gården Sandhäck, idylliskt be¬
lägen inom municipalsamhället Bön-
ninge, nära Södertälje. Som ledamot i
municipalnämnden låter fru B. de go¬
de herrar och svenska män någon gång
få känning av vad en stark kvinnoan¬
de kan förmå. Livlig och i viss mån
aggressiv, tar hon dock alltid hänsyii
till sakliga skäl och respekteras fe-
för. I en förutvarande "Rönninge®
hällsförening" tog hon som styrett
damot en ansenlig del i dess arfe
t. ex. anskaffandet av en samlingslokal
m. m.

Hennes huvudintresse går f. n, ut pä
att verka för att upplysning spride;
hos både män och kvinnor om huru
rättmätigt, nödvändigt och för t
hållets bästa oundvikligt det är
kvinnorna bli politiskt jämställda med
männen. Som sekreterare i Stockholms
länsförbund av L. K. P. R. samt ord¬
förande och centralstyrelsemedlem w
Rönninge-Tumha F. K. P. R. är ob
särdeles verksam såväl som inom tre
arbetet. Puritanskt klädd, skulle ma
kunna säga, med enkelt framtradao
utan förkonstling, intresserande
genom det kärnfriska i gestalten ,

den vackra profilen och det vita
klippta håret, dels genom den Pra£
individualitet, hon förvärvat un
vets många och växlande erfare
hör hon till dem man fäster sig ■ -
Otaliga äro de resor och taraei

företagit ömsom i sol ömsom i res ,

rusk, för att — med en massa
i baklådan å enspännaren ^
orter söka väcka intresse for si .
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%„rt teger af finare och enkiare
MÖBLER

^ mahogiiy> valnöt samt andra
[Llag äfvenmålade, till billigaste priser.

Tel. 11410 Riks Tel. 6505 jj

Offentligt rösträttsmöte
torsdagen den 24 maj av Mode-

12 kvinnors rösträttsförening i K. F. U.'

hörsal i Stockholm, till vilket en talrik
lik infunnit sig. Bland de närvarande

även statsrådet Herman Falk med
i Lokalfen var synnerligen smakfullt de-

med flaggor och blommande rosen-
i som ordförande fungerade fru Li¬

sa Dyrssen. Sedan en damkor sjungit
and, överlämnades ordet åt d:r Alex-
Skoglund, som gav en historisk över-

lj aT kvinnorörelsen i alla länder från
irsta framträdande och intill våra

gar.
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huvudtalare, d:r Lydia Wahl-
Ad, höll därefter, med känd förmåga,
I intressant, logiskt och spirituellt före¬
gom Statslivet och kvinnan. I egenskap
historiker dröjde d:r Wahlström först
iiden svenska statsförfattningen, som har
felet gamla anor. Häri såg talarinnan en
ersakerna varför man var ovillig att
iba denna författning, Efter att ha Upp¬

en intressant parallell mellan stats-
och personlighetstanken, den förra

iden antika hedendomens idé och den
are uttryckt av Jesus i hans förkunnel-
ivergick d:r Wahlström till den äldre

historia som, i motsats till
kvinnorörelse, vände sig till en

Ifte krets och i huvudsak kom att röra
ekonomiska faktorer: Den nya ti-

fitranofråga uppstod under imperialis-
soch arbetarrörelsens kampperiod och
'^intryck av båda. Den moderna kvin-
alsen har upptagit de synpunkter, som
ändarna använt emot den och fram¬
ti olikheten mellan män och kvinnor
ä plus, den har även kommit att om-

jde gifta kvinnorna, som fordra lik-
%et inom äktenskapet och den har
f internationell. Talarinnan påvisade
hur staten ingriper i vårt intimaste
och att rågången dem emellan ut-

ts. Kvinnornas ansvarskänsla, nyk-
' och lydnad inför lagarna vittna
ör deras framtida politiska arbete,
to enklaste plikten för en modern
Baratt inte draga sig ifrån det stats-
om håller på att brutaliseras genom
l? maskulinisering. Vid sidan av man-
a »suppgift, skall kvinnan upptaga

■Wersuppgift och med kvinnans inträ-
a slivet, hoppades talarinnan på för-
iandet av syntesen mellan statstan-
Personlighetstanken.
ormfuiiändade och utmärkt fram-

^°re raget belönades med livliga ap-
n°c. mötet avslutades med Stenham-
erige, som mötet stående åhörde.
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På föredragsturné genom
Härjedalen.

'»«»

Det var under skarpaste marsvinter jag-
satte mig på tåget i Krylbo för att på an¬
modan av V. U. anträda resan till Härje¬
dalen för att i byarna där uppe hålla upp¬
lysande föredrag i kvinnornas rösträtts¬
fråga. Först skulle jag besöka de sedan i
fjol nybildade föreningarna, men även ut¬
sträcka resan längre upp, där nämligen
förut ingen talare uppträtt i detta spörs¬
mål. Med någon kännedom om de norr¬

ländska kvinnornas och härjedalingarnas
i synnerhet vakna intresse på olika om¬
råden, var det med verkligt hopp jag an¬
trädde denna färd, och det visade sig

( ock¬
så att detta mitt hopp icke behövde kom¬
ma på skam.
Efter föredrag i Sveg, där turnén tog sin

början, fortsattes så färden till den 3 72
mil därifrån belägna byn Lillherrdal. Lik¬
som i Sveg finnes även där sedan några
år tillbaka en förening, vilken nu uppliva¬
des och fick en betydlig anslutning av nya
medlemmar. Bland åhörarna där hade jag
nöjet se vår gamle vän från riksdagen,
den världsberömde hotanikern, kyrkoherden
S. J. Enander. Det var meningen att jag
skulle stanna och hålla två föredrag i Lill¬
herrdal, men som gästgivarhästarna voro

upptagna flera dagar i förväg, och alla öv¬
riga hyns hästar denna tid av året äro ute
i skogarna, måste jag påföljande dag an¬
vända mig av postskjutsen, som då gick
ned till Sveg.
Målet för nästa dag var Ytterberg, en

liten täck by belägen högst uppe på ett
berg. Det är rätt egendomligt att se huru¬
som en hel del byar här äro förlagda mitt
uppe på höga bergåsar, där man tycker
jordmånen skulle vara allt annat än god,
för att nu icke tala om huru väder och
vindar svepa bitande fram vintertiden så¬
som fallet var även nu. I Ytterberg, där
förut fanns filial till Sveg, bildades nu

självständig förening. Härifrån gick fär¬
den till Älvros, där föreningen på sönda¬
gen anordnat stor fäst i samband med före¬
dragen. Intresset å denna plats syntes
ovanligt stort, och den rymliga skollokalen
kunde icke tillnärmelsevis räcka för åhö¬
rarna utan även det s. k. avklädningsrum¬
met fylldes så småningom. Föreningen, som
där räknat 30 medlemmar, ökades nu med
10 och utgöres till en stor del av män. Här
var det också en man, som avtackade före¬
draget och som desslikes yttrade några var¬
ma ord för rörelsen. I starkaste Norrlands¬
snöyra nådde jag så påföljande dag Ytter-
hogdal. Där har jag en gång förut varit
sommartiden, och den byn gör i sanning
skäl för namnet "Jämtlands Venedig". Här
arbetar också en förening med ett 30-tal
medlemmar, som alla brunno av iver.
I Överhogdal arbetar en visserligen ej så

stor förening, men medlemmarna, med folk¬
skollärarinnan som ordförande, äro så myc¬
ket mer målmedvetna. Sedan förening där
i fjol bildades med dussinet jämt, har den
under året och efter mitt besök nu ökats
med dubbla antalet. Efter föredraget var
anordnat ett i allo gemytligt sam-
kväm. Tre mil därifrån ligger det stora
samhället Bätan, som mitt nästa besök gäll¬
de. I Rätan hade intresset för rösträttsrö¬
relsen slappnat, och de ledande dragit sig
tillbaka. Föredraget var också här fåtaligt
besökt, och det ville ledsamt nog ej lyckas
att yidare rycka upp dem. Påföljande dag
gick min väg den 472 mil långa vägen över
fjällen ned till Vemdalen, å vilken sträcka
man en gång byter om skjuts, nämligen vid
Utanbergsvallarnas gästgivargård. Redan
i Ytterhogdal fick jag veta att vägen från
sagda skjutsstation och fram till Klövsjö
stora hy i Jämtland endast är 72 mil, och
som jag här hade en resdag, beslöt jag mig
för att i händelse det kunde ordnas med
ett föredrag i Klövsjö, då använda denna
dag för ett besök därstädes. Jag hade emel¬
lertid oturen att just ställa min förfrågan
härom till byns argaste motståndare och
fick ett bleklagt nej till min framställ¬
ning. Jag hade därför att följa min res¬

plan med Vemdalen som målet för da¬
gen. Här tillbringade jag återstoden av

denna, samt påföljande dag, i största ge¬

mytlighet, och stämningen nådde sin höjd,
då jag på kvällen trädde in i den för mötet
förhyrda rymliga godtemplarlokalen, som
nu till sista plats var fylld av en "förvän¬
tansfull" publik, och där föreningen för¬
dubblades.

I Hede hölls offentliga föredrag söndagen
den 1 april, och påföljande dag hade för¬
eningen anordnat fest i samband med års
mötet. Här serverades den för Härjedalen
karaktäristiska nationalrätten, den s. k
flötgröten. Sent skall minnet av denna an¬

genäma afton förblekna, och säkerligen
kommer Hede förening med den kraftiga
ledning den äger att gå raskt framåt.
Från Hede ställdes så färden den 3 april

till Långåskans, och nu hade jag kommit
till den landsändan av provinsen, där mar
ken skulle så att säga brytas. Hede var
nämligen slutpunkten för förut bildade för
eningar, och någon talare i rösträttsfrågan
hade förut icke besökt trakterna här ovan

för. Långåskans gör i sanning skäl för
namnet. Det är en 6 km. långsträckt hy
med Ljusnan å ena sidan och en tämligen
hög långdragen bergås åt andra hållet. Här
förmärktes genast att något "ovanligt var
i görningen", i det att gatan fram till skol¬
huset så småningom vimlade av folk, och
då jag vid 7-tiden kom dit, var den rym¬

liga lokalen till sista plats fylld av såväl
män som kvinnor. Efter föredraget anteck¬
nade sig ett 30-tal medlemmar och före¬
ning bildades. Val av styrelse företogs och
enligt vad jag kunde förstå, kommer denna
att nedlägga ett kraftigt arbete och får sä¬
kert ett gott stöd uti den manlige med¬
lemmen, som hade mod nog att sälla sig
till de 30 kvinnliga.
Målet för nästa dags färd var Tännäs

kyrkoby. Här går vägen i ständigt stigan¬
de ända upp till Medskogens gästgivargård,
där man byter om häst, och åter bär det
uppåt en timmes tid — hela tiden genom
den stora djupa, tysta skogen, och ofrivil¬
ligt känner man liksom en stilla frid inför
den storslagna naturen. Snart äro vi fram¬
me vid den 1 mil långa sjön Låssen, dit en
av ortens riksdagsmän en gång motionera¬
de om järnvägens utsträckning från Hede.
Vi följa så nämnda sjö fram till Valmåsens
gästgivargård och har därifrån några kilo¬
meters avstickare från allmänna landsvä¬
gen och äro framme i Tännäs. Här tycktes
gubbarna ha gjort allt for att jag skulle få
en angenäm afton. Bl. a. såg jag överallt
vår rösträttsaffisch med de gula och vita
färgerna skymta fram efter gatorna, och
jag förmärkte stämning överallt, vilken i
sanning icke minskades vid mötet på kväl¬
len. En förening på 35 medlemmar kom till
stånd. Här var det fröken Ingeborg Berg¬
man, som åtog sig ordförandeskapet, och
god hjälp i arbetet får hon säkerligen i de
övriga styrelsemedlemmarna. Vår vän riks¬
dagsman Bergman avtackade föredraget
och yttrade några varma ord om vår rö¬
relse.

Påföljande morgon var det att skiljas vid
Tännäs-vännerna och fortsätta färden till

Ljusnedals bruksområde. Att jag nu när¬
made mig allt högre mot fjällen förmärk¬
tes snart. Så t. ex. hade jag de höga Skrav-
fjällen mot väster, Arnåfjällen m. fl. mot
norr o. s. v. och efter ungefär ett par tim¬
mars färd är skjutsen framme vid en min¬
dre bergås, där vägen liksom genom en
allé går rakt ned mot den lilla vackra hyn,
med den gamla inbjudande herrgården i
fonden, där riksdagsman patron Farup en
gång residerade. Vad övre Härjedalen be¬
träffar torde här vara den vackraste plat¬
sen. Ljusnedal är nämligen en täck liten
by med den lilla vackra, för icke så länge
sedan nyrestaurerade kyrkan i mitten och
där Ljusnan flyter fram mitt igenom sam¬
hället. Är samhället ej stort, så var röst¬
rättsintresset så mycket större. Efter före¬
draget, som även här var talrikt besökt,
bildades förening med 25 medlemmar. Här
kan jag nästan säga, att det var en ung¬
domsförening, som kom till stånd. Måtte
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dessa unga kvinnor, som här åtogo sig led¬
ningen, få framgång uti sitt arbete!
Ledsamt nog var min tid här rätt så be¬

gränsad, varför jag redan tidigt långfre¬
dagens morgon måste lämna den vackra
trakten och anträda färden till Bruksval¬
larna. Nu gick färden ej längre efter all¬
männa landsvägen utan över moar, mossar
och moras till den lilla byn Flon, därifrån
jag vidare erhöll skjuts fram till Vallar¬
na, där föredraget var utsatt att hållas
kl. 12 på f. m. Nu hade jag kommit så
långt upp i fjällregionerna, att gran- och
tallskog hade tagit slut och där endast
dvärgbjörken växte. Vinden svepte bi¬
tande fram och snön yrde som hade det
varit i januari. Det oaktat voro massor av
folk i rörelse — åkande och gående, och det
ville synas att ju längre upp jag kom, desto
större blev intresset. Här kom också en

kraftig förening till stånd med fulla 50-
talet. Platsens skollärare tackade med
några varma ord för besöket, och med den
ledning föreningen där fick, är det all an¬
ledning hoppas att den blir heståndande
och även kommer att tilltaga i styrka.
Påskaftonen lämnade jag så de glada och
hurtiga människorna där uppe vid vänd¬
punkten och fortsatte ned till den på andra
sidan Funäsdalsberget liggande hyn Funäs-
dalen — den största inom Härjedalen — och
belägen 21/2 mil ifrån norska gränsen. Mitt
föredrag var här utsatt att hållas påskda¬
gen på kvällen, och om jag förut kunnat
säga att mötena varit talrikt besökta, så
slog dock Funäsdalen härvid rekordet. För¬
utom folkskolans sal, som till sista plats
fylldes, måste även den bredvid liggande
småskolan användas, och en hel del fingo
nöja sig med ståplatser ute i förstugan.
Här kom den hittills största föreningen till
stånd med 52 medlemmar, och de målmed¬
vetna, ansvarskrävande kvinnor jag här
träffade på, med barnmorskan och lärarin¬
nan på platsen i spetsen, borga säkerligen
för att arbetet kommer att krönas med
framgång.
God hjälp få de säkerligen också av de

män, som anslöto sig till föreningen. Här
var det nämligen en av de ledande männen
i samhället som bl. a. antecknade sig i den
förening, som han ansåg det vara hans
plikt att bilda. I vackra ordalag tackade
han därefter för föredraget och uttryckte
sin glädje över att man äntligen nått så
långt som till sista steget fram till fullstän¬
dig jämlikhet.
Efter ett oförgätligt påskfirande i Funäs¬

dalen återvände jag så den ll:e med resdag
till Hede. Avståndet mellan Funäsdalen
och Hede är e:a 7 mil och den långa färden
i den starka fjälluften höll alldeles på att
taga mina sista krafter. Efter en välbehöv¬
lig vila kände jag mig dock tämligen pigg
igen och kunde följande dag fortsätta arbe¬
tet med föredrag i Hedeviken. Några av
kvinnorna där hade sedan i fjol varit an¬
slutna till Hede, som nu blev självständig
förening och rekordsiffran för alla Härje¬
dalens föreningar nåddes, enär 60-talet blev
fullt, så mycket mer anmärkningsvärt, som
Hedeviken är den minsta av de byar jag be¬
sökte. Den nya folkskollärarinnan åtog sig
ledningen och god hjälp i arbetet får hon
säkerligen av de övriga styrelsemedlem¬
marna, som alla behärskades av värme och
entusiasm för vår rättvisa sak. Målet för
nästa besök var Linseli, där sedan flera år
tillhaka finnes förening med fru Ida Mersch
som ledare. Mitt besök här skulle räcka
både lördag och söndag, och offentligt före¬
drag hölls den första kvällen under rätt
sa stoi" anslutning. På söndag hade förenin¬
gen en mycket lyckad festtillställning. Det
synes som Linseils förening f. n. är den
kraftigaste inom provinsen.
Nu hade jag endast Glöte by kvar — det

sista besöket under min turné. Här var röst¬
rättsfrågan splitter ny, åtminstone så till
vida att ingen talare förut uppträtt i denna
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Seminariebildad lärarinna
önskas omkring den 25 juni för att läsa
upp 2, ev. 3 flickor, som i följd av sjuk¬
dom varit frånvarande Va vårterminen till
kl. VI, IV och II. Svar med foto., ref. och
lönepretentioner till Fru E. Ekengren, Eke-
byholm, Rimbo.

fråga. Efter vad jag kunde förstå, hade
dock saken livligt diskuterats man och man
emellan, och de vakna kvinnor jag träf¬
fade på stodo visst icke oförstående inför
frågan. Därom vittnade också den 36 med¬
lemmar starka förening, som efter föredra¬
get bildades med den nya lärarinnan som
ordförande. Resultatet av min färd har så¬
ledes blivit 8 föreningar, därav 2 förutva¬
rande filialer. Till alla dessa ha en hel del
män anslutit sig. Det vill synas som om
människorna däruppe i obygderna mycket
väl förstode vikten och betydelsen av att
kvinnorna på allvar och under ansvar ta¬
gas med i det stora fosterländska arbetet,
och att de liksom väntat någon påstötning
utifrån "stora världen" för att taga steget
fullt ut.

Föret började nu taga slut, och det var
så gott som på bar backe vi släpade oss
fram genom Svegs samhälle, och nu var
den 53 mil långa skjutsen efter häst till än¬
da, och fastän den i allo varit angenäm,
var jag dock nu nöjd med att vara vid
slutpunkten. Efter jämt en månad var

jag så den 18 på kvällen hemma igen och
nu — ja nu är Härjedalsresan ett minne
blott, men ett ljust och glatt sådant, som
sent om någonsin kommer att utplånas.
Krylbo i maj 1917.

Erica Falkman.

Arbetet ute i landet.
Kalmar F. K. P. R. hade den 14 mars an¬

ordnat möte, varvid års- och revisionsbe¬
rättelserna upplästes och styrelsen bevilja¬
des ansvarsfrihet. Föreningen instämde
därefter i uttalandet med anledning av den
förestående behandlingen i riksdagen av
k. m:ts proposition angående lag om barn
utom äktenskapet samt i den med anled¬
ning av Nöbbeledådet av 10 kvinnoförenin¬
gar gjorda hemställan till k. m:t angående
skydd åt ensligt boende lärarinnor.
Den 27 april firade föreningen 10-årsmin-

net av sin tillvaro med en fest i Flicksko¬
lans stora sal. Programmet inleddes med
sång av en damkor under fru Julia Holms
ledning, varefter ordföranden, fru Runbäck,
hälsade de närvarande och särskilt fru
Augusta Tönning, aftonens gäåt, välkom¬
na. Därefter gav ordföranden en kort resu¬
mé av föreningens verksamhet under de 10
år, som gått sedan fru Tönning förra gån¬
gen gästade Kalmar, då för att bilda för¬
eningen. Fru Tönning höll därefter ett med
stort intresse åhört föredrag om Kvinnan
och det sociala arbetet. Mot fördomar
och segt motstånd har kvinnan arbetat sig
fram till den ställning hon nu intar. Tala-
rinnan avtackades hjärtligt och fick mot¬
taga en bukett i rösträttens färger. Fru
Elin Lind, vice ordförande, framförde till
fru Runbäck föreningens tack. Under alla
de gångna 10 åren har hon varit förenin¬
gens ordförande och med aldrig sviktande
trohet och kraft sökt föra föreningen fram¬
åt genom fördomar och motstånd. Å före¬
ningens vägnar överlämnade hon en vac¬
ker minnesgåva. Ännu ett par värdefulla
sångnummer, med fru Franzén som solist,
följde, och de närvarande bröto upp för att
avsluta aftonen med tesupé, som var dukad
i skolans vackra matsal.

Karlskoga F. K. P. R. hade den 30 april
sammanträde, varvid års- och revisionsbe¬
rättelse föredrogos. Av årsberättelsen fram¬
gick att föreningen, som räknar ett 80-tal
medlemmar, under året haft 5 föreningsmö-
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Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.
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privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
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Vördsamt Fru Oreta Schubert.
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ten och ett flertal styrelsesammanträden.
Alla föreningsmöten ha varit ordnade som
samkväm, ibland med musik och sång. Två
offentliga föredrag ha hållits, båda av fru
Gerda Hellberg. Det ena handlande om
Rösträtt och folkhälsa, det andra om Pro¬
blemet krig eller fred. Det senare föredra¬
get åhördes av omkring 250 personer. För¬
eningen hade vid detta tillfälle särskilt in¬
bjudit sju olika föreningar på orten att
sända representanter till sammanträde efter
föredragets slut för att dryfta möjligheter¬
na för en gemensam fredsaktion. Fem för¬
eningar hade hörsammat kallelsen. Något
beslut fattades icke, men man diskuterade
de olika arbetsmöjligheterna för fredssa¬
ken inom de olika föreningarna. Birgitta¬
dagen högtidlighölls med uppläsning och
föredrag. Föreningens flickklubb, som bil¬
dades år 1912, har under 1916 utvidgats och
har nu 42 medlemmar, fördelade i tre grup¬
per. Av föreningens medlemmar äro 3 le¬
damöter och 1 suppleant i fattigvårdsnämn¬
den, 2 ledamöter och 1 suppleant i pensions¬
nämnden, 1 ledamot i barnavårdsnämnden,
1 suppleant i skolrådet och 2 medlemmar i
andra kommunala kommittéer. Av revi¬
sionsberättelsen framgick, att föreningens
inkomster och utgifter balanserade på 140
kr. 52 öre. I enlighet med revisorernas för¬
slag beviljades styrelsen full och tacksam
ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
Sedan en del smärre frågor avgjorts och
ordföranden föredragit cirkulärskrivelse
från L. K. P. R:s verkställande utskott,
överlämnades ordet till rektor J. Elgeskog,
som talade om Nya arbetsformer inom för¬
eningslivet. Efter föredraget följde en liv¬
lig liskussion, varvid man uttalade sig för
ett arbete enligt de framlagda linjerna. En
kommitté tillsattes att till nästa samman¬
träde utarbeta arbetsprogram för inneva¬
rande år. Flera medlemmar förklarade sig
villiga att hålla föredrag. Det livliga och
intressanta mötet avslutades under fäst-
stämning.
Karlstads F. K. P. R. höll den 7 mars sitt

årsmöte i Grand Hötels festvåning och av¬
slutade med detta sammanträde, det fjärde
under åren, sitt arbete för terminen. Till
styrelse omvaldes fru Gerda Hellberg, fru
Greta Gullström, fröken Anna Ljungkvist,
fru Helfrid Severin och fröken Anna Wid-
mark (ordinarie); fru Kristina Bandelin
och fröken Sara Svensson (suppleanter).
Till revisorer omvaldes fröknarna Hilda
Allert och Maria Larsson med fruarna
Ester Lefrén och Anna Helleberg som

suppleanter. Efter förhandlingarna vidtog
en smakfullt arrangerad, både fin och in¬
struktiv liten aftonunderhållning. Sedan
först fru Övergaard och fröken Hedin ge¬
nom vacker musik försatt publiken i stäm¬
ning, gåvo några av fröken Märta Undéns
elever intagande prov på de resultat, som
genom Dalcrozes metod kunna vinnas i
fråga om kroppskultur. Med några ord om
politiken som samhällskonst anknöt fru
Hellberg programmets förra mera fagra
del till den senare och kärvare och förevi¬
sade därpå en serie på mer än 100 skiopti-
konbilder ur kvinnornas kamp för rösträtt,
allvarliga och muntrande om vartannat och
åtföljda av vederbörliga noter. Den talrika
publiken mottog allt med intresse och bi¬
fall.

Rönninge-Tumba F. K. P. R. höll sitt
halvårsmöte den 5 maj i Rönninge. Ordfö-

Na
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Svenskt välkändt fabrikat, solid
konstruktion, lätt gång, stor hastighet

Förmånliga afbetalningsvillkor

randen talade om Kvinnornas medborgar-
fråga just nu och redogjorde i samman¬
hang därmed för vad som inom föreningen
gjorts sedan mötet i oktober. En barnkör,
under anförande av fröken Hedvig Söder¬
ström, utförde sånger, bland vilka Sten-
hammars Sverige gjorde ett starkt intryck,
väl utförd som den var av de klara barna¬
rösterna. Fru Ingeborg Pihlström recitera-
de bl. a. Sånger i kyrktornet av Heiden-
stam. Publiken, vilken glädjande nog, till
stor del bestod av ungdom, uttryckte sin
belåtenhet genom livliga handklappningar.
Umeå F. K. P. R. anordnade den 23 mars

ett stort opinionsmöte i frågan om Barn
utom äktenskapet. Den 4 maj hade för¬
eningen möte varvid års- och revisionsbe¬
rättelserna föredrogos och ansvarsfrihet be¬
viljades. Fru Ingeborg Holmström-Vifell
höll ett med utomordentligt intresse åhört
föredrag över det nu synnerligen aktuella
ämnet Åtgärder med anledning av dyrti¬
den. Talarinnan slutade med den förhopp¬
ningen att vi skulle utgå ur denna tunga,
bekymmersamma tid med stärkt solidari¬
tetskänsla, luttrade och med enklare och
sundare vanor. Fru Ohlsson underhöll med
ett par vackra pianonummer och te intogs.
Efter en livlig diskussion beslöts hemställa
till vederbörande skolchefer att till näst¬
kommande hösttermin ordna lästiden så att
barnens frukosttimmar komma att sam¬

manfalla vid de olika skolorna. Detta skul¬
le medföra en högst avsevärd besparing för
hemmens hushållning.
Västerås' F. K. P. R. höll den 23 april

sitt årsmöte, besökt av ett 50-tal medlem¬
mar. Årsberättelsen för 1916 föredrogs där¬
vid, upptagande en detaljerad redogörelse
för arbetet under 1916 (förut publicerad i
L. K. P. R:s årsberättelse). Särskilt förtjä¬
nar nämnas, att ett avsevärt antal av för¬
eningens medlemmar äro insatta i olika
nämnder och styrelser inom staden, en är
t. o. m. ordförande i fosterbarnsnämnden,
vilket torde vara något högst ovanligt.
Medlemsantalet är 191. Kassarapporten utvi¬
sade, att inkomster och utgifter balanserat
på en summa av 598 kr. 32 öre. På hemstäl¬
lan av revisiorerna beviljades styrelsen full
och tacksam ansvarsfrihet för det gångna
året. Därpå visade ordföranden, fru Helga
Silverstolpe, den förut i andra föreningar
använda serien skioptikonbilder ur röst¬
rättsrörelsens historia. Bilderna mottogos
med stort intresse av de närvarande. Där¬
efter upptogs till behandling frågan: Hur
bör en rösträttskvinna arbeta? Inlednings¬
anförandet hölls av fru Vira Eklund. Före¬
draget avtackades med varma applåder och
en kortare diskussion följde. Sist dracks
te under god stämning.

l Af

II

ir verk
lajoritet

es f<
röst:

Den nyaste rösträttsvisan
Ett muntrande inslag i sina

lingar kunna F. K. P. R- över-
det erhålla, om de från Gävle •
R. rekvirera Snapshots frcm ^
riksdagen 1917. Humoresk J (, ejD§.
rid Hofrén. Det är centralare
tets representanter, som Jm..., a av-
revy, och föremålen få val_ sj ^
göra om de skola känna sig ' ^
Priset är 25 öre och inkomsten
ler Gävle F. K. P- R's

%onii

verksamhet. Rekvisitioner
ställas till Rösträttsbyrån

Rösträtt lör KväiJ
elfte nummer »r 19X7

Inför målet.

Nya bundsförvanter.
Selma Lagerlöfs hälsning tm

Auditorium.Auditorium. „m-nrium.
Det stora opinionsmötet i Au 0J,Det stora opimonsiu«-- - or,

Utvidgade arbetsområden ior
Pamelas val. Av Eva Maria Öster.
Nyodling. Av Hilma Bordius.
Ur pressen. . _ r,.;

Maria Bolin 70 år. Av j1fanö„äriedalen Av
På föredragsturné genom

Falkman.

"• bättri
^ att v
i hl
! läi
!> ty
W 06

to an

Gsbri
väck
som

»iiiiij.

eller

%

no

o

ei1 lit<



um
raväg.
n oeh natüc
rikligt tat

t erhålltsjl

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.
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Motståndet.
ler de sista veckorna eller måna-
ha vi haft skäl att tro, att det

lår verkligen skulle lyckas att få den
1'ijoritet i Första kammaren, som be¬

for att få ett förslag om poli-
|ä rösträtt och valbarhet för kvin-
i» förklarat vilande. Vår tro härvid-

•ades på två omständigheter,
ja icke ha något att göra med var-

inbördes, men som dock borde
i samma riktning, nämligen till

iliryta det motstånd från högerpar-
hittills obönhörligen ställt sig
för vår frågas lösning,

te ena omständigheten var den, att
förhållanden, som under
varit rådande överallt i

i, hade visat ohållbarheten i hö-
centrala argument mot kvinno-

i, det att kvinnorna egentli-
P-icke hörde staten till, att staten,
fe att begagna professor Kjelléns ter-
-®logi, icke bara är ett personligt

utan också ett maskulint väsen.
Världskriget har visat, att då staten

II1 nöd, då frågar den varken efterüsknlint eller feminint; den tar de
1

oden behöver, där den kan få
f; där männen icke räcka till, har\kw $ 911

.

ta dem av kvinnorna, och
ha gjort vad som begärdes

och gjort det till fyllest, gjort
e än vad man egentligen haft

att vänta av dem. Denna omstän-
d har verkat i samtliga krigfö-
- länder, starkast i England; den
> tyckte vi, också göra sig gällan-
oss.

jo. aiK^ra omständigheten var livs-
I/fristen och nöden inom landet.Va°kte oro och oroligheter bland
& ka det svårast, och det varlg> att känslan av maktlöshet

"seil , °Öd' som kunde förne-
^61 estridas, skulle göra de eljestgailf1p köjda för eftergifter, där

. e göras. Och alla hade vi
,utta e mdnst på högerhåll, att i
ist saiDv 6US oe^ barans tid behövdes
%z{{ 0gg 0ck enighet, och att deter Var^> °m man kunde vin-en smula samkänsla och ömse-

"ansla. De fattiga och betun-
jC, lcke minst de fattiga och

vmnorna — fingo bära sitt

'i bättre

Om humanismen, det rätta namnet för den and¬
liga frihetens rike, skall bliva något mera än ord, bör
man även i statslivet förstå att det mänskliga enligt
naturlagarna består av man och kvinna, av två lika
berättigade ledande personligheter, som företräda
envar sin sida av detsamma. Statslivets ensidig-
heter i det förflutna ha berott även därpå, att mänsk¬
ligheten utåt varit ensidigt företrädd allenast av

styrkans representant, mannen. Det är kanske där¬
för allting slutar med blodbad såsom den enda utvä¬
gen för detta statsmannaskap.

CARL LINDHAGEN.

tvungna offer av undernäring och
ångest; vi tyckte det var icke obilligt,
om mot detta sattes ett frivilligt offer
av ett motstånd, som ändå var under¬
grävt.
Låt oss genast konstatera, att vi icke

helt ha räknat fel. Vi ha underskat¬
tat högerns solidaritetskänsla och un¬

derskattat motståndet; bakom det har
väl legat mera instinkt och relativt
mindre argument, än vad vi trodde,
men det framgick dock av debatten i
Första kammaren, att motståndet i
verkligheten är brutet. Högerns le¬
dande män ha förklarat sig beredda
att medgiva Sveriges kvinnor politisk
rösträtt och valbarhet med en begräns¬
ning, som inskränkte deras antal ge¬
nom att utestänga vissa åldersklasser;
de ville bara ha ännu en utredning
först.

Det skall icke förnekas, att detta ut¬
redningskrav verkar på oss som de
obotfärdigas förhinder. Det varom
konstitutionsutskottet begärt utred¬
ning är dels av den natur, att utskot¬
tet kunde skaffat sig den kunskap det
var i behov av med mycket liten tids-
utdräkt och dels i verkligheten frågan
alldeles ovidkommande. Att infordra
uppgifter om civilstånd och yrken har
icke mycket mening, när det väl ändå
icke är avsikten att på grundval av

dessa uppgifter utestänga vare sig de
gifta eller de ogifta kvinnorna, vare

sig lärarinnor eller hushållsbiträden,
fabriksarbeterskor eller andra yrken.
Det är nog så, att det principiella

motståndet är uppgivet; men högern

behöver litet tid på sig för att komma
över det instinktiva. Under nästa val¬
period går det. Statsministern peka¬
de på valen såsom utslagsgivande;
vänsterkvinnorna ha länge arbetat i
valrörelsen för rösträtt; i år ha även
högerns rösträttskrävande kvinnor
tillfälle att göra en insats för vår ge¬
mensamma sak genom arbete inom och
för sitt parti.

Nya rösträttssegrar i Amerika.
Enligt meddelande i den amerikan¬

ska tidningen Woman's Journal har
kvinnorösträtten införts i staten Ne¬
braska, och rösträtt vid presidentval
har införts i staterna Michigan och
Rhode Island.

När östern vaknar.

I de ryskasiatiska besittningarna,
som under kriget kommit i beröring
med västerländska inflytanden och
västerländsk kultur, ha de muhamme¬
danska kvinnorna börjat en emancipa¬
tionsrörelse mot månggiftet. Man for¬
drar att alla muhammedaner skola
ena sig om en förkastelsedom över den¬
na för kvinnornas människovärde så
nedsättande form av äktenskap. I
staden Tomsk ha talrika demonstratio¬
ner företagits av muhammedanska
kvinnor, vilka med standar i spetsen
tågat genom gatorna, och anslutningen
till dessa skaror har varit stor. Den¬
na emancipationsvåg är inte av ringa
betydelse, om man betänker, att den
muhammedanska trons bekännare
inom europeiska och asiatiska Ryss¬
land utgöra 12 proc. av hela den rys¬
ka befolkningen.

Rösträttsläget ute i världen
just nu.

Betraktar man nya och gamla värl¬
dens stater i ett slags andligt fågel¬
perspektiv, kan man inte undgå att
lägga märke till de demokratiska prin¬
cipernas genombrott. Kriget, och de
orsaker, som samverkat därtill, har
blixtlikt belyst förhållanden och pro¬
blem, som samverkat till det gamla
statsidealets bankrutt, och ur dess
aska ha de nya idéerna kommit till.
Och överallt där frihetens plogar kört
fram, har jordmånen visat sig gynn¬
sam för kvinnorösträtten.

I Amerika har krigsutbrottet inte
medfört någon avmattning i rösträtts¬
arbetet, utan snarare tvärtom. Det är
ungefär hälften av Förenta staternas
jordareal, där kvinnorösträtten vunnit
terräng och seger följer på seger. I
slutet av april infördes kvinnoröst¬
rätten i staten Nebraska, som är den
nittonde i ordningen, och nummer sju
bland dem, som under loppet av de
sista fyra månaderna genomfört denna
reform. Vid sidan av Nebraska fyl-
kar sig värdigt staterna Rhode Island
och Michigan, där kvinnorna den 17
och 18 april erhöllo rätt att rösta vid
presidentval. Rhode Island är den för¬
sta av Förenta" staterna, som fört kvin¬
norösträtten till Atlantiska oceanen,
och man får hoppas att denna stat, vil¬
ken likt en kil skjuter in mellan Mas¬
sachusetts och Connecticut, även skall
bryta isen i de östra staterna, där mot¬
ståndet mot kvinnorösträtten varit
mera segt och envist.
I Ryssland hoppas man på kvinno¬

rösträtten, men vet ännu ingenting be¬
stämt. Revolutionen har så nyligen
stormat genom det väldiga riket och
skakat det i dess grundvalar, allt be¬
finner sig ännu i ett kaotiskt tillstånd
ur vilket det nya skall skapas, och den
politiska barometern pekar alltjämt på
ostadigt. Ett är emellertid säkert, och
det är, att kvinnorna med all kraft
hävda sin rätt att vara med om att
skapa den nya ordningen, och när den
nya konstitutionen underlåtit att pro¬
klamera kvinnornas frihet, sände d:r
Schishkina Javein till det internatio¬
nella rösträttorganet Jus Suffragii ett
telegram av följande lydelse: "Vi for¬
dra, vi protestera, vi demonstrera."
Detta var den 8 april, och sedan dess
har kvinnorösträttsfrågans läge för¬
bättrats, ehuru man ännu inte har
några faktiska uppgifter att hänvisa
till. Ett nytt och demokratiskt Ryss¬
land kan emellertid inte proklameras,
om det lämnar kvinnorna utanför
statsförfattningen, och den rätt, som
tillerkännes Kaukasus bergsbor, Cen-
tral-Asiens nomadstammar och de si-
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biriska flodernas halvvilda fiskare, kan
inte undanhållas kvinnorna.
Den ljusaste punkten på Europas

karta är i närvarande stund England,
där kvinnorna definitivt stå inför det
mål, till vilket de så länge och ihär¬
digt strävat. Kvinnorösträtten har
nämligen gått igenom vid andra läs¬
ningen i underhuset och kan betraktas
som säkerställd.
Även i Holland står man genom den

demokratiska författningsrevisionen
inför en ny tingens ordning, och Tysk¬
land har släppt den första kvinnan
inom riksdagens helgade område. Över¬
allt förnimmer man de nya vindarnas
brus och folkens uppslutning kring
nya ideal. I Rumänien har kabinettet
utlovat en författningsrevision, som
kommer att slopa det gamla treklassy-
stemet samtidigt med att den garante¬
rar allmän och lika rösträtt.
I Frankrike höll Landsföreningen

för kvinnans politiska rösträtt sitt års¬
möte i Paris den 5 april under madame
de Witt-Schlumbergers ordförande¬
skap. Ett stort antal delegerade hade
infunnit sig från Frankrikes olika pro¬
vinser, och ordföranden framhöll i sitt
hälsningstal den oerhörda vikten av

att kvinnorna gemensamt arbetade på
den rätt, som efter kriget skulle sätta
dem i stånd att återuppbygga sitt
land.
I de krigförande länderna, där män

och kvinnor gemensamt burit bördor¬
na, äro utsikterna för kvinnorösträt¬
ten ljusare än annorstädes, men de
som leva vid sidan av de stora händel¬
serna borde lära av det, som sker om¬
kring dem, och den lärdomen pekar
otvetydigt hän på att män och kvinnor
äro oavhängiga av varandra, och att
de moderna samhällena icke kunna
undvara deras gemensamma insats.

Gurli Hertzman-Ericson.

Ett kvinnligt förslag till författ¬
ningsreform i Italien.

Signora Labriola har framställt föl¬
jande Interpellation till det italienska
parlamentets president: I betraktande
av de arbetande klassernas stora offer
och den administrativa förmåga kvin¬
norna lagt i dagen jämte nödvändighe¬
ten av att tillgodogöra sig alla de un¬
ga krafterna, hemställer jag till presi¬
denten, om det inte skulle vara klokt
att föreslå en författningsrevision på
följande grundval.
1) Allmän rösträtt för varje man

som fyllt 21 år.
2) Rösträtt för kvinnor, som ådaga¬

lagt sin duglighet.
3) Politisk valbarhet från en ålder av

25 år.

Ny kvinnlig docent.
Pil. lic. Marianne Mörner bar förordnats

till docent i romanska språk vid Lunds
universitet.

E3EBE»
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En vädjan till riksdagen.
Till samtliga medlemmar av riksda¬

gens båda kamrar ha, före rösträttsde¬
batten, från 191 män inom Stockholm
och dess närmaste omgivning sänts ett
uttalande av följande lydelse:
"Politisk likställighet mellan man

och kvinna är genomförd i våra grann¬
länder Norge, Danmark och Finland.
Englands kvinnor skola i en snar
framtid vinna den rätt, för vilken de
så uthålligt kämpat. Med all sannolik¬
het skola politiska rättigheter inom
kort tillfalla även Rysslands kvinnor.
Allt flera av Amerikas Förenta stater
skynda att sluta sig till dem, som till¬
erkänt kvinnorna politisk rösträtt.
Kan Sverige utan skada undvara

kvinnans ansvariga medverkan i stats¬
livet? Äro Sveriges kvinnor mindre
politiskt mogna än Norges, Danmarks,
Finlands, Englands, Amerikas, Ryss¬
lands?
Sedan ett halvt sekel är kvinnans

rätt att deltaga i avgörandet av kom¬
munens ärenden fastslagen i vårt land.
Härigenom har hon fått möjlighet att
inverka på sammansättningen av
riksdagens Första kammare. Med än¬
nu större skäl bör hon beredas tillfälle
att utöva inflytande på den kammare,
som kallas den folkvalda.
Undertecknade vädja till riksdagen

att bifalla den vid årets riksmöte gjor¬
da framställningen om kvinnans poli¬
tiska likställande med mannen, så att
denna reform icke måtte fördröjas i
ytterligare minst tre år. Må Sveriges
riksdag nu samlas i en akt av rättvi¬
sa och giva den svenska kvinnan den
rätt hon kräver samt därmed även i
detta avseende hävda vårt lands kul¬
turella ställning i världen."
Bland undertecknarna märkas en hel

del kända och framstående namn, re¬
presenterande konsten, litteraturen,
pressen, teatern, vetenskapen, ämbets¬
mannakåren samt ingenjörs-, läkare
och köpmannakåren m. fl.

Kvinnofrågor inför riksdagen.
Lärarinnornas lönefråga.
Regeringens proposition angående vissa

ändringar i föreskrifterna om avlöning av
lärarinnorna vid statsunderstödda, enskilda
läroanstalter m. m. tillstyrktes delvis av

statsutskottet, och vid riksdagens behand¬
ling av frågan anslogs ett dyrtidstillägg
till skolföreståndarinnor och ämneslära¬
rinnor att under innevarande år utgå med
200 kr. och under år 1918 med 300 kr.

De gifta kvinnorna i kommunikationsver¬
ken.

Sedan statsutskottet tillstyrkt regeringens
proposition angående gift kvinnas anställ¬
ning vid postkontoret, telegrafverket och
statens järnvägar, har frågan gått igenom
i riksdagens båda kamrar, och tillämp¬
ningen av de för ämbetsverken gällande
grundsatserna i fråga om gift kvinnas an¬

ställning komma även att gälla vid kom¬
munikationsverken.

å,-B. JOHN V. LOFGREN & C:o «**1
> Kungl. Hofieverautör •

_ . , „ .. , Stiu- & Ylle-KliiHlBgstyger
Bikst. 4 29 rrshsfätril ä? elrgoolsl a. t. 5048 Prover t. lsudiorten sändas gratis o. frauco.

För hemmet, samhället och
civilisationen.

Mrs Gatt uttalar sig om rösträtt^betet i krigstid.

Mitt under brinnande krig och under den oerhörda kampen mot noi
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En kvinnas syn på tingen.
ick

fottet

En gång levde en snillrik, frihetsäl-
skande man, som hette Heinrich Heine.
Och han sade dessa ord: "Då själs¬
bildningen och de därav uppkomna se¬
derna och behoven hos ett folk icke
mera stå i samklang med de gamla
statsinstitutionerna, komma de förra
och de senare nödvändigtvis i strid
med varandra, och striden har till
följd institutionernas omgestaltning."
Heine skrev detta år 1832 för att klar¬
göra revolutionens uppkomst i Frank¬
rike.
Nu är det icke kvinnornas mening

att åstadkomma en revolution, de vilja
blott underhjälpa evolutionen — ett ord
som ej fanns till på Heines tid. Det
förefaller mig, som om även hos dem,
vilka i hög grad äro bundna av det
bestående, börjar ordet evolution ingå
i medvetandet. Det har översatts med
utveckling, men begreppen täcka ej
fullt varandra. Och evolutionen må¬
ste försiggå av en i världen innebo¬
ende kraft. Jag hör till dem som
tro, att ordet evolution även i sig bär
bud om att det äldres omvandling till
det nyare leder människosläktet uppåt
till bättre och högre banor. Det är
för mig så att kvinnornas röst¬
rättskrav härrört därav, att de av de¬
ras själsbildning uppkomna behoven
icke mera stå i samklang med den gam¬
la samhällsinstitutionen; ett krav som
för det med sig, att denna institution
förr eller senare måste omvandlas. Allt
pekar också på att det går dithän.
Ibland har jag varit frestad att hål¬

la de smärre rättigheter och de smär¬
re privilegier männen av maktädel¬
mod tilldelat kvinnorna för allmosor,
men i dag gör jag det icke. Nej, evolu¬
tionens oemotståndligt framströmman-
de kraft fäller det ena gamla hindret
efter det andra för kvinnornas med¬
borgerliga jämnbördighet.
Det torde väl i allmänhet vara så, att

man i sin syn på tingen ytterst eller in¬
nerst — de båda motsatta orden full¬
ständiga varandra här— rätteligen en¬
dast kan tala från sin egen personliga
ståndpunkt. Nu synes det mig, som om
det steget att ge politisk rösträtt åt
kvinnorna vore en så ringa sak, att
den, då vi kvinnor vaknat till medve¬
tande om torftigheten i vår ställning
därförutan, utan så långt dröjsmål och
så mycket tal borde beviljas oss. Jag
tror säkert, att när vi ha. fått den och
efter några få år passat in oss i vår
nya klädnad, skall världen icke gå ur
led för det, och man skall ha vant sig
därvid, som man en gång vande sig
vid den nya tideräkningen, när den
gamla icke längre ville passa till ti¬
dens gång. Och jag kan försäkra — på
mig själv tror jag mig känna många
andra — att bakom mig står en stor
skara kvinnor, som i och med beviljan¬
det av deras starka bön och fordran
om politisk rösträtt se en ny tideräk¬
nings klara ordning uppgå.
Med allvarliga ögon och allvarliga

sinnen vilja vi icke allenast ge de kor-
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och livsmedelsfördyring arbetar».,
i de krigförande länderna alltjämt"^dare pa de frågor, som före krigetdo på dagordningen. Ingen vila
ingen stagnation. Det försiggårständig förnyelse av celler, som iunder den allmänna skadegörelsen
ler statskropparna vid liv.
I Amerika, som senast lagts till

den av krigförande stater, kar nå,
minskning i rösträttsarbetet inte JJ srler försports. Ett yttrande av
Chapman Catt, publicerat i Jus
ragii, kan ha sitt intresse för i

tidnings läsare:
Jag är nu och allt framgent

skriver mrs Catt. För mig personligen
är krig liktydigt med barbari,
kvarleva från stenåldern, men di
övertygelse har intet att skaffa
den nuvarande situationen. Antingen
vi gilla kriget eller ej, så är det i |
fall verklighet. Krig medför stora i
oerhörda problem. För vårt lands, vi
ra barns och vår civilisations shl
måste vi tänka klart ock kandli
snabbt. Kriget bringar orättmätig ri
kedom åt en del, fattigdom åt andra
farsoter, laster och sorg, Det berövar
massor av barn deras dagliga bröd och
förvandlar dem till löntagare un
en ålder, då de ännu borde leka. i
och åter igen har det framhållits,
de ungas brottslighet under kr:
ökats i England, Frankrike och Tysk¬
land.
Vad är då rösträttskvinnornas plikt!

Först frågar jag, skola vi låta
rättsarbetet avstanna? Nej och
gånger nej. Gud skall veta att vid
drig behövt rösträtten så väl som sn.
Rösträttsarbetet får inte upphöra, k
beta med fördubblade krafter. Det ar
alltid de verksamma och redan överho¬
pade, som kunna få tid ock krafteratt
räcka till ändå mer. Den stora massan
av rösträttskvinnor har inte
mycket för saken. Nu måste vi v
till dessa reservtrupper.
I Europa voro kvinnorna inte mo¬

biliserade vid krigets början, och
för ökades sjukdomarna, lasten o(
ekonomiska svårigheterna i oroväc¬
kande grad. Och om någon man
kvinna i detta land underlåter ji
honom eller henne ankommer for1
göra verkningarna av kriget sa ji
ödesbringande som möjligt för cm
sationen, medverka de indirekt till
onda. ,.

Det är inte kriget, som kallar i '
norna till nya plikter och nytt ans '
utan det är civilisationen, somm
på dem. Jag skulle känna. .1
missräknad om någon rösträttskvi - ■
pacifist eller militarist, inte ho -
made det ropet.

, . .yi
Jag vill inte att någon kvnm .

handla emot sitt eget samvete, ] ,

gär inte att hon skall ägna_ sm
ter åt ödeläggelsen, utan åt Pi „

gandet. Detta har i alla tide
kvinnans arbete och det be
mer än någonsin.
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och de långa årens trogna.— • Vi
hemarbete åt dem vi als . wjy
även ha rätt att utnyttja ^ a]l-
ning och våra kunskaper varet
männa bästa, vi vilja a s0m
med för valet av de la£s fället
skola stifta lagar för he j ^
vi vilja ha medborgarrätt sav
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Kvinnornas rösträttsfråga inför riksdagen.
Frågan åter fallen. Högerns principiella motstånd dock brutet.

115 juniJ
■jjnerströms interpellationer visste
^ att kvinnorösträtten var dömd.
ocil wsministern bevärdigade den i sitt

icke med ett ord. Konstitntions-
enl
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nar statsministern tisdagen
i besvarade hrr Brantings och

går
m -"kottets höger har i sin motivering

jr avstyrkandet av kvinnorösträtten
udvikit att ta principiell ställning till[i n' ^framförda kravet. Olika åskådnin-
ha där yppats, och av dessa menar''

att kvinnornas indragande i
skulle vara till skada håde
själva och samhället, medan
håller före att kvinnornas

ilaktighet i det politiska livet "icke
[{d fog kan helt undanskjutas, utan
«tom, sedan spörsmålet i hela dess
omsorgsfullt prövats, bör uppta-
ill lösning". De skäl, som konsti-

ilionsutskottets majoritet framlagt
sitt avslag äro: att en högre ålders-

säns för kvinnor än för män bör upp-
, behov av utredning angående

rinnornas civilstånd, yrken o. s. v.,
fullinaktsväsendets utsträckning

érätt att insända röstsedlar, om in-
av röstplikt, om åtgärder mot

skyldsstreckets kringgående av gift
genom boskillnad, samt slutli-

p om att frågan framförts ej genom
. proposition, utan genom enskil-

2 motioner. Mot utskottets utlåtande
nie reservationer avgivits från såväl
kalt som socialdemokratiskt håll.
Hagen den 9 juni behandlades frä¬
sa i riksdagen. På Första kammarens

! rjj- dtare syntes största delen av i Stock¬
ei bosatta ledande rösträttskvinnor
^ även en del representanter från
aisorten då debatten vid 2-tiden på
I tog sin början. Debatten, som va¬
lt mer än 4 timmar, kännetecknades
fatt högerns principiella motstånd
siöll att vara brutet. Jämför man
still exempel med rösträttsdebatten
t uttalade sig då icke en enda hö-

för kvinnorösträtten, och de-
1914 kännetecknades av likgil-

St, parad med hån och förakt.
överraskande föreföll det säkert

f'Kvinnorösträttens intensive mot-
Kjellén, öppet förklarade

™riförändring och högtidligen
sitt principiella motstånd, så-

av tidens hårda krav.
- -i- ii«,.' • kunnat vänta efter det
m l -;i;:e:'a erkännande, som givits av
Jr? falare som av majoritets-
-yMare kr Trygger, att utgån-
k|. blivit en annan. Motivet för
Syru n.det' nya utredningar, är
iiattprreJ1Sand®' m°t slutet av
ya frisinnat håll framställt
&C 0m1 frågans återremittering
Iril i66 röster mot 43. Utan
rinLm s därefter de liberala
i :il erkratiska reservationer-Lrisköttets hemställan bifölls,

a kammarens votering, som
inimars debatt ägde rum vid
?10r^°uen, bifölls den soci-

■% tlln/ reservationen med 57
j Därefter bifölls utan

47 -rnci-n erala reservationen,
av u rf 38 bifölls därefter
oställt „ ! agen under debatten
Hla rpLrkande om bifall till den
! vissa nnrVi^ med strykande
'1!lnaiis L„ i . rörande den gifta
':ioaiinßns w e 1 fråga om rösträttaftande för oguldna ut-
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första kammaren
^ aV hr Silbers (1.), som

!ylllsskecketgI!at högerns ställning till
^de, an , skarp granskning kon-

^sstreot endast var i fråga om
Süt^otS-- ejort nå^ot med"

tivelse i 7ade nämligen tillstyrkt
begäran att rösträtt ej

må berövas någon av den anledning att
han häftar för understöd som tilldelats vid
tillfällig, oförvållad nöd eller anstaltsvård
för sjukdom. Talaren hade dock trott att
högerns offervillighet skulle räcka till även
för kvinnornas rösträtt. Men i statsmini¬
sterns svar berördes inte kvinnorösträtten
med ett ord, och högern i konstitutionsut¬
skottet hade redan motiverat sin avvisande
hållning. Hr Hellberg underkastade denna
motivering en skarp kritik, men ville inte
uppta skälen till prövning, emedan de tala
för sig själva. Dock trodde han inte att i
något annat land än Sverige och inte i nå¬
got annat parti än den svenska högern
ett sådant betänkande skulle kunnat fram¬
komma. Förr hade högern, visserligen för¬
domsfulla, men i alla fall större och mera

principiella skäl att förebära, och det var
någon stil på ett motstånd, som stödde sig
på en helt annan åskådning, men något
mera futtigt och småaktigt än den nu fö¬
religgande avslagsmotiveringen, kunde ta¬
laren inte tänka sig. Han ansåg också, att
majoriteten inom kammaren borde vara

glad, om det kunde uppletas någon väg ur
den återvändsgränd, dit konstitutionsut¬
skottet försatt den. Hr Hellberg avslutade
sitt anförande med en förvissning om att
de utredningar, som utskottet funnit nöd¬
vändiga, icke komma att spela den minsta
roll, när kvinnorösträttsfrågan en gång
löses, och han betecknade det som en skam
att den skulle uppskjutas ytterligare några
år framåt.
Hr v. Koch (1.) betonade i sitt anförande

kvinnornas stora insats i det sociala arbe¬
tet, och att det vore lyckligt, om de även i
riksdagen kunde få medverka till de stora
frågornas och reformernas lösning. I de
krigförande länderna ha de flesta tvivlare
blivit omvända till kvinnorösträtten, men
i Sverige stå vi på samma punkt som för
tio år sedan. Men man läser mellan ra¬

derna i utskottsbetänkandet att det är lön¬
löst att spjärna emot reformen. Varför inte
då begagna tillfället att ge kvinnorna med¬
borgarrätt nu? Hetta förtroendevotum har
man velat ge kvinnorna i de krigförande
länderna och även hos oss skulle det ma¬

nat till endräkt.

Hr K. J. Ekman (h.) hade kommit till den
slutsatsen att folket inte är moget för nå¬
gra rösträttsutvidgningar, allra minst in¬
nan verkningarna av den kvinnliga röst¬
rätten och av de s. k. streckens borttagan¬
de äro kända.
Hr Clason (h.) motiverade de olika ut¬

gångspunkterna för högerns nej, och be¬
kände sig själv till den riktning, där det
heter att det inte vore till gagn för kvin¬
norna att dras in i det politiska livet. Det
har talats om att man skulle böja sig för
frågans landvinningar ute i världen, men
man kan också peka på en massa missför¬
hållanden, som man motarbetar därför att
man anser dem skadliga. Det är sant att
staten är i stort behov av kvinnan, men
inte inom det politiska livet. Hon har
många viktiga arbetsfält, viktigare än det
politiska grovarbetet. Talaren erinrade där¬
efter om att den kvinnliga rösträttsrörel¬
sen i vårt land, hur energisk och beaktans-
värd den än är, inte visat några impone¬
rande resultat, vilket visade att det poli¬
tiska intresset inte var starkt hos mäng¬
den av kvinnorna. Vidare ansåg talaren
att kvinnorna sakna objektivitet och att
man inte bör påtvinga dem vad de inte
vilja ha. På tal om människovärde och
rättfärdighet bestred hr Clason att detta
kunde förringas av rösträttslösheten.
Världshistorien har att uppvisa kvinnor,
för vilka vi böja oss i aktning, och de
kvinnor vi värdera högst finna att deras
verksamhet ligger på ett högre område än
det politiska.
Hr von Bahr (h.) deklarerade sin ställning

till den föreliggande frågan och sade sig
tillhöra den kategori av högern, som i kvin¬
nornas önskan om rösträtt ser en följd av
kvinnans ökade självständighet, och att

kvinnans delaktighet i det politiska livet
icke i längden kan undanskjutas. I kärlek
till sitt land, såväl som i bildning och kun¬
skaper, är kvinnan jämnställd med mannen
och bör därför äga den delaktighet i det po¬
litiska livet, som mannen innehar. Men var¬
för talaren ändå inte kunde biträda motio¬
nerna berodde på att principen om olika
åldersgräns är ofrånkomlig, emedan kvin¬
nan senare än mannen tillägnar sig det
politiska intresset. Härtill kommer att val-
manskåren skulle mer än fördubblas. Efter
att ha berört risken av att i äktenskap, där
mannen häftar för utskylder, kvinnan icke
destomindre genom boskillnad kan komma
i åtnjutande av rösträtt, förklarade sig ta¬
laren icke principiellt vara emot kvinno¬
rösträtten, ehuru frågan i hans tanke for¬
drade en grundlig utredning.
Hr Olof Olsson (s.) ansåg att de nu gäl¬

lande rösträttsstrecken göra den allmänna
rösträtten till en parodi, och det värsta
ibland dem är könsstrecket. Skälen för dess
bibehållande utgöra ett säreget prov på
svensk idealitet. Man är inte rädd för

kvinnorösträtten, men man är rädd för att
kvinnorna skola gå och rösta, och eftersom
det finns fler kvinnor än män, och man inte
kan bevilja rösträtt åt en större numerär
än den man själv intar, så måste man be¬
visa att det inte är rätt att en kvinna får
rösträtt. En sorgsen stämma i konstitu¬
tionsutskottet bad att vi skulle skona kvin¬
norna och inte dra in dem i politiken, men
vid valtillfällen hade talaren aldrig kun¬
nat konstatera någon skonsamhet, och det
skulle inte heller vara rätt. Det finns
nu två vägar att välja på, antingen att
stänga in kvinnorna inom familjerna och
göra de ogifta till parasiter, eller också att
konstatera utvecklingen och hälsa kvinnor¬
na som medborgare. Felet hos motståndar¬
na er att de inte velat förstå, att en ut¬
veckling redan ägt rum och varje dag fort¬
skrider. Kvinnan lever inte alltid under
en mans tak, utan står mitt i samhället,
bildar nya intressegrupper och centraler
för sociala strävanden. Varför skulle hon
då inte ha rätt till rösträtt likaväl som

mannen? Talaren hänvisade till att kam¬
maren nyligen beviljat kvinnorna rätt att
bli seminarierektorer, men deras kompetens
skulle svikta, när de ställdes vid valurnan.
Talaren kände sig nästan glad över att
hans förstånd här stode stilla.

Hr Kjellén (h.) erkände sig hittills ha
deklarerat för det principiella motståndet
mot kvinnorösträtten. Akademiskt sett kun¬
de han inte bestrida en enda punkt av hr
Clasons anförande, och ytterligare pointe-
rade han att kvinnans inträde i politiken
utslätar rågången mellan privatlivet och
politiken. Livets ro och trevnad skulle in¬
kräktas och någon fördel för staten var han
inte i stånd att se, ty den är ingalunda i
mer behov av ökad kvinnlighet och moder¬
lighet. Sverige uppträder i närvarande
stund som neutrum och nu vill man göra
det till femininum. Hade det inte varit
större skäl i att göra det till maskulinum?
Talaren övergick därefter till frågan om

den insats Sveriges kvinnor gjort. Han
ville inte tro att de vid ett liknande till¬
fälle inte skulle visat samma offervillighet
som t. ex. Englands kvinnor, men majori¬
teten har ingen träning i offentliga värv.
Man har inte ens sett någon allvarlig av¬
sikt med tanken på ett kvinnligt värnplikts¬
år och man pockar på lön för insatser som
andra länders kvinnor gjort. Men det är
i grunden inte frågan om kvinnan och sta¬
ten, utan om kvinnan contra mannen, allt¬
så om egoistiska gruppintressen. Talaren
framhöll att högern alltför ensidigt be¬
tonat statstanken och vänstern folkets de¬
mokratisering och samling. Klyftan mel¬
lan dem måste försvinna, staten och fol¬
ket försonas. Detta kan endast ske genom
att folket inympas på staten. Talaren trod¬
de alltjämt icke att kvinnorösträtten gag¬
nar staten, men utvecklingen gör att vi
måste välja, och då få vi välja det mindre

onda. Det är här inte fråga om det teo¬
retiskt rätta, utan om det praktiskt nöd¬
vändiga. Hr Kjellén förklarade härefter
högtidligt att han nedlade sitt principiella
motstånd mot den kvinnliga rösträtten. Det
är inte bara folket, utan riket som är i
nöd, och räddningen ligger i nationell sam¬
ling. Talaren ville gå längre än utskottets
avslagsyrkande och önskade ett positivt be¬
slut om utredning, men framkom inte med
något yrkande.
Hr Ström (s.-v.) ansåg det hopplöst att

vädja till Första kammaren och undrade
om man inte skulle vara beredd att med
de gemensamma voteringarnas hjälp be¬
tvinga högern. Det är omöjligt att få till
stånd någon författningsrevision, förrän
högerns motstånd är krossat.
Hr Trygger (h) replikerade hrr Hellberg

och Ström och betonade sedan att han re¬

dan år 1908 deklarerat sin ståndpunkt till
kvinnorösträtten. Talaren sade sig inga¬
lunda vara någon principiell motståndare,
men den enda synpunkt som för honom
var avgörande var statsnyttans, och den
kunde mycket väl befordras av det kvinn¬
liga inflytandet. Men hr Trygger fann det
likafullt betänkligt att redan nu likställa
man och kvinna. Resultatet skulle bli att
valmanskåren fördtibblades, och makten
skulle ligga hos ett nytt element, vars ten¬
denser inte på förhand kunde beräknas.
Kvinnorna ha ju hittills stått främmande
för det politiska livet och sakna på gruud
därav politisk erfarenhet. Säkert är att en

utredning är nödvändig, men sedan denna
blivit verkställd och givit vid handen att
kvinnorösträtten kommer att lända sam¬

hället till nytta, ville talaren gärna gå
med på densamma.
Hr Jacob Larsson (1.) underströk det

upprörande i att man ännu slog vakt kring
de orättvisa rösträttsstrecken, och sedan
hr Bellinder (h.) förklarat sig icke vara

principiell motståndare till kvinnorösträt¬
ten, ehuru han ansåg att frågan närmare
borde utredas, överlämnades ordet åt
hr von Zweigbergk (1.), som erinrade om

att den liberala motionen om kvinnoröst¬
rätt grundar sig på 1912 års regeringspro¬
position. Utvecklingen går i den riktning
att reformen måste komma till stånd, men

stämningen inom högern är att nu vill den
ingenting göra. Talaren replikerade hrr
Trygger och Kjellén och fäste sig vid den
förres yttrande om kvinnornas övertalig¬
het. Det är emellertid en logisk konsekvens
att man gör något för det man anser vara

en politisk nödvändighet. Åtminstone bor¬
de man begära återremiss med syfte att
tillse om kvinnorösträtten kan införas med
det högre åldersstrecket. Hrr Clason ocli
Trygger anlade på frågan statsnyttans syn¬
punkt, och redan för flera år sedan yttra¬
des det i trontalet, att "rättvisans och stats¬
nyttans förenade synpunkter kräva kvin¬
nornas medborgarrätt". Den minskade num-

rär som man framhållit hos rösträttsför¬
eningarna är en ganska vanlig företeelse
inom de flesta rörelser, men talaren ville
samtidigt erinra om den stora namninsam¬
lingen 1914, som samlat 350,000 namn. En
föregående talare hade framhållit männens
vördnad och kärlek för sina mödrar som

ett bevis för att kvinnans värde som män¬
niska inte förringas av att hon saknar röst¬
rätt och med tanke på våra mödrar borde vi
minnas att kvinnor ha annat att ge än det
känslotänkande och oförstånd och den kle-
mighet varom här talats. Sparsamhet, or¬

ganisationsförmåga, godhet och ömhet ka¬
raktärisera kvinnorna. I närvarande stund
behöva våra stater mer än någonsin att bli
verkliga hem för sina medborgare, och ur

statsnyttans synpunkt yrkade talaren bi¬
fall till den liberala reservationen.
Vid aftonens fortsatta

# behandling av
kvinnornas rösträttsfråga öppnades debat¬
ten av hr Ström (s.-v.), varefter hr K. G.
Karlsson framhöll att även från högern fö¬
religger ett krav på lösningen av kvinnor¬
nas rösträttsfråga, fast åtskilliga betänk-
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ligheter gjort sig gällande. Högern måste
till sist offra sin Ståndpunkt, men man bor¬
de kunna finna en utväg ur svårigheterna
redan nu. Är det nödvändigt att offra yt¬
terligare tre år? En utredning föreligger
ju redan, men har den så stor betydelse,
och skulle man inte göra landet en större
tjänst, om man redan under innevarande
år kunde finna en lösning? Röster från hö¬
gerhåll hade yrkat på en högre åldersgräns
för kvinnan än för mannen, och om vän¬
stern offrar sina principer i detta hänseen¬
de, skulle man kunna enas om en antaglig
lösning. Talaren hemställde därför att kam¬
maren måtte hesluta återremiss för att från
utskottet erhålla ett förslag, innehållande
en höjning av åldern för kvinnans rösträtt
och valbarhet.
Hr Dahl (h.) ansåg inte att återremissyr-

kandet skulle leda till något nöjaktigt prak¬
tiskt resultat, och han hade det bestämda
intrycket att det övervägande antalet kvin¬
nor icke önskade rösträtt. Efter några re¬
pliker av hr Clason, och sedan hr Mann¬
heimer (1.) instämt i återremissyrkandet av¬

slogs detta med 66 röster mot 43.

Andra kammarens debatt
inleddes av hr Edén (k). Talaren hade vän¬
tat att Första kammaren äntligen skulle
vara redo att ta ett avgörande steg. I Eng¬
land är motståndet mot kvinnorösträtten
brutet, och de argument, som där överbevi¬
sat kvinnorösträttens fiender, skulle kunna
ha en annan motsvarighet här i landet,
nämligen på nödens område. Det utlåtande
konstitutionsutskottet avgivit, betraktade
talaren som ett av de mest besynnerliga som

någonsin sett dagen. Två riktningar kun¬
na emellertid spåras inom utskottets majo¬
ritet, varav den ena förklarar att kvinnans
plats är i hemmet och att hon ingenting
har med politiken att skaffa, medan den
andra anser att kvinnorösträtten inte helt
kan undanskjutas. Den senare riktningen
anför att man behöver samla statistiskt ma¬
terial beträffande kvinnornas yrke, civil¬
stånd och familjeförhållanden. Till vad
skall då denna utredning tjäna? År det
meningen att endast ge kvinnor av ett visst
yrke eller civilstånd eller i särskilda famil¬
jeförhållanden rösträtt? Man har också på¬
stått att det skulle vålla en del svårighe¬
ter med upprätthållandet av fattigvårds-
och utskyldsstreeken, men illa känner man

det svenska kynnet, om man tror att
hustrun skulle begära boskillnad för att
därigenom inte stranda på mannens ut-
skyldsstreck. Vidare säger sig utskottet
icke ha ansett sig kunna upptaga frågan,
då den endast framförts av enskilda motio¬
närer. Talaren ville häremot erinra om

att en kunglig proposition framlades år
1912 av ungefär samma innehåll som den
liberala motionen. Saken är emellertid att
man vill komma ifrån kvinnorösträtten,
utan att beröva kvinnorna tron på att man
vill göra något för densamma.
Hr Hallendorff (h.) vidhöll sin gamla

ståndpunkt att det skulle vara ett slöseri
att föra in kvinnans ädlare kraft i den po¬
litiska trampkvarnen. Kvinnan bör få äg¬
na, sig åt sitt hem. Att rösträttskravet fått
så liten anslutning tyder på att det inte
ligger någon verklig kvinnlig opinion bak¬
om, och rösträttsföreningar, adresser o. d.
äro ingenting att fästa avseende vid. Mån¬
ga kvinnor skulle säkert känna det som en

verklig börda att belastas med det politiska
släpgörat. Man gör kvinnorna en tjänst ge¬
nom att rädda dem därifrån.
Hr Branting (s.) komplimenterade den fö¬

regående talaren för hans ståndaktighet.
Eljest börja hans meningsfränder i Första
kammaren medge att motståndet är hopp¬
löst. Hr Branting ansåg inte att kvinnor¬
nas rösträttsfråga bör skiljas från de andra
spörsmål, som framförts i den socialdemo¬
kratiska reservationen. Talaren förklarade
att han i första hand skulle rösta för den¬
na reservation,\ men därest den avslogs,
skulle han ansluta sig till den liberala re¬

servationen.

[Kvinnorna skulle vara
änglar

skriver fru Ann Margret Holmgren i Da¬
gens Nyheter dagen efter rösträttsdebatten
i riksdagen, om de inte nu kände harm
och vrede över den oberättigade ringakt¬
ning som visats dem. När man får ett slag
i ansiktet, känner man ingen sårabot'i att
liartassen strykes över med löfte om att
nästa gång skall man nog bli klappad. El¬
ler när man får höra att de motståndare
som rösta nej egentligen äro vänner och
beundrare både av kvinnorna och deras
rösträtt — fast det inte kan leda till något
i dag, men väl en annan gång! Sedan man

förhalat tiden med ytterligare utrednin¬
gar —! Kvinnorna ha en dyrköpt erfaren¬
het av hur mycket de kunna lita på herrar
politikers fagra förespeglingar och ljusa
löften. De svikas lika lätt som nejrösten
kastas på talmannens pappersark.
Bland de skäl som anfördes mot rösträt¬

tens utsträckande till kvinnorna var hela
rörelsens avmattning, bevisad genom en de-
cimering av medlemsantalet i F. K. P. R.
på de tre senaste åren, men man förteg att
antalet rösträttsföreningar under samma tid
ökats med mer än ett femtiotal, varav hälf¬
ten i år. Och man låtsas inte förstå att i
dessa nödens tider är en kronas årsavgift
av avgörande betydelse för en massa kvin¬
nor.

Till den bitterhet kvinnorna erfara kom¬
mer även skammen inför utlandet över de
svenska män som vägra dem den rätt som

grannländerna och många andra länder be¬
viljat sina kvinnor. De svenska kvinnorna
skulle önska att med stolthet kunna visa
på Sveriges män som föregångsmän i rätt¬
visa och framsynthet. I stället måste de
utsända den jobsposten att första kammar¬
högern fortfarande är både döv och blind
för deras krav.

En skranka som faller.
I engelska parlamentet har mr Dickin-

son framställt yrkande på att gallret, som
i underhuset håller kvinnorna på läktaren
instängda som i en gyllene bur, måtte av¬

lägsnas. Mr Rendall understödde detta yr¬
kande och framhöll att det skulle te sig
behagligare om det nuvarande underhuset
företog reformen, än om den komme till
stånd när underhuset består av både män
och kvinnor. Förslaget har från aila håll
mottagits med entusiasm, och i en adress
till underhusets medlemmar, undertecknad
av 250 kvinnor, bland vilka märkas mrs

Asquith, mrs Austen Chamberlain, mrs
Lloyd George och mrs Snowden, uttrycka
kvinnorna sin tillfredsställelse med att i
framtiden slippa det galler, som hindrar
dem både från att höra och se.

Hr Lindhagen (s.-v.) sade sig ha väntat
att Ragnarök skulle komma efter det fruk¬
tansvärda världen nu genomlever. Han vän¬
de sig med harm mot den likgiltighet kvin¬
norösträtten mött i kamrarna, ty i Första
kammaren hade frågan fallit och de tom¬
ma bänkarna i Andra kammaren tydde icke
heller på något större intresse. Talaren ma¬

nade kammarens liberala ledamöter att slu¬
ta upp kring den socialdemokratiska reser¬

vationen, som ingalunda var präglad av
någon överdriven, radikalism.
Hr Räf (h.) kom med det besynnerliga på¬

ståendet att han skulle finna det onatur¬
ligt om kvinnan finge den med rösträtten
förknippade valbarheten, ty vad skulle följ¬
den därav bli? Jo, mannen skulle få stan¬
na hemma och passa barnen, mjölka korna
och sköta disken. Talaren var inte ens sä¬
ker på att den svenska kvinnan verkligen
ville ha rösträtt, och resultatet, om hon er¬
höll den, skulle bli att hela Stockholms¬
bänken komme att sopas ren från män. Hr
Räfs anförande kulminerade i följande väl¬
talighetsprov: Om man ser på en kvinna
skall man snart finna, att det finns mycket
på en karl som man inte återfinner hos en

kvinna.
Efter repliker av hr Larsson i Västerås

och hr Månsson (s.-v.) och sedan hr Zetter¬
strand (v.) i korthet yrkat bifall till utskot¬
tets förslag, gick kammaren till votering
vid halv två-tiden på morgonen.

Fabriksarbeterskor
arbeterskor.

lant-

En intervju med fröken Kerstin
Hesselgren.

I dessa allvarstunga tider, då arbets¬
lösheten och hungern hota vårt land
inom troligen en ej så värst avlägsen
framtid, ställer sig den frågan omut¬
ligt inför en, vad kunna vi göra för att
i någon mån hjälpa och lätta vår näs¬
tas bördaf
Därför måste vi var och en känna

tacksamhet och beundran, när någon
initiativrik person ej endast ger ett
uppslag, utan även målmedvetet orga¬
niserar en plan att hjälpa dem, som
hårdast känna de svåra tiderna.
Allmänt erkänt är att arbetslös¬

heten är stor och att man fruktar för
än större i sommar. I synnerhet är
förhållandet så inom textilområdet,
men även å andra arbetsfält tvingas
man att minska sin personal på grund
av brist på råmaterial samt kol.
Därför var det med stort intresse vi

hörde att yrkesinspektrisen, fröken
Kerstin Hesselgren, satt i gång en or¬
ganisation för att förhjälpa arbetslösa
fabriksarbeterskor till arbete på landet.
Fröken Hesselgren var nog vänlig

att skänka oss en liten stund av sin
dyrbara tid för närmare redogörande
av sina planer.
"Först och främst har denna organi¬

sation intet att skaffa med frågan om
civil värnplikt, utan dess syfte är att
förhjälpa frivillig arbetskraft till lant¬
arbete, vilket nu mer än någonsin bör
tillvaratagas inom alla dess grenar.
Stora svårigheter erbjuda sig dels

genom att finna arbetsgivare som be¬
höva den erbjudna hjälpen och ej ha
inrotad fördom mot det arbete stads¬
folk kunna prestera på landet, dels ge¬
nom att arbeterskorna själva äro räd¬
da för lantarbete och ej tilltro sig för¬
mågan att därav förtjäna sitt uppehäl¬
le. Naturligt är att de ej äro lämpade
för den tyngre delen därav, utan det
arbete man mest torde sätta i fråga
är rotfruktsrensning, trädgårdsarbete,
bär- och svampplockning. — För att
arbeterskorna ej genast, ovana vid luft
och förhållanden, skola tappa modet
och vända tillbaka till staden, hade vi
tänkt", fortsätter fröken Hesselgren,
"att ordna dem i kolonier på 20 å 30 st.
under en kompetent ledarinna, vilken
skulle ordna för dem mat- och bostads¬
frågan, vara mellanhand åt dem och
arbetsgivaren och för övrigt hjälpa
dem med råd och dåd. Vi äro mycket
tacksamma över att de kvinnliga gym¬
nasternas förbund lovat att intressera
sina medlemmar för saken, vilket ju
vore utmärkt, hurtiga och rådiga som
de ju äro. Även ha vi tänkt vända oss
till de kvinnliga studenterna samt K.
F. U. K.
För att hjälpa kolonierna den första

tiden, hoppas vi på något litet under¬
stöd av stat och kommun, så att ar¬
beterskorna första dagarna få välbe¬
hövlig vila för att sedan med stärkta
krafter kunna ta upp det nya arbetet.
Ett par egendomar ha redan anmält

sig att ta denna arbetshjälp. En, som
tillhör fröken Tamm på Fogelsta i
Södermanland och en annan här i när¬
heten, som behöver hjälp för insamling
av skogsavfall.
Direktör Lind är även mycket in¬

tresserad av frågan, då arbeterskorna
kunde av staten anställas för bärplock¬
ning, vilken måste väl tillvaratagas i
år, då vi så helt stå hänvisade till eg¬
na resurser. För detta ändamål ha en
hel del torkerier upprättats utmed In¬
dalsälven."
Fröken Hesselgrens företag har ej

endast den förtjänsten att ge de ar¬
betslösa utsikten till att förtjäna sitt
uppehälle, vilket om det även ej är så
rikligt som deras löner i fabrikerna,
dock är betydligt större än vad sta¬
ten kan ge dem som bidrag under ar¬
betslösheten, utan ger det dem även
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Skydd för ensamboende
lärarinnor.

Ett inlägg av en av dem.

Som en tröst i bedrövelsen ha väl många,
och åtminstone vi lärarinnor, känt det att
genom det gräsliga Nöbbeledådet frågan om
ökat skydd för ensamboende lärarinnor bli¬
vit aktuell och väl inte längre skall kunni
lämnas utan verkligt beaktande. Kravet på
att lärarinnorna befrias från den rent ar

livsfarliga ensamhet, som med nuvarande
förhållanden påtvingas dem, framstår -

eller åtminstone borde framstå — såsom det
allra viktigaste. Och man har ju heller
inte glömt, att det är en dubbel fara som
hotar: dels de grova överfallen och siat
men icke minst den olidliga nervspänning
som just denna avskildhet framkallar,
Detta senare var också på det mest förstå¬
ende sätt framhållet i den skrivelse, som
av kvinnoföreningarna tillställdes regerin¬
gen. Men om också själva motiveringen i
nämnda skrivelse framstod klar och vid-

hjärtad, så var det ändå en sak i förslaget,
som vi önskat än mer framhållen: nödvän¬
digheten av att lärarinnan får bo under
samma tak som en annan människa.

Frånsett det att de föreslagna åtgärder¬
na nog inte äro så lätt utförbara, så trän¬
ger sig den frågan fram: skall verkligen
den åsyftade tryggheten uppnås, när väl
alla våra ensamma skolhus ligga där, jag
ville nästan säga, fängelseaktigt tillbom¬
made?

Undertecknad har talat vid många lära¬
rinnor härom, men har ännu inte påträffat
någon som glatt sig åt dessa skyddsmedel.
För en illdådare finnas alltid utvägar, fast¬
än härvid kan ju med rätta invändas, att
man väl aldrig skall lyckas anbringa för¬
svar i proportion till möjligen inträffande
fara. — Men nu till den andra sidan av
saken!
Hur beklämmande måste det inte kännas

att varje dag och stund påminnas om sin
värnlöshet och tvingas att ständigt leva i
denna konstlade trygghet? Och kommer«
te isoleringen att bliva än fullständigare
innanför dessa järnbalkar och luckor?
Hur ofta behöver inte en lärarinna eter

slutat skolarbete resa till någon stad el«
annars begiva sig bort! Då kommer s
ningen, som ändå inte kan bli
när det gäller järnbalken vid ytter orre
Att man annars kan befara objudna gas^
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,tt spela största rollen, och då frågar
sig ovillkorligen, om ej ännu något
e kunde utvinnas. Man har ju nämnt
pä bostad. Detta förslag torde väl
)8St vinna sin tillämpning på många
Ty det är väl högst ovanligt, att gär¬
dandet äro så inredda, att en något
"tjänlig" bostad kunde upplåtas, där

Bunan kände sig fri och oberoende, och
ii nog känslan för ett litet eget hem,
lör mången spelat in vid valet av lä-
iuekallet. Där t. ex. en annan skola är

rimligt avstånd, och förhållan-
övrigt det tillåta, kunde ju möjligen
inredas, vilket givetvis i längden

:>ve dyrare än hyra en sådan. Umgän-
kamrater är naturligtvis av stor

;jdse både för lärarinnan själv och
arbete. Där detta ginge för sig
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torde väl även detta kunna till¬

för vad det gäller redan byggda
ii-i ett fåtal fall, och återstå så alla
.Frågan om inredandet av bostad

flåderska är ingalunda ny, men man

litet sysslat med möjligheter-
lirdess realiserande. Man har stannat

stora ekonomiska uppoffringar",
lår väl ej få dröja så länge tilj, förrän
ii slut med seden, att tvinga barnen
fe slutat skolarbete krypa omkring

LO'„ i riven och sopa för att nu inte tala om
""'tidiga vintermorgnar. Och man ser

det mer och mer blir vanligt att
»b anställes. Inginge i hennes för-

• M bostad, så kunde naturligtvis er-
ren i pengar bliva mindre. Tid och

Still annat förvärvsarbete bli ju än-
1 desamma Vare sig städerskan bor
itom skolan. Fria bostäder äro loc-

'ballmänhet och för fattiga, ensamma
i synnerhet. Kostnaden skall jag

®tt inlåta mig på, men efter de upp¬
lär jag erhållit, bör den ej bli av-
'ääde. Summan kommer ju att varie-
alltid kommer väl räntan på den-

3 att stå i något så när proportioner-
fållande till hyrorna på respektive

man inreder ungefär på sam-

i"' ®ar vind finnes, torde ej kostna-
stor. En liten vinkel eller något

vore väl inte heller otänkbar,
frukta, att arkitekturen ble-
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... Och av vilken betydelse
#t skulle vara att få ha en män-

j® "ärhet, det har talats tillräck-ni1" ^är ytterligare behöva be-
när det naturligtvis inte är

läg viss

— luckor o. d. och
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cm, att de flesta välja det se-
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ti

»b

nar i? i.denna frå^a-
'ostafi f6 ,^Sak omöjligt med så-
u. , or ärarinna utom. skolan som

n f"r städerska, borde för¬

öde effehtiv stängning ta-

®j bp61 aa^urii®tvis vid att even-
Sg end lr såo avfattad, att dess till-
ätt o] i t ®ätt kan vinnas,
%ai- a+i ar'luiianden tillåtas öpp-
f det nu att. na önskat resultat,sj fK. ^isa sig, att förslaget omför
%ar il ai, Jan<fshygdens lärarinnor,anna och tänjbara uppma-

Rationéll hushållning.
En förening skall startas för ända¬

målet.

Dyrticien och det allmänna nödläget
i landet har medfört en grundlig revi¬
sion i hushållenas förvaltning. Man
har såväl teoretiskt som praktiskt prö¬
vat sig fram på nya vägar för att ge¬
nom surrogat och förenklingar få in¬
komster och utgifter att balansera.
Husmoderskurser ha anordnats över
hela landet, och husmödrarna ha i
stor utsträckning begagnat sig av till¬
fällena att inhämta råd och upplysnin¬
gar i de frågor, som sammanhänga
med hemmens skötsel och ekonomi.
Emellertid har erfarenheten lärt de
flesta, att det i fråga om rationell hus¬
hållning brister i organisation och
samverkan för att verkligt goda resul¬
tat skola kunna uppnås.
Detta har även insetts av en av de le¬

dande krafterna inom skolköksrörelsen,
fröken Gertrud Bergström, som i en av
de föreläsningar, vilka anordnades av

Sparsamhetskommittén, framhöll nöd¬
vändigheten av en verkligt rationell
hushållning. Föredraget är nu utkom¬
met som broschyr och innehåller mån¬
ga värdefulla upplysningar. Fröken
Bergström inser, att utöver en viss
gräns av sparsamhet med hushållls-
pengarna kan man inte gå, och när
det gäller att söka utvägar ur svå¬
righeterna, måste man gå till andra
områden av praktisk verksamhet, göra
jämförelser och dra nytta av där gjor¬
da erfarenheter. Undervisningen i hus¬
lig ekonomi måste vara mera omfat¬
tande och syfta till att ge de blivande
husmödrarna förståelse för ekonomis¬
ka beräkningar, för det verkliga vär¬
det hos råvaran, för människans nä¬
ringsbehov o. s. v. Lärdomar kunna
med fördel hämtas från ett närgrän¬
sande område, lantbruket, där man ge¬
nom vetenskapliga rön och bättre ar¬
betsmetoder samt en ordnad organisa¬
tion nått ökade arbetsresultat.
Även husmödrarna skulle ha nytta

av organisation och sammanslutning,
och riktlinjerna för en sådan förenings
arbete antyder fröken Bergström. En
av dess huvuduppgifter skulle vara att
arbeta fram goda varor och sätta
stopp för dåliga. Vidare att sänka
varornas prisläge genom att ingripa
mot de onödigt dyrbara förpacknin¬
garna, tillse att försäljningen av
matvaror sker på ett hygieniskt till¬
fredsställande sätt, undersökning av i
handeln förekommande hushållsmaski¬
ner och redskap samt agitation, då det
gäller att sprida kännedom om nya fö¬
doämnen.
En mycket viktig gren av förenin¬

gens verksamhet är upplysningsarbe¬
tet vid bostadsbyggandet, varigenom
kökens inredning skulle kunna komma
under sakkunniga husmödrars kon¬
troll. Verksamheten skulle ledas från
en byrå, och där skulle också allmän¬
heten ha tillfälle att få råd av sak¬
kunniga konsulenter för just det om¬
råde inom hushållningen, som frågan
gäller.
De praktiska förslag till organise¬

randet av en förening för rationell
hushållning, som fröken Bergström i
sitt föredrag framlade, väckte gen¬
klang hos flera intresserade personer,
•som satte sig i spetsen för ett sådant
företag, vilket under den närmaste ti¬
den kommer att bli verklighet. Det
blir en känd brist på området, som för¬
eningen kommer att fylla till båtnad
för hemmen och husmödrarna, i en tid,
som mer än någon annan påkallar teo¬
retisk utbildning och praktisk färdig¬
het i kampen mot de svåra problem,
som livsmedelsfördyringen framkal¬
lat. G. H. E.

ningar, som egentligen ingenting åstad¬
komma, eller skall det bliva ett i sann me¬

ning effektivt värn, även om en berätti¬
gad (?!) "försvarsutgift" blir följden? I stor
tacksamhet till alla dem som tagit sig an
vår sak vänta vi nu på svaret.

Lärarinna po landet.

Hur marken brytes.
Brev från Östergötland.

Som Östergötlands länsförbund på sitt
extra sammanträde i Motala den 22 oktober
beslöt att anordna ett upplysningsarbete i
Östergötlands län, och som förbundets sty¬
relse hade vänligheten att tilldela Åtvida¬
berg 3 häraden: Kinda, Skärkind och Ban¬
kekind, så beslöt styrelsen för Åtvidabergs
F. K. P. K. att skriftligen hemsöka nämn¬
da häraden för att möjligen spåra upp nå¬
gon person, som ville, ge anvisning på lo¬
kal och hjälpa till med att anordna ett fö¬
redrag. Den hederliga, intet ont anande
folkskollärarkåren blev utsedd att offras.
Det var nog ett ganska klokt beslut, ty till¬
mötesgåendet visade sig över all förvän¬
tan — och jag undrar, om inte Östergöt¬
lands landsbygd är litet smått förtalad!
Men det behövs mer än en lokal och en

"hjälpare" på platsen: det behövs pengar
och föredragshållare. Nu har ju rösträtts¬
rörelsen inte överflöd på någondera delen.
För att det hela skulle kunna anordnas så
billigt som möjligt, bestämde vi oss för att
till detta första hanbrytande arbete, då vi
inte visste, om vi skulle få några åhörare
eller ej, nöja oss med inhemska föredrags¬
hållare, och som ingen annan än under¬
tecknad här i Åtvidaberg ville riskera "sitt
goda anseende", så föll lotten på mig — om
det var en lott i "det ljuvliga" är en fråga
för sig.
"Turnén" startades i Kinda härad och

började i Gärdala, varifrån det första ja
kände svaret ingått. Att skolhuset upplå¬
tits för ett rösträttsföredrag och att en full¬
talig åhörareskara infunnit sig, får ju an¬
ses som en god och uppmuntrande början.
I Rimforsa hade föreståndarinnan för

Fredrika-Bremer-Förbundets lanthushåll¬
ningsskola välvilligt ställt skolans föreläs¬
ningssal till mitt förfogande.
Från Rimforsa gick resan till Horn och

Hycklinge vid södra Åsunden. I Horn gjor¬
de jag samma erfarenhet, som man nästan
alltid gör på en plats, där en förening fun¬
nits, den nämligen, att det är så gott som
omöjligt att göra något för arbetet. Vis¬
serligen var det 24 personer, som anteckna¬
de sig för att vilja vara med om att ombilda
den gamla föreningen, men då ingen vill
åtaga sig att vara ledare, så måste nog för¬
eningen fortfarande betraktas som död.
I Hycklinge var intresset mycket stort,

och en förening med en bra ordförande kom
till stånd. De övriga styrelsemedlemmarna
tycktes även vara bra arbetskrafter att
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räkna med. Då 31 personer antecknade sig
som "höger", så har det från högerhåll för¬
sökts komma åt föreningen genom en mot-
agitation, som grundat sig på att "rösträtts¬
rörelsen är en socialistisk rörelse". Borde
inte sådant väcka ansvarskänslan hos alla
högerkvinnor i rösträttsföreningarna i lä¬
net?
I Bestorp, ett litet industrisamhälle i

Vårdsnäs socken, bildades en filial till Åt¬
vidaberg med 22 medlemmar, därav 9 män.
En bra och intresserad "trio" åtog sig filia¬
lens skötsel.

Med ett besök i det föreningsöverfyllda
Kisa får Åtvidabergs verksamhet i Kinda
härad, åtminstone för denna gång, anses
vara avslutad.
Dessutom har ett föredrag hållits i Östra

Ryd kyrkskola i Skärkinds härad. Det kän¬
des inte så värst hoppfullt att resa dit, ty
jag hade på förhand underrättats om att
det nog inte gick att göra något där för
rösträtten, inte ens om det talades med
"änglars tunga". Nyfikenheten hade emel¬
lertid lockat fullt hus, men det var en
märkbar brist på kvinnor. Eftersom jag
visste, att jag inte talat med någon än¬
gels tunga, tänkte jag inte alls tala om nå¬
gon sammanslutning, men "hjälparen"
tyckte, att det skadade ej att försöka, och
så kom då Östra Ryd filial, även den till
Åtvidaberg, till stånd samt med den mindre
vanliga såmmansättningen flera män (13)
än kvinnor(ll).
Som erfarenhet av detta upplysningsar¬

bete skulle jag vilja framhålla, å ena sidan
att det inte alls är så lättvändigt nu för
tiden, som en del "äldre kämpar" framhål¬
lit, att anordna rösträttsföredrag — anord¬
na tillställningar för att få pengar, skriva
till höger och vänster, hålla föredrag! —

men å andra sidan vill jag till uppmuntran
för dem, som komma att arbeta på andra
håll inom länet, framhålla, att man alltid
kan vara övertygad om att ha åstadkommit
glädje, ty de som ej äro glada, när man
kommer, äro så innerligt glada, då man
far.

Åtvidaberg i maj 1917. /

Ester Röhl.

Kvinnan gavmig.
Där stod framför skranket en ung flicka,

som hundrade gången vred en genom-
dränkt näsduk mellan sina fingrar. Hon
grät. Ej på vanligt mänskligt vis, som, ofta
skådat, ej längre väcker medlidande hos
förhärdade. Från ögonens aldrig sinande
källor strömmade gråten. Kroppen bugade
som för storm. Stämman grät, då svaren

hackades fram vid domarens frågor. Flic¬
kan grät verkligen. Och hon brydde sig
inte om att dölja det. Fläkte fram själens
nakna förtvivlan, ty hon var en människa,
som rivit alla bryggor bakom sig.
Och salen var proppfull med människor.

Tidningarnas redogörelser hade utlovat att
de sensationslystna skulle få sitt lystmäte.
"Som hon gråter, som hon gråter", slu¬

kade alla hungriga blickar, och de fukta¬
des vackert. «

Där stod en liten karl vid skranket. Hans
röst hackade fram svaren på domarens frå¬
gor. Och åklagaren nickade och förstod.
Och salsmänniskorna rankade på huvudena
och förstodo. Allt var ganska klart: fres¬
terskan Eva, den gamla odödliga, hade ya-
rit framme igen och vinkat med det röda
äpplet. Stackars Adam hade blott följt lun¬
ken, och nu stod han där med sin bitter¬
sura smak på tungan.
Men flickans gråt hade småningom stan¬

nat, och ett par ögon ljusnade genom flödet.
Ett par klara, ljusgrå ögon, som häpna öpp¬
nade sig mot mannen vid skranket. Men
som aldrig fångade den bortvändes blick.
En ung kropp spändes, en strupe svalde

gråten. En mänskosjäl fick hjälp på ovän¬
tat vis. Och när karlrösten under ljudlös

andakt hunnit till intimare detaljer, dela¬
des luftens tjocka som av ett bart huggan¬
de svärds gyllene blixt. En röst klang ge¬
nom rummet:

"Jag tar allt på mig."
Efter rättens överläggning föll domen

över den ensamma.

Där gick en flicka ut från domsalen med
förakt för sitt yrke, som skulle tvinga hen¬
ne att gå till tidningen och fabricera föda
för alla hungriga människohyenor, som ej
kunnat lämna sina burar.

Där kom en yngling med blockbladen
fladdrande i handen. Han såg ej ut, som
om han bannade sitt yrke. Snarare talade
blickens glans om en segerviss ande, fylld
av idéer och smarta uppslag.
Med den arbetsglades trygga, överlägsna

löje slog han kamratflickan på axeln och
talade:
"Nä du, det bär sig inte. Hur skulle det

gått för er kvinnor, om ni skulle dömt i
dag?"
"Ack pöbelyngling", tänkte pennskaftet.

"Ack du andens fattige. Inte skulle vi lyft
minsta sten från vår systers sköna offer¬
börda."

Högt sade hon blott:
"Vi skulle ha dömt lika, lika strängt."
Ty hjärtats spel skall ej tona för pro¬

fana.

Bladynglingen var redan långt borta, på
hans rygg såg hon, att ett smil lekte på
hans ansikte.
Men bland vaktmästarna på rådstun löp¬

te länge en dyrbar myt: att när fången
passerade domaren i korridoren, bockade
den gamle sig. Den gamle domaren bugade
djupt för fången. Anna Björkman.
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Arbetet ute i landet.
Bomhus F. K. P. R. har under vårtermi¬

nen liaft tre föreningssammanträden, alla
präglade av en synnerligen god stämning.
Ett beramat offentligt möte måste instäl¬
las på grund av smittkoppsfai*an. Förenin¬
gen har dock gått framåt, ty vid varje
möte har alltid några nya medlemmar kun¬
nat hälsas välkomna. Sedan V. U:s cirku¬
lär blivit genomgångna, har föreningens
enskilda angelägenheter dryftats. Bland an¬
nat har föreningen beslutat anskaffandet
av ett standar. Sekreteraren, fröken Bengts¬
son, har bidragit med' pianomusik, och två
gånger har den lilla dialogen Samma don
uppförts. — Vid sista sammanträdet i maj
blev folkskollärarinnan, fröken Karin Bo¬
man, som i 3 år varit föreningens ordföran¬
de, men nu flyttar till Stockholm, föremål
för en varm hyllning. Efter mötets slut
överraskades fröken Boman med att ett
festligt dukat kaffebord bars in. Tal höllos
och ett stort fång blommor i rösträttens
färger överlämnades till fröken Boman, som
i sin tur tackade för all den kärlek och väl¬
vilja från styrelse och medlemmar, som
gjort arbetet för rösträtten till en enda stor
glädje. Några av föreningens unga flickor
utförde sedan levande charader, vilkas lös¬
ning voro: "Tack". Sist utbringades ett le¬
ve för rösträtten. Föreningens sekreterare,
folkskollärarinnan fröken E. Bengtsson,
fyllde den 24 maj 50 år. Hon tillbringade
högtidsdagen hos släktingar i Värmland,
men då hon sent på kvällen annandag
pingst återkom, hyllades hon av F.' K. P.
R:s styrelse och några personliga vänner,
som anordnat supé i hennes hem, vilket var
festligt upplyst och blomstersmyckat. Då
fröken Bengtsson är en synnerligen lycklig
agitator, har hon gjort sig förtjänt av F.
K- P. R:s särskilda tacksamhet för den sto¬
ra mängd medlemmar, som på hennes upp¬
maning slutit sig till rörelsen.
Degerfors' F. K. P. R. hade tisdagen den

17 april ordinarie möte. Därvid förekom
bland annat redogörelse för länsförbundets
möte i Örebro sistlidne mars månad. Dess¬
utom beslöt föreningen att instämma i en
hemställan till k. m:t om tillägg till kungl.
kungörelsen av den 1 juni, varigenom kom¬
munerna skulle åläggas att före 1917 års ut¬
gång åstadkomma skydd åt ensamboende
lärarinnor, vid risk att statsanslag eljest
uteblir.

Lördagen den 19 maj hade Degerfors'
F. K. P. R. anordnat vårfest i Metodistkyr¬
kan. Hälsningstal hölls av fru Maria Pet¬
tersson. 1 ett lärorikt föredrag av pastor
G. Dahlquist över ämrfet Kristendomen och
kvinnofrågan, framvisades bl. a. att Kris¬
tus i motsats till gammaltestamentliga
åsikter ställde kvinnor och män jämsides.
Talaren ansåg, att kvinnans insats i det po¬
litiska livet skulle bidraga till att vårt folk
höjdes i sedligt avseende. En flickkör sjöng
några vackra vårsånger, även utfördes någ¬
ra musiknummer för fiol och orgel.
Ronneby F. K. P. R. hade den 19 april

en aftonunderhållning till förmån for för¬
eningen samt dess harnkoloni. Två pjäser
spelades, nämligen De fyra generationerna
av fru Hammar, Limhamn, samt Samma
don av fru Frigga Carlberg. Samtliga rol¬
ler utfördes förträffligt och bifallet var
livligt av den talrikt församlade publiken.
Även utfördes musik. Fru Tönning upp-
läste en dikt, Barmhärtighet, av okänd för¬
fattare, som slog mycket an.

Söderhamns F. K. P. R. hade den 11 maj
sitt årsmöte, då års- och revisionsberättel¬
serna upplästes, och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Därefter lämnade ordföran¬
den, fru Elin Pohlmann, en intressant och
upplysande översikt över rösträttsfrågans
läge i olika länder, och vilka framgångar
saken vunnit på sista tiden, mest genom
erfarenheter under krigsåren, då kvinnor¬
na i arbetet fått inträda i männens ställe
och visat, vartill kvinnokraften duger. Ta-
larinnan berörde ock det energiska arbete
L. K. P. R. bedriver i vårt land. Vidare er¬

inrades om rösträttsmotionerna i riksdagen
och andra motioner, som särskilt beröra
kvinnor. Efter föredragets slut upplästes

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.
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Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.
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Utställning: David
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ran. Biks t. Arvika 87,
Sthlm 4544.

Begär priskurant även A Kullageraxlar.

den resolution, som skulle fattas på det sto¬
ra rösträttsmötét den 13 maj, i vilken för¬
eningen beslöt telegrafiskt instämma. Till
sist erinrades om sommarmötet i Ronneby
och uppmanades till deltagande däri. Ef¬
ter mötet vidtog samkväm med landsmåls¬
historier och musik samt tesupé, vari även
ett flertal inbjudna gäster deltogo. Det ha¬
de varit meningen att vid detta möte upp¬
föra Frigga Carlbergs pjäs, Statsministerns
döttrar, och inövandet hade pågått sedan
hösten. Men övningarna hade avbrutits,
först av smittkoppsepidemien och senare
av sjukdomsfall bland de spelande, varför
uppförandet uppskjutits till hösten. — På
grund av smittkopporna inom länet har för¬
eningen även gått miste om de utlovade
Bergmanvösterbergska samhällskurserna.
Sköldinge F. K. P. R. hade den 17 maj an¬

ordnat opinionsmöte. Mötet öppnades av
ordföranden, fru Anna Möller, som i ett
kortare anförande berörde kvinnans ställ¬
ning i samhället, och varför hon i kam¬
pen för tillvaron behöver den hjälp, som
rösträtten skänker. Därefter höll pastor
Gunnar Vall från Vingåker ett intressant
och väckande föredrag över "Kristna syn¬
punkter på kvinnorörelsen", vari han påvi¬
sade att kvinnans inflytande i samfuhdsli-
vet skulle medföra en kärleksfullare och
barmhärtigare lösning av många samhälls¬
frågor samt ett bättre tillvaratagande av
de religiösa intressena. Kvinnan borde ha¬
va rösträtt icke i trots av att hon är kvin¬
na, utan därför att hon är kvinna. Mötet
bevistades av 150 personer, män och kvin¬
nor. Nya medlemmar ingingo i föreningen.
Östergötlands länsförbund av F. K. P. R.

hade på söndagen den 6 maj ordinarie sam¬
manträde i Linköping. 15 ombud från 9 för¬
eningar hade infunnit sig jämte en stor del
övriga intresserade från närliggande för¬
eningar. Nya stadgar antogos, och till ar¬
betsutskott utsågs fröken Ester Röhl, ord¬
förande, fru Signe Törnqvist, sekreterare,
fröken Elly Wijkmark, kassaförvaltare.
Till sist höll fröken Mathilda Widegren
från Stockholm ~ föredrag om Kvinnornas
uppgift just nu. Det med varm känsla
framburna föredraget gjorde djupt intryck
på de till omkring ett 50-tal församlade åhö¬
rarna.

Rösträttsflaggan i miniatyr,
det lilla vackra och prydliga märket, det
yttre kännetecknet på dem, som hyllade
kravet på kvinnorösträtten såldes på flera
offentliga platser i huvudstaden den dag
kvinnornas rösträttsfråga behandlades i
riksdagen. På läktarna bars det av de
flesta närvarande kvinnor, bland vilka
märktes statsrådinnan von Sydow och fru
Trygger, och nere i kamrarna lyste det lilla
färglagda märket på åtskilliga kammarle¬
damöters rockuppslag.

Får gift kvinna vara juryledamot?
Denna fråga har blivit aktuell, sedan hov¬

rätten återförvisat ett tryckfrihetsmål till
förnyad prövning, emedan såsom medlem
av juryn fungerat en gift kvinna, riksdags¬
man Fredrik Ströms fru. Hovrätten anser

att fru Ström, såsom stående under sin mans

målsmanskap, icke kan anses ha rätt att
tillhöra juryn, varemot rådhusrätten, som
först godkänt henne som jurymedlem, föl¬
jer en modernare och mindre formalistisk
uppfattning.

h

FREDRIKA-BREMER-FORBUNDEIS
KVINNLIGA HÖGRE YRKESSKOLA
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börjar hösten 1917 sin verksamhet med två kurser i beklädnadsyrket
Högre kursen, minst ettårig, avser att utbilda kvinnliga

och yrkesskolelärarinnor. En ateljé, där yrkesträning för inträde i den
kursen kan förvärvas, står i samband med skolan.

Lägre kursen, tvåårig, avsedd för kvinnlig ungdom med högre allm®
bildning meddelar grundläggande yrkesundervisning i klänningsömnad,
sömnad och linnesömnad.

Anmälan till kurserna före 15 juli till FredriJca-Bremer-Förbundeh ^
Klarabergsgatan 48, Stockholm C, där prospekt erhållas och förfrågningar be
svaras.

O®

örnås Sommar- och
Vintersanatori um

högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmens järnväg. Utager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation
skön Trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rikligtTSPersoner, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej.

Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt <xkuxvi ciiovi • ociiuwijjai xxxx iun.(U o X xxcfcxxxxo ucxvx vcix -vj.x x,x cti 111 6,, vjuivwuig, nuspoäl vTUttllßS t ]
begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas, af INEZ CARLSTRÖM. Postadress Mahult, Ryaberg. Ttii) fl, AR'
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Örnås», Halmstad.
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utmärka sig alltid för
Kvah- lätt gång, hållbarhet
märke, och stor hastighet.

Svenskt fabrikat.
Förmånliga a/betalningsvillkor. ^
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Där kvinnor och män äro likställda
inför lagen.

Norska lagtinget behandlade för nå¬
gon tid sedan odelstingets förslag om
pensionsåldern för i staten anställda
tjänstemän. Åldersgränsen var satt
till 70 år för män och 65 år för kvin¬
nor. Förslaget blev utsatt för en gan¬
ska skarp kritik. En talare, Geelmuy-
den, fann åldersgränsen alltför hqg
även för män, och därför ville han
inte av teoretiska skäl gå med på att
höja åldersgränsen för kvinnor, ehuru
han, under sin långa verksamhet i sko¬
lans tjänst, aldrig märkt att de kvinn¬
liga lärarna voro mindre uthålliga än
de manliga. Flera talare uttalade sig
för samma åldersgräns för män och
kvinnor, 70 år, men till slut enades man
om ett sammanjämkningsförslag och
fastställde åldersgränsen för såväl män
som kvinnor till 65 år.

Lika lön för lika arbete.

Vid ett bygge i Hälsingfors utbröt
nyligen strejk bland arbetarna för en
idé, som hitintills icke kunnat påräk¬
na arbetsnedläggelse, nämligen lika
lön för kvinnor som för män. Det var
tegelbärerskor saken gällde. Det skall
vara i ett land, där kvinnorna ha röst¬
rätt, som en dylik solidaritet gör sig
gällande.

Kvinnlig talare i tyska riksdagen.
Att advokten Eva Andén i barnalags-

frågan framförde kvinnornas synpunkter
i ett anförande i Andra kammaren var i
och för sig ett märkligt fenomen, men än¬
nu märkligare synes det vara att även
tyska riksdagen hunnit så långt, att den
lånar sitt öra åt en kvinna. Detta har
emellertid nyligen ägt rum, då d:r Else Lü¬
ders, under en debatt rörande de kvinn¬
liga arbetarnas löneförhållanden, inbjöds
att tala till Tysklands riksförsamling.
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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.

LÅRG. STOCKHOLM, 1 JULI 1917. N:r 13—14.

Reflexer.
Sösträttekvinnorna i landet äro efter

behandling i riksdagen icke
a om sin harm och sin indig-
Vänsterprässen ger en trogen
ng ar den stämning, som he¬
dern, vilka skulle hälsat kvin¬

nas inträde i det politiska livet med
tiäje och som nu, genom ett envist
i ofruktbart motstånd från det parti,
tycks ha satt sig före att stjälpa

nja reformkrav, ser frågan fördröjd
jiterligare minst två treårsperioder,
wnsam för de olika vänsterorganen
tockså protesten mot de ohållbara ar-

i som högern drivit fram, utan
avsikt än att förhindra en dem
glig väljarskara att komma fram

I valurnorna. Ty det motstånd, som
^ byggde på en helt motsatt åskåd-

måste nu, efter herrar Kjelléns
'I Tryggers frontförändring, anses
'i!5 brutet. Från flera håll påvisas

den benhårda konservatismen i
motstånd, som man principiellt

lägger, men som dock bildar en

^Pakt mur, hopkittad av partifana-
I °ch reaktion.
Själva verket känner högern att
®ställning är ohållbar, men sålänge
%er en tumsbredd mark att stå
V^1 förhala tiden. Demokra-

Principer susa som mäktiga
genom tiden, och när hela

Jhavet är i rörelse, göra vågbry-
ingen nytta. Hr Kjellén förut-
ntt motståndet endast skulle

klyftan mellan samhällsklasser-

ku ^ro^esso]* Hjärne skriver i Nya
på tal om demokra-

s framgång de märkliga or-
han är övertygad om "neder-
onndviklighet i längden". Hr

anaktäriserar i Social-Demo-
ns ståndpunkt som ett nej,

luflj. or^ere(ler det ja, som måste
®lstån I°+ anser en förändring i
ifatt ,e f ?Sy^e alldeles otvetydigtTidnJ raga om kvinnorösträtten.
! Ivar^v ^ya ^orrlan(l dissekerar
!®i och 11 e<nnerStrÖm högerns argu-
!itsoinb i ras ohållharhet. Så
Plagen hÖffern röstade för värn-
^ßorna' t°T Va^ skulle tvinga

bögp» v- • ran hemmen, men sam-
„ji." °Jer ett skri av fasa vid
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Få någon stor förändring i människornas angelägen¬
heter förestår, komma deras åsikter att anpassa sig där¬
efter; den allmänna opinionen och den allmänna stäm¬
ningen komma att gå i den riktningen. Varje fraktan,
varje förhoppning kommer att främja den, och sedan
komma der som motsätta sig denna mäktiga strömning,
att synas motsätta sig "Försynens skickelser snarare än
blotta människopåfund. Fe förefalla icke längre bestämda
och karaktärsfasta, utan envisa och förstockade.

Fdmund (Burke.

tanken på att kvinnorna frivilligt och
vid sällsynta valtillfällen skulle lämna
hemmet på några timmar för att lägga
en röstsedel i en valurna.
Med Stockholms-Tidningen förstår

man också att om nyorienteringsvin¬
den i världen håller i sig, kommer hö¬
gern jämförelsevis lätt att ge upp sitt
motstånd, men går utvecklingen i an¬
nan riktning, befästes och skärpes mot¬
ståndet. Ser högern att den alltjämt in¬
tar en fast position, komma inga be¬
vis, intet inflytande och inga utrednin¬
gar att inverka det allra minsta på ett
beslut, som uteslutande dikteras av

hänsyn till det egna partiet. Men kun¬
de kvinnorna statistiskt bevisa att hö¬
gern vunne på köpet, då kunde kon¬
traktet uppsättas med detsamma.
Men genom högerledarnas officiella

förklaring att deras principiella mot¬
stånd mot kvinnorösträtten är brutet,
kan man i de organ, som spegla par¬
tiets tankar och åskådningar skönja
nya tonfall och konstatera bortelimi-
nerandet av de hånfulla orden och den
Bon Soirska jargongen. Man vill inte
sträcka vapen helt och hållet, men man
måste erkänna att kvinnan i det poli¬
tiska livet är en företeelse som måste
tas på allvar. Nya Dagligt Allehanda
förutspår reformen en ny och annan
behandling, då riksdagen ånyo samlas
efter förrättade omval till Andra kam¬
maren och antyder de kommande rikt¬
linjerna efter hrr von Bahrs och Tryg¬
gers framtidsprogram: högre ålders¬
gräns för kvinnan och ett principiellt
omfattande av idén samt betecknar hr
Kjelléns anförande som ett politiskt
testamente.
Lunds Dagblad, som alltjämt hävdar

sin självständiga ställning i prässen,
är mera klarsynt än sina kolleger, när
den konstaterar, att Första kammaren
av sitt nej i år inte kommer att skörda
någon annan vinst än» ett ökat mot¬
stånd mot partiet vid höstvalen och en

komplicering av själva reformfrågan
vid kommande riksdagar.
Högern intar i viss mån en annan

position än fordom, men intet kan vara

farligare, som hr Branting uttryckte
det, "än att inbilla sig att sådana er¬
kännanden ge den minsta garanti för
att nu skola reformerna komma som

brevet på posten. Nej, kraften, som

skall föra en stor sak fram, kan aldrig
ligga hos en vikande motståndare, än
mindre när han ännu blott viker i teo¬

rin, men i röstsiffrorna voterar ner
reformkravet lika obesvärat som förut.
Kraften måste ligga i fortsatt, uthål¬
ligt och stigande tryck från dem som

vilja reformen, därför att den skall
skänka dem medlen att skapa mera rätt
och mera lycka i samhället."

Lagstiftningen angående barn
utom äktenskap.

Riksdagen har antagit det av lag¬
utskottet framlagda sammanjämk¬
ningsförslaget i denna fråga, och där¬
igenom i principfrågorna rörande
utomäktenskapligt barns arvsrätt efter
fader och fädernefränder, fastställan¬
de av faderskap samt rätt till namn
följt de av Lagberedningen givna i
den Kungl. propositionen upptagna
riktlinjerna. De särskilt från kvinno¬
håll framförda önskemålen om ut¬
sträckande av arvsrätten även efter
fadern och hans släkt samt rätt till
faderns namn hava icke kommit att be¬
aktas lika litet som kravet på en mera
tillfredsställande faderskapsutredning.

England och kvinnoröst¬
rätten.

Den 22 och 23 maj debatterades i
underhuset i andra läsningen den s.
k. lagen om folkets representation,
varvid det för första gången i par¬
lamentets historia togs i - allvarligt
övervägande huruvida hela folket,
kvinnor såväl som män, skulle bli
representerat i detsamma.
Sir George Cave, som från rege¬

ringshåll inledde debatten, började
med att framhålla att den nya lagen
skulle ge rösträtt åt ytterligare 2 mill.
män, alltså sammanlagt 10 mill. och
6 mill. kvinnor, av vilka senare 5 mill.
skulle erhålla rösträtt i egenskap av
hustrur till kommunalt röstberätti¬
gade män. Då Englands hela befolk¬
ning uppgick till 431I» mill., borde det
icke förefalla orimligt att något mer
än V3 därav erhölle rösträtt. Starkt
framhölls också det för oss neutrala
kvinnor mycket litet tilltalande argu¬
mentet att kvinnorna gjort sig för¬
tjänta av inflytande på landets öden,
då de givit ett så storartat svar på
uppfordran att bidraga till att hålla
kriget i gång.
Till förmån för kvinnorösträtten

uppträdde vidare en lång rad talare.
Mr Herbert Samuel hävdade att intet
rösträttsförslag kunde antas, som icke
upptog rösträtt för kvinnor likaväl
som för soldater och sjömän. Mr Dic-
kinson, en av kvinnorösträttens var¬
maste anhängare, uttryckte sin tack¬
samhet mot regeringen, som i försla¬
get även upptagit kvinnorna, och sin
förhoppning att underhuset nu skulle
göra ett slut på "en skriande orätt¬
visa, nämligen att kvinnorna fullstän¬
digt saknat politisk rösträtt". Den
konservative sir Henry Cavendish-
Bentinck framhöll att det i landets hela
historia aldrig varit viktigare att re¬
geringen kunnat stödja sig på hela fol¬
kets förtroende. För sin del ansåg han
kvinnornas rösträttskrav berättigat ej
blott på grund av deras arbete under
kriget, utan genom deras sociala och
religiösa insatser.
Motståndarna hade denna gång inga

vägande argument att komma med
utan hade till sist beslutat att för att
störta förslaget hålla sig till påståen¬
det att det var otillräckligt sörjt för
sjömäns och soldaters rösträtt. Hr
Dahl i vår Första kammare ägde här
en föregångare i överste Archer-Shee
och mr Burdett-Coutts, vilka förklara¬
de att de genom att fråga kvinnorna
i sin valkrets kommit till den åsikten
att majoriteten av kvinnorna icke ön¬
skade rösträtt. Ett motstycke till hr
Kjellén finna vi i sir Henry Craik,
som visserligen förklarade sig vara
anti, men lovade att om underhuset
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och landet vore gynnsamt stämda mot
kvinnorösträtten, skulle han anse det
som sin plikt att ej längre kämpa där¬
emot.
Debattens mest dramatiska ögonblick

kom, när den kände motståndaren, mr
Arnold Ward, reste sig för att uttryc¬
ka sitt absoluta och oböjliga avstånds¬
tagande från ett rösträttsförslag, som
även upptog kvinnorna. Med veder¬
börlig högtidlighet läste han upp en
resolution, som samma dag antagits
av Föreningen mot kvinnans rösträtt,
vari föreslogs att i händelse kvinno¬
rösträtten gick igenom i parlamentet,
den ej skulle bli lag, förrän den under¬
kastats folkomröstning. Skulle kvin¬
norösträtten en gång' bli verklighet,
skulle förskräckliga händelser tima i
landet, ty misstänksamhet och ånger-
köpthet måste följa i de röstande kvin¬
nornas spår, och närhelst någon impo¬
pulär åtgärd företogs, skulle den kun¬
na ledas tillhaka till de kvinnliga väl¬
jarnas inflytande.
Å regeringens vägnar talade till sist

mr Walter Long, som förklarade, att
man ej ämnade taga någon hänsyn
till förslaget om folkomröstning och
uppmanade underhusets medlemmar
att påskynda avgörandet av denna frå¬
ga, så att regeringen med all erforder¬
lig styrka skulle kunna möta komman¬
de svårigheter.
Vid voteringen segrade regeringsför¬

slaget med överväldigande majoritet:
329 röster avgåvos för och endast 40
mot.
Ett senare telegram meddelar att

förslaget nu segrat även i tredje läs¬
ningen med en majoritet av 385 röster
mot 55. Denna gång hade motstån¬
darna sökt bringa förslaget på fall ge¬
nom ett tilläggsförslag, som ville stry¬
ka bestämmelsen om en åldersgräns av
30 år för kvinnorna, vilket förslag
emellertid avvisades med 291 röster
mot 25. E. Brn.

Envädjan till riksdagen frånÖrebro.
Ett 50-tal borgare i Örebro, köpmän,

hankmän, läroverkslärare o. s. v., hade
före rösträttsdehatten tillställt riksda¬
gens ledamöter en petition med väd¬
jan om bifall till kravet på rösträtt
för kvinnor. Petitionen hade samma

lydelse som den förut offentliggjorda
Stockholmspetitionen.

Sveriges första kvinnliga ingeniör,
fröken Vera Sandberg, utexaminerades för
någon tid sedan från Chalmers institut i
Göteborg.

Fernqvists Kappaffär
Drottninggatan

fboP n. b. och 1 tr. upp

Stort lager av in> o. utländska nyheter
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sessa J
De svenska kvinnornas femte allmänna rösträttsmöte

i Ronneby den 11 och 12 Augusti 1917.

Program:

Lördagen den 11 augusti kl. 11 f. m.
halvenskilt möte i Fridshemmets lokal.
1. Sång.
2. Standarinvigning.
3. Välkomsttal av ordföranden i Ble¬
kinge länsförbund av L. K. P. R., fru
Augusta Tönning.

4. Diskussion: Vad situationen kräver.
Inledare doktor Karolina Wider-
ström.

Eftermiddagen.
1. Föredrag av redaktör G. H. von

Koch. Ämne: Fattigvårdslagstift¬
ning.

2. Kl. 3.30 e. m. beses Ronneby kyrka.
3. Kl. 5 e. m. middag å Stadshotellet.

Offentligt möte i Folkets park kl. 7.
1. Välkomsthälsning av fröken Sigrid

Kruse.
2. Föredrag av fröken Fredrikke

Mörck, Norge. Ämne: Kvinderne i
jurydomstolerne i Norge.

3. Föredrag av kyrkoherde Aug. Bruhn.
Ämne: Vad är nu att göra?

4. Föredrag av fru Anna Wicksell:
Ämne: Där rösträtten segrar.

Söndagen den 12 augusti.
1. Kl. 9.30 f. m. Utfärd till Solvik, fru

Augusta Tönnings rösträttshem. Kl.
11 f. m. Välkomsttal av värdinnan,
"Gröna ängens hemlighet".

2. Föredrag av fru Ellen Hagen.
Ämne: Kvinnorna och freden.
(I händelse av dåligt väder anordnas
mötet i Folkets hus i Ronneby.)

3. Kl. 3 e. m. Enkel middag i Folkets
hus.

Dessutom komma eventuellt repre¬
sentanter för Moderata kvinnors
rösträttsförening samt för de social¬
demokratiska kvinnorna att tala.

5. Avskedssamkväm å Ronneby Brunns¬
hotell.

Mötesdeltagarna böra anmäla sig
före den 20 juli. Mötesavgiften 2 kr.
Matbröd, socker, kniv, gaffel och sked

torde medtagas under söndagen. Mö¬
tesbyrån öppnas fredagen den 10 augu¬
sti kl. 2 e. m. å Stadshotellet, nedra bot¬
ten. Deltagarnas post adresseras till
Mötesbyrån, där varje deltagare har
att anmäla sig vid ankomsten för er¬
hållande av upplysningar om rum m.
m. Rum finnas från 3,50 till 2 kr., ett
begränsat antal mötesdeltagare kunna
erhålla fria rum.

Kl. 5 e. m.

Offentligt möte i Folkets park.
1. Välkomsthälsning av fru Lisa Ve¬

länder.
2. Föredrag av fru Gerda Hellberg.
3. Föredrag av fröken Helene Berg,

Danmark. Ämne: Samfundenes
Genrejsning efter Krigen og Kvin-
dernes Part deri.

4. Föredrag av d:r Gulli Petrini. Äm¬
ne: Kvinnorösträtten och den sven¬
ska riksdagen.

Den 13 augusti kommer ett enskilt
sammanträde att äga rum, varvid fru
Anna Wicksell inleder diskussionen
om: 1) Riktlinjerna för vinterns ar¬
bete och 2) Landsföreningens ekonomi.
Särskilt sammanträde kommer även

att anordnas för de deltagare, som till¬
höra L. K. P. R: s kommunal styrelse¬
grupp, varvid frågan om Kommuner¬
na och livsmedelsfrågan kommer att
upptagas till diskussion.
För de deltagare, som ha tid därtill

och önska att under uppehållet i Ble¬
kinge även hese Karlskrona, kan av¬
resa ske från Ronneby kl. 11 f. m.
I Karlskrona heses Kronovarvet och

staden, varefter gemensam middag
intages. Därefter anordnas utfärd till
det natursköna Wämö och kan hem¬
resan företagas med tåg från Karlskro¬
na kl. 8.15 e. m. Kostnaderna för hela
utfärden inklusive resa, middag, resa
till Vämö och kaffe med bröd blir om¬

kring 7 kr.
Medlemmar av F. K. P. R. i Karls¬

krona taga mot vid tåget och tjänst¬
göra som ciceroner.
Anmälan till Karlskronafärden hör

ske samtidigt med anmälan till som¬
marmötet under adress Rösträttsmötet,
Ronneby.
Ronneby den 23 juni 1917.

Augusta Tönning,
ordförande i Blekinge länsförbund.

Partiernas valprogram.
Av de olika politiska partiernas val¬

program äro högerns och de frisinna¬
des nu offentliggjorda. Högern läm¬
nar frågan om kvinnans politiska röst¬
rätt öppen. Där sägs ej ett ord varken
för eller emot. I Frisinnade landsför¬
eningens program framhålles att sven¬
ska folkets fulla självstyrelse är för¬
sta villkoret för ett demokratiskt fram¬
stegsarbete. Införandet av den lika
kommunala rösträtten för alla medbor¬
gare, som betala skatt till kommun, är
över huvud ett ur demokratisk syn¬
punkt oavvisligt krav och framför allt
just nu en samlingssignal för alla, som
hava frisinnad åskådning. Övriga
brännande konstitutionella spörsmål
äro införandet av kvinnans rösträtt
samt utskylds- och fattigvårdsstrec¬
kens omläggning. Riksdagens grund-
lagsenliga rättigheter måste ovillkor¬

ligen upprätthållas och ett parlamen¬
tariskt styrelsesätt genomföras. Öppen
omröstning bör införas i riksdagen.
Bland de stora folkkraven nämnes

vidare: Folklig självstyrelse; lika kom¬
munal rösträtt; politisk rösträtt och
valbarhet för kvinnor.
Innehållet i det socialdemokratiska

programmet har ännu inte kommit till
vår kännedom, men där har kvinno¬
rösträtten sin givna plats.

Civila värnpliktslagen fallen.
Lagutskottets sammanjämkningsförslag rö¬
rande den civila värnpliktslagen, som även
avsåg kvinnor, behandlades av Andra kam¬
maren onsdagen den 13 juni, men föll med
104 röster mot 72. Första kammarens beslut
att återremittera sammanjämkningsförsla¬
get till lagutskottet avslogs därefter i Andra
kammaren med 100 röster mot 76.
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Edwin Österberg,
In Memoriam.

Läsare av Rösträtt för
vetat om Edwin Österberg
ligen i hans egenskap av fru Martij

Wbamii
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Bergman-Österbergs make. Nu
följt sin maka i döden, är det'skällpåminna om, att han också varmänniska för sig själv, som på ^område gjort insatser av
värde.
Han var skolman all sin tid

mycket intresserad sådan; ursprunali.
gen var han klassisk filolog, tog itorsgraden i grekiska 1886,
giftermål med Martina Be:
honom över till England ock ledde"!
nom till studier i modern engelska,ka sedan kompletterades genom'
dier i Tyskland. På 90-talet
lektor i engelska, och det är
sakligen som undervisare i
språk han gjort den svenska
dagogiken beståndande tjänster "HaaL
var anställd som adjunkt ock lektor, Aförst vid Nya elementarskolan i Stoet-F vår
holm, var sedan några år rektor...
Trelleborgs samskola och slutligen lei"
tor vid Högre realläroverket i
holm, därifrån han tog avsked lffiJUPPt
Strax efter for han över till
till sin. hustru; sedan länge
planerat för en fortsatt samvaro
resor och vetenskapligt arbete;
hindrade resorna, och döden
redan samma sommar slut på det
liv de båda hade glatt sig åt under téf!a
sitt verksamma liv.
Rektor Österberg var icke blott ti j

utmärkt språkpedagog, kan var också
en utmärkt karaktär. Han delade sis ,

hustrus intresse för kvinnofrågor, ta ^
hade en utpräglad känsla för rättvisa
och en pålitlig frisinnad livsåskåd¬
ning, som aldrig svek och aldrig
nekade sig. Och han var den mest tro¬
fasta vän och kamrat en människa
kunde ha. Därför saknas han av all
som stodo honom nära.
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Skydd för ensamboende
lärarinnor.

fe vid

Ny skrivelse till Kungl. Maß- ;

Den skrivelse om skydd för ensam¬
boende lärarinnor, som Fredrika-lw
mer-Förbundet, Förbundet av Sveriges
Kristliga föreningar av Unga kvinnor,
Soc.-Dem. kvinnornas centralstyrelse,
Föreningen frisinnade kvinnor, Laa j
föreningen för kvinnans politiska ros
rätt, Föreningen Vita Bandet, Föremn
gen vaksamhet, Svenska kvinnor®
nationalförbund och Moderata k^n
förbundet den 30 december klo
ställde Kungl. Maj:t, föranledde han
föreningens för kvinnans politiska r -
rätt centralstyrelse att uppmana ^
kalavdelningarna av F. K.
genom möten och resolutioner
ma i opinionsyttringen. ^ 8?
platser inom landet ha pa —Lxiiits,
ovanstående föreningar möten
och med anledning av de uar gj
uttalandena kommer i dagam
skrivelse, undertecknad av ^
kvinnoföreningar, att qverk"
justitiedepartementet. Skrive
följande lydelse:
Den 30 december 1916 överläunderteck-

till Eders Kungl. Maj:t av un^1/J.AA xiuuAu -"-CT
^ - tindfin10

nade kvinnoföreningar en ^ fgr
skrivelse med begäran om v-
ensamt boende lärarinnor och

boencie lararn^ ^ ,s tlii
förslag i detta sy
ändringar i folksv ...U.-'till

hållande
en clel ändringar - -- ht-uaggu»
dels till vissa ändringar °f.. Ringar,
nu gällande lagar och ^ '
närmast avseende bestänn
strafflagen. vj]ken VI
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Irgrjte Kemiska Tvätt- & Färgeri fl. B.
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.jer som genom åtskilliga än-
av folkskolestadgan åtgärder
i riktning mot de önskemål,

vår ovannämnda skrivelse ut-

Eders Kungl. Maj:ts nådiga
lelfrövmng lära dock icke ännu ha kun-
15« i upptagas de förslag, som av oss

om vissa ändringar och tillägg
strafflag och av vilka ett

biträdde folkskoleöverstyrel-
nnderdåniga anhållan den 24
1916 rörande skolråds bemyndi-

de att i vissa fall beivra mot lära-
(lärare) begånget hemfridsbrott.

Emellertid ha nu å 83 olika orter i
möten, anordnade av lokal¬
av Föreningen för kvin-

politiska rösträtt, Vita Bandet,
fcliga Föreningen av Unga Kvin-
Sveriges Folkskollärarinneför-
Fredrika-Bremer-Förbundet, Mo-

bta Kvinnoförbundet samt Social-
faokratiska kvinnoklubhar gjorts ut-

innehållande instämmanden
dec. 1916 till Eders Kungl.

fö gjorda framställningen.
Ii äro visserligen fullt medvetna
att ändringar eller tillägg till

. förutsätta av Eders Kungl.
fö vidtagna ingående undersöknin-

utredningar. Men vi kunna
"«icke annat än vidhålla vår över-

att de av oss föreslagna och
i bestämmelserna, ifall de ge-

»rdes, skulle lyckligt komplettera
vidtagna skyddsåtgärderna

ensamt boende lärarinnor samt
provt stödja folkskoleinspektörer-
framställningar till kommuner och
i'v s®r' Y* våga därför hoppas"instämmanden i våra yrkanden,
fi gjorts av tusentals kvinnor"em landet och som vi här till¬
oss bifoga skola inför Eders

n S:t . ubgöra ett vittnesbörd
i« • friges kvinnor djupt kän-
fvandigheten av ingripande åt¬

al de ensamma lärarinnornas
n.i ^ uttalanden vilja därjämte
y..s ^ungl. Maj:t framföra de
Han 1v®nnornas enträgna an-Sd ",,Eders.K™gl Maj:t vid en
jui . r möjligen redan pågåen-

uig i och för eventuella lag-
'inskpm^i1' V^e i betraktande

'WrÄVamlaS8611 " ^

Riksdagsdebatten sedd med pressens ögon.
Vänster:

-Aftontidningen:
Hur än förhållandena komma att utveck¬

la sig rörande frågan om den kvinnliga
rösträtten, så hava kvinnorna anledning att
inregistrera lördagen den 9 juni 1917 såsom
ett av sina mest betydelsefulla data. Den
dagen måste nämligen, fastän den icke gav
något omedelbart resultat, anses vara den
kvinnliga medborgarrättens genombrotts¬
dag, då portarna till ett mera allmänt sam¬

hälleligt medinflytande öppnades på glänt
så att kvinnorna åtminstone icke längre
behöva gå såsom de där intet hopp hava.
Efter den stunden är intet konsekvent och
homogent högermotstånd mot kvinnornas
rösträttskrav möjligt.

Bärgslags Bladet:
Från debatterna i riksdagen om den

kvinnliga rösträtten mottog man allmänt
det intrycket, att reformens motståndare
kämpa en förtvivlad kamp och äro med¬
vetna om att de så göra.
Intet av de för ett sådant läge utmärkan¬

de symptomen fattades, varken förvirrin¬
gen — yttrande sig i den mest inbördes
motsägelserika argumentering, som väl nå¬
gonsin förebragts för ett gemensamt beslut
— eller i den desperata omdömeslöshet, som
fann alla skäl lika goda, blott de — låt
vara genom de mest halsbrytande logiska
kullerbyttor — kunde leda fram till den på
förhand fixerade slutsatsen: alltså ingen¬
ting, åtminstone denna gång!
Gävle Dagblad:
Hur ledsam utgången av riksdagsdebat¬

ten om politisk rösträtt för kvinnor än må
vara för reformens anhängare, kunna dessa
dock hämta en stor tröst ur motståndarnes
anföranden. Däri ådagalades visserligen allt
fortfarande en hopplös oförmåga att fatta
frågans djupare innebörd, men förråddes
samtidigt, att högern numera icke anser det
möjligt att definitivt förhindra reformens
genomförande. Allt vad de konservative nu

hoppades och åsyftade var att fördröja den
över ännu en riksdagsperiod.
Men en fiende, som modstulen känner och

erkänner, att han inom kort kommer att bli
grundligt slagen är redan besegrad, även
om segerns frukter kunna inbärgas först
efter någon tid. Reformvännerna ha därför
all anledning att gå till den sista, avgöran¬
de kraftmätningen med de bästa förhopp¬
ningar.

Göteborgs Handelstidning:
Sällan torde någon förändring i gällande

lag ha föreslagits, som icke mötts av be-

Un upprättelse.
DEN KINESISKA MUREN. Dahl¬

berg & Co:s förlag. 272 sid. Pris
kr. 4: 25.

"Hon lät sig icke nedslås. De orden
böra en gång lysa över Rosika Schwim¬
mers grav."
Detta Poul Bjerres uttalande ger i

all sin enkelhet förklaringen på den
genialiska, handlingskraftiga och ut¬
präglade personlighet man i Rosika
Schwimmer lärt älska och beundra.
Stridens vågor ha alltid gått höga om¬
kring henne, därför att hon själv åldrig-
ville veta av halvhet eller ljumhet, och
därför att orättfärdighetens och lög¬
nens pilar alltid riktats mot det mål
vilket de träffa säkrast, ett av kärlek
och medlidande genomglödgat män¬
niskohjärta.
Kunde vi inte på förhand förutspått

hennes öde, varje pionjärs och san¬
ningssägares öde, som den blinda hopen
stenar, vars tro släcks som en eldslåga
i sanden och vars ord bli till en ropan¬
des röst i öknen. Har icke människors
hat och ondska alltid väckts mot dem,
som vågat att slunga dem sanningen i
ansiktet?
Tio år arbetade Rosika Schwimmer

oförtröttat och energiskt för kvinnor¬
nas rätt. Med sin glödande vältalighet
övervann hon motstånd och likgiltig¬
het, och för allt vad hon i kvinnosaken
uträttade, är hon förtjänt av vårt var-

tänkligheter av någon art från deras sida,
som trott sig i bestående föreskrifter äga
skydd för några sina särintressen, eller från
deras, som gripas av räddhåga inför varje
rubbning av det beståendes alltid som trygg
ansedda grund.
Ju vidare innebörd den föreslagna än¬

dringen har, desto större blir det motstånd,
som rent instinktmässigt reses däremot,
även om några särintressen i egentlig me¬

ning icke beröras därav. Det visa de hin¬
der, som lagts i vägen för kvinnornas röst¬
rätt. Denna hotar icke några klassförmåner,
vare sig ekonomiska eller samhälleliga.
Den kommer efter all mänsklig beräkning
icke att gynna något politiskt parti på de
andras bekostnad. Men det är en verkligt
stor fråga, en av de vidast räckande i den
inre politiken, och därför har också mot¬
ståndet mot den varit svårt att bryta.

Jönköpings Läns Tidning:
Hr Clason förklarade, att han icke trodde

den politiska rösträtten vara en hj ärtesak
för kvinnorna. Enligt vår uppfattning är
detta en underordnad fråga och i politik
brukar icke hjärtat vara utslagsgivande.
Det är också mäktigare faktorer än känslo¬
tänkandet som skapa en sådan frågas livs¬
möjligheter. Men det svar, som kvinnorna
böra lämna hr Clason och liktänkande är,
en vädjan till den kvinnliga ambitionen.
Frågan är fallen, men den har dock fallit

framåt. Ordet kan synas slitet, men det är
sant.

Nya Norrland:
Omedelbart innan debatten om kvinno¬

rösträtten började, hade Andra kammaren
behandlat lagen om civil värnplikt. I denna
hade högerns egen regering föreslagit, att
även kvinnorna mellan 15 och 60 år skulle
inbegripas. Så gott som hela högern rösta¬
de utan tvekan för att lagen skulle omfatta
kvinnor likaväl som män. Då opponerade
sig icke högerns varma känsla för kvinnor¬
nas bevarande åt hemmen. Då klandrades
icke med ett ord det oriktiga i att dra kvin¬
norna bort från hemmen. Högern har in¬
genting emot att kvinnorna med våld tvin¬
gas under längre tid ut i arbete på långt av¬
stånd från hemmen. Men samma höger hö¬
jer ett skri av fasa vid den tanken att kvin¬
norna frivilligt skulle vid sällsynta valtill¬
fällen lämna hemmet på några timmar för
att lägga en röstsedel i en valurna. Det po¬
litiska hyckleriet mister icke sin hemorts¬
rätt i landet, så länge dylikt gyckelspel
från högern är möjligt.

RiSis 25 5O AUm. 62 96
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Social-Demokraten:
På sådana erkännanden att motståndet

mot en rättfärdig sak, som har tidens hela
kraft med sig, icke längre kan vidhållas, är
det man kan avläsa som på en barometer
hur tidstrycket verkar. När hr Trygger nu
deklarerar, med hänvisning till tidigare ut¬
flykter åt samma håll, att ur statsnyttans
synpunkt kvinnorösträtten kan väl motive¬
ras, när hr v. Bahr finner frågan nu ej
längre kunna undanskjutas, och — sist, men
ej minst — när en högerungdomens lärare
i hr Kjelléns ställning öppet förklarar: jag
nedlägger mitt principiella motstånd mot
kvinnorösträtten inför livsnödvändighetens
krav, liksom jag förr en gång av samma
skäl gick med på den allmänna rösträtten
— då har något inträffat, något som visser¬
ligen icke kan avläsas i de 66 nej mot 43 ja,
med vilka även ett blygsamt återremissyr-
kande fälldes, men som trots detta lika fullt
visar att vi kommit en vändpunkt nära, att
här förnimmas fläktar av vindar, som skola
sopa bort dessa frågor ur stillaståendets
kvalm.

Stockholms-Tidningen:
Så är frågan åter fallen. Har den fal¬

lit framåt eller har den förolyckats grund¬
ligare än förut? Spörsmålet är ej lätt att
besvara. I den mån frågans öde fortfaran¬
de skall bero av högerpartiets medverkan
blir det tydligen på konjunkturen det kom¬
mer an. Håller nyorienteringsvinden i värl¬
den och i vårt land i sig, kommer högern
nog jämförelsevis lätt att ge upp sitt mot¬
stånd på denna punkt. Går utvecklingen i
någon mån i annan riktning, befästes och
skarpes motståndet. Partiet har såsom så¬
dant ingenting lovat, egentligen icke dekla¬
rerat för någonting annat än utredning och
åter utredning, men det har, såsom ovan

framhållits, till och med visat den försik¬
tigheten att icke ens begära någon utred¬
ning. Det har händerna så skönt fria, att
det även i fortsättningen kan taga eller
skjuta ifrån sig allteftersom det passar. Om
denna position är så alldeles lycklig med
hänsyn till den "rikets nöd", varom hr
Kjellén talade, är en annan sak. Ty hän¬
derna äro ej blott fria — de äro tomma.
Verdandisten:
Riksdagen behandlade i lördags under

långvariga debatter kvinnorösträttsfrågan

måste tack, men den största insatsen
hon gjorde var dock att hon reste sig
mot en värld, som förblindad och galen
styrde mot sin egen undergång, att hon
kastade sig i den mäktige juggernau-
tens väg och offrade sig själv för att
hejda dess framfart.
Rosika Schwimmer ägde den brin¬

nande entusiasmen, handlingskraften
och offervilligheten. Där andra sågo
till vänster och höger, där såg hon en¬
dast rätt fram, där andra tvekade,
handlade hon intuitivt, ledd av sitt
medlidande och sin rättskänsla, och när
en värld omkring henne föll i spillror
och oskyldigt blod flöt i strömmar, då
handlade hon som den människa, vil¬
ken blint kastar sig i vattnet för att
rädda en drunknande, utan att reflek¬
tera över sättet eller medlen. Reflexio¬
ner, utläggningar och doktriner fanns
det övernog av. Vad mänskligheten
fordrade var handling och Rosika
Schwimmer stod beredd. På fredskon¬
gressen i Haag är hon dess enande bin¬
demedel och sammanhållande kraft,
hon deltar i "de törnekrönta kvinnor¬
nas färd till Europas krönta huvuden",
hon är den drivande kraften i Inter¬
nationella kvinnokommittén för var¬

aktig fred, och slutligen är hennes
namn förbundet med Fordexpeditio¬
nen, dömt att med dess misslyckande
slockna som en meteor.
Det blev så underligt tyst och tomt

kring Rosika, sedan förtalet och lög¬
nen tvinnat sina spindelvävstrådar

kring hennes ärliga och redliga vilja.
Det fordrades att någon stod npp och
talade.
Och nu har det talats.
Anna Lenah Elgström, Frida Stéen-

hoff och Elin Wägner ha åtagit sig att
skingra dunklet kring Rosika Schwim¬
mers gestalt, och i bättre och redba¬
rare händer hade hennes sak icke kun¬
nat läggas. Med sanning, vältalighet
och litterär smak bygges boken upp,
sida för sida, till ett äreminne över
Rosika Schwimmer, skildringen av en
stark, helgjuten personlighet, som bli¬
vit slagen, men inte övervunnen, tys¬
tad, men inte förintad, och vars stäm¬
ma en dag åter måste ljuda över kri¬
gets smattrande trumpetstötar.
Rosika Schwimmers liv är en kvin¬

nas kamp för rätt och frihet. Den som
följt henne genom hennes upphöjelse
och hennes förnedring, under hennes få¬
fänga kamp att genomtränga den kine¬
siska mur, mot vilken hon slagit sin
panna blodig, måste i henne ära en
kvinna, som bjöd mänskligheten sitt
skälvande hjärta, där andra endast ha¬
de tarar, klagan, och många endast fra-
ser' tv.ivel och undanflykter. I hennes
upphöjelse, men kanske ändå mer un¬
der hennes förnedring äro vi stolta
över att kunna kalla henne en av våra
egna, en av dem som bereda vägen, en
av dem som aldrig dagtinga med san¬
ningen och rätten.

Gurli Hertzman-Ericson.
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eA en ar hr von Koch väckt motion em

lindringar i fattigvårdsstrecket. Naturligt¬
vis stupade bägge på Första kammarens
motstånd. Och avslaget kan i viss mening
sägas vara mera utmanande och föroläm¬
pande än någonsin, enär den ene höger-
ledaren efter den andre steg upp och vitt¬
nade, att de nu övergivit sitt principiella
motstånd — de ville blott ha betänketid, ut¬
redningar och garantier ...
För oss nykterhetsvänner har kvinnoröst¬

rätten sin särskilda betydelse. Det humani¬
tära inslag, man väntat av kvinnornas in¬
sats i det politiska livet, skulle självfallet
ha kommit en humanitär angelägenhet som
vår till godo. Med en demokratisering av
den kommunala rösträtten och kvinnornas
likställighet med männen hade vi utan tvi¬
vel uppnått det vi ville uppnå med det lo¬
kala vetot (som ju är en tillämpning av
den allmänna och lika rösträtten) — vi ha¬
de fått alkoholfrågan lagd i hela folkets
händer. Mer begära vi icke — och vi tvivla
icke på utgången. Det tycks ej heller våra
motståndare göra ...
Värmlands Läns Tidning:
För dem, som till äventyrs gått och före¬

ställt sig, att Första-kammarhögern i någon
mån tagit sitt förnuft tillfånga och förstått,
vad situationen just nu kräver, förstått, att
genom en handling av klokhet, besinning
och försonlighet något mildra den inrikes¬
politiska spänningen här i landet — för
dem, som så trott, blev lördagen en besvi¬
kelsens dag, då kravet på kvinnans solkla-
ra rätt att vara medbestämmande i landets
styrelse åter gäckades genom Första kam¬
marens avslagsbeslut.
Man hade verkligen litet var lutat åt den

uppfattningen, att högern nu genom efter¬
gift i denna fråga ämnade lämna en liten
kompensation för det otillfredsställande sva¬

ret på hr Brantings författningsinterpella-
tion, men icke ens detta befanns nödigt, se¬
dan man nu på högersidan ordentligt hun¬
nit andas ut och hämta sig efter den tryc¬
kande känslan i maggropen vid tiden om¬

kring 1 maj.
Höger:

Värmlandsposten:
Första kammaren har krossat förhoppnin¬

garna om rättvisa åt kvinnorna i rösträtts-
hänseende igen genom sitt nej i lördags.
Den motivering konstitutionsutskottets hö¬
germajoritet presterade för avslag var i
sak under all kritik svag och konstlad, och
man må antaga, att hr Hellbergs ord un¬
der debatten komma att besanna sig, att
"den tid ej torde vara synnerligen avlägsen,
då majoriteten i utskottet skulle vara myc¬
ket glad om vad den nu anfört i utskottets
motivering kunde bli glömt. Nog har det
anmärkts, ofta med skäl, att många kvin¬
nor äro småsinnade, men jag tvivlar på att
någon kvinna skulle vilja stå för den grad
av småsinne, som präglar 1917 års konsti¬
tutionsutskott".
Karlskrona Tidning:
Man kan naturligtvis icke komma ifrån

den saken, att kvinnorna otvivelaktigt äro
en faktor att räkna med, enär de utgöra
minst hälften av svenska folket. Skulle de
emellertid politiskt jämställas med män¬
nen, komma kvinnorna i majoritet. De kun¬
de alltså, om de höllo ihop, med vårt nuva¬
rande valstystem behärska Andra kamma¬
ren och diktera dess beslut, detta si myc¬
ket säkrare som en hel del radikala kurtisä-
rer i avsevärd grad skulle stärka deras
ställning.
Lunds Dagblad:
Första-kammarhögerns ställning till den¬

na reformfråga har icke varit lysande. Av¬
slagsyrkandena ha städse varit mer än lov¬
ligt klent motiverade, och motståndet har
för den utomstående tett sig obegripligt.
Och ännu obegripligare blir saken efter de
kapitulationer, som enskilda f. d. motstån-

Söders "English School 11
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie 1. Scott.

HOTELL VICTORIA
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fra Grete Schubert.

tat- o. TilqnMr. HOTELL TICTOIIL Riks 53. illn. 86 57.

Arvika Vagnfabrik> Arvika»
Knogl. Hovtevcrant&r.

Sverige» »törsta fab¬
rik för tillverkning av
alla »orter» lyx- och
arbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskur&nt på begä¬

ran. Rik» t. Arvika 87,
Sthlm 46 44.

Begär priakuraat även å Kullageraxlar.

dar» tillkännagiv® under debatten i lördags.
De skäl, som de anförde för övergången,
borde legat lika klara förut som nu, och
den ringast® eftertanke borde för länge se¬
dan ha klargjort för vederbörande, att mot¬
stånd, som göres mot ett reformkrav utöver
den punkten, då detta kravs berättigande in¬
gått i det allmänna medvetandet, alltid blir
ödesdigert för avslagssidan.
Det är så mycket märkligare, att Första

kammaren sade nej i år, som det icke är
något tvivel om, att den nästa gång blir
tvungen att säga ja. Härav skördas icke
någon annan vinst än ett ökat motstånd
mot partiet vid höstvalen och en komplice-
ring av själva reformfrågan vid kommande
riksdagar. Det har påståtts utan någon de¬
menti, att Första-kammarhögern vid ett till¬
fälle i år var redo att giva vika mot några
principiellt skäligen likgiltiga medgivanden
från rösträttsvännernas sida. Det är ofatt¬
ligt, att icke denna goda idé fullföljdes —

nota bene om frågan förelåg i lösbart
skiek. Vi äro icke alldeles säkra på den sa¬

ken, ty oss veterligt har icke på länge nå¬
gon ansats till utredning av ämnet gjorts.
I varje fall är allmänheten i okunnighet om
ett sådant verk av tillräckligt sent datum.
Begeringen och högerpartiet ha i detta av¬

seende gjort sig skyldiga till den vanliga
försummelsen att icke i tid tränga in i de
reformkrav, som resas, och vilka man no-

lens volens måste räkna med. Det är av

stor vikt, att denna brist avhjälpes så, att
man kan överblicka kvinnorösträttsfrågan
i alla dess facer då den, säkerligen redan
nästa riksdag, åter kommer på dagordnin¬
gen.
Det hade varit av stor betydelse, om kvin¬

norna redan inom den närmaste tiden kun¬
nat göra sitt intåg i kamrarna. Riksdags¬
arbetet behöver icke något bättre än deras
insats av rättskänsla och förmåga av sak¬
ligt bedömande samt sist men ej minst de¬
ras goda ton i debatterna.

Nya Dagligt Allehanda:
Ärendets gång i kammaren gav emeller¬

tid tydligt vid handen, att reformen kan
vänta ny och annan behandling, då riksda¬
gen ånyo samlas efter förrättade omval till
Andra kammaren. Det är att hoppas, att
kammaren då möter talrikare samlad än nu

var fallet — nära ett 40-tal av dess medlem¬
mar befunnos vara frånvarande vid den vik¬
tiga voteringen.

Stockholms Dagblad:
För högern är kvinnorösträtten icke nå¬

gon partifråga. Det finnes inom partiet ett
betydande antal män, som äro principiella
anhängare av kvinnans rösträtt och som äro
beredda att understödja en reform åsyftan¬
de att giva kvinnorna politisk medbestäm¬
manderätt, så snart vissa praktiska betänk¬
ligheter undanröjts.

Vi ha här velat fästa uppmärksamheten på
en nödvändig förutsättning för kvinnoröst¬
rättens genomförande, som alltför ofta för¬
bises, nämligen att rösträtten måste intjä¬
nas av kvinnorna själva genom starkare in¬
tresse för saken och genom positiva insat¬
ser, som ådagalägga deras lämplighet för
aktivt deltagande i det politiska livet. Ett
upplysningsarbete efter dessa linjer skulle
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En svensk symaskin till
hvarje svenskt hem.

Med 9olid konstruktion förenar
Husqvarna symaskin teknisk

fulländning i utförandet.
Den. bttalar sig/
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Får resande att beaktat
Lööfs hotell ARVIKA rekommenderas.

Anna Rönström 70 år.
Föreståndarinnan för Lunds högre

elementarskola för flickor, fröken An¬
na Rönström, fyllde den 22 juni 70 år.
Hennes huvudintresse ligger på det pe¬
dagogiska området, men med vaken
blick för samhällets missförhållanden
är fröken Rönström ivrig rösträttsvän
och har under flera år tillhört Lunds
F. K. P. R:s styrelse. Utgången från
Kungl. högre lärarinneseminariet i
Stockholm grundade hon för 46 år se¬
dan den skola, hon ännn ensam äger
och förestår. Bland kommunala för¬
troendeposter må nämnas att hon är
medlem av Lunds folkskolestyrelse, vi¬
dare är hon medlem av centralstyrel¬
sen i Flick- och samskoleföreningen
samt svensk utgivare av den skandina¬
viska pedagogiska tidskriften, Bog og
Maal. Flera läroböcker finnas av hen¬
nes hand, däribland geometriska och
matematiska, företrädande hennes hu¬
vudämne. Med oförtröttad energi och
aldrig svikande intresse för nya peda¬
gogiska uppslag, leder fröken Rön¬
ström alltjämt arbetet inom sin skola.
Som ett bevis på statens erkänsla har
hon blivit tilldelad medaljen Illis quo-
rum.

På turné genom Hallands¬
bygden.

Falkenbergs F. K. P. B. anordnade under
april månad en serie föredrag i kvinno¬
rösträttsfrågan, dels i Falkenberg och dels
på landsbygden däromkring. Föredragen,
som köllos av fru Anna Holm från Nääs,
voro i allmänhet talrikt besökta och mot-
togos med stort intresse. Det första hölls
i Falkenberg den 16 april, varvid ett så
aktuellt ämne som Kvinnorna och kriget
behandlades. Den rymliga salen var helt
fylld av en intresserad publik, som livligt
senterade det utmärkta och sakrika före¬
draget. Nästa föredrag var anordnat i Två¬
åker och behandlade samma ämne som i
Falkenberg. Till detta föredrag hade in¬
funnit sig ett 130-tal personer. Efter före¬
draget riktade fru Jisca Jacobson en upp¬
maning till de närvarande att ansluta sig
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till F. K. P. B. och 27 personer förklarad«
sig villiga att i Tvååker bilda en

avdelning av F. K. P. B. Intresset rar myc¬
ket stort och en förening har senare bil
dats. Det tredje föredraget hölls i Jforij,
knappt en timmas väg från Falkenberg. ^
Trots den olämpliga mötestiden, det ~
nämligen marknad i Falkenberg, hade
kring 40 personer infunnit sig. Fru 1
talade över ämnet Kvinnlighet och
rätt. Även här vann fru Holm sina
rares hjärtan, såväl för sitt varma
innerliga föredrag som genom sin älsl
da och vinnande personlighet. Efter före¬
draget, som mottogs med livligt bifall, rä¬
tade fröken Ellen Nilsson, Falkenberg,
vädjan till de närvarande att ansluta sig
till lokalföreningen i Falkenberg, varvid
fyra nya medlemmar anslöto sig. F™
Holms föredrag i Köinge åhördes av 'J känc
130 personer. Intresset var stort och
Josefina Caisson efteråt uppmanade till an¬
slutning till Falkenbergs F. K. P. &
tecknade sig 11 av de närvarande som
lemmar. Meningen är att det senare
bildas en lokalavdelning på platsen- >
Slöinge, som var slutpunkt på fru 2°
fördragsturné, voro ett 70-tal personer w
samlade och fastän ingen vid detta i
fälle ville anteckna sig som medlem, ar ■ ■ r, mc
gott -hopp om att på denna plåt" 011
bilda en förening.
Såväl här som på övriga platser

ett varmt intresse och stora symp»ier
rösträttssaken. . ^
Falkenbergsföreningen är fru ®

nerligt tacksam för hennes såningsa
på Hallands landsbygd.

Om kokning i låda
har Ester Norén skrivit en liten b°' ^
kommit ut på Svenska Andelsfor1«
ett pris av 1 kr. Då koklådan vu ^ ^
mer terräng kommer boken sä 'er ^
sas med glädje av de husmödrar, ^^
stå en smula undrande och sp®fjl er
koktid m. m., vilket man bi 1
perimentera sig til-1.

utan tvivel i långt högre grad än demon¬
strationer och agitatoriska bearbetningar
öka utsikterna för rösträttsfrågans lös¬
ning och stärka sympatierna för saken.
Svenska Folkviljan:
För Svenska Folkförbundet, som redan för

tio år sedan med framsynthet upptog kvin¬
norösträtten på sitt arbetsprogram, kan det
vara av intresse att konstatera, att frågan

icke längre är en partifråga i
märkelse. Anhängare såvä so ^

dare till densamma finnas na ^ ^
alla partier. Det torde oc a gvgJJSta
dast vara en tidsfråga nar gj(t
kvinnan blir i tillfälle at 1 _ ^TeCj--
inflytande gällande på den po
lingen i vårt land.
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RÖSTRÄTT 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 göm för oss.
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n. 141(1. frigen nalkas vi den tidpunkt, dåges rösträttskvinnor mötas för

några korta sommardagar
:§i;a gemensamma angelägenheter

hämta styrka och kraft till vin¬
slånga arbete. Yi hade hoppats
sommarmötet i Blekinge, det fagra
iapet, om vilket Selma Lagerlöf

i Mom, jyit att hav och land aldrig gått
lkenberg. ^ ^ vackert som
det ra .

asMle ägt rum i segerjublets tec-
ih '.men därav vart intet.

Han Englands kvinnor stå inför
k medan Rysslands kvinnor i en

iätsordning hälsa sin egen befri-
ioch medan den ena staten efter
andra i Amerika sänder ut bud-
om nyvunna rättigheter, måste
kvinnor alltjämt trampa de

stigarna. Bittrare än nå-
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nför sommar^
mötet.

i ansiktet att man saknar
i för statens angelägenheter,
runt omkring ropen från nöd-

Hie folk stiga mot maktens tinnar
sociala orättvisorna framstå i

jipt dager.
kändes sorgen för Sveriges

Jmi, men tyngre och djupare kän-
ansvar, som tvingar oss att inte

Hlöshet låta dagarna förrinna,
obruten energi fullfölja det

-som innebär kvinnosläktets be-
®eur gamla traditioners bojor. Och^ av de pionjärer, som under så
y!- svårare förhållanden än viM sig fram och brutit den hårdaV måste härda vår vilja och

till vidare ansträngningar.

I"Vårmötet i Ronneby fick inte^ i segerns tecken, men det skall11111 i allvarets, i målmedvetenhe-
varför inte, i harmens tecken.

"ver att åter ha blivit försmåd-' ^em som leda landets öden skallay murbräcka mot reaktion och
^ därför Sverigesf 1 kvinnor, fulltaligare än nå-infinna sig till sommarmötet

:,«e de lärdomar vi där**ta, tära frukt under vin-tüstättsarbete i svenska bygder.

Vi kunna ej önska något bättre, än att kvinnan träder
vid vår sida i arbete, vi hälsa henne välkommen som en

god medarbetare. Vi kunna ej undvara hennes arbete i
stat och kommun, vi böra kalla henne högljutt att komma
till vår hjälp, ty arbetet är stort och målet för vår strävan
långt borta.

Per Tönning.

Vår fråga och valen.
Statsministern förklarade i sitt svar

på hr Brantings interpellation angåen¬
de författningsfrågorna, att valen finge
ge utslaget; i överensstämmelse med
valresultatet skulle regeringen giva
konungen sina råd.
Det är svårt att veta, vad som ligger

i ett svar som detta. För regeringens
egen del kan man nog räkna ut det:
gå valen i vänsterriktning, så tänker
regeringen tillråda H. M:t att taga ett
vänsterministerium, vilket då får reda
ut författningsfrågorna så gott det
kan.
Men till vad förhinder detta rege¬

ringens svar högerpartiet, vars ledan¬
de män säkert tagits på råd vid dess
avfattande? Såvitt vi kunna se, till in¬
tet. Regeringen kan gå sin väg, ifall
valen gå högern emot, men högern i
Första kammaren varken kan försvin¬
na eller vill försvinna; den måste ta
ställning till dessa frågor hur det än
går med valen. Med avseende på den
lika kommunala rösträtten, streckens
slopande eller reformerande o. s. v.

frukta vi, att högerns ställning i reali¬
teten blir densamma, i vilken riktning
än valen gå; det blir nog endast tonen
i dess nej, som blir litet olika, eftersom
det blir höger- eller vänsterval.
Med kvinnorösträtten ligger det

emellertid icke alldeles på samma sätt.
Konstitutionsutskottets höger har för¬
klarat, att partiet delat sig på denna
fråga, att en del av detsamma uppgivit
sitt principiella motstånd och numera
vore villig att medgiva Sveriges kvin¬
nor rösträtt med vissa garantier, när¬
mast ett höjt åldersstreck. Och så har
partiet begärt utredning angående ett
sådant åldersstrecks förhållande till
kvinnornas antal, yrken, civilstånd

in. m. Detta utredningskrav är det ej
lönt att spilla många ord på. Det är
lika skamligt som det är löjligt, och det
tillkom nog endast för att skaffa en

någorlunda formellt plausibel anled¬
ning att icke redan sistlidne riksdag
gå med på denna kvinnorösträtt med
åldersstreck. Blir högern efter valet
bara sinnad att rösta för frågan, så är
utredningen lätt att åstadkomma, an¬

tingen i en kunglig proposition eller i
en motion. I högerns valnpprop i år
finns kvinnorösträtten ej ens nämnd;
motståndet från förut har avlösts av

det rena intet: partiet vill icke säga
ja, men icke heller nej.
Frågan är då egentligen, hur valen

kunna komma att påverka högerpar¬
tiets vilja. Yi tro för vår del, att detta
mindre kommer att bero på valens rikt¬
ning än på den insats de rösträttsvän¬
liga högerkvinnorna kunna göra i val¬
rörelsen, och på det sätt på vilket hö¬
gervalmännen ut över landet komma
att ställa sig till frågan. Sannolikt
komma de ledande högermännen icke
att giva någon som helst paroll här¬
vidlag; de vilja icke binda sig till att
rösta för, men icke heller sätta sig fast
i en ståndpunkt emot, som de till även¬
tyrs sedan under valperioden kunde
bli tvungna att uppgiva.
Men skola valmännen kunna svara,

så måste frågan ställas till dem vid
valmötena. Och frågan bör ställas av
dem som veta vad de vilja, icke av dem
som äro osäkra. Därför är det de föst-

rättsvänliga högerkvinnorna, som må¬
ste gå i breschen, som måste på hö¬
gerns valmöten tala för saken, påverka
valmännen — de äro nog också tämli¬
gen osäkra — lägga fram skälen, över¬
tyga och utverka valmännens instäm-

Kvinnans rätt att bekläda
statstjänster.

Finska grundlagsutskottet har be¬
handlat det av representanten Tekla
Hultin m. fl. inlämnade petitionsförsla-
ket, vari föreslås, att lantdagen måtte
ingå med en petition därom, att uti pro¬
positionen med förslag till ny rege¬
ringsform stadgandena angående be¬
klädande av statstjänst måtte så av¬
fattas, att tillträde till statstjänst un¬
der samma villkor tillkomme finska
medborgare utan avseende å kön.
Grundlagsutskottet har förenat sig

om syftemålet med petitionen och be¬
slutat föreslå, att lantdagen måtte in¬
gå med en petition därom, att uti pro¬
positionen till ny regeringsform måtte
föreslås, att rätten att på enahanda vill¬
kor bekläda statstjänst skall tillkom¬
ma alla finska medborgare utan avse¬
ende å kön.
Vid övervägandet, huruvida och vil¬

ka inskränkningar borde uppställas be¬
träffande kvinnas rätt att bekläda
statstjänst, har utskottet stannat vid
det beslut, att inga inskränkningar
borde stadgas. Obehindrad rätt för
kvinna att bekläda statstjänst skulle
för samhället innebära, att tillfälle i
vidsträcktare mån erbjöds att försäkra
sig om de till tjänsterna lämpligaste
personerna.
Till betänkandet äro fogade tvenne

reservationer.

mande. Det borde vara dem en lätt sak
i denna nödens och krigets tid, då det
överallt visat sig, att kvinnorna äro
statens stora reserv, som den har att
falla tillbaka på, då männen dö eller
döda.
Vänsterkvinnorna ha sin väg given.

De ha att verka allt vad de kunna för
sina partier, för att de skola vinna
ökad styrka att sätta bakom sina för¬
fattningskrav, bland vilka rösträtt för
kvinnor nämnts bland de främsta. Sä¬
kert påverka de därigenom också i nå¬
gon mån högerpartiet till större villig¬
het att definitivt uppgiva sitt gamla
irrationella motstånd mot vår fråga.
Sålunda kunna i denna valrörelse hö¬
gerns och vänsterns rösträttsvänliga
kvinnor för en gångs skull arbeta hand
i hand vid valen — mot varandra vis¬
serligen i de partiskiljande frågorna,
men med varandra i arbetet för den
sak, som nn under många år förenat
dem i gemensam strävan.

A. W.

a.b
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Kvinnor utkommer den 1 september.

En deputation av franska kvinnor
med den välkända advokaten Maria
Vérone ock M:me Marguerite Durand
i spetsen, ernöll den 20 juni företräde
kos den franska lagstiftningskommit¬
tén för allmän rösträtt. Deputationen
framställde fordran på fulla politiska
rättigketer för kvinnor, rösträtt ock
valkarket ock inte blott den kommuna¬
la rösträtten som kommittén föresla¬
git. Den roll kvinnorna spelat i kriget
berättiga dem till den politiska röst¬
rätten. ParlamentsledamotenAndrieux,
som alltid varit en varm kvinnosaks¬
vän, lovade deputationen att i Kamma¬
ren stödja kvinnornas rösträttskrav.

Kvinnorörelsen i Italien.
I italienska parlamentet kar en mo¬

tion väckts om avskaffandet av de la¬
gar, som alltjämt kålla de gifta kvin¬
norna i ett nesligt beroende. Enligt nu
gällande förordningar får en gift kvin¬
na ta emot vad kon själv förtjänar,
men icke giva ut beloppet utan man¬
nens samtycke. Inte keller får kon
låna pengar mot korgen, ock om kon
sätter in sina besparingar på banken,
får kon inte lyfta dem utan mannens
tillstånd.
Fem motioner ka vid olika tillfällen

väckts av enskilda motionärer för att
få till stånd en ändring i dessa absur¬
da förhållanden, men de ka fallit på
parlamentets motstånd. Denna gång är
det emellertid en av ministrarna, som
åter fört frågan på tal, ock motionen
åtföljes av en lång utredning, vari be¬
visas att de gifta kvinnornas omyn¬
dighetstillstånd avskaffats överallt,
utom i några få lagsystem, som base¬
rats på Code Napoléon. Minister
Saccki framhåller med all önskvärd
tydlighet att det nuvarande föråldrade
systemet är orättfärdigt i teorien ock
i praktiken åsamkar en massa bekym¬
mer ock tråkigheter.

Olikhet i livet och inför lagen.
För omkring två år sedan var det på tal

i Newyork att kvinnorna skulle strejka och
praktiskt tillämpa antirösträttskvinnornas
stridsrop att kvinnans plats var i hemmet.
Detta väckte på sin tid en storm av för¬
bittring i den amerikanska pressen, och
kvinnorna fingo höra att om de kunde tän¬
ka sig att åvägabringa en sådan revolt i
det industriella och kommersiella livet, så
bevisade de därigenom sin politiska omo¬

genhet. Men när Ungerns premiärminister,
greve Tisza, före sin avgång uttalade de
orden att allmän rösträtt för män skulle

Fernqvists Kappaffär
Drottninggatan
n. b. och 1 tr. upp fePli#

Stort lager av in* o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning.
Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. R. lämnas 5 % rabatt.

Mödrarna.
Eu av Kaliforniens mera bemärkta

rösträttskvinnor, mrs Alice Park, be¬
rättade en gång i Womans Journal,
huru kon vid en resa i Europa — nå¬
gon gång före kriget — besökt Berlins
Tiergarten. Då föraren visade henne
Siegesallée, förklarade kan, att kär
funnos statyer av alla Hans Majestät
kejsar Wilhelms förfäder. Ock så räk¬
nade kan upp en mängd namn, ock alla
namnen voro manliga. Mrs Park frå¬
gade då, med ett stänk av amerikansk
humor, om kejsaren ej kade några
kvinnliga förfäder. Föraren svarade
med germansk kraft ock allvar ett be¬
stämt: nej.
Denna skämtsamma lilla historia får

liksom en ny färg efter de tre senaste
årens bittra erfarenheter. Det börjar
te sig, som om det vore sant, detta om
en enbart manlig, rätt nedstigande lin¬
je utan något kvinnligt inslag. Liksom
dessa kejsare och andra skapare av
krigens olyckor ej tyckas ka annat än
manliga förfäder, så äro mödrarna av
i dag lika kortglömda.
Så föga det kar tänkts på kvinnorna

under dessa nödår! Det är som om de
icke existerade. Det enda tillfälle, då
de i de offentliga proklamationerna
omnämnas, är då kvinnors ock barns
utsvältning i det egna landet göres till
förevändning för u-båtskrigets strävan
att uthungra kvinnor ock barn i andra,
krigförande ock icke krigförande,
länder.
Man vill till det yttersta tro, att kun¬

de vidden ock intensiteten av mödrars
lidande i dessa tider på någon psykisk
väg nå till den innersta, av militära
ärekegrepp ännu icke förkårdnade
punkten av deras bjärta, deras, som
satt denna allt omfattande tortyr i
system, så skulle striden blåsas av i
detta ögonblick. En ny order, med nya
omätliga plågor ock lidanden i släp¬
tåg, skulle icke kunna ges.
Men vad veta de ledande om dessa

millioner mödrar, som mist alla sina
kära, make ock vuxna söner på slag¬
fältet, sett unga döttrar "deporterade"
till en tjänstgöring, som är värre än
döden. Mödrar, som veta sina små
skingrade, försvunna under flyktens
förvirring, ock nu under ensamma da¬
gars och nätters förtvivlan ropa dem
förgäves. Mödrar, som blivit gjorda
till mödrar under brutalt våld ock
dödsångest, mödrar, som av undernä¬
ring fött ofullgångna, misskildade fos¬
ter till världen, fäderneslandets gåva i
ersättning för de hurtiga söner, som
kallades bort av klämtningen i augusti
1914.
Alla dessa mödrars lidande, skall det

vara som om det aldrig varit? Eller
skall en sådan samlad tyngd förmå dri¬
va utvecklingens hjul in på ett nytt
spår?

äventyra landets säkerhet, hotade Ungerns
arbetare med generalstrejk, men det var in¬
gen som då tänkte på att deras handlings¬
sätt skulle vara liktydigt med politisk omo¬

genhet.
Man ställer ofta märkvärdigt olika an¬

språk på män och kvinnor.

Aldrig, så länge de lida under tyst¬
nad, med sammanpressade läppar, grå¬
ta ut sin förtvivlan i mörker ock en¬

samhet. Att deras fördragsamket varit
så stor, att de burit alla bördor, att de
uthärdat till det yttersta, detta är nu
världens förbannelse. De ka lärt, att
det varit deras plikt att tiga, ock de
ka lytt. Skola de inse att, för det kelas
väl, olydnad varit bättre än offer?
Skola de någon gång med förfäran¬

de klarhet se, att varje gång de tegat,
då de kort ropa, varje gång de bifallit,
då de bort protestera, varje gång de
satt den nationalistiska fosterlandskär¬
leken över människokärleken, den all¬
männa opinionen över bjärta ock sam¬
vete, ka de drivit fredens ock rättfär-
digketens hägrande tusenårsrike än
längre i fjärran.
Men utan den offentliga rösten, rät¬

ten att stämma in i den myndiga med-
borgarskaran, blir kvinnornas klagan,
sorg ock förbittring över allt onödigt
lidande, all övermäktig vantrevnad
utan möjlighet att bli körd, så som den
kar rätt att kli körd.
När skola kvinnorna, alla kvinnor i

alla länder, förstå detta? Ock förstå
att detta är endast första steget. Sedan
gäller att inse, att deras egen mening
av livet, av prövning ock sorg eller
framgång ock glädje utformade erfa¬
renhet är det värdefulla tillskottet. Att
bli eko av andras tankar, viljelösa ef-
tersägare, nummer i en massa, för var¬
ken dem eller världen framåt.
Romain Rolland skriver i en nyligen

synlig uppsats: "Det värsta onda, var¬
av världen lider är, jag kar sagt det
många gånger, icke de ondas styrka,
men de bästas svaghet. Ock denna
svaghet kar till stor del sin rot i vil¬
jans lättja, i fruktan för ett person¬

ligt omdöme, i moralisk försagdhet.
Var ock ens plikt är att icke överläm¬
na åt andra, vore det också de bästa,
de pålitligaste, de mest älskade, besty¬
ret att avgöra för sig vad som är gott
eller ont, men att söka själv, söka hela
sitt liv, om det så behövs, med förbitt¬
rat tålamod. En sanning, som man an-
nammar med slutna ögon, en sanning
av lydnad, en sanning av undfallenket,
en sanning av kryperi — en sådan san¬
ning är icke annat än en lögn. Män¬
niska, res dig åter upp! Den smula
sanning du förvärvar genom dig själv,
är din säkraste ledstjärna. Andens fri¬
het, det är den högsta skatten."
Kvinnornas andliga frihet ock and¬

liga mod att göra sina ideal gällande,
på detta kommer mycket folkens hälsa
ock liv att bero efter dessa år av yttre
brutalitet ock inre feghet.

Ellen Hagen.

Ny lokalavdelning
av Männens förbund för kvinnans po¬
litiska rösträtt kar konstituerats i Mo¬
tala. Föreningens ordförande är kas¬
sör Fritkiof Johansson, vice ordföran¬
de kamrer Hj. Sätterberg ock sekrete¬
rare kantor Piklström, Ekekyborna.
Till revisorer utsågos fabrikör Ous-
bäck ock redaktör Kron.
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Kvinnorösträtten i
land.
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I de nya tider, som au stuurla «•

Tyskland, vilja kvinnorna där Ii]annorstädes göra sin röst hörd Iinlämnades till tyska riksdagens tstitutionsutskott en petition frånDeutsche Frauenstimmrechtshund
dertecknad av Anita Augsnnr* ™

Lida Gustava Heymann, innehål!
en enträgen uppmaning "att till
för alla utskottets författnings,
reformarbeten lägga kvinnornas
tiska jämnställdhet som ett oefterri
ligt villkor ock att ej blott för mål
utan även för kvinnorna fordra valkiket samt allmän, lika, direkt och C
lig valrätt till riksdagen och förbundsstaternas lantdagar". I sin motivera S niti
säger sig förbundet avstå från
repa de principiella skälen för
rösträtten, vilka sedan årtionden
baka klivit framlagda i alla petitione
därom, ock hänvisar i stället
som skett i övriga länder, särs'__,,__-
mark, där kvinnorna mitt under hrit rit en
nande världskrig erhållit full
garrätt, samt i England och L,uu
där frågan står inför det slutliga avj» Det
randet. Vidare framhålles att staten"
ock samhällets bestånd i lika måtto le
ror på kvinnors ock mäns insatser ocl iåning.

flytt
smmal,

lestånd

M däi

äiig di
idets!
En lån]
fe hen:

att tiden efter kriget ställer
deltagande stater inför nödvändighe¬
ten att utnyttja alla till bnds ståend|uslätt,
krafter till statens fördel. För
lertid kunna bringa alla
till deras högsta tänkbara
erfordras i första rummet politisk fri
görelse för alla vuxna medborgare, Ei
ter fredsslutet behövas alla 1
krafter, ock staten skulle på det allvar
ligaste skada sig själv, 'om den sWli Där a:
avstå från kvinnornas värdefulla hjälp älan o
och erfarenhet.
Vidare ha de preussiska rösttäJ

föreningarna, i spetsen för vilka i
Minna Cauer, ordförande i Berlins E.
K. P. R., inlämnat en petition till da
preussiska lantdagens bägg
allmän ock lika valrätt för
ock kvinnor.
Även den mera moderata av de två

stora rösträttsföreningarna, der I
sehe Reicksverband für Frauensti*
reckt, kar kos riksdagens konstitution:
utskott anhållit att utskottet "mått
bland sina reformförslag även uppta?
aktiv ock passiv valrätt för kvin»
samma villkor som för män",
gen anför huvudsakligen eL~
och sociala skäl för sin petition och et¬
ter en kort framställning av förhållan¬
dena i andra länder och utsikterna for
rösträttens genomförande i W®
Frankrike ock Ryssland, ger den
tryck åt övertygelsen att det sW
vara oförenligt med en verklig®/3
ning av de politiska förhåll®»
"om ett segrande Tyskland i detta a
seende skulle stå tillbaka för «na
der och utsätta sig för förebråelsen
vara reaktionärt sinnat".
I riksdagen ka båda^ de socu

illa sv<

imar <
fi kam

Ivinno:

Augusts

len h<

i att 7 verl
\ hc

kratiska partierna uttalat sig
norösträtten, ock även fackförening
nas generalkommission förklara ^

manifest av den 27 april:' Den r>
rättens tid kar emellertid r
blott för våra kämpande darbo
även för våra kvinnor. De ha, ..y,
hemma i svårt betryck, i sonhemma i svart oetrytn, i ^ , (
de ängslan för sina käras ode, ^
med ensamma möjliggjort
folkhushållets bestånd, viioixnusnanets utjaiau". ■-

den fulla medborgarrätten w»
undankålles kvinnorna.

iif'"

Anmälan om deltagatlde
marmötet i Ronneby sam
avgiften 2 kr. mottages a
under adress ^
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rusta Tönning 60 år.
svenska rösträttskvinnor känna

linista Tönning. Hon är en av de
d nitiska, en av de mest vittberesta

är en av dem, som aldrig tor-
gmar ett centralstyrelsemöte,
fl känna henne alla som den out-
jttligaste och den hängivnaste kam-
(för vår sak.
Vinnornas sak har också för henne

en hjärtesak allt sedan hennes
um, och då arbetet för kvinnornas
ätt började, var hon alldeles i sitt
Det blev hennes naturliga arbets-

ipp å bon

Augusta Tönning, född Grönvall, är
atser oclhing. Hon är född i Lnnd, men fa-

flyttade, då hon endast var 5 ar
i, till Tomarps pastorat på Sö-'

så att hon har vuxit upp på

itisl in
rare. Ei

östiål
Ika #
rlinsf.
till ta
bus i

de tri

mor

'öreniu-

iiwflj'« n.m.ri m»

tm Skåne blev ej hennes egentliga
recklinjirtctsfält. Då hon 1883 gifte sig med

is- och ungdomsvännen Per
flyttade makarna till Fornby
i, där han var folkhögskole-

iieståndare.
... arbetade hon de första åren i

a hjälp tolan och sedan hennes man tagit av-
öl därifrån och dels hade enskild
s!a och dels lantbruk, var hon fort-

hans trogna hjälparinna, som
tärig drog sig för att själv "taga i"

så gällde att plöja,
ti lång och svår sjukdom, som ned-

[e mål ® bennes man, blev orsak till att
lusta Tönning tidigt fick lära sig
äreda sig ensam i livet och det mån-
i gånger under särdeles svåra för-

ätiim- landen.
hon red ut stormen med aldrig
de energi, och — vad mera var
ler dessa svåra tider glömde hon

■ sin ungdoms ideal. I bekymren
h ingahanda, upptagen av dagligt
'k och omtanke, tappade hon inte

bort strävandena för livets stora frå¬
gor, och då hon 1895 blev änka, och de
ekonomiska svårigheterna rett ut sig,
stod hon obruten och färdig att med
liv och lust ägna sig åt kvinnornas sak.
Från Herstorp i Blekinge, där hon var
bosatt sedan 1898, och där hon hade en
handelsträdgård, som hon själv skötte,
for hon alltsom oftast nt på rösträtts¬
resor. Numera — sedan hon lämnat
trädgården — är hon bosatt i Ronne¬
by. Hon har genomströvat inte endast
Blekinge, där det nn utom föreningar¬
na finns inte mindre än åtta "rösträtts¬
grupper" i olika delar av länet, utan
hon har genomrest åtskiUiga andra län
såsom Kristianstads, Malmöhus, Gävle¬
borgs, Värmlands, Kopparbergs, Öster¬
götlands och Jämtlands — överaHt
upprättande nya föreningar och gju¬
tande nytt liv i de gamla.
Hon har bildat några och trettio för¬

eningar.
Men det är icke endast efter längden

av rösträttsresor och mängden av bil¬
dade föreningar, som man skall bedö¬
ma Augusta Tönnings rösträttsarbete.
Lika mycket som detta betyder nog den
personliga agitation, som hon mera än
de flesta är mäktig.
Jag för min del vet få personer, som

ha så stor förmåga att komma i kon¬
takt med människor av olika åldrar,
samhällsställning och utveckling. Detta
beror nog på hennes fiärdlösa väsen
och framför allt på henne hjärtegodhet
och absoluta tro på och hängivenhet
för den sak hon arbetar för.
Det ligger ljus och glädje över Augu¬

sta Tönnings arbete, hon hör inte till
dem, som gripas av missmod och trött¬
het — och därför är hon så upplivande
för oss andra.
Att ha stått i första ledet som verk¬

sam kämpe för de svenska kvinnornas
politiska rösträtt i 14 långa väntans år
utan att mista något av friskheten i sin
arbetslust, utan att gripas av trötthet
eller bitterhet, det är ett kraftprov —

men Augusta Tönning har bestått det
med heder.
Nu samlas vi omkring henne vid

sommarmötet i Ronneby med tack för
vad hon givit och kanske ändå stöFre
tack för vad hon varit för rösträttsrö¬
relsen, och vi önska henne av allt hjär¬
ta, att hon måtte få behålla sina kraf¬
ter och sitt goda lynne, och att det
måtte förunnas henne att i många år
få utöva rösträtt. Vilket parti hon än
kommer att tillhöra, så blir hon först
och främst hängiven kvinnornas sak.

Sigrid Kruse.

Nya tag.
I går kväll höll jag i Borås föredrag

över ämnet: Varför höra kvinnorna få
politisk rösträtt1? Högertidningen på
platsen, Borås Tidning, innehåller i
dag en kort notis om föredraget och
slutar så: "Härefter redogjorde tala¬
ren för motståndarnas till frågan in¬
vändningar och sökte vederlägga des¬
sa, vilket ofta nog kom åhöraren att
draga på smilhandet." När jag läste
detta, fäste jag mig särskilt vid de sista
orden, "draga på smilhandet" — det
är det männen i så stor utsträckning
ha gjort och alltjämt göra åt denna
fråga. De tycka det skulle vara så
övermåttan löjligt, om kvinnor komme
in i riksdagen. De vilja inte i denna
fråga se vad den är: en mycket stor
fråga. Den är en mycket stor fråga, ty
den gäller mänsklighetens ena hälft,
den största hälften. Ännn mindre vilja
de i frågan se en rättfärdighetsfråga.
Det vittnar om ett djupt ringaktande
av kvinnan att draga på smilhandet åt
denna fråga, ett ringaktande, som ju
drabbar dessa mäns både mor och
maka. Men det vittnar också om en

kolossal egenkärlek, ett kolossalt över¬
skattande av sig själv och en kolossal
själviskhet.
Men det är inte blott ett hån, som

från mäns sida möter kvinnorörelsen.
Många män svara till och med, att
de, som arbeta för den, inte äro rik¬
tigt kloka. Så berättades det mig, att
på en av de platser, där jag under min
föredragsturné talat, en av prästerna
frågat, om det verkligen kunde vara
en verklig kyrkoherde, som ville tala
i denna fråga. På min nästa turné får
jag kanske ta min kyrkoherdefullmakt
med mig.
Men inte nog med det nu nämnda.

Många möta kvinnofrågan med en,
sådan desperation, att de inte kunna
behärska sig. På en av mina före¬
dragsplatser hade det hänt, då en
hel del kvinnor samlats till överlägg¬
ningar rörande kvinnorösträtten, att
en man på det hotell, där de skulle äta
middag, då han fick se till hur många
"galna" kvinnor det var dukat, i ren
förargelse tog och smulade sönder
hordflaggan. Kanske det var samme

man, som nu rivit ner de tre omgångar
affischer, som blivit uppsatta rörande
mitt föredrag. Men inte blott män äro
märkvärdiga i denna fråga. Även kvin¬
nor äro det i denna deras egen stora
sak. På en plats, där jag nu varit, hade
en kvinna gått och frågat prästen, om

han trodde hon kunde bli salig, om hon
ginge och hörde mig, och då han sva¬
rat, att det trodde han nog, men att
klokt folk inte borde befatta sig med
sådant, blev hon hemma. På en annan
plats visade mig en mycket klok, tän¬
kande och vaken rösträttskvinna, som
under många år och många svårighe¬
ter energiskt arbetat för kvinnosaken,
sista numret av Idun, daterat 15.7.1917,
vari en annan "rösträttskvinna", na¬
turligtvis anonym, riktat på allvar ett
varmt tack till de riksdagsmän, som
fällt frågan i år. Hon, som visade mig
tidningen, var på en gång djupt sorg¬
sen och innerligt harmsen över en så¬
dan artikel. Men kvinnor till och med
håna kvinnorörelsen. Det visar, i vil¬
ket förnedringstillstånd männens ute¬
stängande av kvinnor under så många
århundranden från deltagande i sam¬
hällsangelägenheterna försänkt henne.
Dock: frågan är stor och frågan är

rättfärdig. Därför alltjämt nya tag!
Den skall segra. Mycket uppmuntran¬
de har jag också att berätta från min
turné. Finns det kvinnor, som inte vil¬
ja förstå denna frågas stora betydelse,
så finns det, Gud vare lov, också mån¬
ga vakna, intresserade, energiska och
dugliga kvinnor. De äro så mycket
mer beundransvärda, som det är under
mycket motstånd de arbeta. Jag kan
inte underlåta att nämna några namn,
kanske mest därför att det län jag ge¬
nomrest anses vara ett av de mest svår¬
arbetade, när det gäller kvinnorösträt¬
ten. Var och en av dem jag nämner
är ordförande på sin ort för lokalav¬
delningen av Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt.
Jag begynner med fru Andersson i

Färgelanda, som trots en samtidigt på
platsen pågående stor folkhögskolefest
lyckats få folkskolesalen väl besatt av
både män och kvinnor. Vidare i Melle-
rud, där folkskollärarinnan fröken
Jonsson segt arbetat, sjuksköterskan
fröken Anna Svensson, som fått före¬
draget förlagt till ett politiskt möte,
där ortens riksdagsman skulle tala, vil¬
ket gjorde, att åtskilliga hundraden av
män och kvinnor åhörde även röst¬
rättsföredraget. Vidare länsordföran¬
den, elementarlärarlnnan fröken Ing¬
rid Bergius i Vänersborg, som ordnat
turnén; fröken Björkqvist, som sam¬
manhåller den stora föreningen i Troll¬
hättan och tilljka med en styrelsemed¬
lem, fröken Ågren, styrt om att stadens
kyrkoherde, också stadsfullmäktiges
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Efter kaffet.
Av

Fanny Alving.

Jkt var en förtjusande god middag,"e lektorskan mitt i tystnaden. "Maria
verkligen bjuda på middag."
kon är alldeles ovanlig att förstå sig

"> sade prostinnan. "Nästan som en

så blev det tyst igen.
Ur en utmärkt vacker salong med

ttr u gam'a möbler och mycket blom-
«!i.. hängde en jättestor antik kri-

|ena och mattan på golvet var prakt¬
bio an<^es en lätt doft i rummet frånmmorna, och på spetsduken på det
skå?eSe^'an^a mal1ognybordet stodo

fiiii) f" meä frukt. Kring bordeta amer> alla i middagstoalett. Det

^t;irglnnai1' kktorskan, doktorinnan och
k oe)S rU" ^°m kelhet var interiören

'tllaönsk mycket vacker. Man kunde inte
fen av a Sls en trevligare, och ändå såg
■ti nt araerna särskilt angenämt be-

•V'!t H0n i S rn var klädd i bordeaux-
h stora sv st°rt svart hår och ett
!"^ stons a ögon> Besagda ögon hade
f uttryck lrrat kring väggarna med
Passerat o ^ Pa en biograf gott kunde
^Cin!m-fÖrtVivlat Till sist för-useer. Ögonen fäste sig vid

den ena fruktskålen, och där stannade de
liksom fastnaglade. Hennes vänstra hand
började sakta spela piano på mahognybor¬
det.
"Det var förfärligt, vad vi sitter tysta,"

sade doktorinnan. Hon var en liten brun¬
ögd dam i havannafärgad klädning och
med ett guldhand i håret.
"Det kanske går en ängel genom rum¬

met," sade redaktörens fru utan att ta ögo¬
nen från fruktskålen. "Men i så fall måtte
det vara en ärkeängel."
Prostinnan såg inte ut, som om hon

tyckte om yttrandet. Hon kisade litet mot
henne.

"Jag förstå inte, vad folk har fått det
där talesättet ifrån," sade hon ett litet
grand avmätt. "Jag kan inte alls tycka,
att det är något lustigt att skämta om äng¬
lar."

"Lustigt? Det är väl inte meningen?"
Redaktörens fru flyttade ögonen från skå¬
len till prostinnan.
Prostinnan såg en liten smula förvånad

ut.
"Vilken är meningen, då?"
"Jag har alltid haft för mig, att menin¬

gen är att uttrycka någon sorts vördnad.
Om det står en ängel där mitt på mattan,
så känns det förstås i luften. Och då slu¬
tar man av ren andakt — att tala om

smörpriset."
Prostinnan vände litet demonstrativt på

sig i stolen och mot doktorinnan,
"Men herrarna där inne, de tycks ha det

muntert," sade hon. "Jag begriper inte,
vad de kan ha så roligt åt."
"Herrar har alltid roligt", sade dokto¬

rinnan. "Jag har många gånger undrat
över det. Och nu till exempel? Där inne
har det inte varit tyst en minut och vi sit¬
ter som på en begravning, fast här är så
trevligt. Kan någon förstå det?"
Redaktörens fru satt och såg på dokto¬

rinnan.

"Ja, det kan jag", sade hon. "Det där
tänker jag på på varenda bjudning."
"Och vad tror fru Ström, att det beror

på, då?" Det var lektorskan, som frågade.
Redaktörens fru såg litet prövande på

henne.
"Jag tror, att det beror på tre saker. Jag

tänker nn på herrarna där inne. De har
för det första punschen —."
"Punschen?" Prostinnan lät indignerad.
Redaktörens fru nickade.
"Ja. Och så har de var sin cigarr i mun¬

gipan."
"Menar fru Ström, att vi skulle sitta och

dricka punsch och röka cigarrer?" frågade
lektorskan.
Redaktörens fru såg på henne med sina

stora svarta ögon.
"Det har jag aldrig åtagit mig att reda

ut. Jag skulle jn försöka förklara, varför
herrarna har så roligt där inne?"
"Jag får säga, att den förklaringen tyc¬

ker jag är litet konstig," sade prostinnan.
"Skulle man inte kunna ha trevligt utan
punsch och cigarrer?"

"Kanske. Men jag har inte kommit till
det viktigaste än. Bara punsch och cigar¬
rer räcker nog /inte. Men herrarna har det
övertaget över oss, att de ha någonting att
tala om."
"Att tala om? Det har väl vi också, om

vi vill?"

"Jag menar, att herrarna vet någonting."
Lektorskan såg smått sårad nt.
"Det låter på fru Ström, som om vi da¬

mer skulle vara fullkomliga idioter —."
"Nej, det ä' vi nog inte. Men vi fyra,

som sitter här, vet bara samma saker. Vi
vet, att jungfrur i allmänhet ä' odrägliga,
och att maten är alldeles för dyr."
"Och mera vet vi inte?" frågade lektor¬

skan litet hett.
"Jo, naturligtws, men det den ena av oss

vet, det vet de tre andra också. Vi vet det,
som alla bildade damer vet. Vi har gått i
samma sorts skolor, läst samma böcker och
har ungefär samma vanor alla fyra. Men
det där kan aldrig bli någonting riktigt
roligt att tala om. Det är ingenting nytt
för någon av oss. Vi har inget yrke, det är
felet."
"Räknar inte fru Ström det som ett yrke

att vara husmor?"
"Nej, det tycker jag är ett tillstånd. Det

är evigt och oföränderligt."
"Det må jag säga," sade prostinnan litet

utdraget.
"Det är ingenting, som någonsin ger oss

något verkligt intressant att diskutera, me¬
nar jag. Vi kan naturligtvis tala om mat
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;*#eordförande, tog hand om mig; förra te¬
legrafkommissarien fröken Hedvig
Siedberg i Ulricehamn — icke mindre
än tre kvinnor ha efter varandra inne¬
haft telegrafkommissariebefattningen i
staden och ho ännn kvar där; fröken
Bäck, fröken Siedberg^ och fröken Hey-
man — som dragit manga intresserade
både män och kvinnor till föredraget
och säkerligen genom klokt och ener¬
giskt arbete skaffat rösträttsfrågan re¬
spekt i staden; fru Odencrants i Bo¬
rås, en socialt mycket intresserad och
verksam kvinna, och sist, fastän jag
inte förrän i kväll skall tala där, fru
Jisca Jacobson i Falkenberg, vilkens
intresse och duglighet jag känner par
renommé. Vidare ha på ett par plat¬
ser ett par damer vid hög ålder glatt
mig genom en andlig livaktighet och
ett stort intresse för denna fråga,
vilka borde komma mången ung att
blygas över sin slöhet och sin likgil¬
tighet. Men även många klarsynta och
modiga män med rättfärdighetssinne
och stor aktning för kvinnan har jag
träffat. På ett ställe förklarade en man

med tårar i ögonen, hur värdefull hans
hustru varit för honom och vilken
skam han tyckte det var, att hon skulle
anses mindervärdig för samhällsange¬
lägenheter. På ett annat ställe hade en

lantbrukare rott en mycket lång väg
för att få höra föredraget. Och på alla
platser ha för saken intresserade män,
på somliga fler, på andra färre, låtit
anteckna sig för aktivt deltagande i ar¬
betet för kvinnans politiska rösträtt —
i Färgelanda finns sedan december 1916
en lokalavdelning av Männens förhund
för kvinnans politiska rösträtt.
Är vår sak stor och är den rättfärdig,

låt oss inte släppa taget! Det blev inte
Sverige 1917, såsom vi hoppats. Det
var en skam för riksdagen, tycker jag,
och en skam för kvinnorna, att en kvin¬
na skulle till och med tacka för detta
riksdagsbeslut.
Nya tag! Må vi arbeta för att frågan

må bli behandlad på ett lyckligt sätt
under vår nästa riksdag och icke upp¬
skjuten till 1920. Kanske riksdagen då
toge sig ännu en funderare och frågan
uppskötes ytterligare. Var och en som
vill svenska folkets väl fylke sig nu i
denna fråga kring lösen

Fordringarna.

Sverige 1918!
Borås 20.7.1917.

August Bruhn.

och koklådor och dammsugare, men i alla
fall. Det är ingenting att utbyta tankar
om. Och varenda en av oss anser natur¬
ligtvis i all tysthet, att allt det där sköter
hon betydligt mycket styvare än någon av
de andra."
"Så anspråksfull är åtminstone inte jag,"

sade lektorskan. "Jag skulle bli förfärligt
glad, om en annan mera erfaren husmor
ville påpeka någon brist i min hushållning.
Eller ge mig ett gott råd."
"Uppriktigt sagt tror jag inte det. Jag

har aldrig sett någon husmor, som blir
glad om man påpekat något fel. Själv föl¬
jer jag aldrig andra hushållsråd än sådana,
som står i tidningen. Det är som om

tryckta råd inte retade en så mycket som
muntliga.
"Men varför skulle ett yrke göra folk så

förfärligt trevliga?" frågSde doktorinnan
efter en liten paus.

' För att ett yrke gör en människa intres¬
sant. Hon vet alltid någonting om världen,
som en annan människa inte vet."
"Vet? Det tycker jag låter så rysligt obe¬

stämt," sade prostinnan.
Jag menar, att till exempel en gatso¬

pare kommer i kontakt med tillvaron på
ett annat sätt än den, som sitter hemma
som vi. Flygande kråka, vet väl prostin¬
nan?"

»Ja-a. —"
"Tror inte prostinnan, det kunde vara

ganska roligt att resonnera litet med en

gatsopare?"
"Det vet jag verkligen inte, vad jag skall

Då de moderata kvinnorna den 15
maj i år bildade Moderata kvinnors
rösträttsförening, skedde icke detta till
följd av någon slags meningsskiljak¬
tighet med F. K. P. R. Målet är och
förblir för oss alla detsamma, F. K.
P. R::s arbete för dess uppnående är
ovärderligt. Men de moderata kvinnor¬
na ha ansett sig nu bäst gagna röst¬
rättssaken genom att framträda själv¬
ständigt. De få ju alltid av sitt partis
män höra att de ej vilja ha rösträtt.
Och gömda som de hittills många varit
inom F. K. P. R., ha de ej kunnat med
någon pondus jäva detta påstående.
Det har dock varit först efter stor tve¬
kan och mycken överläggning, som vi
moderata kvinnor beslutat oss för att
ta detta steg, som delvis skiljer oss
från vårt parti. Ty det är alls ingen
lätt eller inbjudande uppgift att i en så
djupt ingripande fråga kämpa för all¬
deles andra idéer än de göra, vid vilkas
sida vi i övrigt tycka oss kunna stå
eller falla, emedan vi tro att de se klo¬
kast och mest framsynt på Sveriges
bästa.
Vi kunna dock ej längre endast se

på hur vänsterpartierna, genom sin
agitation och genom det stöd de oav¬
låtligt giva kvinnornas rösträttssträ¬
vanden, i ständigt växande skaror räk¬
na in kvinnorna i sina led. Närmare
och närmare kommer tydligen den dag,
då rösträtt och valbarhet för Sveriges
kvinnor blir ett genomfört faktum.
Men ju längre högerpartiet dröjer att
taga frågan även på sitt program, i
dess större antal kommer vänstern att
inom sin framtida väljarekår kunna
räkna kvinnorna. Visserligen kan ju
på senaste tiden skönjas en svängning
i den allmänna uppfattningen av kvin¬
nornas rösträttsfråga, och vi hoppades
ju t. o. m. ett ögonblick att riksdagen i
år skulle lösa den. Då den emellertid
återigen föll på Första kammarens
motstånd, måste det emellertid erkän¬
nas att den föll med större ära än förr.
Och den blev i Första kammaren före¬
mål för en betydligt mera saklig och
omfattande behandling än vad Andra
kammaren under ett par nattliga tim¬
mar kunde prestera.
Såsom var att vänta, saknades i de¬

batten icke de gamla, slitna men efter
vad det ser ut, outslitliga motskälen.
"Staten, säger man, behöver kvinnan.
Ja, det bestrider ingen", yttrade riks-

arkivarien Clason, en av våra ivrigaste
motståndare, "men vad vi betvivla är,
att staten behöver henne i de politiska
striderna. Vi mena, att hon har så
oändligt viktiga, stora och för heniåe
mera närliggande arbetsfält, ändå
mycket viktigare arbetsfält än det po¬
litiska grovarbetets, och vi mena, att
på dessa andra arbetsfält ligga så sto¬
ra uppgifter före, att det är vida vik¬
tigare att hon sätter in all sin kraft på
dem. Det är för övrigt arbetsfält, där
hon enligt vår uppfattning är oersätt¬
lig, där icke vi män på något sätt kun¬
na tävla med henne eller ersätta henne,
och vi betvivla, uppriktigt sagt, att hon
skulle hinna med båda delarna, om hon
skulle ägna sig helt åt båda dessa lin¬
jer."
Ingen lär väl känna djupare och var¬

mare än kvinnorna själva, att rikare
arbetsfält än hemmets kunna vi ej äga.
Men vårt hemarbete, vår uppfostrar-
gärning har blivit så olika mot förr.
Vi kunna ej längre få inrikta oss på
att behålla våra döttrar i hemmet för
att dela vårt arbete där. Den industri¬
ella utvecklingen har flyttat det kvinn¬
liga arbetet ut på affärskontor, till aka¬
demier och lärosalar, till ämbetsverk
och sociala institutioner — till de flesta
områden m. e. o., där man för 50 år
sedan aldrig drömt om andra än man¬

liga hjärnors arbete. Hur skola möd¬
rarna kunna bereda sina unga döttrar
för detta liv ute i offentligheten, för de¬
ras intima beröring med den yttre sam¬

hällsordningen, om de själva stå främ¬
mande och oansvariga inför samhällets
funktioner? Tidigt komma döttrarna
ut i världen, ofta att nog så ensamma
ta sig fram under skäligen vidriga för¬
hållanden, utsatta för inflytanden av
alla slag. Det är mycket begärt att de,
utan uppfostran till ansvar inför sam¬

hället såsom sådant, utan kunskap om
innebörden i de olika läror, som före¬
läggas dem, skola förstå att sovra. Inte
skulle livet inom hemmet bli sämre
eller mista något av sin värmande
kraft, därför att modern visste vad per¬
sonligt ansvar gentemot statens liv in¬
nebär? Hur är det över huvud möjligt
att ha den uppfattningen, att icke dött¬
rar såväl som söner skulle vinna på
att i hemmet omgivas av en anda, ut¬
vecklande icke allenast för deras ka¬
raktärer utan även grundläggande för

svara på," sade prostinnan tveksamt över¬
lägset.
"Men jag för min del tror, att vi skulle

vara räddade, om det satt en gatsopare
här just nu. — Och brydde sig om att tala
med oss."
"Räddade från vad då?" frågade lektor¬

skan också litet överlägset.
"Från att ha tråkigt. Vi skulle kunna få

veta en ryslig massa saker, som vi inte har
en aning om."
"Av en gatsopare?" Doktorinnan drog

litet på munnen.
"Vet doktorinnan någonting om någon

gatsopare?"
"Nej, hur skulle jag kunna veta det?"
"Det gör inte jag heller. Jag vet inte ett

dugg. Jag skulle aldrig kunna svära på att
en gatsopare inte är en varelse, som bara
finns till ett par timmar på morgonen.
Skulle doktorinnan kunna det?"

"Jag vet inte", sade doktorinnan och
skrattade.
Prostinnan höjde litet på ögonbrynen.

Hon såg lätt medlidsam ut.
"Nå, om vi nu fick veta precis vartenda

dugg om varenda gatsopare, hur de arbetar
och var de bo, och vad de har i lön, och
vad de äter till middag och vad de tänker,
vad skulle vi ha för nytta av det?"
"Vi skulle få en överblick över hela sta¬

dens gatsopning. Och för det andra skulle
vi få veta litet om en gatsopares sätt att
se på sin insats i sta'ns maskineri."
"Och vad vore det för nyttigt eller roligt

med det?" frågade lektorskan. "Jag kan

inte inse, att det rör någon annan än gat¬
soparen."
Redaktörens fru såg på henne.
"Det rör oss alla. Varenda en. Tänk, om

gatsoparna skulle ta och strejka i morgon.
Antag, att de ville ha femtio öre mera om

dagen. Då skulle vi kunna begripa med
detsamma, om de borde ha det eller inte.
Vore det inte nyttigt?"
"Jo, men jag begriper inte i alla fall —"

sade prostinnan.
"Vi skulle kunna avgöra, om det vore

rättvist och nödvändigt med femtioöringen
eller inte. Vi skulle duga till stadsfullmäk¬
tige. I gatsoparfrågan åtminstone. Nu gör
vi inte det."
De tre damerna sutto tysta. Från herr-

rummet ljöd plötsligt ett starkt ljud av
röster. Det var värdinnan, som öppnade
dörren och kom in igen.
"Så tysta ni sitter," sade hon. "Det känns

nästan, som om man kom in i en öken.
Herrarna, de pratar, så taket kan lyfta sig."
"Vad talar de om då?" frågade lektorskan

litet tvunget.
"Asch, någonting rysligt tråkigt. Dok¬

torn sitter och håller en utredning om, var¬
för de ursprungligaste begåvningarna kom¬
mer från underklassen, och lektorn bevisar
någonting om, varför de i alla fall har så
svårt att komma fram och bli någonting.
Det är så tråkigt, så man kan dö. Jag be¬
griper inte, att herrar kan tycka, att sådant
där är så förskräckligt roligt."
"Det är kanske, för att de vet någonting

om det," sade redaktörens fru.

EJegant
kemhkt tvättad och prässad blir w
kostym, klänning, kappa eilet 6rJ?
om densamma Insändes till

Örgrjtg Remiska Tvätt- & Färsen * 8 ßaa
Göteborg

Ellen Kleman 50 år.
Det förefaller knappast troligt attHerthas redaktör med det ungdomligaansiktet redan uppnått femtio år, och

hon är ett talande bevis för satsen att
åren icke behöva tynga människan så
länge själen är ung. De, som med in-
tresse och iver följa kvinnorörelsens
landvinningar i Sverige, ha all anled¬
ning att med tacksamhet minnas
Ellen Kleman betytt för den
kvinnosaken, främst i egenskap av re¬
daktör, först för Dagny och sedan för
Hertha, som under hennes ledning bli¬
vit ett högst betydelsefullt bildnings¬
organ. Ellen Kleman har även fram¬
trätt litterärt och för närvarande ha
hon och Klara Johansson under utgiv¬
ning Fredrika Bremers brev, varav två
band redan utkommit. På 50-årsdagen
den 24 juli blev Ellen Kleman föremål
för hyllning från vänner och anhöriga,
Hennes insats i svensk kultur gör hen¬
ne förtjänt av alla svenska kvinnors
tacksamhet.
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om deras medborgarn-kunskapen
svar?
Vi vilja ingalunda förneka, att Hand

kvinnorna många finnas, som stå täm¬
ligen ointresserade och oerfarna gent¬
emot allmänna frågor. Men — det kan
ej hjälpas, männeh ha mycket ofta ve¬
lat ha dem så. Och dock äro kvinnor¬
na i själva verket långt ifrån svåra att
väcka till intresse och iver att lära,
Eller är icke rösträttsrörelsen såsom
sådan redan ett bevis på att kvinnorna
med lätthet lärt sig förstå att deras nye
ställning ute i samhällslivet bör med¬
föra ansvar? Är det icke konstaterat
att kvinnorna såsom skattebetalare äro
punktligare än männen? Ha de svikit
i arbetsvilja och arbetsförmåga i de
kommunala och kommittéuppdrag, där
de fått användning? IIa de besannat
den spådom, som ofta uttalats om dem,
att de skulle komma med samkällsom-
störtande förslag och endast "känslo-
tänkande" kunna deltaga i offentliga
värv? Intet av allt detta har förspoih
Icke desto mindre är det visst a»

mycken fostran ännu behövs för att be¬
reda kvinnorna för det ansvar, som
väntar dem. Och vi kunna ej M S3
att märka att vårt partis män däm •
lag ej haft blick för de konjunktur
utvecklingen skapat. Deras m°t™
att erkänna kvinnornas röstratts ras
som en allvarlig, av tiden framnia
företeelse har hindrat dem f^an
fostra kvinnorna, så att

^ säga tor
partis räkning. Éaran

_ för kvmn
anslutning företrädesvis till va
partierna skulle enligt vår meni
drig ha behöft få den omfattmng
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rösträtt. Moderata kvinnors rösträtts*
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s program. Här behöver således
ast i korthet erinras om att förenin-
föreslår det ovannämnda högre ål-

Ltreckets automatiska sjunkande,!

r för mannen bestämda ålders-
( eller 24 år, uppnåtts. Skulle
öm kvinnornas rösträtt och val-
alltså under de två nästföljan-

»riksdagsperioderna lösas enligt des-
tliiijer, gå de första svenska kvinnor-
Il val om 6 år, och det dröjer in-

„ 15 år innan alla kvinnor komma
i Eedan de första 6 åren ge alltså
Öcj obetydlig tid till förberedelse för
li kommande ansvaret. Och om^ hö¬
rns män och kvinnor, då de 15 åren
ft till ända, ej hunnit fostra" en mo-
a och disciplinerad kvinnlig väljare-
ir. ja — då förtjäna de ett dåligt be-
if, i

har talats om att landsbygdens
>r så litet deltagit i de kommu-

, och man tycker sig däri se
i varsel om att så skall bli fallet ock-
vid riksdagsmannaval. Faktum är
i emellertid, att landsbygdens kvinnor

sällan ha någon egen inkomst
å debetsedel. De ha helt enkelt inte

rösta. Och om en bondhustru
en slant på vävnad eller dy-

fet och man uppmanar henne att de-
den för att få sin debetsedel

i valen, så svarar lion i 9
il av 10, att det kunde nog ha sina

r. Men eftersom det kostar nå-
Plsåhalion och gubben kommit över-
is om att det får vara. Det hela är
H i det stora hela en ekonomisk frå-
a, som blir för landsbygdens folk
fm betydelse vid riksdagsmannava-
ä I städerna och industrisamhällena

t . där så många kvinnor äro
isattebetalare, ha de för varje år i allt
ire antal deltagit i valen. Så ha i

Sveriges städer, där man sär-
nndersökt proportionen mellan

fe och kvinnors tillslutning vid va-
antalet röstande män varit 46.9 %
'a därtill berättigade, medan 40 %
mor givit sina röster. I 10 av dessa

«ler gingo kvinnorna till val i större
tal än männen. Talet om svårighe-
att få kvinnorna iram till val
alltså vara icke så litet över-

11 är för övrigt sådan att kvin-
mera än någonsin vaknat till in-

L ad staten inte kan eller får
i !as sås°m något, som ej angår

et har stiftats allt för många
och förordningar för husmödrar-

' ats och vägts med så små mått,
Wavinni03*^a® förstånd om god med-
L™ blivit nog så hårt prövad,
fe 'i • 1upPfysta och samvetslöst

' a e] bestått provet, vi veta det
ta «r,!üi 11 ^a aro e3 de mot alla' 1 lugnt oph tyst fogat sig! Men
!•] fe ö1!1^ krigsåren och all deras
vin rf eget lands öde lärt, Sveri-
sitt i°r kem 0(dl gtat ej kunna

^därmJV-varandra förutan, så har
pHör nc aaaa fydfi§'are än förr gått
Håra tf f *aderneslandet har rätt
:Hemnw J 0ck ^ärian även utan-
Hnnorna ItanT* väggaV Ivri^ ha
pete nå fi 0sig ^fl disposition för
H särecrnf I?anfa oraråden, där ti-
ärind. v , oröållanden krävt deras
-Hplikt i hittills skonats från
Si sårahq ^mnnitionsfabriker och
13,10

fem a' ar sanH och det finns
t. PY DHe a^; yi därför ej ännu

i3S f5rtjänta av kv|anor' ^ortfullt medborgarskap.

Ett smärtans dokument.
MARCELLE CAPY: En kvinnas röst

i stridslarmet. Med förord av R o-

main Rolland. P. A. Norstedt
& Söners förlag. 277 sid. Pris kr.
3:75.

Den gamla romerska sagan förtäl¬
jer hur de sabinska kvinnorna i kri¬
get mellan romare och sahiner så kraf¬
tigt ingrepo, att de fingo striden att
upphöra. Och inte nog härmed. De
fingo även romare och sahiner att in¬
gå vänskap för all framtid, så att de
kämpande så småningom kommo att
bilda ett enda folk.
Då striden brann som hetast, då de

sabinska kvinnorna sågo sina män,
fäder och bröder offras för hatet och
mordlusten, då tog deras förtvivlan
överhand. Impulsiva som barn och
varma i sina känslor som söderns
kvinnor äro, rusade de in bland de
stridande under ropen:
"Skona! Skona! Skona våra män!

Skona våra fäder och bröder!"
Och det underbara hände, att kvin¬

nornas genomträngande rop och hj ärt¬
slitande gråt överröstade stridens larm
och trängde in i djupet av männens
hjärtan.
Detta tilldrog sig enligt sagan i Roms

tidigaste dagar, långt innan den stolta
staden blivit en världsmakt. Den ro¬
merska kulturen hade ännu ej låtit tala
om sig, och romarnas mäktiga insats
i världshistorien hade ännu ej begynt.
Men redan vid denna tid spelade kvin¬
norna en roll, och deras röster gjorde
sig till och med hörda i det politiska
livet.
Vi ha nu anno 1917. Större delen av

Europa är förvandlat till ett blodigt
slagfält. Dagligen stupa tusentals män,
män i sin bästa ålder, män med de
bästa framtidsutsikter, män; som sta¬
ten och hemmen ej ha råd att förlora.
Tusentals röster ha höjts mot den folk-
slaktning, som alltjämt pågår, men än¬
nu ter sig allt som förut. Ingen ljus¬
ning, inga rosenfärgade morgonskyar,
som båda en ny dag. Alltjämt mörker,
nattsvart mörker.
Kvinnor i skilda länder arbeta för

fredsidén. Man har sammanslutit sig
till föreningar, möten ha hållits, man
har talat, ja, talat sig ivrig och varm
för fred och rättvisa i världen, men
hur mycket har hittills vunnits?
Vad som först och främst kräves av

oss kvinnor är mod. Vi behöva mod
att leva, mod att se livet i ögonen utan
att blinka, mod att handla och tala och
i senare fall mod att nämna allt vid
dess rätta namn. Liksom de sabinska
kvinnorna borde vi tränga emellan de
stridande och försöka göra våra röster
hörda, tills männen lagt ned sina va¬
pen och folken ingått försoning, för¬
brödring.
En dylik, äkta "sabinsk" röst är det,

som talar i den franska journalisten
Marcelle Capys bok "En kvinnas röst
i stridslarmet". Det är en modig och
käck bok, som man skulle vilja sätta i
händerna på varje aktivist, på varje
krigsentusiast — om sådana till även¬

tyrs finnas i närvarande stund. Alen
det är en bok även för fredsvännerna.
Den skänker styrka och kraft åt var
och en, som vill kämpa för ett ändrat
förhållande mellan olika folk och sta¬
ter, ty den visar skevheten i det när¬
varande tillståndet och eggar till kraf¬
tig opposition däremot.
Bokens estetiska värde vill jag ej in¬

låta mig på; det är av underordnad
betydelse. Kanske har boken förlorat
något på översättningen. Den förfelar
dock ej sin verkan, även om man läser
den på svenska. Det är liv och död,
det är sorg och smärta, det är harm
och förtvivlan, det är kärlek och hat,
det är livets växlingar i olika gestal-
tei. som möta i dessa bilder från det
blödande Frankrike.
Boken inledes med ett förord av

Romain Rolland. "En varmhjärtad
kvinna, som även vågar visa, att hon
är det", säger han om Marcelle Capy,
"som vägrar att med sin röst stämma
in i den lidelsernas kör, som skriar
efter blod — en äkta fransk kvinna,
som ej är danad efter mönstret av
Corneilles hjältinnor — vilken lätt¬
nad!"
Eedan i förordet har den franska

censuren strukit något, tillsammans
tio rader, vilka icke ställts till översät¬
tarens disposition. Eljest innehåller
den svenska upplagan även de av den
franska censuren strukna delarna,vil¬
ka återgivas kursiverade i översätt¬
ningen. Man förvånas emellertid över
att vissa saker förbjudits, under det
att annat, som synes oändligt mycket
ömtåligare, undgått censuren. Detta
är ju i själva verket glädjande. När
det gäller domen över kriget, massmör-
dandet, kunna orden aldrig vara nog
starka.
Att återge bokens innehåll låter sig

ej så lätt göra, då förf. framställer en
hel del lösryckta bilder, vilka emeller¬
tid var och en för sig är talande nog.
Det är som hade man varit med och
med egna ögon åsett allt under krigets
första skede både i Paris och i den
franska landsorten. Man är med solda¬
terna, då de lämna hem och härd för
att kanske kämpa sin sista kamp vid
fronten. Man ser dem, då de fylla
järnvägskupéerna och vinka ett sista
farväl till kvinnorna och barnen, som
snyftande samlats på perrongen. Men
man är också med dem, som återvän¬
da, sedan deras liv blivit ödelagda, se¬
dan kulor och krut gjort dem till in¬
valider, för vilka ej mer finnes någon
bot. Och man fylles härvid av ett out¬
släckligt hat till dem, som ha ansvaret
för kriget på sina samveten. När skall
mänskligheten vakna upp för livets
sanna värden?
"Furstenycker, finansmäns lystnad,

diplomaters list... och dessa massor
drabba samman i kulspruteiden!" Så
lyder ett' uttalande som strukits av
censuren.

Kvinnornas insats i det praktiska
livet är naturligtvis ej av minsta in¬
tresset. Särskilt när det gäller de
kroppsarbetande kvinnorna, kan förf.

Det kan väl dock ej finnas någon
svensk man, som tänker om oss sven¬
ska kvinnor, att inte vi, lika väl som
kvinnorna i andra länder, skulle taga
på oss de tyngsta bördor, om vårt fos¬
terland behövde oss? Sveriges historia
har något att vittna om hur Sveriges
kvinnor brukat göra.
När man nu alltjämt såsom ett skäl

mot kvinnorösträtten framhåller att
kvinnorna göra staten verklig nytta en¬
dast genom att arbeta i hemmet, så för¬
stå vi ju att dessa invändningar i viss
mån bero på ett fasthållande av gamla
ideal, en önskan att liksom förr skydda
kvinnorna för det offentliga livets
hårdheter och sveda. Men hur skall
detta bliva möjligt, då kvinnorna tvin¬
gas ut nr hemmen för att finna sitt livs¬
uppehälle, då staten själv måst för dem

öppna det ena arbetsområdet efter det
andra? För oss ter sig tiden i stället
så, att staten för sin egen skull hör
taga steget helt ut och av kvinnorna
fordra att de göra sitt arbete under
fullt medborgaransvar, Och hemmens
kvinnor, fostrarinnorna av den ung¬

dom, som går ut i livet, ha ingen större
rätt än andra att förskonas från detta
ansvar. Kravet på politiskt medborgar¬
skap innebär icke endast kvinnornas
begäran om en rättighet, utan i lika
hög grad erkännandet av en ofrånkom¬
lig skyldighet. Kvinnornas rösträtts¬
fråga hör i själva verket utgöra en
kvinnornas och statens ömsesidiga for¬
dran på varandra, som kan bliva till
skada endast genom att alltjämt un¬
danskjutas.

Gertrud Törneli.
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Malmtorgsgatan 6, Stockholm

Sveriges moderata kvinnor
ansluten Eder till

Moderata kvinnors rösträttsförening,
som vid sidan av Ii. K. P. R. men oberoen¬
de av denna, verkar för att svensk kvinna
må erhålla politisk rösträtt och valbarhet
på samma villkor som svensk man, dock
med ett för kvinnan högre åldersstreck,
som för varje valperiod automatiskt faller,
tills den för mannens politiska rösträtt och
valbarhet stadgade åldersgränsen uppnåtts.
Moderata kvinnors rösträttsförening ar¬

betar således, fast enligt en försiktigare
linje, för alldeles samma mål som L. K.
P. R.

Varje moderat kvinna bör tillhöra Mo¬
derata kvinnors rösträttsförening för att
befrämja rösträttens införande enligt dess
program.
De moderata kvinnor, som förut äro med¬

lemmar av L. K. P. R., höra ingå även i
Moderata kvinnors rösträttsförening för att
genom ökande av dess medlemsantal vittna
om de moderata kvinnornas rösträttsin¬
tresse.

Föreningens sekreterare, fru Gertrud Tör-
nell, Styrmansgatan 33, Stockholm, emotta-
ger anmälningar om inträde i föreningen
och meddelar upplysningar. R. T. Ö. 68,
A. T. 124 68. Årsavgift 1 kr., kan sändas pr

postanvisning.

ej nog framhålla deras duglighet och
mod.
"De äro i all sin enkelhet storslagna,

alla dessa arheterskor, som ensamma
bära det dagliga släpets hörda.
De arbeta. De försvara sina små.

De kämpa mot hungersnöden.
De äro enkla och duktiga, dessa fol¬

kets döttrar, som inte äro rädda för
arbete."
Madame Capy är emellertid inte lika

frikostig på beröm, då det gäller soci-
tetskvinnornas insats i sjukvården.
Det är skarpa ord hon då fäller, och
fåfängan, ärelystnaden och koketteriet
få sin beskärda del. Allt, som inte är
sant och ärligt, nagelfares på det hår¬
daste sida efter sida. I sin förbittring
och iver upprepar förf. sig själv, så
att de många orden ibland verka näs¬
tan stötande.
Marcelle Capys medkänsla för möd¬

rarna och barnen är starkt framträ¬
dande. Var och en får sitt särskilda
kapitel, där hennes varma hjärta talar
sitt eget gripande språk. Hennes harm,
när det gäller de små "krigsbarnens"
bittra öde, måste delas av varje human
människa. O, att åtminstone barnen
kunde räddas undan krigets fasor och
förbannelse! Eller måste de in i elden
för att lära sig avsky denna bakvända
rättsmoral, som staterna sedan urmin¬
nes tider haft monopol på?
I kapitlet om Barnet säger Mareelle

Capy: "Nationen måste omskapas,
mänskligheten kommer att behöva fräl¬
sare. Ramlade murar måste Aterupp-
föras, nya erfarenheter måste göras,
den sårade världen måste ledas fram
till större rättvisa och godhet. Vilken
ofantlig uppgift föreligger inte mor¬
gondagens människor! Det är i oro¬

liga tider man väntar profeterna. Bar¬
net är den okände gud, till vilken den
smärt fyllda världen sätter allt sitt
hopp."
Häremot vill jag invända: vi ha ej

tid, ej råd att vänta, tills en ny gene¬
ration har vuxit upp! Vi måste, lik¬
som Mareelle Capy själv, gripa in och
göra vårt i närvarande stund, om vi
en gång skola kunna stå till svars in¬
för kommande släkten. Underlåten¬
hetssynderna ha ingalunda åstadkom¬
mit den minsta skadan i världen.

Maria Almén.
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Advokat EVA ANDEN
JURIS KAND.

Kvissiiga lopidista Byräi
Lilla Vatlugatan 14 (vid Brunkebergstorg)

STOCKHOLM C.

Eijtegåsp 0. jarldiska uppdrag av alla slag.
KL. 10-4.

Riks tel. 7576.

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie 1. Seott.

Allm. tel. 18336.

Ungerns kvinnor få proposition om
rösträtt i september.

Ett samtal med Rosika Schwimmer i
Stockholm.

Åter befinna vi oss fulla av förväntan på
Grand Hotel i avvaktan på, att freds- och
rösträttskämpen med den aldrig sinande
energin, Rosika Schwimmer, skall bevilja
oss ett kort samtal. Ovillkorligen gå våra
tankar tillbaka till andra junidagar för 6
år sedan, då Rosika Schwimmer var den
tändande själen i en samling kvinnor från
alla länder; den tiden tycks vara förbi för
alltid och vi undra om hon, som då var

allas bortskämda gunstling, efter alla de
prövningar hon sedan genomlidit, skall ha
återvunnit sin andliga kraft eller stå hopp¬
lös och bruten inför det stora världsdrama,
som dagligen skördar nya offer.
När dörren öppnar sig, bli vi helt förvå¬

nade över att finna henne så frisk och för¬

yngrad. Sedan de första hälsningarna ut¬
bytts, äro vi strax inne i politiken. "Det
har ju hänt så mycket nytt och förvånans¬
värt i Ert land? Inte sant?"
"Ja, det har det. Lika underbart, som re¬

volutionen i Ryssland är för oss den nya

regeringen och den nya regimen; för oss
som ha levat under Tiszas förtryck. Det
har också givit mig nytt mod att leva."
Och med blicken full av tillförsikt, ser

hon ut över strömmen.
"Det är gott att vara här igen", säger

hon genast, "jag har ju hållits fast i Un¬
gern av Tisza, som av personlig ovilja emot
mig och av principiell antifeminism, inte
ville' låta mig resa ur landet."
Rosika Schwimmer hade endast på några

dagars besök kommit till Ungern och blev
vägrad pass av den dåvarande regeringen,
trots många hänvändelser att få henne fri.
"Men nu är allting annorlunda", tilläg¬

ger fru Schwimmer. "Den tidning jag re¬

presenterar" — fru Schwimmer är nämli¬
gen här som journalist denna gång — "är
även företrädd i regeringen. Det är oav¬

hängighetspartiets organ, det parti, som
önskar fred utan annexioner och krigsska¬
deersättning, och vars vice ordförande är
en av minstrarna. Och här har jag ett be¬
vis på, att den nya regeringen i sitt stora
förslag till ny vallag även har tänkt på
kvinnorna. Just nu har jag från en av

mina vänner i Ungern erhållit ett glatt
budskap. 'Bund ungarischer Frauenvereine'
har hållit ett möte den 27 juni och vid detta
möte talade ingen mindre än statssekrete¬
raren, markgreven Pallavicini, i konselj¬
presidentens namn. Han förklarade, att re¬

geringen obetingat kommer att införa
kvinnorösträtten. Som andra talare upp¬
trädde inrikesministern Gabriel Ugron —

enär rösträttsreformen hör till hans depar¬
tement —, och även han talade i samma an¬

da. Sedan yttrade sig tre partiledare, alla
till förmån för frågans lösning. Förhand¬
lingarna vid sammanträdet leddes av gre¬
vinnan Albert Apponyi, föreningens ordfö¬
rande och undervisningsministerns maka.
Ja, tiderna ha verkligen förändrats

hos oss. Vem hade t. ex. för några få må¬
nader sedan hållit det för möjligt, att den
nya regeringen skulle avge sin första of¬
ficiella förklaring med hänsyn till den stora
valrättsreformen på ungerska kvinnoröst¬
rättsföreningens offentliga möte. Och det
har i alla fall skett. Greve Michael Karo-
lyi uppträdde i den nya regeringens namn

för att kungöra den grundval, på vilken
Esterhaszy åtagit sig att bilda regering.
Den nya regeringen förstår på ett un¬

derbart sätt att anpassa sig efter den nya
tidens krav. Till och med så pass försik¬
tiga män som greve Julius Andrassy och

HOTELL VICTORIA
Norra Smedjegat. 14, (Hörnet av Herkulesg.)
Stockholms äldsta, billigaste och mest välkända
privathotell. Tyst och fridfullt läge strax vid
Brunkebergs- och Gustaf Adolfs torg. Elek¬
triskt ljus o. telefon i rummen.

Vördsamt Fru Greta Schubert.
Post- 0. Telegrafadr. HOTELL ViCTSHLÄ. Riks 53. Ilin. 65 57.

greve Apponyi, som representera den mo¬
derata riktningen i regeringen, ha förstått
att de måste överge sin gamle bundsför¬
vant, Tisza, som vill hålla fast vid allt det
gamla. Apponyi har ju före kriget hört
till dem, som sågo Ungerns väl däri, att de
politiska rättigheternas utsträckning för¬
siggick så långsamt som möjligt. Men nu
har han genom kriget ändrat åsikt."
"Men vad innebär egentligen denna val¬

rättsreform?" tilläto vi oss fråga.
"Förslaget", svarade Rosika Schwimmer

entusiastiskt, "som visserligen ännu blott
är skisserat, skall först framläggas i sep¬
tember. Det innebär att ge valrätt vid 24
år — nu få de först rösta vid 30 års ålder
— till alla som kan läsa och skriva, och
detta på vilket språk som helst. Dessutom
få alla som varit vid fronten, och sålunda
fått Karlskorset, rösträtt.
Kvinnorna däremot få nog nöja sig med

en viss inskränkt rösträtt — att börja med
förstås. Endast de kvinnor, vilka genom¬

gått såväl folkskolan som borgarskolan —

en utbildning, som de dock avslutat vid 14
år — skola få valrätt. Vidare skola alla
krigsänkor få vara med, oberoende av de¬
ras kunskaper, och som skäl för kvinno¬
rösträtten har konseljpresidenten anfört
detsamma som Asquith: 'Vi behöva kvin¬
norna för att återuppbygga samhället efter
kriget.'
Ja, och sedan skola vi börja arbeta på

alla de mål, som äro oss kära, var och en",
tillade Rosika Schwimmer.
"Men tala om för mig nu, hur Ni har det

här i Sverige. Vi ha fått så få underrät¬
telser på sistone?"
Vad skola vi svara? Det känns mer än

bittert, att Europas mest feudala monarki
skall ge sina kvinnor rösträtt och vi ännu
stå utanför.
"Ni ha ju arbetat så duktigt, Ni ha så

många värdefulla krafter inom alla partier
att ge männen, varför vill de inte ta emot
det Ni bjuder av god vilja att tjäna Ert
land?" frågar Rosika Schwimmer.
Ja, varför?

N. K—ger.

Professorns dilemma.
En välkänd professor i New York, som

intresserat sig mycket för kvinnornas röst¬
rättsrörelse, övertalades för någon tid se¬
dan att bära en fana i en kvinnlig röst¬
rättsprocession. Hans hustru lade märke
till att han marscherade helt nedslagen och
bar fanan så lågt, att den slokade på sin
stång. Senare förebrådde hon honom hans
beteende:
— Varför gick du inte rak och stolt och

lät fanan komma till synes, frågade hon.
— Min kära vän, svarade professorn öd¬

mjukt, såg du inte inskriften på fanan. Där
stod: Varje man får rösta. Varför får inte
jag?

Alldeles som staten.
Föreståndarinnan för spädbarnshemmet

uppmanar den lycklige(?) fadern till tvil¬
lingar att fullgöra sina fadersplikter mot
dem genom att betala 15 kr. i månaden för
vardera.

'Gossen erkänner jag och är villig att be¬
tala för honom", svarade fadern med själv¬
känsla, "men flickan, henne tar jag mig
verkligen inte av."
Föreståndarinnan småler och tänker:
Alldeles som staten."

@ ©

O mc Sommar= och%J & IImIo Vintersanatorium
högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen rid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmens i"
tager gäster, som utan att rara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i i,, Hotskön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett »ott och'"Sv1 Ditllr

Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej. rikligtbord,
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.r Manne Bergengren i Göteborg PrcuneVf

begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas, af INEZ CARLSTRÖM. Postadress Mahult jLovl6 ■
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Örnås», Halmstad. ' - erS- Tele!,;

Årvika Wagmfaterik? Årvika*
Kungl. Hovleverantor.

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.

För resande att beakta!
Lööis hotell ARVIKA rekommenderas.

De svenska kvinnornas femte allmänna
rösträtfsmöfe i Ronneby den

11 och 12 Augusti 1917.

Program:
Lördagen den 11 augusti kl. 11 f. m.,
halvenskilt möte i Fridshemmets lokal.

1. Sång.
2. Standarinvigning.
3. Välkomsttal av ordföranden i Ble¬
kinge länsförbund av L. K. P. R., frn
Augusta Tönning.

4. Diskussion: Vad situationen kräver.
Inledare doktor Karolina Wider-
ström.

Eftermiddagen.
1. Föredrag av redaktör G. H. von
Koch. Ämne: Fattigvårdslagstift¬
ning.

2. Kl. 3.30 e. m. beses Ronneby kyrka.
3. Kl. 5 e. m. middag å Stadshotellet.

Offentligt möte i Folkets park kl. 7.
1. Välkomsthälsning av fröken Sigrid
Kruse.

2. Föredrag av fröken Fredrikke
Mörck, Norge. Ämne: Kvinderne i
jurydomstolerne i Norge.

3. Föredrag av kyrkoherde Aug. Bruhn.
Ämne: Vad är nu att göra?

4. Föredrag av fru Anna Wicksell:
Ämne: Där rösträtten segrar.

Söndagen den 12 augusti.
1. Kl. 9.30 f. m. Utfärd till Solvik, fru
Augusta Tönnings rösträttshem. Kl.
11 f. m. Välkomsttal av värdinnan,
"Gröna ängens hemlighet".

2. Föredrag: Kvinnorna och. freden.
(I händelse av dåligt väder anordnas
mötet i Folkets hus i Ronneby.)

3. Kl. 3 e. m. Enkel middag i Folkets
hus.

Kl. 5 e. m.

Offentligt möte i Folkets park.
1. Välkomsthälsning av fru Lisa Ve¬
länder.

2. Föredrag av fru Gerda Hellberg.
3. Föredrag av fröken Helene Berg,
Danmark. Ämne: Samfundenes Gen¬
rejsning efter Krigen og Kvindernes
Part deri.

4. Föredrag av d:r Gulli Petrini. Äm¬
ne: Kvinnorösträtten och den sven¬

ska riksdagen.
Dessutom komma eventuellt repre¬

sentanter för Moderata kvinnors
rösträttsförening samt för de social¬
demokratiska kvinnorna att tala.

5. Avskedssamkväm å Ronneby Brunns¬
hotell.

Mötesdeltagarna höra anmäla sig
snarast möjligt. Mötesavgiften 2 kr.
Matbröd, socker, kniv, gaffel och sked

torde medtagas under söndagen. Mö¬
tesbyrån öppnas fredagen den 10 augu¬
sti kl. 2 e. m. å Stadshotellet, nedra bot-

i
W

Ett uppburen
symaskin.

Solid konstruktion.
Svenskt fabrikat.

uisfltmrua I
Jsytnaskit»
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ten. Deltagarnas post adresseras
Mötesbyrån, där varje deltagare har
att anmäla sig vid ankomsten för er¬
hållande av upplysningar om rum m,
m. Rum finnas från 8,50 till 2 kr, et!
begränsat antal mötesdeltagare kunna
erhålla fria rum.

Den 13 augusti kommer ett
sammanträde att äga rum, varvid fru
Anna Wicksell inleder diskussionen
om: 1) Riktlinjerna för vinterns arbete
och 2) Landsföreningens ekonomi.
Särskilt sammanträde kommer även

att anordnas för de deltagare, som till¬
höra L. K. P. R:s kommunalstyrelse-
grupp, varvid frågan om Kommuner¬
na och livsmedelsfrågan kommer att
upptagas till diskussion.
För de deltagare, som ha tid därtill

och önska att under uppehållet i Ble¬
kinge även hese Karlskrona, kan av¬
resa ske från Ronneby kl. 11 f. m.
I Karlskrona heses Kronovarvet och

staden, varefter gemensam middag in¬
tages. Därefter anordnas utfärd till
det natursköna Wämö och kan hemre¬
san företagas med tåg från Karlskrona

:iga mc
1 inste,

ii och {

!åe en
sparti:

kl. 8 .15 e. m. Kostnaderna för
färden inklusive resa, middag, resa
Vämö och kaffe med bröd blir
7 kr.
Medlemmar av F. K. P. K i

krona taga mot vid tåget och
gora som ciceroner.
Anmälan till Karlskronafärden

ske samtidigt med anmälan till »f®
marmötet under adress Rösträttsw c >
Ronneby.
Ronneby den juni 1917.

Augusta Tönning,
ordförande i Blekinge länsförbun ■

Stöd arbetet för kvinnans
rösträtt genom att ingå i na
rösträttsförening och genom att P
numerera på Rösträtt för KvinnfJ

Rösträtt för Kvinnors
15—16 nummer för 1917 innehåller bl-

Inför sommarmötet.
Vår fråga och valen. Av A. W.
Mödrarna. Av Ellen Sagen.
Kvinnorösträtten i Tyskland.
Augusta Tönning 60 år. Av Sign 1
Nya tag. Av August Bruhn.
Efter kaffet. Av Fanny Alving.
Fordringarna. Av Gertrud Törnf/
Ett smärtans dokument. Av Ma ^ ^ Kf.
Ett samtal med Rosika Schvimm j

Boktrfefcerl 1
Stoekholm 1017, Ivar Hfeggetröm«
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ROSTRATT FOR
KVINNOR

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.

ÅRG. STOCKHOLM, 1 SEPTEMBER 1917. N:r 17.

pre-
tor.

feern och rösträtts¬
frågan.

isk höger har aldrig känt sin be-
es tid, aldrig förstått, att då in¬
om det nödvändiga i att lösa en

inom en nära framtid en gång
rt insteg, då är allt att vinna, ingen-

förlora på att genast gripa sig
gå till verket med god vilja,
generositet,

ens med avseende på den — nr

partisynpnnkt — ganska ringa del
svenska författningsfrågorna,
politisk rösträtt och valbar¬

er Sveriges kvinnor, har högern
ft detta förstånd. En del av partiets

ha uppgivit sitt prineipi-
motstånd emot frågan och pekat

ätn lösning genom införande av ett
åldersstreck för kvinnorna; men
ide icke -förmå sig att detta år ta

Ja lösning, icke ens då den i elvte
erbjöds dem genom ett återre¬

sande från frisinnad sida.
k år valrörelsen i det närmaste
°cb ingenting har från högersi-

a klargjorts rörande vår fråga. Val-
tiger; det samlade partiet

rarken säga nej eller ja. De en-
'"äa Partimedlemmarna, som varit
'valrörelsen och talat om författ-
Sågor framlänges och baklänges
1 sidolängs byar emellan, som det
;-lByggningabalken, ha också tegat;
5 åe ännu kvarstående principiella
andarna som de, vilka numera an-
Set ändå icke är nyttigt längre
ja a sig till motvärn, alla ha de1 a snällt och obrottsligt. Icke
aea Bar riktats till valmännen rö-
deras mening, icke en upplys-

, Sdts dem om hur partiet tänker

^e^lf .llll^er kommande valperiod.
%n f- V^üna kar uppträtt på högerns
%e 01 ^ramlägga saken för val-
tekv' Vac^ rösträttsvänliga
6lSB,!nnorila kunnat göra har varit
Üvitt 11 en ^ litteratur om saken;e 'ant är, ha de fått göra detta

-na1"!8 Va^möten, där de ju kunna
S f..en kol del människor, som

% m Ul Svaiä att nå. Det är alltidC^ctet är det icke.ett engelskt ordspråk, som

eMedlemmar av h. K. P. E., samlade till möte i Eonneby
11 ang. 1917, uttala sia djupa harm över l:sta hammarens
vägran vid innevatande års riksdag att godkänna ens en
begränsad lösning av kvinnornas rösträttsfråga, Eiksdagen
har tidigare begärt bevis på, att kvinnorna verkligen öns¬
kade medbestämmanderätt i landets angelägenheter; kvin¬
norna svarade med massopinionsyttringen 191U-. Riksdagen
begärde en allsidig utredning; K. M:t skaffade en sådan
utredning 1911. Samtliga andra nordiska länder ha givit
sina kvinnor rösträtt och valbarhet; under krigsåren ha i
förenta Staterna kvinnor i 7 nya stater erhållit rösträtt
vid presidentvalen; 6 stater i Kanada ha givit kvinnorna
full politisk rösträtt; i Österrike och Ungern förberedes
reformens upptagande på resp. regeringars författnings¬
program; i "England, Eyssland och Kolland står frågan
inför sin omedelbara lösning.
I Sverige är denna fråga min st lika mogen för sin lös¬

ning som i dessa länder; vi begära att den antages såsom
vilande redan vid nästa riksdag, så att Sveriges kvinnor
icke längre behöva vänta på denna gärd av rättvisa.

Resolution, antagen vid rösträttsmötet
i Ronneby den 11 aug. 1917.

heter: never mind! what is next to be
done? — låt icke nedslå er! Vad ska vi
göra härnäst? Att frågan skall förkla¬
ras vilande under nästa riksdagsperi¬
od, det tro vi, att även högern tänker
sig. De högermän, som nu kommit till
den övertygelsen, att det icke är nödigt
och nyttigt längre med motståndet,
men som i år röstade för avslag ändå,
de skola väl under den kommande tre¬
årsperioden begära att få ge sin ändra¬
de uppfattning uttryck i en ändrad
röstning.
Det är emellertid icke nog, att riks¬

dagens första bifall till frågan om po¬
litisk rösträtt och valbarhet för kvin¬
norna kommer under denna period;
frågan måste förklaras vilande redan
nästa år. Visserligen är det sant, att
det kan vara detsamma för frågan, om
den antages såsom vilande under perio¬
dens tredje eller dess första år. Men
det är ingalunda detsamma för dem,
som skola arbeta för frågans lösning;
ett uppskov till 1920 betyder två års
längre agitations- och propagandaar¬
bete, som kunnat sparas; all vår kraft
behöver nu läggas på att uppfostra

kvinnorna till att rätt begagna sin röst¬
rätt; all agitation, som kunnat undva¬
ras, är missbrukad kvinnokraft.
Det finnes emellertid ett'skäl till. Den

ändrade uppfattningen inom högern
har pressats fram på grundval av

krigstidens erfarenheter och under kri¬
gets tryck. Vi skola innerligen hoppas,
att det ej behöver dröja allt för många
månader, innan det lyckas göra slut på
detta vanvett. Men om så skulle hända,
att frågan skulle stå hän ett par år, se¬
dan kriget slutat, är det då icke fara
värt, att högern glömmer, vad den nu

lärt och erkänt? Det vore en oförlåt¬

lig försummelse från vänstersidan, om
icke redan 1918 allt göres som kan gö¬
ras för att driva fram till ett avgöran¬
de åtminstone denna del av författ¬
ningsreformerna. Den rör halva sven¬
ska folket och är en direkt konsekvens
av själva den liberala grundprincipen;
sköts den ordentligt bör den gå 1918;
järnet är varmt nu; nu får det lov att
smidas.

A. W.

Inre fiender.
Under tider av nöd och samhällsbe-

tryck, då nationer och människor ha
det svårt, och då solidariteten och sam¬
hörighetskänslan äro de enda hjälpme¬
del vi ha att lita till, skjuta tyvärr
samhällets sjukliga missbildningar upp
som ogräs. Vem har inte känt uppro¬
riskhet över att jobbare fritt få husera,
vem har inte känt harmen och avskyn
över all spekulation med våra livsme¬
del, en spekulation, som innebär att den
brutala egoismen göder sig med fattiga
människors umbäranden. Och vem har
inte känt avsky och förakt för de hus¬
mödrar, som fyllt sina skafferier, utan
att fråga efter vad som. kommit på an¬
dra människors del.
När livsmedlen tryta och priserna

skruvas upp till det otroliga, då är job¬
barnas tid kommen, och då gå de fat¬
tigas barn sin undergång till mötes.
Skola icke dessa affärsmän och jobba¬
re en gång uppskrivas på mänsklighe¬
tens svarta lista?
Amerika har länge varit befriat från

nöd och umbäranden, men även där har
kommit en gyllene tid för jobbarna, och
när en framstående motståndare isinu-
ant frågade vartill kvinnorna behövde
rösträtt och därvid erhöll svaret "Till
skydd", så har detta svar erhållit sin
belysning genom omständigheterna.
Kvinnorna behöva rösträtten för att
skydda sig mot yttre och inre fiender,
mot dem som i hänsynslös egoism tära
på nationens livsnerv.
En välkänd kindergartenlärarinna i

en av Bostons förstäder säger, att det
är förtvivlat att se i vilket tillstånd
barnen komma till skolan på grund av

undernäring. De äro svaga och håg¬
lösa och ha inte ens kraft att leka. När
några minuter av lektionen gått, lägga
de sina små huvuden till vila mot pul¬
peten och förefalla alldeles apatiska.
Den bilden har sina motstycken i de
flesta av Amerikas större städer.
Den amerikanska tidningen The Wo-

man Citizen återger i ett av sina sista
nummer en legend om en liten gosse,
som satt vid fönstret och betraktade
solnedgången. Då kom en fé fram till
honom och sade: — Du har länge läng¬
tat efter det stora äventyret, men du
skall aldrig möta det, om du inte glöm¬
mer färgen på din mors ögon. Men nu
ser jag, att du har glömt den. Följ
mig.
Så vandrade de tillsammans bortåt

vägen och nådde landet bakom afton-
rodnaden. Då sade fén:

— Nu kan du få uppleva det stora
äventyret. Vad väljer du?
Den lille gossen svarade:
— Jag vill döda ett stort lejon, allde¬

les ensam, med mina händer.

/
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Ögonblickligen fick han se ett lejon,
som lösgjorde sig ur skymningen och
rusade emot dem. Gossen kunde ur¬

skilja dess toviga man och stora tas¬
sar, dess röda käftar och vita tänder
och dess ögon, som lyste likt svarta
diamanter. Men plötsligt upplöstes le¬
jonet i dimma och fén ropade:

— O, du mindes färgen på din mors
ögon! Då vaknade gossen, och hans
mor, vars ögon lyste som svarta dia¬
manter, stod lutad över honom.
Utan tvivel har guldet, makten och

härligheten betytt det stora äventyret
för otaliga män, men ingen, som vetat
att de endast ernåtts genom andra män¬
niskors svält och umbäranden, ha fallit
för deras lockelse, såvida de inte glömt
färgen på sin mors ögon. Den mor vi
alla måste minnas är landet, och vad
vore landet utan folket, som utgör dess
märg och kärna. Ha inte vi också hört
talas om barn som kommit svaga och
slappa till skolan av brist på föda?
Vintern nalkas och livsmedlen stiga,
stiga oavbrutet. Varje guldhög, som
hopas på ett håll, betyder brist på ett
annat. Varje spekulation i livsmedel
betyder att barnamunnar icke bli mät¬
tade.
Samhällets pirater och parasiter, hur

länge skola de tolereras? Skola vi allt¬
jämt tillämpa den gamla principen att
icke inskrida förrän det är för sent?
Sveriges mödrar, med rösträtten i er
hand, kunde ni inverka på landets sty¬
relse, och hade kvinnorna haft den
rätten nu, då skulle de icke varit mö¬
drar om de inte inskridit mot ett sy¬
stem, som förvandlar stora kategorier
av vårt folk till blodlösa sjuklingar.
De skulle inte tolerera att den fattiges
sista slant ökade jobbarens förmögen¬
het.
Vi måste finna oss i förhållandena,

hur olidliga de än äro, men vi göra det
inte stillatigande, inte utan en harmsen
protest mot dem, som åtagit sig hem¬
mens skydd, och inte ens kunna skydda
dem för roffares intrång.
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n. b. och 1 tr. upp
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Feintio år i rösträttens tjänst.
Millicent Garrett Fawcett är ett

namn, som har god klang icke bara i
engelska, utan även i internationella
rösträttskretsar. Ordförande i den en¬

gelska Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt och l:sta vice ordfö¬
rande i Internationella kvinnoröst-
rättsalliansen fyllde hon den 11 juni 70
år och har bakom sig femtio år av

energiskt och framgångsrikt arbete
för kvinnornas rösträttsfråga.
Mrs Fawcetts arbete för kvinnoröst¬

rätten har sina rötter i den filosofiska
liberalismen, som blomstrade vid mit¬
ten av förra århundradet, och hon äg¬
de lyckan att under den första tiden
av sitt arbete för den sak hon gjort till
sin finna stöd hos två sådana män som

Henry Fawcett och John Stuart Mill.
Det var Mill, som 1867 framlade en
motion i underhuset om att i vallagen
st. f. ordet "man" insätta ordet "per¬

son", varigenom även kvinnorna skulle
bli röstberättigade, vilken motion
emellertid avslogs med en majoritet av
123 röster. Från detta år, då även de
första rösträttsföreningarna bildades,
räknas den engelska rösträttsrörelsens
historia, och alltsedan dess har mrs
Fawcett varit med om den ena motio¬
nen efter den andra — voteringssiff¬
rorna ha växlat, men trots att det ända
sedan 1886 funnits majoritet i under¬
huset för saken, har slutresultatet än¬
da tills i år varit detsamma.
Under alla dessa år har mrs Fawcett

hållit modet uppe; hon har varit själen

i den stora Landsföreningen för kvin¬
nans politiska rösträtt (National Union
of Women's Suffrage Societies) och se¬
dan 1907 dess ordförande. Oräkneliga
äro de möten, på vilka hon talat, en

mängd demonstrationer har hon ord¬
nat och talrika deputationer har hon
anfört. Alltid har hon varit redo att
resa landet runt för att väcka de slum¬
rande, och icke blott Landsföreningen
utan många andra föreningar vända
sig i första rummet till henne, då de
behöva råd och hjälp.
Den omsvängning i den offentliga

uppfattningen av kvinnorösträtten,
som ägt rum på sista tiden, är lönen
för ett helt livs arbete, och säkert kun¬
de mrs Fawcett icke få någon mera
välkommen födelsedagsgåva än vad
som inträffade den 19 juni, då under¬
huset med 385 röster mot 55 antog re¬

geringens rösträttsförslag, varigenom
även kvinnor bli röstberättigade, vilket
förslag väntas ha genomgått alla for¬
maliteter i november i år och kunna
träda i kraft efter 15 jan. 1918.
Mrs Fawcett skriver på ett ställe:

"Rösträttskvinnorna borde vara de
lyckligaste av alla människor, om lyc¬
ka med rätta kan definieras som en

ständigt fortgående strävan för ett
upphöjt mål och ett alltjämt större
närmande till detsamma." Helt säkert
känner hon sig nu själv som en mycket
lycklig människa.

Kvinnorösträtten i
Holland.

SOI
Den revision av vår författif

den 16 nov. 1916 antogs av Ar
maren, godkändes den 16 maj
av Första kammaren. Genom
ändring införas proportionella11
samt valbarhet för kvinnor till
dag, landsting och kommuner
kvinnornas aktiva valrätt borttal
den det grundlagsmässiga hinder so
legat i den nuvarande grundlag®
80, men lämnar det åt en kommande täl
vallag att definitivt införa den. Na '
ligtvis utgör denna grundlagsändi
för oss en vinst, fast ingen stor
slutgiltig; och för en hel del
saksvänner har det varit en stor miss ii vanli

som

Först
en sa

räkning, att riksdagen icke
gång medgav den fulla politiska"®
ställigketen åt båda könen.
I september 1915, då premiärmini

stern förklarade, att han vore
att komma med en kunglig propositk
om en författningsrevision, hade kj'jjusa
norösträtten ännu icke att uppvisa äi ;ia
stora framsteg i andra länder, s<
föreligga, och det hade den gånge
så otvetydigt ådagalagts, vilken
delsefull roll kvinnorna i varje lani vydligt
spelat för statens tjänst. Därför ii ''
skränkte regeringen rösträttsreformei w
till allmän rösträtt för män,
för kvinnor och ställande på framtidea
av kvinnornas rösträtt. Visserliga j;

ung
av rö

iåfUommi

ii' a le bis
na a

framkommo motionsledes förslag t r^ktful

E. Brn.

Gurli Hertzman-Ericson.

Ett nytt rösträttsorgan.
I den amerikanska rösträttspressen har

en sammanslagning- ägt rum av tidningar¬
na Tbe Woman's Journal, Tbe Woman Vo¬
ter och Tbe National SuSrage News. Det
nya organet, som tillkommit på initiativ
av mrs Chapman Catt, bär namnet The Wo¬
man Citizen och redigeras av miss Rose
Young med tillhjälp av The Woman's Jour-
nal's förra redaktör, miss Alice Stone Black-
well. Tidningen utkommer en gång i vec¬
kan från huvudkvarteret i New York och

föreligger i en synnerligen tilltalande ut¬
styrsel.

Hur kvinnor från fiendeland
hälsa varandra.

Genom internationella rösträttsalli¬
ansen har miss Paula Pogany som re¬
presentant för Budapests kvinnliga
rösträttsförening tillställt Engelska
landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt följande skrivelse:
Ehuru vi tyvärr alltjämt äro skilda

åt av det fruktansvärda krig, i vilket
våra söner förinta varandra, hoppas vi
att denna lyckönskan skall nå er ge¬
nom våra neutrala kamraters förmed¬
ling. Vi lyckönska eder till den parla¬
mentsmotion, som avser att utsträcka
rösträtten till er, Storbritanniens kvin¬
nor, som mera energiskt än några an¬
dra arbetat för kvinnornas rättigheter.
Vi hoppas, att även vi snart skola nå
samma mål. Mänskligheten har aldrig
behövt kvinnans hjälp bättre än nu,
när vi måste begynna det svåra värvet:
återuppbyggandet av den ödelagda
världen. Vi lyckönska er hjärtligt till
den rätt, genom vilken ni bli istånd-
satta att ägna alla edra krafter åt upp¬
byggandet av en ny, säkrare värld —

en värld i vilken också vi hoppas att
få fylla vårt värv, väpnade med våra
politiska rättigheter.

Ny kvinnlig parlaments¬
ledamot.

Från Kanada meddelas den glädjan¬
de underrättelsen att en kvinna för
första gången blivit invald i Kanadas
parlament. Hennes namn är mrs Mc
Kinney och hon kommer att i parla¬
mentet representera provinsen Alberta.
Det är inte otroligt att Alberta inom

kort får ännu en kvinnlig representant.
Miss Roberta Mac Adams, som för när¬
varande tjänstgör vid ett militärsjuk¬
hus i London, är nämligen jämte 20
manliga kandidater uppsatt på den
lista, enligt vilken 38,000 soldater och
75 sjuksköterskor, spridda i England
och Frankrike, gå till val, och det finns
goda utsikter till att hénnes namn skall
segra. Före kriget ledde miss Mac
Adams undervisningen i nationaleko¬
nomi vid folkskolorna i Alberta, och
hon har gjort sig känd som en förmåga
av rang. Några valmöten ha ju icke
kunnat äga rum, då väljarna befinna
sig på så många olika platser, men
miss Mac Adams har i en cirkulär¬
skrivelse framlagt sin politiska tros¬
bekännelse.

samma rätt för kvinnor som för
men dessa måste återtagas, och
varande grundlagsändringen
oss alltså endast möjligheten
fram få rösträtt.

Denna grundlagsändring är
tid ännu endast vilande; för att
skall bli definitiv fordras
två tredjedels majoritet i de
kamrarna, innan drottningen,
i september, kan sanktionera
vi först kommit så långt, kan inrite¬
ministern när som helst komma mei

nytt vallagsförslag. Vad det blir
en minister, och vad det blir för
slag, det beror i främsta rummet pä
utgången av nästa års ordinarie
nu i år får det nyvalda parlamentet
endast befatta sig med författningsre¬
visionen och med de utomordentliga
åtgärder, som betingas av det europe¬
iska krigsläget,
År 1918 få vi alltså se hur de porpor-

tionella valen verka, vilken
_ folb

de ge uttryck åt, och huruvida a
Nederländerna då övertygat sig om,
även kvinnorna höra med till n
Nu närmast gäller det att så t

som möjligt utnyttja de nya rätt#
ter för kvinnorna, som hösten komme
att giva oss, huvudsakligen den pa®
va valrätten. En del medlemmar f
Landsföreningen ville, att organisa'
nen nu skulle sätta alla krafter mP
att begagna valbarheten, så att vi
åtminstone kunde få två eller tre *
nor in i Andra kammaren till nast j
Visserligen kunde nu endast man
på dessa, men man trodde, att
icke skulle vara omöjligt att
proportionella valen uppnå det

å,-S. JOHN 7. LOFGBEN St to
Kungl. Hofleverantör ■
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nödiga röstetalet. Meningarna P ^

neralförsamlingen den
_ 23 jum

dock delade, och majoriteten^ o
att behålla propagandan f°r ^
rösträtten som föreningens ene •
och hellre än genom att forceia L
kvinnolista göra sig ov^ ^et ' ' «<*•
tier fortsätta att samarbeta
söner av alla olika politiska np ^

ningar på det fulla erkänn^ ^ -
kvinnornas medbestämmanderätt.
aktligen komma nu Lancis. ^iSn-j-a
samtliga 24,000 ittedlemmar -y
ansenligt antal för ett htet^ ^lägga allt sitt arbete pa
skaffa kvinnorna den fulla
rätten.
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RÖSTRÄTT FOR KVINNOR

Där land och hav mötas.
De svenska kvinnornas 5:te allmänna rösträttsmöte den 11 och 12 augusti.

isträttskrävande svenska kvinnorÄ

ssa dagar något att tala om!
förhoppningar hava svikits,
"omvändelser" kunna kon-

~

sorglustiga riksdagsdebatter
jrekommit och — trots allt —

lidsförhoppningarna te sig ljusa-
ju de kanske någonsin varit. Det

L väl också något särskilt i luften
j detta sommarmöte, något, som
lappast i så hög grad brukat framr
a vid större rösträttssammanslut-
ar förut, litet starkare indignation
vanligt, litet kraftigare kamplust,

d, som kompensation åt andra hållet,
lä (tydligt säkrare förväntningar för

järntiden.

Första dagens förhandlingar.
(en sal, sommarlikt doftande av un-
ljusa björkar — det var som om

ä!a ungskogen flyttat in — och lysan-
rösträttens klara, vitgnla färger
mor och flaggor hälsades delta-
i årets allmänna sommarmöte,

ydligt talrikare än man på grund
k de bistra tiderna vågat hoppas, väl-

na av Blekinge länsförbunds ord¬
fru Augusta Tönning, som

ltidigt invigde ett till länsförbun-
av Ronnebymedlemmar skänkt

Mfsaktfullt standar med rösträttsem-
ü i de traditionella färgerna. Sedan
ammars Sverige unisont avs jun¬

is, förklarades mötet öppnat av

«föreningens f. n. fungerande ord-
e, d:r Karolina Widerström, som
ft mycket smärtsamt meddelan-
göra, nämligen att fröken Signe
avgått som L. K. P. R:s ord-
samt även utträtt ur V. U.
dir Widerström uppläst frö-

ta Bergmans till Centralstyrelsen
tade skrivelse, yttrade hon:
Få personer ha skänkt rösträttsrö-
än varmare hängivenhet än vår nu
gångna ordförande. Åt rösträttsrö-
ägnade hon all sin lediga tid, på

ytänkte hon bittida och seht, för den
i hon intuitivt vad dess väl
'• I dess tjänst ställde hon sin

® begåvning, sin energi, sin omut-
redbarhet och samvetsgrannhet.

®blev ock ett fullödigt arbete hon

voro de fordringar Signe Berg-
® ställde på sina medhjälpare, men
® större voro de hon ställde på sig
jk De som stodo henne nära i ar-iö!' kunde nästan ana att den tid
?Te k°mma» då hon fann den tid och

w'Ia.i r hon kunde skänka åt röst-arbetet ej vara nog för att fylla
* nennes egna krav. Den tidpunk-
, ar nu inne, tyvärr för oss. Vi stå
*- 'enne alla i en stor, en outplånlig!!«amhetsskuld."
itfi •• ,möt®S(ieltagarnas livliga bi-
Kk t ' ^arPå avsändandet av föl¬je telegram;
■(ßiüfff.00'1 ^*'ar^igt beklagande Lands-
^'Pinnttüv aykållna ordförandes avgång
Edert uttrycka sitt varma tack■*. j OJ.ll V Cl, i JULI CL

feoeP hängivna arbete
söiiorn-if )ek'^el8efulla insats Ni gjort i

rösträttsrörelse.
A mötets vägnar*

p, Carolina Widerström.
wTdl0'?? Bergman anlände föl-

att t-n k för vänlig hälsning
^ tack för it! c oc.k envar få framföra
"hyek fgr j*;n^arigt samarbete och för de
rinder f-nn/lU! 0(dl förtroende, sofn
% somT r?ig tUl del- Måtte det
^ tidram onQebjnaötet inleder, i sin

och dol orv®rkligandet av de nya
a sWer dröS 'l0rCl' Varom yi 1 våra
häIe|p . Signe Bergman.
'^äD<ÜinZrl!°S0 eS'entliga mötes-a med ett inlednings¬

föredrag av d:r Widerström över
ämnet:

Vad situationen kräver.

D:r Widerström klarlade i några få
drag den nuvarande märkliga situatio¬
nen i fråga om den svenska kvinno¬
rösträtten, berörde högerns klyvning i
frågan och framhöll att åldersstreckets
motivering i det förslag, som riksda¬
gens moderata element syntes höjda
att reflektera på, var att något så när
jämställa de manliga och kvinnliga
väljarna, numerärt taget. Vad krävde
då situationen av oss? Ja, vi finge
framhärda som hittills och icke för¬
summa att så att säga förtjäna den po¬
litiska rösträtte^ genom att sorgfälligt
utnyttja de rättigheter vi redan äga.
Vi måste' ytterligare utbreda rösträtts¬
intresset ute i bygderna, där ännu åt¬
skilligt återstår att göra, och vi böra
bereda oss på vårt väljarekall genom
ökad upplysning och ökade insikter.
Den diskussion som följde gav ett be¬

stämt intryck av att stämningen ute i
landet på motståndarhåll ej är fullt
densamma som förut. Högerpressen in¬
tager mångenstädes en mindre motvil¬
lig hållning, och från flera håll fram¬
hölls att hela frågan om kvinnans poli¬
tiska medborgarrätt fått något så att
säga mera självfallet över sig. Första
kammarens nej var sista gången icke
lika obönhörligt som vanligt. Flera
talare påpekade vikten av att i högre
grad få männen med i arbetet, medan
från andra håll framhölls att kvinnor¬
na själva mångenstädes visade prov på
ringa intresse. Den ene av mötets två
manliga deltagare, kyrkoherde Aug.
Bruhn, betonade starkt rättfärdighets-
synpunkten i frågan och gav flera ex¬
empel på hur ofta den motsatta syn¬
punkten, klass- och partiintressets, ty¬
värr gör sig gällande, när kvinnoröst-
rätten diskuteras i politiska kretsar.
Många satte stort hopp till dem insats
de moderata kvinnorna kunde göra
över huvud taget och speciellt vid årets
val. Alla voro eniga om vikten att ej
siiga nödvändigheten av en lösning vid
riksdagen 1918. I anslutning till den
förda diskussionen upplästes och an¬
togs enhälligt följande resolution:
Medlemmar av L. K. P. R., samlade till

möte i Ronneby 11 aug. 1917 .uttala sin
djupa harm över Första kammarens vägran
vid innevarande års riksdag att godkänna
ens en begränsad lösning av kvinnornas
rösträttsfråga. Riksdagen bar tidigare be¬
gärt bevis på, att kvinnorna verkligen ön¬
skade medbestämmanderätt i landets ange¬
lägenheter; kvinnorna svarade med mass¬

opinionsyttringen 1914. Riksdagen begärde
en allsidig utredning; K. M:t skaffade en
sådan utredning 1911. Samtliga andra nor¬
diska länder ha givit sina kvinnor rösträtt
och valbarhet; under krigsåren ha i För¬
enta Staterna kvinnor i 7 nya stater erhål¬
lit rösträtt vid presidentvalen; 6 stater i
Kanada ha givit kvinnorna full politisk
rösträtt; i Österrike och Ungern förberedes
reformens upptagande på resp. regeringars
författningsprogram; i England, Ryssland
och Holl/md står frågan inför sin omedel¬
bara lösning.
I Sverige är denna fråga minst iika mo¬

gen för sin lösning som i dessa länder; vi
begära att den antages såsom vilande redan
vid nästa riksdag, så att Sveriges kvinnor
icke längre behöva vänta på denna gärd
av rättvisa.

Därefter avsändes, med anledning' av
de gynnsamma utsikter, inför vilka
Ungerns rösträttskrävande kvinnor be¬
finna sig, ett sympatitelegram till Bu¬
dapest av följande lydelse:

Fräulein Wilma Glücklieh, Budapest.

Mitglieder schwedischen Stimmrechtsve¬
reins, vorsammelt in Ronneby, begrüssen
mit wärmsten Hoffnungen glücklichen Aus¬
sichten der ungarischen Frauen.

K a r o 1 i n a Widerström,
Vorsitzende.

Redaktor G. H. von Koch, vilken stod
antecknad som föredragshållare över
ämnet Fattigvårdslagstiftningen, var
förhindrad att närvara och hade i stäl¬
let insänt några reflexioner över vad
man skulle kunna kalla

Kvinnorna och de sociala frågorna.
Hr von Koch vände sig delvis rätt

skarpt mot vad han ansåg vara en
märkbar brist på intresse för sociala
spörsmål hos många kvinnor och gav
samtidigt en hel del goda uppslag i
fråga om kvinnors deltagande i sam¬
hällsarbetet i och genom de nya lagför¬
slag, som inom kort väntas komma, bl.
a. fattigvårds- och barnavårdslagstift¬
ningen, de stora folkhushållningsfrå-
gorna m. fl. De framförda synpunkter¬
na väckte till liv en livlig diskussion,
som gav hr von Koeh rätt i somt och
orätt i somt. Kontentan av meningsut¬
bytet kan måhända rättast sammanfat¬
tas i ett yttrande som fälldes under
diskussionens gång: "nitiska kvinnor,
som mödosamt slå sig fram till medin-
flytände i sin hemtrakts kommunala
institutioner, är det ej så gott om, men
nitiska män att stänga dem ute finnas
överallt."
Innan den gemensamma middagen å

Stadshotellet var tillfälle berett för mö¬
tesdeltagarna att hese Ronneby gamla,
utomordentligt vackra kyrka med sina
åldriga, varsamt framknackade tak¬
målningar och den praktfulla barock-
skulpturen i altarskåp och epitafier.

Eftermiddagsmötet.
I den vackraste Folkets park i värl¬

den, helt enkelt en blekingsk skogsås
med berghällar och ljusa lövträd, sam¬
lades man vid 7-tiden till offentligt mö¬
te. Kvällen var sällsynt stämningsfull
i sin stilla sommarro. Knappt en vind¬
fläkt rörde flikarna på det vackra vit¬
gula banéret, och talarstolens ljuslåga
brann nästan orörlig ute i fria luften,
medan solen långsamt dalade i väster
och sände sitt sista rödgula skimmer
över trädtopparna.
Efter några välkomstord av fröken

Sigrid Kruse talade fröken Fredrikke
Mörck från Norge över ämnet:

Kvinderne i jurydornstolerne i Norge.
Fröken Mörck förklarade med en hu¬

moristisk glimt i ögat att hon nästan
kände sig tillhöra en priviligierad
klass, där hon stod, ensam röstberätti¬
gad kvinna bland så många rösträtts-
lösa.
Föredraget, som följdes med största

intresse, gav att börja med en kort
översikt över juryinstitutionens ut¬
veckling i a^dra länder. I exempelvis
England och Irland är institutionen en

uråldrig företeelse. I Norge infördes
den år 1887. Man måste säga sig, att
själva grundtanken, lekmannens prak¬
tiska, omedelbara syn på tingen jäm¬
sides med juristens mera skolade upp¬
fattning bör vara till båtnad för det
hela. Och vad kvinnors behörighet som
juryledamöter beträffar, en behörighet,
där Norge står som det avancerade
föregångslandet, så har denna behörig¬
het verkat mycket nyttigt. Så t. ex. har
det hänt att åtskilliga lagändringar
kommit till stånd just i följd av den
kvinnliga uppfattningfen i vissa ting.
Det bör ligga i sakens natur, att kvinn¬
liga synpunkter och kvinnlig förståelse
i en hel del ömtåliga rättsfall måste
leda till rättfärdigare domar. Genom
ett gripande exempel nr verkligheten
bestyrkte fröken Mörck hehövligheten
av kvinnligt inflytande i straffrättsliga
saker, i synnerhet i sådana fall, där en
av parterna är kvinna eller där det
gäller brott mot barn.
Den värderade norska gästens sym¬

patiska uppträdande och livfulla före¬

drag uppskattades syn- och hörbarligen
mycket av publiken.
Därefter bestegs talarstolen av kyr¬

koherde Aug. Bruhn från Skepparslöv,
som givit sitt föredrag titeln:

Vad är nu att göraf
Talaren framhöll att kvinnan behöv¬

des i det stora lagstiftningsarbetet, som
dock berörde folket i dess helhet, kvin¬
nor såväl som män, och där männen ej
ensamma kunde utföra allt. Kvinnans
offentliga deltagande i kyrkliga ange¬
lägenheter trodde tal. endast skulle
leda till båtnad för desamma, och kvin¬
nan som ordets förkunnare skulle sä¬
kerligen tillföra det religiösa livet stör¬
re värme och sedlig kraft. Det gällde
att inför vad som nu skett och kommer
att ske i fråga om kvinnorösträttsfrå¬
gan att icke släppa taget utan troget
hålla ut. Även männen borde i högre
grad än som hittills skett stödja arbe¬
tet för kvinnans fulla medborgarrätt.
I manligt kraftfulla ordalag hävdade
talaren kvinnans rätt till politisk full¬
myndighet med starkt betonande av
rättfärdighetsmomentet däri samt slu¬
tade sitt av varm känsla burna anfö¬
rande med ett övertygande och tros¬
visst: Sverige 1918!
Omedelbart efter föredraget starta¬

des på kyrkoherde Bruhns välbetänkta
förslag en penninginsamling till röst¬
rättens upplysningsarbete, vartill lek¬
tor Nordlund från Kristianstad välvil¬
ligt lånade sin medverkan, och vilken
på stället inbringade omkring 120 kr.

Bär rösträtten segrar.

Slutligen gav jur. kand. fru Anna
Wicksell en synnerligen klar och med
stort intresse åhörd framställning över
kvinnorösträttens landvinningar ute i
världen. Man hade upptäckt att även
kvinnan behövde vara med i de tider
vi nu genomleva. Så löstes frågan ex¬
empelvis i Danmark utan motstånd.
I Förenta Staterna ha nu 13 stater in¬
fört rösträtt för kvinnor, och i Kanada
6 provinser under åren 1916—17. Hol¬
land har principiellt löst frågan, och
Österrike-Ungerns kvinnor få rege¬
ringsproposition på rösträtt redan i
höst. Yad Ryssland hetrjiffar råder där
ännu kaos, men starka s/käl tala för att
kvinnans fulla medborgarrätt måhän¬
da snart nog blir ett faktum även där.
England, det land, där kampen varit
längst och hetast samt motståndet se¬

gast, står icke långt från frågans lös¬
ning i samhand med förändrade röst-
rättsbestämmelser för männen. I Sve¬
rige är frågan ännu olöst, och i vilken
riktning författningsfrågorna komma
att lösas, därom skall årets valresultat
giva oss en antydan. Emellertid har
ett nytt och för oss mycket betydelse¬
fullt moment tillkommit genom de mo¬
derata kvinnornas samling i egen röst¬
rättsorganisation samt genom det stöd
och den pondus de kunna giva rörelsen
härigenom.
Kraftiga applåder avtackade tala-

rinnan efter föredragets slut.

Söndagen den 12 augusti.
Vid 9-tiden på morgonen, i strålande

vackert väder,* gledo två nästan olovligt
fullastade båtar ned gehom Ronneby¬
ans vindlingar, förbi redden, där havs-
brisar började fläkta och ut på den gun¬
gande fjärden. Det var hela "rösträtts-
mötet" på väg ut till fru Tönnings Sol¬
vik i blekingska skärgården. Efter en
och en halv»timmes härlig färd började
det lilla intagande sommarhemmet
skymta fram mellan leende lövdungar,
och värdinnan kom, ungdomlig och
glad ,sina gäster emot nere på bryg¬
gan. Från villans balkong höll hon väl¬
komsttalet, hjärtevinnande och enkelt,
med Solviks lilla tillkomsthistoria vac-
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kemiskt tvättad ock prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- & Färgeri
GÖTEBORG

kert inflätad. Kort därpå firades sven¬
ska och norska flaggorna ned från
flaggstången, och rösträttsflaggan i
gult och vitt, en gåva till fru Tönning
från föreningar landet runt, flög i topp.
Det kom en viss fläkt över de ögon¬
blick, då de vitgula färgerna hredde ut
sig och lyste mot himlens blå, och sä¬
kert hade litet var en känsla av att det
dock är något stort, som kan förmå ena
alla dessa kvinnor av skilda stånd och
med olika livsintressen i övrigt, vilka
kommit hit långt ut i blekingsskären
för att njuta gästfrihet av och hylla en
av sina trognaste förkämpar.
Utan och innan beundrades Solvik:

dess överraskande långa utsikt åt två
håll över glittrande fjädar och blåa
åsar samt dess hemtrevliga, solida in¬
redning med ett drag av gästvänlighet
och gott humör över sig.
Några minuters väg från villan i en

mot sjön sakta sluttande grässänka av¬
slöjades äntligen "gröna ängens hem¬
lighet", som länge och väl retat nyfi¬
kenheten, i form av — två långa, rik¬
ligt försedda kaffebord. Kaffe i dessa
tider! Att förtjusningen blev stor säger
sig självt, och allas innersta känslor ut¬
trycktes säkerligen på pricken rätt ge¬
nom följande, ur hjärtat gående ord
som fälldes: "jag var så rädd att det
var något ideellt, och nu är jag så glad,
att det var något materiellt i stället!"
Kaffet hade för resten sin särskilda,
riktigt vackra tillkomsthistoria — det
var ju inte bara att gå ut i närmaste
affär och köpa — men den blir för lång
för dessa begränsade rader.
Kl. halv 2 skedde så uppbrottet, och

kl. 3 var man redo att aväta program¬
mets "enkla" men mycket välsmakande
middag i Folkets hus. Hela denna dag
formade sig f. ö. till en hyllning för fru
Tönning, för hennes långa, outtröttliga
strävan i rösträttens tjänst och för
hennes kärnsunda, levnadsfriska per¬
sonlighet. Egentligen kände sig litet
var gå omkring och fira hennes 60-års-
dag, ehuru ett par dagar i förväg. Även
under middagens lopp anlände tele¬
gram från minnesgoda rösträttsvänner
Sverige runt.

Eftermiddagens föredrag.
Söndagseftermiddagen var ägnad of¬

fentliga föredrag i Folkets park, där
ännu större åhörarskaror än lörda¬
gens stämt möte. Sittplatserna räckte
på långt när icke till, utan man bänka¬
de sig efter behag på berghällarna eller
i gröngräset. Kallinge nya musikkår
sörjde liksom dagen förut för den mu¬
sikaliska underhållningen på ett för¬
träffligt sätt.
Programmet hade genom sjukdoms¬

fall bland föredragshållarna blivit nå¬
got derangerat, men möteskommittén
visste råd och hade i fru Ellen Hagens
ställe anmodat kyrkoherde Bruhn att
tala och i stället för fröken Helene
Berg, Danmark, den norska gästen,
fröken Fredrikke Mörck.
Fru Lisa Veländer, Karlshamn, häl¬

sade de närvarande välkomna med ett
kortare anförande, vari hon bl. a. yttra¬
de, att hon för 10 år sedan på det stora
rösträttsmötet i Ronneby hälsat de till-
städeskomna från samma plats, föga
anande att hon ett decennium senare
skulle få återupprepa ungefär samma
ord till fortfarande rösträttslösa med¬
systrar.
Därefter höll kyrkoherde August

Bruhn föredrag i fredsfrågan med
titel:

Hur länge få vi krig på jordent

Talaren besvarade den uppställda
frågan med följande fem satser: Så
länge som vi tro att kriget tillhör
världsordningen; så länge vi göra det
nationella till en avgud; så länge vi
män ensamma få styra staten; så länge
vi icke tro på Gud, och så länge vi icke
lyda Kristus. Talaren anförde flera slå¬
ende exempel på vart den nationella in¬
stinktens avart, nationalismen, kan
föra hela folkgrupper och hur t. o. m.
från kyrkligt håll kan predikas krigets
välsignelse och kulturhöjande verkan.
Det kunde en tid se ut, menade talaren,
som om socialismen vore den makt
som skulle kunnat förhindra krig mel¬
lan folken, men inte ens den har visat
sig kunna bestå provet. Kvinnornas
ökade inflytande på statslivet kanske
kan åstadkomma vad ännu ingen an¬
nan lyckats, frid på jorden, fred mellan
folken. Hela denna del av föredraget
berörde f. ö. rätt utförligt sambandet
mellan kvinnans politiska medborgar¬
rätt och fredssträvandet. Svenska kvin¬
nor och män, upp till kamp efter dessa
linjer mot kriget och för fred på jor¬

den, slutade talaren sin med värme och
övertygelse framsagda fredspredikan.
Fröken Fredrikke Mörck hade kallat

sitt i hast improviserade föredrag En
lynfcerd i Norge gennem 70 aar och gav
däri med omedelbar friskhet några si¬
tuationsbilder från kvinnosakens Nor¬
ge, både det förflutna och det nuva¬

rande.
Slutligen talade d:r Gulli Petrini pro-

gramenligt över ämnet:
Kvinnorösträtten och den svenska

riksdagen.
Denna lilla repetitionskurs i den

svenska kvinnorösträttsfrågans riks-
dagshistoria var för åhörarna synbar¬
ligen både nöjsam och intressant. Från
1884 års riksdag, då frågan första gån¬
gen var uppe och ända fram till riks¬
dagsdebatten 1917 har den vänts och
synats i alla kanter, samma orimlighe¬
ter hava upprepats och klara och tyd¬
liga medgivanden hava givits i ord
men ej i handling. Rörelsen var i bör¬
jan ej partipolitisk, som den sedan blev.
Den första riksdagsmotionen om poli¬
tisk rösträtt för kvinnor väcktes som

nämnts 1884 av F. T. Borg. Först 1902
var frågan för andra gången uppe, då
genom en motion av Carl Lindhagen,
som även åren 1904 o. 1905 återkom med
sin motion. Herr Sjöcrona motionerar
1904 och 1906 om politisk rösträtt för
kommunalt röstberättigade kvinnor,
och sistnämnda år, ett märkesår i rö¬
relsens historia, motionerar hr Lithan-
der om rösträtt för kvinnor på samma
villkor som för män. Detta år beslöts
även den vidlyftiga utredningen, som
man trodde skulle föra frågan till sin
lösning, men som i stället blir ett medel
i motståndarnas hand till den upp¬
skovspolitik, som nu tog sin början.
Gång på gång faller frågan i riksda¬
gen, år 1909 dock "framåt", i det att den
i Andra kammaren bifalles utan vote¬
ring. År 1912 ha vi hunnit så långt som
till kungl. proposition. De följande
åren ha fått bevittna frågans fall vid
alla riksdagar, ehuru man i dess be¬
handling vid årets riksdag kunde spå¬
ra ett avgjort steg framåt mot det bätt¬
re. Anförandet var späckat med de
kostligaste citat från riksdagsdebatter¬
na, och hrr Lindman, Clason, Kjellén
och Räf fingo sina yttranden inpränta¬
de i åhörarnas minne på ett säkerligen
mycket effektivt sätt. Den briljanta
framställningen, satiriskt uddig och
livfull som den var, belönades med
starkt bifall av det uppmärksamma
auditoriet.

Härmed var den officiella delen a
tvådagarsmötet slut, och deltagarna k
gåvo sig i slutna led med standar oc,
musik i spetsen till Ronneby brumi
hotell, där genomsamt avskedssaa-
kväm med- supé var anordnat.
D:r Petrini frambar mötesdeltagar¬

nas tack till Blekinge länsförbund av
F. K. P. R. och främst dess ordförande,
fru Augusta Tönning, för det utmärkta1
sätt, varpå mötet anordnats och för al
gästvänlighet som visats.
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Måndagen den 13 augusti. a vari

ägde ett enskilt sammanträde rum, var¬
vid fru Anna Wicksell inledde de 1
diskussionsfrågorna: Riktlinjerna
vinterns arbete samt Landsföreningen
ekonomi. Det väckande och
föredraget följdes av en livlig diskus¬
sion, rik på nya uppslag till
arbete.
På eftermiddagen sammanträdde

Landsföreningens komnranalstyrelse-
grupp. D:r Petrini förklarade sig ej
tid att kvarstå som dess ordförandi
och valdes i hennes ställe fröken Sigrid
Kruse.
Därefter diskuterades särdeles livligt

frågan om Kommunerna och
delsfrågan.
För dem av deltagarna, som

och tillfälle därtill, hade anordnats
mycket lyckad utfärd till Karlskrona,
där kronovarvet och staden

it en

a för k

i-le ocl
De båda rösträttsdagarna i Ronneby: iiäkti

skola länge kvarstå i deltagarnas min¬
ne i ljus, sommarglad och festlig glans
med ett starkt inslag av kvinnornas all¬
varliga strävan och vilja att för sitt
lands och sitt folks och dess framtids
skull ernå full politisk medborgarrätt
Sverige 1918!

Elsa Alkmm,

Förlorad och åter¬
funnen.

Bearbetning från engelskan av G. H. E.

Flickan var vitklädd från topp till tå och
hon smålog medan hon lät sina hårt för¬
tjänade slantar rulla ned i läderväskan.
Hon kände ännu värmen av den sympati,

som strömmat emot henne från den gamla
dam, som nu försvann i gatukorsningen, och
hon kände sitt mod så stärkt att hon höjde
rösten och ropade: "Bösträtt för kvinnor!
Tio öre!"

— Det var ett billigt pris, fröken lilla,
sade en skämtsam arbetare, medan en fru
ur medelklassen betraktade henne med
stumt ogillande. Det var så många fruar
som sågo ogillande ut, och trots sidenkap¬
por och vita rävskinnsboor skulle det aldrig
fallit dem in att offra en tioöring på det
stackars grådaskiga papper hon höll i sin
hand. Om det ändå vore vitt, tänkte hon,
då såge det mera tilldragande ut, då kunde
det vara Idun eller vilken respektabel tid¬
ning som helst, och de eleganta fruarna
hade inte behövt så se ringaktande ut. Men
hur kunde de veta att den grågröna färgen
under fem års kampanj blivit rösträttskvin¬
norna kär. Och återigen ropade hon med
sin modiga lilla röst:

— Bösträtt för kvinnor! Tio öre..
— Smörj skulle de ha och inte rösträtt,

inföll en äldre kolerisk herre, som passe¬
rade förbi.

— Er synpunkt bevisar just hur väl vi
behöver rösträtt, kunde flickan inte låta bli
att svara.
Hon vilade, än på den ena foten, än på

den andra. Hon var trött. Hon trodde att
det var den kalla vårvinden, som plötsligt
kom henne att känna sig så trött och ned¬
stämd, ty hon hade ju sålt riktigt bra, och
dumma människor hade hon ju förut vetat
att det fanns.
En ung man, vars hållning och klädsel

markerade en hög pinne på samhällsstegen
stannade framför henne.

— Vacker flicka, anmärkte han ogenerat
och kom ett steg närmare. Varför hatar ni
rösträttskvinnor allt vad män heter, fort¬
satte han, lyd mitt råd och skaffa er en

man, han kanske kan trumfa in litet sunt
förnuft i ert lilla huvud.

— Lyd mitt råd och köp en tidning, sva¬
rade hon, så kanske litet sunt förnuft kan
trumfas in i ert huvud, fast jag misstän¬
ker att det inte blir lätt.
— Hatar ni verkligen män? frågade en

blyg liten kvinna.
— Nej, det gör jag inte, svarade flickan

rodnande.
— Jag tycker inte heller vi ha någon or¬

sak till det. Det där var ju en oförskämd
ung man, men ni ser så bra ut och män¬
nen tar sig ofta friheter mot vackra flic¬
kor. Jag tycker det är modigt av er att
stå här och sälja tidningen. Jag är inte
rösträttskvinna själv, men jag sympatise¬
rar med rörelsen.

— Bli då medlem av någon förening, ro¬

pade flickan, när hon försvann i hopen.
Drottninggatan var full av folk som

strömmade fram och åter i den ljusa vår¬
kvällen, men vinden var bitande kall och
många hade bråttom hem.
Flickan blev förströdd, medan hon stod

där och frös och väntade, och omedvetet
kom hon att fixera sin vänstra hand, på
vars ringfinger den smala guldringen inte
längre blänkte. Ofrivilligt stego tårarna
upp i hennes ögon, och hon måste bita ihop
tänderna för att tvinga dem tillbaka. Den
lilla blyga kvinnan hade sagt att hon var

modig. Ja, det skulle hon vara. Hon må¬
ste sätta sig in i att hennes förlovning var
bruten. En man kom fram och bad att få
köpa en tidning. Hon räckte honom den
mekaniskt. Hennes tankar sysslade med
gårdagen. Så oresonligt det hela var och
sådana stygga saker han hade sagt till
henne. De hade träffat henne som en pisk¬
snärt. Han hade kallat henne självisk och
okvinnlig, därför att hon insisterat på att
hålla sitt löfte och sälja tidningen, i stäl¬
let för att följa honom på en konsert. Till
slut hade han satt allt på ett kort oeh bett
henne välja mellan honom och rösträtten.
Förgäves hade hon sökt förklara för honom
att den som svek sin plikt skulle bli en

oduglig maka och mor, han ville inte höra
några skäl. Han bad henne endast välja.
Och nu hade hon valt. Hela natten hade

hon legat och funderat och kännt sig olyck¬
lig. Han betydde ju livet för henne, och de

flesta kvinnor dagtingade med sina sam
veten. Men detta betydde något mer an
hennes lilla personliga tillvaro. Det var®
rättsprincip, och hon fick inte falla un
Utan kroppens och själens frihet var '

inte värt att leva. Hon älskade honoms
nu, men hon hade gjort sitt val.
Skymningen föll långsamt och där ^

des ljus i fönstren. Från ett café i en
gränderna kom en drucken man. Q
av råa ord steg emot henne som enJ
dimma, och en smutsig hand ma a u

sådant slag åt hennes tidning
bladen virvlade omkring i luften
kom springande. Det var hennes van
tog den druckne i kragen och försvå
honom nedåt gränden. Människor ^
för att se vad som var på färde. ^ -
plockade lugnt upp sina tidningar
tade ut dem.

„

Efter några minuter kom den u
nen tillbaka. Han tog av sig
stod bredvid henne i rännstenen.
—-Jag ville be dig om förlä e s ^ ^

lade tyst och hastigt. Jag öar ^ [j-
en drummel i går kväll, oc J en(jast att
genting att förebara som ursa^ ^ ^ ^
vi män har så svart attVI illciJLl JUcXl ÖCI 1U^'

offrar er för något så abstrakt &
Jag trodde att ni sysslade mea v
att ha något att göra. Pohtikei ^

blivit mera ritual ^ t#
nu har jag tänkt över va ^ ^
kväll, och så ville jag ga ^

1
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Nya himlar och en ny jord.

Håll ut!
ieby sommarmötes egen tidning, kan re-
iras hos fru Augusta Tönning, Ronneby.
10 öre om minst 5 ex. tagas.

Sigrid Kruse 50 år.
En av rösträttens varma och nitiska
lämpar, fröken Sigrid Kruse, fyller
september 50 år. Fröken Kruse

a varit en av förgrundsfigurerna vid
äiralstyrelsemötena, och hennes klo-

ek sakliga inlägg ha alltid åhörts
intresse. Av yttre data nr fröken
:es liv kan nämnas att hon år 1888
le lärarinneexamen vid Kalmar

ainariiim och har sedan dess verkat
Mans tjänst. Fröken Kruses rika

har emellertid icke hän-
M kenne till ett fack, utan hon har
fä intresse omfattat rörelser och re-

icr, som varit främjande för indi¬
ns utveckling. Fröken Kruse har
ittat uppsatser i skilda ämnen

El en mångfald sagor och berättel-
älörharn, dels tryckta i olika publi-

ock dels samlade i böcker,
krm nykterhetsvän har fröken Kru-

talrika föredrag och uppsat-
i verkat för nykterhet och folkupp-

När Karlskrona F. K. P. K.
år 1904 blev hon dess ordfö-
år 1912 valdes hon till stads-
samt omvaldes 1916. Med¬

gav åtskilliga styrelser har hon
ett gott arbete för stadens bä-
under de senare åren har hon
för bespisning av barn, som

® uppnått skolåldern. Alla, som~1 i beröring med fröken Kruses
~ personlighet, sända henne på

«dagen de bästa välönskningar
ttack för vad hon verkat under de
■

flytt.
G. H. E.

fe arbetet för kvinnans politiska röst-
senon ingå som medlem i när-

11 frättsförenpig och genom att pre-
t>å Rösträtt för Kvinnor.

*

"Es erben sieh Gesetz und Rechte wie
eine ewige Krankheit fort." — När
Goethe i Faust låter lag och rätt, ned¬
ärvda från barbariska tider, betecknas
som sjukdom, så borde 'under nu rå¬
dande förhållanden i världen inga be¬
finnas villigare att antaga påståendet
som sanning än kvinnorna — inte
minst de svenska. Men att sjukdomen
skulle vara evig, d. v. s. obotlig, det
protestera de emot i kraft av sin natur
för vilken hopplöshet är främmande.
Till och med de svenska kvinnorna, som
kanske ha mest anledning att tro på
orättvisans evighet.
Det säges visserligen att kvinnorna

enligt sin natur äro konservativa, för¬
siktiga, konventionella och fega, men
så komma andra sakkunniga i ämnet
och definiera densamma naturen såsom
impulsiv, lätt hänförd, exalterad och
optimistisk.
Ligger det, såsom ofta är fallet, en

halv sanning i båda uttalandena, så
böra dessa egenskaper kunna komplet¬
tera varandra till ett synnerligen lyck¬
ligt resultat.
Ett är dock visst, att det i den av så

många tänkare djupsinnigt och över¬
lägset begrundade kvinnonaturen, huru
kuvad, begabbad och stundom idolise-
rad den än blivit genom seklernas lopp,
ligger en outtömlig fond av rikedom
— tro, hopp och kärlek. Men den styr¬
ka som ligger i denna heliga treenig¬
het av goda makter är tyvärr av en¬
samt defensiv art och "livets onda mak¬
ter" ha sin styrka i offensiven — där¬
av den ojämna striden och de upprepa¬
de nederlagen.
Om något i denna värld är evigt, så

är det denna fond som, när den en gång
i framtiden blir utnyttjad i statens
och samhällets tjänst, kommer att råda
bot på det slags sjukdom det i Faust
är fråga om: barbariska lagar och rät¬
tigheter skrivna av övermakten hos ett
litet fåtal till olycka och fördärv för
den stora trälande mänsklighetens fler¬
tal.
I den ofärdstid, som nn hemsöker all

världens folk se vi den oundvikliga
följden härav. Även de styrande tvin¬
gas att inse, att staten, för att kunna
bestå som sådan, måste äga en bredare
demokratisk grundval. Det är som om

alla, hur olika för övrigt i många av¬
seenden, nu funnit en gemensam hori¬
sont att blicka fram emot — en hori¬

sont vid vilken aningen skymtar nya
himlar och en ny jord.
Allt vad i kvinnonaturen finns av äk¬

ta moderlighet har kommit till uttryck
i de krigförande länderna i självupp
offring, i hängivenhet och mod. Sam
malunda har förhållandet varit i de
neutrala länderna, där det ekonomiska
kriget utkämpas och sätter kvinnokraf¬
ten på hårda prov i mångt och mycket
Det sägs att illusionen och suggestio

nen äro världshistoriens väsentligaste
hävstänger, och när har väl en mäk
tigare hävstång till ett nytt skede
världens historia funnits, än de illu
sioner och suggestioner världskriget
med nödvändighet ger anledning till.
Det är ett socialt och kulturellt ny

daningsarhete det gäller. Mark måste
brytas, spillror undanröjas, virket må¬
ste vara friskt och starkt, och i den nya
samhällsbyggnaden måste personlig¬
hetsvärden ingå i grundvalen, eljest
"arbeta de fåfängt, som däruppå byg
ga". Men i det företaget får kvinnan ej
svika sin plikt vid mannens sida. Det
blir kanske på henne det beror att
byggnadsplanen ej blir förfuskad. Det
är "hus för människor" som skall byg¬
gas i världen, hem för glada, lyckliga
och frimodiga människor och ej fäst¬
ningsverk till skada och ödeläggelse.
Kvinnorna måste känna sig ansva¬

riga inför samtid och eftervärld. De
få ej täppa till öronen för de röster
som kalla på dem: det är röster från
slagfältet, från sjukhuset, från dårcel
len, från gravkullen, från svältande
barnmun och hopplös sorg. — "Det är
dig vi ropa på", säga de alla, "det är
just du som behöves."
Hela mänsklighetens framtida liv och

lycka beror på att var och en av de
många känner sig ansvarig.
Var och en som sviker är en förrä¬

dare mot mänsklighetens sak.
Ha kvinnorna älskat för slösaktigt

trott för fast och hoppats för dårak¬
tigt?

_

Nej, det gör ingen. Men vi ha vågat
för litet, vi ha låtit förleda oss till
overksamhet i det samhällsbygge som
pågått sedan världens skapelse och
därför råder nu mörker över jorden.
Ett mörker vi nn alla måste hjälpa till
att skingra — i öppet ansvar och i da
gens klara ljus.

Frigga Carlberg.

[|sKp,°,m nu' älskade. Jag har aldriga vad detta arbete kan innebära

;ieteVmni°r' -Va^ nl kan ^ em°t av
'att n' ^r°lämpningar. Jag trodde
&fx\Var sa modiga, ocb nu har jag/l lorlorat dig...

JE**«« honom tankfullt.
«att o 8U verhhgen vad de kvinnor
'feiet6Som kämpat för idéer,

smi barns

STarare se var så stark att bon inte
rost tystnaden.

^ t>ra Kii° '-kt131*11 van<^ k>u måste ha
'"äldre i-'- sl?;a11 3ag avlösa dig.
^«Packen 1Unan ^efriade hickan från

flicka^1*" 11ar 1 morgon i vanlig
... Qar 11011 Sick, oeb då hen-

elier >ln!? visade något tecken
""ider han? m lgna^on> stack hon sin
Vein, försvann med honom

Fredssöndagen den 5 augusti,
det fruktansvärda världskrigets treårs¬
dag, högtidlighölls över hela den neu¬
trala världen, och på tusenden sinom
tnsenden flaggstänger vajade flaggor¬
na på halv stång till åminnelse av dem
som stupat på Europas slagfält. På åt¬
skilliga platser i Sverige fingo mötena
på fredssöndagen karaktär av medbor-
garmöten, varvid resolutioner fattades
i freds- och dagspolitiska frågor. I Ny¬
köping hölls ett storstilat möte, som be¬
vistades av 2,000 personer, vilka i kvin¬
norösträttsfrågan enhälligt anslöt sig
till följande uttalande:
I den frigörelsekamp, som jämsides med

världskriget pågår i staternas inre, ingår
kvinnans strid för politiska rättigheter som
ett led.
Mer än någonsin tillförne har under de

svåra förhållanden, som nu råda inom de
krigförande länderna, kvinnan ådagalagt
ett medborgarsinne och en förmåga av upp¬
offrande arbete på områden, eljest förbe¬
hållna mannen, en offervillighet, som vun¬
nit gamla motståndare för kvinnans lik¬
ställighet med mannen med avseende på
medborgerliga och politiska rättigheter.
D å Norges och Danmarks kvinnor redan

for flera år sedan erhållit politisk rösträtt;
d å Sveriges självförsörjande kvinnor re¬

dan ha kommunal rösträtt och därmed in¬
flytande på Första kammarens sammansätt¬
ning, denna kammare, som säges företräda
den större mogenheten;
d å följdriktighet därför fordrar, att Sve¬

riges kvinnor också få politisk rösträtt och
däfmed valrätt till Andra kammaren;

d å kvinnan skulle tillföra lagstiftnings¬
arbetet sin medkänsla och sitt intresse i
frågor, som röra sjukvård, fattigvård och
det unga släktets fostran till sedlig styrka
och nykterhet;
d å rättvisa, samhällssolidaritet och stats¬

nytta kräva tillgodogörandet av de stora
sedliga krafter kvinnorna företräda;
d å åsidosättande av denna rättvisa inne¬

bär ett osunt och farligt slöseri med till¬
gänglig kraft i samhällets och landets
tjänst,
uttalar mötet som sin mening, att Sveri¬

ges till myndig ålder komna kvinnor höra
tillerkännas full politisk rösträtt och val¬
barhet.
I det natursköna Mörsil hölls ett

stämningsfullt möte nte vid Rommen,
en av Mörsils arbetarförening inköpt
och ordnad plats, som även har histo¬
riskt intresse. Där anlades nämligen
så tidigt som år 1611 en skans, vilken
anses ha varit den äldsta i Jämtland.
Under de lummiga träden var en ta¬
larstol uppförd, och här talade ordfö¬
randen i Östersunds F. K. P. R., fru
Birgit Hedström, känsligt och varmt
om fred och kvinnorösträtt. Det var
dystra blad i mänsklighetens lidandes¬
historia, som fru Hedström bläddrade
tillhaka i, men mot slutet av föredraget
framlyste den ljusa optimism, som ung¬
domen måste vara i besittning av för
att kunna återuppbygga världen. Fru
Hedström betonade även kvinnans
plats i den nya världsplanen och röst¬
rätten som hennes medel att skaffa
bättre villkor åt de betungade.

RiKs 25 50 Allm. 62 96
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är under tryckning.
HUGINS FÖRLAG, STOCKHOLM.

Yad kvinnorösträtten gjort
för barnen.

Det är med en underbar envishet,
skriver en författare i den engelska
rösträttstidningen Common Cause, som
man får höra den invändningen mot
kvinnorösträtten, att "om kvinnorna få
rösträtt, komma de att förlora intresset
för hemmets angelägenheter". I de län¬
der, där kvinnorna redan äga rösträtt,
ha dock hemmen ingalunda gått sin
upplösning till mötes, och å andra si¬
dan kan påvisas en märkbar förbätt¬
ring i den sociala lagstiftningen, sär¬
skilt i frågor som röra kvinnor och
barn.
Med exempel visas därefter att det

praktiska resultatet av kvinnorösträt¬
ten icke är ett undergrävande av kvin¬
nornas intresse för sina hem utan
tvärtom ett medel att göra detta in¬
tresse effektivt.
Vad barnen beträffar, finna vi att där

kvinnorna ha rösträtt, ha lagar till de¬
ras bästa genomförts. Att; minska bar-
nadödligheten har varit ett av deras
första strävanden, och härvid har det
i första hand gällt att förbättra de oäk¬
ta barnens ställning. Så har skett fram¬
förallt i Australien och Norge. Vidare
ha genomförts en del lagar mot för¬
falskade födoämnen, särskilt ha nog¬
granna bestämmelser utfärdats angå¬
ende den mjölk som sälj es för barnens
räkning. I Nya Zeeland, alla de austra¬
liska staterna och Wyoming äro dylika
lagar det direkta resultatet av kvinnor¬
nas ingripande.
I fråga om uppfostran och undervis¬

ning ha dessa länder gjort stora fram¬
steg, sedan kvinnorösträtten införts.
På Nya Zeeland, där det före 1898 —

det år, då kvinnorna fingo rösträtt —

icke fanns någon ordnad skolgång, är
den nn obligatorisk till 14 års ålder.
Staten har inrättat yrkes- och fortsätt¬
ningsskolor samt skolor för andligt
efterblivna barn. Vidare finnas avgifts¬
fria kindergarten, organiserade med
statsunderstöd av kvinnor. Samma för¬
hållanden råda i Australien och de
amerikanska rösträttsstaterna. I Colo¬
rado avslogs 1892 en lag om ett arbets-
hem för minderåriga kvinnliga brotts¬
lingar, 1893 fingo kvinnorna rösträtt,
och 1895 gick lagen igenom.
Kvinnorösträtten har gjort mycket

för att förbättra arbetsvillkoren för
kvinnor och barn. På Nya Zeeland är
arbetstiden för barn under 16 år 45 tim¬
mar i veckan, medan i England ett 14-

Alla de möten, som ägde rum i lan¬
det, präglades av allvar och stämning,
och säkert fördjupades i folkmedvetan¬
det betydelsen av freden och nödvän¬
digheten av mäns och kvinnors sam¬
arbete för en ny tingens ordning.

G. H. E.
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års barn tillätes arbeta 57 timmar i vec¬
kan. I Colorado är lagen om barnar¬
betet en av de mest tillfredsställande
som existerar.
Ett bevis för det goda inflytande

kvinnorösträtten baft finner man i den
minskade barnadödligheten i de berör¬
da staterna. 1881 dogo på Nya Zeeland
92 av 1,000 barn nnder 1 år, 1912 endast
62. I Australien dogo 1901 103.5 pro
mille; 1902 fingo kvinnorna rösträtt,
och 1910 hade dödligheten gått ned till
74.5 pro mille. Detta visar att kvinnor¬
na skalfat bättre livsvillkor för barnen
— ett verk, som är av betydelse icke
blott för de enskilda hemmen, ntan för
nationen. Det ligger i varje lands in¬
tresse att dess barn växa upp till sunda
och kraftiga medborgare med förmåga
att väl fullgöra sina medborgarplikter,
och den genomförda kvinnorösträtten
har visat, att det är nödvändigt för en
nation att ha hemmets intressen repre¬
senterade och väl tillgodosedda.

Augusta Tönnings SO-årsdag
firades på Ellegården med en storartad
hyllning av släktingar, vänner och me¬
ningsfränder. Ett 100-tal telegram in-
flöto från när och fjärran. Vad som
mycket höjde festen var att många av
spetsarna i rösträttsrörelsen voro när¬
varande: v. ordf. i Landsföreningen d:r
Karolina Widerström, d:r Gulli Petri-
ni, fru Anna Wicksell m. fl. samt frö¬
ken Predrikke Mörck från Norge.
Ronneby P. K. P. R. uppvaktade un¬

der sitt nya standar och fru Wendla
Wahlgren överlämnade med några väl
valda ord en vacker kristallskål, fylld
med vita och gula rosor, och utbringa¬
de ett leve för festföremålet. Från läns¬
förbundet i Blekinge överlämnades av
fröken Kruse en textad adress, inbun¬
den i rött skinn, konstnärligt utförd
och av följande lydelse:
Till Augusta Tönning 14 aug. 1917:
För all varm hänförelse, för allt oför¬

trutet arbete, som Du med aldrig svi¬
kande intresse ägnat kvinnornas sak
tacka Dig nu på Din sextioårsdag av
fullt hjärta rösträttskvinnorna i Ble¬
kinge. Må Du med hälsa och krafter
i många goda år som myndig medbor-
garinna få njuta segerns frukter.

Fröken Mörck höll ett varmhjärtat
tal till sin gamla trofasta väninna.
Av fröken Rebecka Svensson uppläs¬

tes av henne själv författade verser,
som återfinnas på annat ställe i dagens
nummer. Fru Tönning tackade rörd för
hyllningen och vände sig särskilt till
fröken Mörck, som varit en av de le¬
dande krafterna i rösträttsrörelsen i
Norge.
Senare på dagen for fru Tönning,

åtföljd av några gäster, till sitt fagra
Solvik.

Den svaga kvinnan.
I en av Sveriges småstäder anställdes ny-
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RÄTT ELLER ORÄTT. Ett inlägg av

Julia Strö m-0 1 s s o n. Tidens för¬
lag. Pris 10 öre.

Det är om kvinnorna, arbetarrörelsen
och rösträtten den lilla broschyren handlar,
och fru Ström-Olsson för dissekerkniven
skarpt genom tidens missförhållanden. Hen¬
nes patos verkar äkta och hennes harm
rättfärdig, ty den som kastat en blick bak¬
om partipolitikens kulisser måste erkänna
den berättigade vreden mot det parti, vars
invändningar mot kvinnorösträtten växla
allteftersom argumenten kunna vara dem
själva till nytta. Ännu aldrig har kvinnor¬
nas rösträttsfråga blivit av dem behandlad
ur rättfärdighetens synpunkt, knappast ens
ur statsnyttans. Julia Ström-Olsson håller
en sträng räfst med dem som leda landets
öden och hon känner intensivt orättvisan
av "att de, som dock befinnas värdiga att
vid sidan av mannen bära och genomlida så
mycket svårigheter i tillvaron, ej alls räk¬
nas med då det gäller avgörandet och reg¬
lerandet av sitt lands lagar och funktio¬
ner". Hon ser de hårda förhållanden under
vilka den fattiga kvinnan arbetar och med
rösträtten står hon där lika fattig och
egendomslös som förr, "men med förutsätt¬
ningarna för att själv kunna skapa sig nå¬
got bättre". ,

EN PIGA I U. S. A. Ett pennskafts även¬
tyr av Inge Lund. Ählén & Åker¬
lunds förlag. 222 sid. Pris kr. 3: 75.

ligen en simtävlan på 2.5 km. i 13° vatten.
Det var lika många herrar som damer.
Alla herrarna fingo ge tappt innan de hun¬
nit halva vägen. Av damerna kommo tre
fram till målet, däribland en 14-åring, och
en stannade ej långt därifrån. Läkaren,
som omhändertog samtliga de simmande,
konstaterade att samtliga damer voro i
bättre kondition än de slagna herrarna.
Detta är ju uppmuntrande utsikter för den
svaga kvinnan i framtiden.

Det är en journalist, som iklätt sig en

tjänstekvinnas skepelse och i svart uniform
och vita manschetter arbetar och strävar
hos "the upper tens" och hos medelmåttiga
brackor i det stora dollarlandet för att kun¬
na samla sina upplevelser i den volym som
nn sett dagen. Beskrivningarna äro både
roande och fyndiga. Inge Lund har en
vaken blick såväl för förhållanden som

missförhållanden. De amerikanska husmöd¬
rarna framstå i skisserade, men klara kon¬
turer, och man har en känsla av att det
alls inte bör vara så oangenämt att tjäna
piga i Amerika som här hemma. Denna
syn på saken delas också av förf. själv, som
tyvärr inte har några plåster att lägga på
det ständigt svidande såret — förhållandet
mellan matmödrar och tjänstefolk. Men hon
har säkert träffat kärnpunkten i frågan,
när hon avslutar boken med följande ord:
"Det är icke flickorna, som skapat tjänste¬
folksproblemet hemma i Sverige, icke fru¬
arna heller. Det problemet bar djupare
rötter än så — det är systemet, själva sam¬
hället." Och när vi en gång fått samhället
omdanat, ja, då blir det inte bara tjänste¬
folksproblemet som kommer att lösas.

PRAKTISK LÄROBOK I MASKINBRO-
DERI.

Tänk att man på en maskin kan åstad¬
komma sådana läckra och förtjusande sa¬

ker, som våra far- och mormödrar knåpa
de med under veckor och månader. Syma
skinen är inte så poetisk som sybågen, men
när få vi inte offra poesien för nyttan i
denna nyktra tid. De som ha bråttom, men
ändå vilja förfärdiga något för ögonen till
talande kunna alltså rekvirera en lärobok
i maskinbroderi från vilken som helst av
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Ornås Sommar- och
Vintersanatorium

högt och härligt beläget i den fagra Siml&ngsdalen rid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmens järnyä» v,
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i lugn oeh-
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott ock

Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej.
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad oeh d.-r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt v,

begäran. Förfrågningar och anntälniugar mottagas, af INEZ CARLSTROM. Postadress Mahult, Byaber? iWf]
Siml&ngsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Ornås», Halmstad. ■ ™
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bepröfvade symaskiner
utmärka sig alltid för

Kvaii- lätt gång, hållbarhet
märke, och stor hastighet.

Svenskt fabrikat
FOrmånliga afbetalningsvillkcr.

^tjmaskitter

Till Augusta Tönning.
Rim utan reson, hopsmitt under röst¬

rättsbestyren till ära för
60-åringen.

Jag dyrkar icke Skåne, ty jag är ble¬
king jag

men för den "skånska flickan"
en enkel rimmad rad.
Nyss sov hon gott i vaggan,
där mor om henne drömt

vad, är det sexti år sen!
Förlåt! det ha vi glömt!
Se där i korta kjolar
med flätan nedåt rygg
hon springer kapp med pojkar
så segersäll och trygg.
Och är så käck oeh hurtig
och full av tokeri
med solsken nti blicken
på hästen far förbi.

Nyss satt hon snällt och läste
oeh nn — en annan dans,
hon fattar såg och snidjärn
hon glömt att annat fanns.
Och flickan skickligt slöjdar
och drömmer bli konstnär
— då kommer rask och myndig
den käcke pojken Pär.
Han sä'r åt barndomsvännen
som pojkar plägar säj
när hjärtat står i låga —

och Pär han får ej nej,
ty järn och hyvel slängas
på unge mannens hud,
och så far Pär till Dalom
följd av sin unga brud.

Där står ett hem i Fornhy
ett hem med ljus och sol,
Pär Tönning han är kungen.
Och från hans kungastol
gå frihetens idéer
ett stort, ett heligt värv,
ett värv, som se'n hans maka
en dag fick ta i arv.
Så kom den "skånska kullan"
till Bleking och bröt mark.
Var marken hård och stenig,
var viljan än mer stark.
Nn står en samlad skara
— vårt tack för mödan tag!
Vi önska ljus och lycka
på denna högtidsdag.

Nn står den lilla skånskan
med silver i sitt hår
med sol som förr i blicken
i dag vid 60 år.
Vi ha nu blott en önskan,
en önskan stor och skön:
må rösträtt snart dig givas
en dag som segerlön.

Rebecka Svensson.

Minneslistaii
Nionde upplagan nu utkommen.

Pris 5 öre pr styck.
Rösträttsbyrån, Lästmakaregatan 6, Stock

Huskvarna vapenfabriks depöter oeh bli
resultaten lika vackra som bokens illustra¬
tioner är syftet vunnet.

G. H. E.

FSredray
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av

Selma Lagerlöf, Louise Stenbock,
Östlund, Agnes Ingelman och

Anna Wicksell

«nsan
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mg
hållna å

Offentligt möte i Auditorium i
den 13 maj 1917.

Pris 40 öre.

Rekvireras från Rösträttsbyrån,
gatan 6, Stockholm.

lä skall
Everkli

Ii, natt

Insänd litteratur.

iomi fejattröSvenska Andelsförlaget:
Praktisk bokföring av våra
av Elise Adelsköld. Pris 75 öre.
Barnbi. Av B. M. Cooke. Pris kr. V '«rgu

öomtal
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Till sommarmötet i Ronneby
en liten pigg tidning med det
sefulla namnet Håll nt, redigerad'
fröken Sigrid Kruse. Den är samw
en honnör åt den välkända röstrat^
teranen frn Augusta Tönning, vars
trätt pryder tidningens titelblad
vars trevna hem, Solvik, återn ^
texten. Ann Margret Holmgren
skrivit ett brev av smärta och sa
med anledning av fröken ^ om
avgång såsom ordförande, van
alla rösträttskvinnor instan^
Ellen Key bidrar med en iort '
och djup tänkt artikel. Vidare
nämna en känslig dikt av Mal
berg, en humoristisk skil i ,
Frigga Carlherg samt en. &» J,.
i ord och bild av mötets tala ^

larinnor. Tidningen kan rekvirera
hos fru Augusta Tönning,
till ett pris av 10 öre om m
tages.

Röstratt för Kvinnor'
17 nummer för IM? V*»*0*''

Högern och rösträttsfrågan. -
Inre fiender. Av Gurli Bertzman
Femtio år i rösträttens tjänst.
Kvinnorösträtten i Hollan • J gka
Där land och hav mötas. ^ ß

5:te allmänna rösträttsmöte.
Sigrid Kruse 50 år. Av G- •
Nya himlar och en ny jord. a

no#5

Nya himlar ocn en j q
Fredssöndagen den 5 augus . ^
ir«;i nvnctrHtten ßl

Stockholm 1917, Ivar
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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.

LÅRG. STOCKHOLM, 15 SEPTEMBER 1917. N:r 18.

Friska tag!
tockhohj

1918 var vår lösen vid Ron-

Jlymötet. Detta innebär, att vi med
samma krafter måste försöka
Första kammaren att redan vid

sista riksdag antaga som vilande en

Ipm ger kvinnorna rösträtt och val-
vi

ra kar i valrörelsen åtminstone

Jf uttalat sig emot vår rösträtt, meniskall nu göras för att förmå den
verkligen medverka till frågans lös¬

öre.
fa. 3:2a

ia, naturligtvis måste vi låta böra av
a så att vi inte bli bortglömda, fast
agiterat i så många år, att vi nästan
fet tröttna på att lägga nt skälen för

Kriget bar dock nu medfört
S argument och nya segrar, viktiga
^ omtala för att påvisa faran av att
tage blir bland de yttersta,
k det finns också andra vägar än
a direkta agitationen, som äro verk-
®na ock dessutom i sig själva syn¬
den nyttiga för kvinnorna. Först

iåigt i främst gäller det att använda den
[sto- imunala rösträtten och se till att de

krafterna tillvaratagas i kom-la
gg j tjänst. Här ha vi två svårig-
ta* :!er att övervinna, motståndet från
®i ock från kvinnorna: från män-

ergD# som ofta äro obenägna att ta kvin-
o$ ;;ila med, dels av fördom, och delsfek» att de för egen del äro rätt an-

fea om äran att bekläda förtroen-
°^er» och från kvinnorna, som äroKr blygsamma och rädda att åtaga
^svar. Därför behövs nog ett mål-! Vetet arbete för att få fram lämp-kvinnliga kandidater till de olika

uppdragen. Rösträttsför-
a böra tänka på saken i tid,de äro beredda till decemberva-

L oc^ hinnorna böra komma ihågn mpri i

trätt®«-

ren I
saknad

rträs
i är
ken 5
ing;
entati
i och h"
kvirera5
to#'
.st ä1

Det finnes alltså icl<e, min vän, bland denna stads
alla invånare något ämbete, som är särskilt avsett
för kvinnan, betraktad som l^vinna, eller för man¬
nen, betraktad som man; utan den naturliga begav*
ningen gör sig lil<a gällande hos båda. Kvinnan är
av naturen danad för alla ämbeten, likaså mannen.

PLATO.

lOfl

jyinnor»
t0

.V

t ökade rättigheter följer ocksåtviss moralisk skyldighet. Män far
^W säga: "Inte duger jag till det",61 det törs jag inte åtaga mig". Manuda till efter bästa förmåga. AllaVaiit ovana och blyga i början, men

vilja och arbete kommer man
om de lagar

-igår vi ha att rätta oss
, 1 dr också mycket nödvändig, ocha ju rösträttsföreningarna stän¬

Aningar vi K o <

digt haft på sitt program, något som
allt fortfarande bör fullföljas.
Men skola vi riktigt kunna övertyga

männen om att det är allvar med vår
Önskan att komma in i riksdagen, böra
vi också skaffa oss insikter i de politi¬
ska frågorna, så att vi känna till vad
som försiggår i vår riksdag. Föredrag
i politiska frågor äro därför högeligen
att rekommendera, helst så att man får
dem belysta från olika håll. Men där
detta icke kan åstadkommas, kan man

gripa sig an med saken ändå. Riksdags¬
trycket finns vanligen tillgängligt nå-
gonstädes i ett samhälle, och även om så
inte är fallet, är det så billigt, att varje
förening kan ha råd att rekvirera ut-
skottsbetänkanden och kamrarnas pro¬

tokoll i en aktuell fråga, som man sär¬
skilt vill sätta sig in i. Sedan läser man
protokollen på ett sammanträde — eller
om de äro för vidlyftiga, åtager någon
sig att referera de viktigaste argumen¬
ten från olika partier. Då torde det
kunna hända, att församlingen inte är
idel beundran för männens politiska
visdom, utan att uppläsningen ger an¬
ledning till livlig diskussion. I alla
händelser vinner man större insikt i de
politiska frågorna och intresset för
hela det politiska arbetet ökas.
Alltför ofta ha vi fått höra från våra

motståndare, att kvinnorna inte förstå
sig på politik och inte bry sig om röst¬
rätt. Nu gäller det att sätta alla kraf¬
ter till för att komma denna beskyll¬
ning på skam och än mer att bereda
kvinnorna för kommande uppgifter.

<7/6777 ej
kvartalsprenumerationen!

Maktfaktorn.
Det var professor Reuterskiöld, som

i sin berömda utredning av den kvinn¬
liga rösträttsfrågan först kom fram
med förklaringen att den tidpunkt då
en särskild, hittills utestängd grupp av
befolkningen borde släppas fram till
politisk medbestämmanderätt, vore då
vederbörande grupp lyckats göra sig
till en självständig maktfaktor i sam¬
hället.
Då vi i den första häpenheten över

detta hittills för oss nya begrepp frå¬
gade, om meningen vore, att Sveriges
kvinnor för att erhålla politisk röst¬
rätt borde gå ut på gatan och göra re¬
volution, eller åtminstone ställa till
storstrejk, fingo vi till svar — i övrigt
fullt befogat: Det är en barnslig fråga;
att en samhällsgrupp blivit en makt¬
faktor betyder icke, att den råkat i
desperation och hotar samhället med
våldsmedel; det betyder, att den arbets¬
insats den kan göra i samhället visat
sig för staten nödvändig.
När det gäller att bestämma de arter

av arbete, som anses för staten nöd¬
vändiga, och vilkas innehavare alltså
bli att uppfatta såsom maktfaktorer,
förutsatt att deras antal icke är en ren
obetydlighet, har detta, karaktäristiskt
nog för "this man-made world" (den av
mannen skapade världen), definierats
endast som "social verksamhet utanför
hemmet och familjen". Även här är
det dock icke arbetet självt, som här¬
vidlag är utslagsgivande, utan arbetets
karaktär av direkt betalt eller icke. En
tjänarinna anses vara yrkesutövande,
men en husmor, som med eller utan
hjälp gör alldeles samma arbete, faller
utanför, en sömmerska, som kommer
och rustar upp familjens linneförråd,
är en yrkesutövare, en mor, som gör
detta arbete själv, är det icke. Om icke
denna distinktion gjordes, skulle pro¬
centen av yrkesutövande kvinnor bli
fullt lika stor som procenten av yrkes¬
utövande män.
Som det nii räknas, "arbeta" emeller¬

tid praktiskt taget alla män, men en¬

dast en bråkdel kvinnor. I loppet av de
senaste årtiondena har denna bråkdel
dock blivit oväntat stor; den torde nu
i de flesta länder och även här i Sve¬
rige utgöra omkring en tredjedel av
det samlade antalet kvinnor. Det tyc¬
kes som om även detta borde kunna
anses tillräckligt till att gära kvin¬
norna, åtminstone dessa kvinnor, till
en självständig maktfaktor med ett
även ur högersynpunkt bérättigat krav
på politisk medbestämmanderätt. Hr
Tryggers gamla förslag om rösträtt
åt kommunalt röstberättigade kvinnor
gick ju i denna riktning, men med
det sätt på vilket det kvinnliga arbetet
betalas, skulle här en så stor del fullt
självförsörjande kvinnor kommit under
strecket, att resultatet skulle blivit en
tämligen utpräglad överklassrösträtt,
och därför kunde detta förslag icke
accepteras.
Nu under kriget ha emellertid kvin¬

norna manifesterat sin nödvändighet
för staten på ett både kraftigare och
mera omfattande sätt. Då staten är i
yttersta nöd och måste kämpa för själ¬
va sin existens, då milliontals män
ligga i skyttegravarna eller på kyrko¬
gårdarna omkring dem, då ha kvin¬
norna visat sig vara den statens stora
reserv, som den haft att tillgå för att
få det nödvändigaste av sitt arbete ut¬
fört. I samtliga krigförande länder ha
kvinnorna i hundratusental ryckt in
på männens platser och utfört deras
arbete, och i allmänhet måste man sä¬
ga, att de gjort det bättre än man haft
rätt att vänta av dem, så otränade för
detta arbete, som de voro.
Men kriget har icke endast bragt ar¬

betsbrist, och det är icke endast genom
att göra det arbete, som männen måst
lämna, som kvinnorna i denna tid vi¬
sat sig särskilt nödvändiga för staten.
Det har också varit brist på nödvän¬
dighetsvaror för livets uppehälle, och
därvid har det gällt för hemmens kvin¬
nor, husmödrarna, de som icke "arbeta"
i statlig bemärkelse, att reda sig med
vida mindre livsmedel, kläder, skodon
än förut och ändå söka få kropp och
själ att hänga ihop hos familjens med¬
lemmar. Och staten har plötsligt upp¬
täckt, att det icke bara är nödvändigt
att skapa dessa nödvändighetsvaror,
även den ekonomiska användningen av
desamma är en viktig faktor och i nö¬
dens stund en utslagsgivande faktor
för statens existens.
I Tyskland, där detta problem dri¬

vits till sin spets, förklarade i början
av 1916 — såvitt jag minnes — en tysk
statsman, att utan de tyska husmöd¬
rarnas hjälp skulle Tyskland aldrig
kunna vinna kriget. I England har
samma sak tagit en något annan form;
detta land har icke så mycket brist
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på livsmedel som dess motståndare,
men det skall finansiera kriget, icke
blott sitt eget, utan också i rätt hög
grad sina bundsförvanters, och det
behöver kapital. England är ett oer¬
hört rikt land, så det har haft att ta
av, men ändå har det behövts ett kraf¬
tigt sparande för att skaffa nog ledigt
och flytande kapital, och även där har
staten vädjat till husmödrarna att
åstadkomma detta sparande. För jämt
ett år sedan, då undertecknad var där,
stod på stora affischer runt om i Lon¬
don: Englands husmödrar, Ni tjäna
staten genom att använda margarin i
stället för smör — och så räknades det
ut, hur många millioner i veckan, som
på detta sätt kunde frigöras för kri¬
gets förande. Både i Tyskland och
England har kriget sålunda gjort även
hemmet, hushållet till en statsfunktion.
D. v. s. kriget har ingalunda "gjort"

detta. Det har endast fått detta förhål¬
lande att springa i ögonen även på
männen; det har tvungit dem att sent
omsider erkänna, att arbetet i hemmet
är lika nödvändigt för staten som allt
det arbete för hemmet, som göres i fa¬
brikerna och på åkrarna, i affärskon¬
toren och i ämbetsverken. När allt
kommer omkring, har det alltsammans
samma ändamål: att sörja för de le¬
vande människornas fysiska och and¬
liga behov.
Därför att männen nu verkligen se

detta, som vi alltid vetat, segrar nu
kvinnans rösträtt ute i världen. Kun¬
na icke jämväl de svenska män, som
hittills slutit sina ögon för kvinnornas
krav, se över havet till de krigförande
i söder, öster och väster och upptäcka
detta, upptäcka att kvinnorna verkli¬
gen och sannerligen blivit — även i den
trånga mening männen hittills fattat
•det — en självständig maktfaktor? Och
så draga den logiska konsekvensen av
denna upptäckt?

Anna Wicksell.

Fernqvists Kappaffär
*51^11 Drottninggatan

n. b. och 1 tr. upp IéPIhP

Stort lager av in» o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning.
Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. R. lämnas 5 % rabatt.

Något om Polens kvinnor.
Av Marika Stjernstedt.

Kvinnans ställning i Ryssland.
Ett telegram från Ryssland medde¬

lar att ryska regeringen beslutat att
kvinnor skola äga tillträde till alla
statsämbeten på samma villkor som
män. Till understatssekreterare har ut¬
nämnts grevinnan Sofia Panin, som re¬
dan före revolutionen var känd som en

framstående kraft på det sociala ar¬
betsområdet.

D:r Schishkina Javein, ordförande i
Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt, har blivit invald i den kom¬
mitté på 61 medlemmar, som fått i upp¬
drag att klargöra riktlinjerna för Ryss¬
lands nya konstitution.

Använd L. K. P. R:s
brevkort och agitationsmärken.

Då Rösträtt för Kvinnors redaktion
bad mig teckna några rader om Polens
kvinnor på grundval av en artikel i
Jus Suffragii, 1 juli-numret, The Polish
woman, rann mig i minnet ett citat av
en bland Polens diktare:
"Det är Polens kvinnor, som gjort

revolutionerna i detta land. Länge nog
kan man dränka upprorsflammorna i
ett hav av blod; här skall dock alltid
finnas ett bröst, där en gnista gömt sig
undan, redo att åter slå ut i låga — och
det är den polska kvinnans. Polens
kvinnor äro nutidens spartanskor."
I korthet tecknas här ett kvinnoideal,

nog så skilt från det vi själva i det
stora hela lärt oss och vant oss att be¬
trakta som det mest sympatiska: freds-
bringerskans. Och likväl skall knap¬
past ens den mest förhärdade pacifist
bland de våra kunna, tror jag, neka sin
beundran åt den typ för självglömska,
hjältemod och t. o. m. positiv hand¬
lingskraft, som den polska kvinnan,
genom tidernas lopp, och i olika for¬
mer, uppvisat.
Den polska nationens bestånd genom

generationer av förtryck har varit
byggt på ett enda klippfast trots allt,
ett: trots alla förbud, trots alla upp¬
tänkliga faror, trots deportation, fän¬
gelser och schavotter, trots expropria-
tioner, landsflykt och fattigdom, trots
orimligheter, kitsligheter, svårigheter
ända in i det minsta — ja, som sagt,
trots allt. Fred och frid kunde ha er-
nåtts och kampen avskrivits, på ett en¬
da villkor: underkastelse. Underkastel¬
se under lagar, som fråntogo folket det
sista av dess kännemärken, språket och
traditionen, och som äntligen förintade
ända till dess begrepp om eget foster¬
land. Den skamliga freden — ty även
fred kan vara skamlig — antogs icke;
i vågskålen blev den lätt som en fjäder
gentemot tyngden av elände och oänd¬
liga prövningar, efter vilken händer¬
na dock utan tvekan sträcktes. Och de
som avgjorde valet voro just de som
eljes icke ägde röst vid några som
helst offentliga angelägenheters be¬
stämmande: kvinnorna. Genom mak¬
ten av sin insikt om ett folks heders¬
känsla och sin omutliga idealitet till-
tvungo de sig den tysta rätten — dessa
kvinnor: mödrar, systrar, hustrur, som
upplevde att den ena personliga lycko¬
drömmen efter den andra för dem kros¬
sades.
Författaren i Jus Suffragii, M. A.

Czaplicka gör en uppdelning av Polens
kvinnor under senaste par århundra¬
den i tre typer: den stridande, hemmets
kvinna och den intellektuella. Men i
grunden har man lov att hänföra dem
alla tre under kategorien stridande, om
också själva amazonen varit en mer

sporadiskt förekommande — om ock ej
alldeles sällsynt — företeelse.
Genom att draga en parallell mellan

kvinnoarbetet i de stridförande länder¬
na i våra dagar, vilket äntligen på så

många håll där uppenbarat vad kvin¬
norna dugde till, och det arbete, som i
alla tider, tyst, ofta hemligt och utan
ringaste yttre belöning, utförts av de
polska kvinnorna, av just hemtypens
polska kvinnor icke minst, kan man
göra sig ett begrepp om storslagenhe¬
ten i dessas allmänna karaktär. Paral¬
lellen antydes också av M. A. Czap¬
licka.
"Ehuru, skriver hon, klassen hemma¬

kvinnor, vilken utgör majoriteten, na¬
turligtvis också innesluter en hel del
dagsländor, måste sägas att kvinnorna,
vilka i Polen endast leva i sina hem,
ha många plikter, vilka äro deras syst¬
rar i andra länder okända. Frånsett
ett rikt estetiskt liv, ha de sitt sociala
verksamhetsfält, vilket i Polen alltid
betytt lika mycket som det betyder i
England just nu. Därtill hava dessa
kvinnor i sin hand bördan av barnens
uppfostran, särskilt de fattiga barnens,
vilka icke kunna komma i åtnjutande
av undervisningen i privata skolor."
— Som de flesta här väl torde veta, var
all undervisning i polska ämnen eller
på polskt språk systematiskt utesluten
ur statsskolorna såväl i tyska Polen
som i ryska — om där överhuvud sko¬
lor funnos. Artikelförfattaren tilläg¬
ger:
"Det kan sannerligen sägas, att majo¬

riteten bland de polska kvinnorna —

dessa, som utförde sitt värv, okända
utanför sitt hemlands gränser och t. o.
m. ofta innanför desamma — dessa, vil¬
ka frivilligt uppgåvo strid för offent¬
liga rättigheter, även inom så snäva
möjligheter som dem, vilka tillmätts dé
polska männen — de ha likvisst gjort
det betydelsefullaste verk för sitt lands
välfärd och utveckling, ja, för hela
dess existens under senaste par hundra
år."
Det är emellertid, fortfar artikelför¬

fattaren, den tredje typen, den "intel¬
lektuella", som utåt bidragit att skän¬
ka största glans åt det polska kvinno¬
namnet — en patriotisk gärning så god
som någon, och där särskilt fransk kul¬
tur och —- ej mindre — fransk gästfri¬
het varit av den mest djupgående be¬
tydelse. Det vill också synas som om
den polska kvinnan företedde den lik¬
heten med den franska, att de bägge
nått fram till sitt obestridliga infly¬
tande på nationens andliga liv genom
naturlig begåvning, icke genom lätt¬
nader i yttre former. Bland de "in¬
tellektuella", vilka åt nationen de till¬
höra hemfört världens beundran och
sympati, må här endast nämnas nobel¬
pristagaren i kemi m:me Curie, född
Sklodowska, Marya Konopnicka, kal¬
lad Polens George Sand, Eliza Orzes-
zko, judarnas mästerliga skildrerska,
Olga Boznanska, målarinnan, skaldin¬
nan Narcyza Zmichowska (död 1875),
en av ledarna för de polska "Entusi¬
asternas" rörelse — en rörelse inte utan
beröringspunkter med den moderna
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Det var vid Eliza Orzeszkos 50-ån Lw<

jubileum som det första allmänna up—
tet av polska kvinnor hölls i Warscba
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1908, då kvinnor av alla kategorier
klasser och från alla tre delarna a?i
len (den ryska, den tyska och den östel Av oc
rikiska) fingo tillfälle samspråka, (i »ja sin
nom revolutionen i Ryssland 1905 had
möjliggjorts att Marya Konopnici S®de
kunnat återvända ur landsflykt ocki 3» Mi
öppnade förhandlingarna. Kongres
tog det steg framåt från polska k
nors tidigare, av traditionen
nerade, frivilliga stannande i skuj
att den beslöt aktion vid männens
för att uppnå samma rättigheter soi
de. Bland framstående polska rät
förkämpar — rösträttskvinnor - nä:
ner Jus Suffragii fru Buividowa, la
Moszczenska och fröken Sempolowstjfe
Det kanske är onödigt tillägga, att
den dag, då kriget bröt ut, kunde
polska kvinnornas landvinningar alfirån
jämt deduceras till noll.

De allra senaste åren ha, som var rara
en alltför lätt kan fatta, ställt
kvinnornas tålamod, duglighet och k
het på hårdare prov än någonsin, Under &
tre olika fanor, av vilka ingen är
egen (särskilt har väl den tyska i
vern att utropa Polens självständig
numera upphört att blända ens de golfMani
trognaste!) deltaga polackerna i
gigantiska kraftmätningen, över del de dju]
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polska jorden, polska städer och sam-
hällen har kriget alldeles särskilt öde¬
läggande gått fram. Nöden kar där va¬
rit, och är alltjämt, oerhörd. De polska
kvinnorna ha fått axla — icke nya, n

mångfaldigt förökade bördor.., 1
liksom vi funno den "stridbara" poli
kvinnan i främsta ledet vid varje fri¬
hetsrörelsens uppflammande, ja,
ute på slagfältet deltagande i
kampen; liksom vi funno
nan", den stilla arbeterskan,
genom åren på sin post, tyst
fosterlandskänslans heliga eld, och via
hennes sida den lysande "intellekra- 1
ella" systern, vittnande inför Europa
om nationens ständigt levande
het, trots alla hinder som bere|ts,sen
också nu representanterna för P° j J
kvinnlighet göra sin insats till det fl
törsts
Lönen har varit ringa, nu som fonå

Jus Suffragii-artikeln jämför de po^
kvinnornas ställning med de t
vilken socialt och politiskt dar
vara den bästa i världen, och n r
ryskas: ryska kvinnorna ha nu
sitt ord med i allt vad ryska man _

taga. Men de polska kvinnorna ba
ännu ingenting tillerkänt — mer
undran och aktning. ..u

"De bära", skriver m:me Czaphc
sin tunga börda under tystnad
de mot framtiden och skänkan
sina krafter pro bono pubhco.
Deras dag skall väl också ra

den krigsfångekonferenS
i.Unir fl

som nyligen ägt rum i Haag» deU o
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vara första gången en kvinna
^ ^ (

diplomatiska förhandlingar- , ia 0cli i

.(Iverkar

i aipiomausKH lul'"""""~°,fatlternH och #
av de sex brittiska represen <
infödd amerikanska, men gift¬

er eC'
JLI1IUUU cilUCI livcliioivc*, -— , g
gelsk officer. Mrs Livin^s on jgr.
trägna studier och ett n . flin fån?'
skaffat sig en grundlig känne(
lägren och har förut, som j116 ^ sltfM5'
nornas internationella hjä P ^
kommitté, företagit flera reso ^
och hjälpt unga flickor oc
barn över till hemlandet.
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Av och till vågar en modig kvinna
ika fijija sin röst över stridslarmet, en hand
905 w Ues sökande ut mot medsystrarna

deland. Den tyska diktarinnan
„ Maria Bud riktar i dagarna ett

limande upprop till alla världens
Ea ivii yinnor om ny samling, och hennes rop

ttij iså gripande och starkt, att Berliner
- n iigeblatts redaktion ej näns kväva det
enTsil tal endast med reservation undrar,

väl skall väcka något genljud,
hänvisning till Stockholm, som

ögonblicket är medelpunkten för
fredslängtandes förhoppningar,
hon hur kvinnorna, som ej ha

, atttüjl?ön talan där, med bävande hjärtan
och lyssna efter varje budskap
in. Skola väl männen däruppe

ma någon utväg, skola de kunna för-
i varandra? Kvinnorna kunna icke

tro, att det är för deras och de-
3eh ssbarns skull, som allt detta blod gju-

De blevo aldrig tillfrågade, men

ijjiäte stumma böja sig. Men nu måste
De vilja icke se fiender i de
medsystrarna i andra länder,

god' ! lidandet binder dem samman över
Hur goda patrioter de än äro,

da|ttdjupaste, för kvinnokönet väsent-
gemensamma frågorna måste

itänna internationellt.
"Kvinnor, i Stockholm arbeta män-
8för freden, vi måste göra likaså!

sända ut våra bästa krafter
a de stridande länderna för att
och förenade säga ett hesinnin-
d, som männen måste lyssna till.
r icke låta något vara oförsökt.

s® sådan kvinnokongress skulle vi
® komma till enighet, vi skulle räc-
^andra händerna, kanske allt för

männens ögon. Yi få ej längre
a overksamma i stum sorg. Just nn

vinnorna låta "den andra inter-
uppstå och ge ett samlat ut¬

åt alla de undertryckta rösterna.
'jfla i neutrala länder skulle för-
a ^rs^a skriftliga anknytnin-

.5. e skulle bana vägen för Euro-
«"innor. Men det är hög tid!"

yska författarinnan anade ej, attredan blivit bönhörd. Ty från Sve-
;gar ju nu en inbjudning till ett

' lonellt kvinnomöte. Hennes out-

Wnaf'M "Vvd gör? c!e neutrala
I n, , ^ar lange ljudit för våra
i,:pH f..et.ar en lättnad, att åtmin-orsok gjorts att besvara den.

Naima Sahlbom.
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j m n°m *nQå som medlem i när-
18 I 'Smtsförenin<> och Oenom att pre-

Pd Rösträtt för Kvinnor.

ln'nq Orb '?^^rar>sträng-

A.VFUFDRPDr.

"Kvinnans plats är i hemmet".
Bland alla argumenten mot kvinnans

politiska rösträtt har väl knappast nå¬
got skorrat så falskt som: "Kvinnans
plats är i hemmet, hon har ingenting
att skaffa varken i politiken eller i för¬
värvsarbetet." Man skulle kunna tro
att detta yttrande vore antikverat och
att det härrörde sig från kvinnosakens
första dagar, då männen med en slags
nymornad förskräckelse funno sig stå
ansikte mot ansikte med medtävlare,
som inte bara fordrade sin andel av
samhällets brödkaka, utan även gjorde
anspråk på politiska rättigheter.
Men argumentet är tyvärr av ganska

färsk datum. Det stack till och med
upp huvudet under dehatten i den hol¬
ländska riksdagen, då en talare fruk¬
tade den gudomliga ordningens äventy¬
rande om kvinnorna finge rösträtt, ty
det var ju redan på skapelsens morgon
bestämt att kvinnan skulle vara man¬
nen underdånig. Och i de svar som
de svenska landstingsmännen avgå-
vo på Interpellationen om sin ställning
till kvinnorösträtten, saknades ingalun¬
da utgjutelser om att kvinnan var hem¬
mets prydnad och prästinna i dess
tempel.
Man kan för sin inre syn frammana

dessa prydnader och prästinnor, dessa
stackars undernärda, hålögda kvinnor,
som under slit och släp för brödfödan
kanske blott finna en och annan av
kvällens timmar att hålla själva hem¬
met vid makt. Vad månne de känna,
när de bli mättade med feta fraser i
stället för med bröd? Vad skola de
tänka om dem, som leda landets öden
och så sakna kännedom om de verkliga
förhållandena, om den järnhårda kam¬
pen fö1* tillvaron, att de hänvisa kvin¬
norna till att sitta i hemmen. Kanske
med armarna i kors som små herdin-
nor av porslin. Man skulle i sanning
önska dessa herrar samma öde som den-
amerikanske politiker, vilken med sin
vältalighets hela patos deklamerade
om Kvinnan i hemmet och på morgo¬
nen fann sina skodon oborstade. Hans
hjälphustru hade stannat i hemmet. På
kontoret dammigt och smutsigt Städer¬
skan hade man och fem barn. Hon an¬

såg sig skyldig att stanna hemma hos
dem. Några timmars bittra erfarenhet
kullkastade politikerns alla teorier.
Överklasskvinnorna, de som ha till¬

fälle att sitta i hemmen, om de ha lust,
hur många äro de? Frånräkna sedan
dem, spm möjligen skulle kunna avståfrån sin egen försörjning och dra sig
fram på en mans magra kontors-, tjän¬
stemanna- eller officerslön, kvar stå
dock massorna, millionerna som äro
att räkna med. De kunna icke stanna
i hemmen hur gärna de än ville, de ha
kommit in i Grottekvarnen, de måste
arbeta och slita tills armarna värka
och kropparna digna av trötthet. Där
är modern, som måste lämna sina små,
därför att hon inte har bröd åt dem och
därför att intet hem producerar sådant
av sig självt och ingen lag föreskriver

att en mor skall ha statsunderstöd åt
sina barn. Där är arbetarhustrun, som
sätter en ära i att hålla sitt hem pyntat
och fint, men som måste överge det för
fabriken eller tvättbaljan eller de bättre
lottades hem. Det är för alla dessa som

termen "kvinnan i hemmet", betyder
ett blodigt hån, och det är för dessa
som ha att möta alla tillvarons tusen
svårigheter som rösträtten är nödvän¬
digare än för några andra. Den är inte
medlet, men den är en av möjligheter¬
na till bättre levnadsförhållanden. In¬
gen känner bättre svedan av orättvisor¬
na än den som i realiteten fått erfara
dem, och ingen kan bättre döma om de
reformer, som krävas för barnen, sta¬
tens blivande medborgare, än de som
av omständigheterna tvungits att läm¬
na dem utan modersvård. Och man får
aldrig glömma att de äro millionerna.
En engelsk arbetarkvinna lämnar i

en tidning redogörelse för hur hennes
dag förflyter med släp och slit från
morgon till kväll. Man måste betänka
hur osäker en arbetares ställning i
själva verket är. Det kan vara säsong¬
arbete, fabriken kan läggas ned, och
tillstöter så sjukdom, blir det hustrun
som får dra hela lasset om barnen än¬
nu äro små. Hen kvinna, som i ett spe¬
ciellt fall berättar sin levnadssaga kom
från goda föräldrar och blev gift med
en hederlig arbetare. Med sparsamhet
och nykterhet drogo de fram en ganska
talrik barnskara, men en olyckshändel¬
se knäckte mannens hälsa, och det blev
hustrun som åtog sig familjens försörj¬
ning. Hon stiger upp kl. 5 på morgnar¬
na, och när kl. är 10 har hon städat 14
kontorsrum. Efter några minuters
frukostrast fortsätter hon sitt arbete
till kl. halv 5, då hon är ledig för da¬
gen. I hemmet vänta henne hushålls¬
plikterna, matlagning, tvätt, strykning
m. m., och när hon äntligen får gå till
sängs, liar hon bakom sig 17 timmars
arbetsdag.
När en man gjort sitt dagsverke, får

han vila ut i hemmet, men av en kvin¬
na, som i krafter är mannen fysiskt un¬
derlägsen, fordrar man en dubbel ar-
betshörda.
Denna kvinna fullgör alla en mans

skyldigheter och åtskilligt därutöver,
men ändå saknar hon medborgarrätt.
Hon försörjer familjen och uppfostrar
medborgare åt staten, men hon bar inte
ett ord att säga över de lagar, som reg¬
lera hem och samhälle. Dessa kvinnors
lott är mycket tung, men allra tyngst
är kanske att mötas av hån och fraser,
när man strävar efter de rättigheter,
som man förtjänat med ett långt livs
tålmodiga och sega arbete. Neka dessa
kvinnor rösträtt, men säg dem inte att
deras plats är i hemmet, ty det träffar
dem icke bara som ett hån utan som en

blodig förolämpning. Och hos dem som
yttrar dem, öppnar det en avgrund av
okunnighet om livets verkliga förhål¬
landen.

Gurli Hertzman-Ericson.

Sveriges första kvinnliga seminarierektor.
Då fröken Augusta Westerberg nyli¬

gen utnämndes till rektor vid folkskol-
lärarinneseminariet i Kalmar, hade
detta sin betydelse icke blott för sko¬
lan utan även för kvinnosaken. Det är
nämligen första gången en kvinna blir
utnämnd att inneha sådan befattning
och mången gång har det tyvärr varit
fallet att tradition och fördomar gått
före meriter och duglighet, när det
gällt tillsättandet av högre ämbetspos-
ter för kvinnor.
Betydelsen av det skedda ligger ock¬

så däri, att det bör uppmuntra kvin¬
norna att arbeta i enlighet med Fran-
Cois Millets åsikt: "Vi förbättra värl¬
den genom att förbättra oss själva och
vårt arbete."
Här är det ett ihärdigt och plikttro¬

get arbete, som just blivit uppskattat
av män, och förre rektorn Wickbom
har i väsentlig mån bidragit till se¬

gern, då han, när han drog sig tillbaka,
föreslog fröken Westerberg, såsom
äldste adjunkt i kollegiet, att förestå
rektoratet. Under fem års tid har frö¬
ken Westerberg varit i tillfälle att
lägga sin duglighet i dagen, och under
denna tid förekom snart sagt allt som
kan komma i fråga för en rektor att
ta itu med. Det var utvidgning av lo¬
kalen, omläggning av hela arbetspla¬
nen, inrättande av en 1-årig studiekurs,
nya avdelningar inom övningsskolan
och anställande av nya lärarekrafter.
För kollegiekamrater och elever var
fröken Westerbergs utnämning inte
synnerligen överraskande, men mycket
efterlängtad och välkommen. Arbetet
vid Kalmar seminarium fortlöper på
ett ovanligt lyckligt och harmoniskt
sätt, och de som haft fröken Wester¬
berg till chef, hoppas att folkskoleöver¬
styrelsen, när tid blir, ytterligare måtte
förlänga hennes mandat.
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C. A. Sjöcrona.
In memoriam.

En fråga vinner alltid på att ses från
olika synpunkter, och då Rösträtt för
Kvinnor anmodat mig att skriva några
minnesord om en av den kvinnliga röst¬
rättsfrågans mest varmhjärtade och är¬
ligaste vänner, landshövding Cornelius
Alexander Sjöcrona, tror jag mig bäst
motsvara tidningens syfte att vara en
medelpunkt för tankeutbyte rösträtts¬
vänner emellan, om jag inte dröjer vid
de sidor av rösträttsfrågan, där lands¬
hövding Sjöcrona delade de ledande
rösträttskvinnornas uppfattning, utan i
stället framhåller de synpunkter, där
han hade en avvikande mening.
Därför vill jag inte heller närmare gå

in på landshövding Sjöcronas anföran¬
den och motioner i riksdagen åren 1902,
1904,1905, 1906 och 1908, då han i ord och
handling visade att han till fullo för¬
stod det rättfärdighetskrav, som ligger
bakom kvinnornas fordran på politisk
rösträtt, och att han hade en klar upp¬
fattning av det moderna samhällslivets
tendens att vilja frammana samarbete
mellan man och kvinna på allt liera om¬
råden utanför hemmets egentliga rå¬
märken.
Men när kvinnorna såsom en given

konsekvens av valrätten även fordrade
valbarhet, då tyckte landshövding Sjö¬
crona att de hade för bråttom och fruk¬
tade, att hela deras rösträttsfrågas lös¬
ning inom en snar framtid därigenom
skulle äventyras. Om kvinnorna hade
nöjt sig med enbart valrätt till Andra
kammaren, trodde han att de ganska
snart skulle erhållit densamma, då det
inte låg någon logisk konsekvens i att
neka kvinnorna politisk rösträtt, sedan
de väl fått den kommunala eller vilja
påstå, att de äro omogna för deltagan¬
de i val av riksdagsmän till Andra kam¬
maren, när de förklarats kompetenta
att göra sitt inflytande gällande på va¬
len ■'ill Första kammaren, men vad
landshövding Sjöcrona ansåg att där¬
emot majoriteten av män skulle hava
svårt att vänja sig vid, det var vid tan¬
ken att kvinnorna skulle komma att
sitta bredvid dem i riksdagen och del¬
taga i riksdagsarbetet, de ryggade till¬
baka därför som för något främmande
och ofattbart, vars konsekvenser de inte
kunde överskåda. Genom den politiska
rösträtten bli emellertid kvinnorna —

även utan att vara valbara — en poli¬
tisk maktfaktor, som staten måste räk¬
na med, och landshövding Sjöcrona
trodde på kvinnans förmåga att kunna
göra sig gällande och bli till gagn i
samhällsarbetet, blott det erbjöds henne
tillfälle därtill. Vad valbarheten angår,
så ansåg han det vara en ren fördel för
kvinnorna att först få bli väl förtrogna
med de politiska frågorna, . innan de
behövde taga riksdagsarbetets börda
och ansvar på sig.
Tio år hava snart gått, sedan kvinnor¬

na beslöto att inte låta sig nöjas med
politisk valrätt utan även fordra val¬
barhet, och ännu stå de mitt uppe i stri¬
den och veta inte, när målet kan nås.
Politiska händelser måste ses på långt
avstånd för att kunna bedömas fullt
objektivt, och därför är det framtidens
hävdatecknare förbehållet att med
oväld kunna skildra kvinnornas kamp
för politisk rösträtt och då även lämna
svar på frågan, om det var politiskt
klarsynt av kvinnorna att sätta allt på
ett kort eller om det hade varit kloka¬
re att följa de riktlinjer, som deras
gamle beprövade förespråkare i riksda¬
gen landshövding Sjöcrona ville draga
upp för dem?

Ebba von Eckermann.
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Rösträtt för Kvinnor.
Fjärde kvartalet 1917 50 öre.

Rösträtt för Kvinnor inbjuder här¬
med till prenumeration för sista kvar¬
talet 1917 till ett pris av 50 öre, under
den förhoppningen att tidningens vän¬
ner och prenumeranter vilja taga ett
kraftigt tag för tidningens ytterligare
spridning. Det sätt, varpå kvinnornas
rösträttsfråga behandlades i riksdagen,
visar att kvinnorna måste hålla obrotts¬
ligt samman för att nå sitt mål och att
upplysningen måste stiga, så att röst¬
rätten icke blir ett krav hos några få
utan hos massan av kvinnor. 1 avlägs¬
na landsändar, dit agitationstalaren
endast enstaka gånger kan komma, där
har Rösträtt för Kvinnor en mission
att fylla, där måste den lysa upp som
en fackla i mörkret, värma och elda
kvinnorna till samhörighet och ansvar.
Försumma icke att begagna Rösträtt

för Kvinnor som det främsta agita¬
tionsmedlet. Sprid den till vänner och
bekanta.
All prenumeration sker på posten,

och det är av vikt att prenumerationen
sker så tidigt som möjligt, på det att
upplagans storlek må kunna beräknas.
Sista kvartalet kostar endast 50 öre.

Kvinnorösträtten i tyska
riksdagen.

Svaret på den petition som tyska
Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt tillställde konstitutionsutskot¬
tet blev i riksdagen ett bleklagt nej.
Av de politiska partierna var det endast
de båda socialdemokratiska, som un¬
derstödde kvinnorösträtten. Till och
med det s. k. framstegspartiet oppone¬
rade sig mot frågan. Majoriteten av de
socialdemokratiska partierna bar i en
resolution förklarat, att den enda röst¬
rätt de vilja godkänna, är en rösträtt,
som likställer båda könen. För mino¬
riteten talade herr Haase och yttrade,
att kvinnornas fulla medborgarrätt bli¬
vit ett ofrånkomligt krav.
Senare har en förändring i partier¬

nas ställning inträtt såtillvida, att det
nationalliberala partiets centralstyrel¬
se på ett möte i Berlin den 23 septem¬
ber beslutat att tre representanter för
kvinnliga föreningar skola erhålla
plats i dess styrelse. Det nu fattade be¬
slutet innebär en betydelsefull landvin¬
ning för kvinnosaken i Tyskland. Det
nationalliberala partiet har frångått
sin förra synpunkt och erkänner det
berättigade i kvinnans aktiva delta¬
gande i det politiska arbetet. Kvinnor¬
na bli nu berättigade att medverka som
talare på partiets offentliga möten och
sammankomster, och en av hörnstenar¬
na i opinionen mot kvinnorösträtten i
Tyskland har lossnat.

En internationell kvinnokonferens
i Stockholm.

Söders "English School
11

Engelska lektioner och översättningar.
Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035,

Annie I. Scott.

Arvika Vagnfabrik, Årvikam
Uungl. Hovleverantör.

Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
alla sorters lyx- och
arbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskurant pä begä¬

ran. Riks t. Arvika 87,
Sthlm 4544.

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

1. Kvinnornas löne- och arbetsvillkor
(lika lön för lika arbete);
2. Kvinnans ekonomiska ställning

som ensam familjeförsörjare;
3. Kvinnornas inflytande för att före¬

komma kommande krig (kvinnan som
uppfostrare);

4. De etiska kraven på det offentliga
livet.
Då det är att hoppas, att Internatio¬

nalens fredskonferens kommer att giva
ett samlat uttryck för fordran på en
rättvis och varaktig fred samt dess be¬
tingelser, kommer förslag om anslut¬
ning till denna konferens' uttalanden,
i sin helhet eller till vissa delar, att
föreläggas kvinnokonferensen.
De krigförande ländernas kvinnor,

vilka genom en kinesisk mur varit åt¬
skilda från varandra, skulle genom
Stockholmskonferensen komma i kon¬
takt och samarbete, och då de frågor,
som komma under behandling röra
kvinnor i alla länder lika, vore det syn¬
nerligen lyckligt om konferensen kun¬
de komma till stånd. Detta är emeller¬
tid i första hand beroende av två vill¬
kor: att Internationalens konferens
äger rum och att anslutning sker från
båda de krigförande sidorna.

Samtidigt med den internationella
socialistiska fredskonferensen kommer,
under vissa förutsättningar, en inter¬
nationell kvinnokonferens att äga rum
i Stockholm, vartill de kvinnor inbju¬
das, som vilja deltaga i humanitärt ar¬
bete i djupgående riktning. Då vid ti¬
den för Internationalens konferens ett
stort antal kvinnor från de krigföran¬
de länderna kunna hitväntas, är ju till¬
fället synnerligen gynnsamt att utbyta
tankar och uppdra riktlinjer i interna¬
tionella kvinnofrågor. En möteskom¬
mitté har bildats i Stockholm med frö
ken Anna Lindhagen som ordförande
och fröken Matilda Widegren som sek¬
reterare. På samma gång konferensen
vill upptaga till behandling viktiga
kvinnofrågor, vill den rikta uppmärk¬
samheten därpå, att det nuvarande svå¬
ra sociala, ekonomiska och moraliska
tillståndet icke ensamt kan botas ge
nom krigets upphörande, utan också
kräver, att de missförhållanden och
orättvisor, som rådde före detsamma,
bliva avskaffade. Programmet kommer
att upptaga följande frågor:

1 valkampanjen.
Högerns talare ha i kvinnorösträtts¬

frågan iakttagit en absolut tystnad,
men det förtjänar att omnämnas, att
presidenten Hasselrot alltjämt utgör
det lysande undantaget från majorite¬
ten av sitt parti. Vid ett stort politiskt
högermöte i Göteborg hävdade hr Has¬
selrot ånyo sina sympatier för refor¬
men och yttrade därvid: "Här har man
ett rättfärdighetskrav att uppfylla, det
är en orättfärdighet att utestänga den
mogna kvinnan från en rätt, som man
icke tvekat att förläna den obildade
pojken. Staten, representanten för den
högsta rätten, kan icke fara illa av att
tillgodose vad rättfärdigheten bjuder.
Det är visserligen ingen heder att vara
först i fråga om tokiga reformer, men
det är en skam att vara sist i fråga om
kloka. Giv alltså kvinnan, giv den na¬
turliga representanten för det goda och
barmhärtiga, vad henne med rätta till¬
kommer."
Denna varma och rättfärdiga vädjan

mottogs av auditoriet med märkbar för¬
stämning. Enligt pressreferat, som
kommit till vår kännedom, ha åtskilliga
av de liberalas och socialdemokraternas
talare betonat vikten av kvinnorösträt¬
ten, varemot man i professor Edéns sto¬
ra politiska tal i Östersund saknade
vaj*je omnämnande därav.
Advokaten Georg Stjernstedt slog i

sina valtal ett stort slag för kvinnoröst¬
rätten, som han förklarade vara den
viktigaste frågan på de liberalas pro¬
gram, och han ansåg talet om allmän
rösträtt vara humbug, så länge endast
hälften av svenska folket var represen¬
terat i riksdagen.

Ornås Sommar» och

Vintersanatorium
högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmens järnvä?
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation ilugn och not"
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rikligtX

Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej. ® D0™'
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.-r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt erMT

begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas.af INEZ CARLSTROM. Postadress Mahult, Ryaberg iWi
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Ornås», Halmstad. '

advokat EVB AHDEN
JURIS KAND.

Roinniiga juridiska Byrån
Lilla Vattugatan 14 (vid Brunkebergstorg)

STOCKHOLM C.

Rättegångar o. juridiska uppdrag av alia slag.
KL. 10-4.

Riks tel. 7576. Allm. tel. 18336.

En aktuell fråga för Sveriges
husmödrar.

Beriktigande.
I redogörelsen för sommarmötet i

Eonneby hade insmugit sig den felak¬
tiga uppgiften att Ronneby F. K. P. R:s
standar skänkts av rösträttsmedlem¬
mar. Förhållandet är att fru Augusta
Tönning personligen skänkt föreningen
standaret, ehuru det broderats av med¬
lemmar i föreningen.

Till sommarmötet i Ronneby hade
kommit en skrivelse från Ellen Key, i
vilken hon uppmanade rösträttskvin¬
norna att opponera sig mot den nuva¬
rande veckoransoneringen av mjöl och
bröd på landsbygden. Hon framhöll de
olidliga förhållanden, som uppstodo i
trakter med långa avstånd och dåliga
vägar och manade kraftigt kvinnorna
att göra något för att få ändrat vecko¬
ransonerna till månadsransoner.
Frågan togs upp vid det enskilda

mötet på lördagen och många av de
närvarande belyste genom exempel,
huru svårt det kunde vara just för
landsbygdens kvinnor, att varje vecka
anskaffa mjöl och ställa till bak för
den ofta helt obetydliga kvantiteten.
Man beslöt att hänskjuta frågan till

L. K. P. R:s kommunalstyrelsegrupp
oeh 'att genom denna vända sig till
F. H. K:s kvinnoråd.
Kommunalstyrelsegruppen, som på

sitt sammanträde på måndagen behand¬
lade frågan, har till Kvinnorådet avlå¬
tit en skrivelse av följande lydelse:
Femte allmänna rösträttsmötet i

Ronneby har uppdragit åt L. K. P. R:s
kommunalstyrelsegrupp att till F. H.
K:s kvinnoråd göra en hemställan att
söka åstadkomma en bättre metod för
distribueringen av mjöl och bröd på
landsbygden.
Från skilda håll har klagats över, att

långa avstånd och svåra vägförhållan¬
den göra brödransoneringen pr vecka
oerhört betungande för landsbygdens
husmödrar.
Det är rent av orimligt att begära,

att en person skall behöva gå miltals,
ofta i svårt väder och på oländiga vä¬
gar, en gång i veckan för att hämta
mjöl- eller brödransonen. Därtill kom¬
mer, att, där hushållet är litet, det är
både dyrt och odrygt att baka av det
lilla veckoförrådet.
Då nu dessutom självhushållen för

andra än jordbrukare komma att upp¬
höra, bli dessa svårigheter ännu större.
På grund härav ansåg mötet, att de

lokala livsmedelsnämnderna borde ha
befogenhet, att, där förhållandena det
påkallade, giva tillåtelse att mjölför¬
rådet för en hel månad skulle kunna
uttagas på en gång.
Säkerligen skulle många husmödrar

runt om på landsbygden känna sig syn¬
nerligen tacksamma mot Kvinnorådet,
om detta hos F. H. K. kunde utverka
en ändring i ovan antydd riktning.

Med utmärkt högaktning
Sigrid Kruse,

ordf. i L. K. P. R:s kommunalstyrelse-

En svensk symaskin till
hvarje svenskt hem.

Med solid konstruktion förenar
Husqvarna. symaskin teknisk

fullandning i utförandet.
Den betalar tigt

>U0qtumia
J&gmaskiti L Ål

I valtider.

Högerkvinnan: Jag förstår ju att
kvinnliga rösträtten måste komma, men för
min del, (leende) känner jag mig ej kränkt
av att inte få rösta, ja, jag bekänner
jag helst är den förutan.
Rösträttskvinnan: Ja, det förstår jag, i

hur länge tänker ni stå i vägen för oss,
vill ha den?

Högerkvinnan: Om jag uppfattat
rätt, vill mitt parti inte gå med på frå
därför att landsbygdens kvinnor ha så
om tid, och de skulle utebli från valen.
Rösträttskvinnan: Kunde ni inte nöja er

med att makar, som ha långt från valloka¬
len, kunde ge varandra fullmakt?
Högerkvinnan: Jag vet inte vad jag skall

säga, kvinnorna på landsbygden äro så poli¬
tiskt oupplysta och ointresserade. De skall
upplysas först, anser mitt parti.
Rösträttskvinnan: Men om de finge poli¬

tiskt intresse?
Högerkvinnan: Ja, då medger jag att sa¬

ken ställde sig annorlunda.
Rösträttskvinnan: Till upplysning behövs

agitation, och till agitation bebövs pengar.
Högerkvinnan medgav sanningen i dek&

och resultatet av samtalet blev att rösträtts¬
kvinnan erhöll 100 kr. som bidrag till kom¬
munal och politisk upplysningsverksamhet
bland landsbygdens kvinnor.
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Demonstrationskurser i barnavård,
Svenska Fattigvårdsförbundets kon¬

sulentverksamhet för barnavard o
mer att anordna demonstrationskur
i barnavård, som äro avsedda at
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grupp.
Att ransoneringen pr vecka icke är

lämplig under alla förhållanden, är ju
lika tydligt, som att den är nödvändig
i kanske de flesta fall. Det är givetvis
just de lokala myndigheterna, som kun¬
na bedöma detta. De ha kännedom om

avstånden till handelsbod, om vägför¬
hållandena och om personerna själva.
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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.

ÅRG. STOCKHOLM, 1 OKTOBER 1917. N:r 19.
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oss för ett ögonblick sluta till
p och öron för dagens larmande
Låt oss på denna dag, belgad åt

Énnet av stora kvinnor, bjuda nuets
i käbbelröster att tystna! Ha vi ej

oss trötta och leda åt allt ove¬

prat om kvinnan och ben-
naturen anvisade plats och roll?

loss i stället mana fram någon av

pa seklers kvinnor!
i:medeltidsdunklet träder oss drott-
? Margareta, Valdemar Ätterdags
-•är. till mötes som representant för
-Jslig storhet och makt. På hennes
glänser Sveriges krona, och med
andra kronor kan hon smycka

Sänne. I det täta dunkel, som sekler
Ä över hennes liv och gärning,
®ta vi några bilder. Vi gripa dem
fen: På Sveriges tron sitter svag-
:a och odugligheten i kung Al-

person. Men ett obestridligt
:tiräde är han viss om att äga: han

och han hånar "Kung Byxlös".
^slutar med skam, nesa och fången¬
er manlighetens representant,
Margareta tar hans plats på ko-

-gatronen. De mäktige herrar i Sve¬
arike, de satte till kungar och satte

efter sitt höga behag, och
gods och gårdar slogo de un-
En kvinna hade de lyft upp på
Nu skulle där lekas samma lek

k rienna fagra docka. Men rikets
r vilade i starka händer. Sveriges
föllo till föga, och orättfånget

®åste de på Margaretas befall-
a erställa. Ordning och reda väx-
aennes spår.

fog form och gestalt
■ aldemar Atterdags dotter:

as tre riken förenade till en en-

itf ^ ^on anförtrodde dettaea ljushårige kvinnotjusaren
-vommern

Nde
-ry

|a fö 010 aven för små och för
" det f -^en s*ora gärningen. Och

ST),r°' Varur fre(i och styrkalra» uppväxte i stället splitt-

Eommern, förfuskade och för-
^orjiet, och följande unions-

strid och ett söndrat Norden.
ar dock för mäktig för att

IDföa ffall man en leta
fom få fan meb ftofffap nmgå
od> be ttifen fammanfå
Bmerige^ Danmarf Horrig,
fent föbes annan tvoima flit

Karls?rön i?an.

dö. Den har uppstått på nytt och stran¬
dat på nytt. Undfer krigsdånet och va¬

penlarmet i våra dagar har den trätt
fram i ny gestalt. Men ej på en här¬
skares befallning, ej genom påtvingade
lagbud skola de tre folken föras sam¬
man. Den nordiska samhörighetskäns¬
lan skall växa fram ur de tre folkens
gemensamma intressen, ur ömsesidigt
förtroende. Vilka yttre former den an¬

tager är av föga betydelse, så länge
grundvalen ligger säker och orubbad.

Fra graven Margrete smiler
Med fred til Nordens msend.

Sekler susa över sarkofagen i Ro-
skilde domkyrka. Och i suset förnim¬
ma vi Tidens mäktiga stämma: "Väl
går din väg, o mänsklighet, genom li¬
dande, tårar, blod, men den går dock
framåt mot ljus, fred, frihet. Och till
stoft skola de malas, de förmätna, som
djärvas ställa sig som hinder i utveck¬
lingens väg."

Elin Wahlquist.

Stöd arbetet för kvinnans politiska
rösträtt genom att prenumerera på Röst¬
rätt för Kvinnor för 4:de kvartalet.

Valens facit.
Huvudresultatet av valen är, att hö¬

gerpartiet utgår ur dem försvagat.
Även om man anser, att de två nya
himlakroppar, som visat sig på den
politiska himlen, och som kallas
Jordbrukarnas riksförbund och Bonde¬
förbundet, i verkligheten endast äro
månar, som kretsa omkring högern
som sin sol och sitt centrum, kommer
detta parti ändå att under den kom¬
mande riksdagsperioden vara väsent¬
ligt svagare än det varit under denna.
Men i verkligheten vet ingen, vad de
två nya organisationerna egentligen gå
för. De skola bilda eget parti inom
Andra kammaren, ha de förkunnat, och
de skola försvara böndernas klassin¬
tressen. Men man vet icke ens, hur de
tänka göra detta, ännu mindre hur de
tänka ställa sig till övriga frågor, som
kunna väntas komma under riksda¬
gens behandling. Med avseende på de¬
ras ställning till kvinnorösträtten har
så gott som intet försports. Vad riks¬
förbundet därom tänker, ha vi ingen
aning om. Vad bondeförbundet angår,
upplyste en av dess medlemmar nyli¬
gen i N. D. A., att det beslutat uttala
sig däremot, men att denna negativa
programpunkt på något sätt bortfus¬
kats under valrörelsen, och från åtmin¬
stone ett län har det uppgivits, att bon¬
deförbundet där förklarat sig vilja in¬
om riksdagen verka för kvinnorösträtt
och rusdrycksförbud. I alla händelser
torde bondeorganisationernas ovilja
mot frågan mest bero på deras farhåga
för att just deras kvinnor skola vara

alltför bundna vid hemmet för att kun¬
na komma med och rösta, medan de
tänka sig, att övriga kvinnor gå man
ur huse. Och den farhågan kan kanske
minskas, då de finna, att förslagen om
kvinnorösträtt behjärtat denna syn¬
punkt genom att tillåta gift man att
rösta med hustruns fullmakt och om¬
vänt — något som de nu säkerligen äro
alldeles okunniga om.
Att högerns ställning försvagas, in¬

nebär nog på det hela ljusare utsikter
för vår fråga. Mycket kommer dock
att bero på, vad för slags regering, som
kommer att möta riksdagen. Därom
tjänar det dock icke mycket till att nu
kannstöpa. Tidningarnas förmodanden,
både på höger- och vänstersidan, ha
gått kompassen runt; situationen torde
vara sådan, att varken enbart parla¬
mentariska eller enbart kristidssyn¬
punkter kunna tillämpas, och så snart
det är fråga om blandningar, ökas ju
möjligheternas antal i en sådan grad,
att även rimliga förmodanden knap¬
past kunna få högre rang, heder och
värdighet än gissningar.
Skola vi se frågan om regeringsbil-
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dandet uteslutande ur den kvinnliga
rösträttens synpunkt, så kan man nog
säga, att för den frågan gynnsammast
vore, om vi finge en koalitionsregering.
En sådan vore överhuvud icke tänkbar
utan att en överenskommelse träffats
mellan de olika partierna angående för¬
fattningsfrågorna, och bland dessa tor¬
de vår fråga vara den, som det gått
relativt lättast att komma till enighet
om. Men ifall högerpartiet, så som när¬
mast framgår ur hr Tryggers yttran¬
den under valrörelsen, ställer sig all¬
deles intransigent gent emot frågan om
den 40-gradiga skalans slopande vid de
kommunala valen, så är redan detta
nog till att göra varje tanke på en sam¬
lingsministär illusorisk.
Sannolikt är den illusorisk även det¬

ta skäl förutan.
Blir det en ren vänsterministär, så

torde det för oss förmånligaste vara,
att vi få en sådan vänsterkoalition, att
det varken blir en socialdemokratisk
regering med ett liberalt inslag eller
en liberal regering med ett socialde¬
mokratiskt inslag, utan om man så får
säga en neutral vänsterregering, vil¬
ket endast kan åstadkommas genom
att regeringsbildandet lägges i händer¬
na på en vänsterman utanför de egent¬
liga partiledningarna. En sådan skulle
verka minst utmanande och därför ha
lättast att sköta både högern och sa¬
ken. Undertecknad har också den per¬

sonliga meningen, att en sådan mini¬
stär skulle vara den lyckligaste även
för riket.
Men vilken vänsterregering vi än

måtte få, kunna vi i alla händelser
nnder en sådan räkna på en kunglig
proposition. Och även denna formali¬
tet tyckes spela en viss roll.

A. W.

Ett gott exempel.
I Frankfurt am Main har domstolen ny¬

ligen fällt ett utslag, som i ekonomiskt av¬
seende likställer kvinnor och män. Målet
rörde sig om en kvinna, som tagit tjänst
i ett bryggeri och fordrade samma lön
som de manliga arbetarna. Domstolen an¬

såg att hon utförde en mans arbete och
alltså var berättigad till hans arbetsför¬
tjänst. Dessutom framhölls faran av att
kvinnor gingo för underbetalning och på
det viset stängde vissa arbetsområden för
de män, som återvände från kriget. Till
slut framhölls det också, att det påståen¬
det att kvinnorna, såsom icke familjeför¬
sörjare, kunde nöja sig med mindre löner
än männen, numera inte höll streck.

Då miss Jeanette Bankin interpellerades
om orsaken varför hon röstade emot krig,
lydde hennes svar sålunda: Jag anser att
kvinnans huvudsakliga del i världsplanen
är att uppehålla och bevara människosläk¬
tet. Det är vårt mål och som den första
kvinnan i vår lagstiftande församling an¬

såg jag, att även jag borde sträva mot
samma mål.

Fernqvists Kappaffär
M Drottninggatan ^*31n. b. och 1 tr. upp

Stort lager av in.' o. utländska nyheter
i alla slags
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Gulli Petrini 50 år.
Gulli Petrini är en av rösträttsrörel¬

sens allra främsta förgrundsfigurer,
det ha vi nog alla klart för oss. Och
lika klart är det att vi äro mäkta stolta
över henne.
När hon nu ingår i sitt andra halv¬

sekel vaknar lusten att högtidligen
rosa henne och tacka henne för att
hon tillhör oss. Vi betrakta henne som

vår ofrånhändeliga egendom och som
vår sannskyldiga dyrgrip.
Ingenting kan väl heller vara oskatt-

barare för en rörelse sådan som kvin¬
nornas rösträttsrörelse än att i sin led¬
ning ha personer som äro utrustade
som hon med guldren karaktär, osvik¬
lig heder och omutlig kärlek till san¬
ning och rättvisa för att ej nämna än-
nti flera av hennes många goda egen¬
skaper.
Sådana kvinnor är det jag drömmer

om att få se som våra representanter
i riksdagen en gång i tiden. När jag
låter tankarna flyga vart de vilja, tyc¬
ker jag mig höra henpe från kamma¬
rens talarestol, hur hon med sin friska
sälta skänker riksdagsgubbarna ett
muntert skratt, eller hur hon klart och
ofrånkomligt utreder en fråga eller i
flammande ord förfäktar en rättfärdig
sak så att hon rycker kammaren med
sig, eller hur hon ger en minnesgod och
rapp och kanske något ettrig rekapitu¬
lation av motståndarnas politiska syn¬

daregister och kovändningar, eller hur
hon i hjärtevinnande ord talar till för¬
mån för dem, som behöva medkänsla
för att ernå människovärdigare lev¬
nadsförhållanden.
Ja, jag drömmer så mycket, men det

gör inte Gulli Petrini. Hon drömmer
mycket litet. Hon håller sig i stället
till förhandenliggande realiteter och
klarar ut dem på bästa sätt, utan att
sträcka sig mot ett obestämt fjärran,
vilket jn är mycket förnuftigt. Just
därför var hon emellertid mycket svår
att förmå till att göra sitt första för¬
sök i talarstolen, helst hon som de fle¬
sta kvinnor är bekajad med en otroligt
stor frånvaro av självuppskattning och
självtillit. Hon var blint och oresonligt
övertygad om sin totala brist på för¬
måga att uppträda som offentlig talare.
Till sist gav hon dock vika för Augusta
Tönnings övertalningsförmåga.
Som bekant är d:r Gulli Petrini nu

en eftersökt talare. Hennes föredrag
ha en fast grund i gedigna kunskaper
och solid vederhäftighet, och som hon
därtill har stor lätthet att uttrycka sig,
djärvt mod och en kvick satirisk skär¬
pa, blandade med ljusglimtar av god¬
modig humor och inneboende hjärte¬
värme, så blir hon i hög grad under¬
hållande och fängslande.
Men nog torde det mer än en gång

ha hänt att ärevördiga ämbetsmanna-
fruar och andra äldre damer ha hop¬
pat till i förskräckelsen, när hon utan
försköning slungat ut sin oförfärade
kritik av överhetens och riksdagens
och myndigheters och mäns i det hela
taget begångna försyndelser mot kvin¬

norna och övriga undertryckta varel¬
ser.

Det är så ovant att höra en kyinna
dristigt sjunga ut med vad kanske fler¬
talet kvinnor mer och mindre medve¬
tet känner innerst inne, men inte vågar
uttala och allra minst skulle våga ropa
ut på torgen. Man häpnar en smula i
början, men ju mer man hör henne, dess
mer gripes man av allvaret i hennes
strävan efter en bättre och rättfärdi¬
gare värld. Och man blir värmd av
hennes värme, och man lär sig att älska
den öppna ärligheten och friheten från
humbug i hennes föredrag, liksom i
henne själv.
Att känna Gulli Petrini, det är att

älska henne. Annat är omöjligt, bot-
tengod som hon är, trofast och välsig¬
nat fri från allt smått. Flärd och få¬
fänga, skvaller och intriger, alla dyli¬
ka tyvärr ganska allmänna svagheter
äro henne absolut främmande. Hon är
alltigenom "rejäl" och rätlinjig, och
gör sig alltid värderad och avhållen.
Antingen hon sitter i drätselkamma¬
ren, vald av sina medbröder, hrr stads¬
fullmäktige i Växiö eller som gymna¬
sielärarinna iWhitlockska skolan, eller
som medlem i en kvistig fredskom¬
mitté eller som ordförande i den på
V. U:s initiativ bildade kommunalsty-
relsegruppen eller som vice ordförande
i Frisinnade Kvinnor eller som fru i
sitt hem, ständigt är hon samma goda
och dugande arbetskamrat som kan
konsten att upplösa dissonanser och
skänka trevnad och uppfylla sina plik¬
ter.
Men det var om Gulli Petrinis röst¬

rättsmeriter jag skulle tala i dag.
Måtte jag nu inte glömma någon av
dem! Hon har flitigt farit omkring i
landet och i hundratals föredrag pre¬
dikat rösträtt väldeliga. Bland annat
har hon färdats i det nordligaste Norr¬
land, nerbäddad i rissla i kallaste vin¬
tertid, fast inte så länge och så vid¬
sträckt som Ella Billing och inte hel¬
ler på hästryggen i långa dagsresor
som Augusta Tönning. Och hon har
bildat flera F. K. P. R. c<*h har varit
ordförande i Växiö F, K. P. R. och är
nu ordförande i Stockholms F. K. P. R.
och medlem i V. U. Och hon har skri¬
vit Kvinnorösträttens riksdagshisto¬
ria, som var och en hör läsa. Last hut
not least har hon i höst talat på sjutton
av männens politiska valmöten, lik¬
som även vid föregående val, vilket är
särskilt värdefullt. Ty det är av stor
betydelse för vår fråga att framståen¬
de kvinnliga talare beviljas att själva
få lägga fram saken för valmännen,
och det är viktigt att de äro folktalare
i bästa mening och därigenom kunna
slå igenom så som hon.
Nu minns jag inte mer, men det sag¬

da är nog för att vi från norr till sö¬
der och från öster till väster skola
känna oss manade att tillropa henne

Länge leve Gulli Petrini!
Ann Margret Holmgren.

å.-B. JOHN V. LÖF6REN & C:n t8rsta °-bäst
• Kungl. Hofleverantör ■

Rikst. 4* Freåssptan 3. Stackhalm.

renommerade specialaffär i

Slieu-ÄYlle-KläÄnlnptypr
A. T. 50 48 Prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

Tempelvakt.
jfinuor
jfördo:

jf»:

li

Sits, df
ihäi
ber

åkte, att

fera kv:

a, men
icke ki
dde och
tris skr

hjäl]
jlle kon
sökte k
:ie för
»ade de

en hai

I var (
l bistå (

i Utvi
irstödj
itu mä

til

Det fanns en tid i den kvinnliga
rättsrörelsens historia i vårt land
entusiasmen och tron på livets c

makter förledde oss att med ÖverWi
sens hela värme instämma i Björnst
ne Björnsons utrop att nu, just nut
"Lysets store tid".
Instämmandet i hans därpå &

klagan: "Men for faa er vi som gJ
der" var mera lamt — den naive
oerfarne har så svårt för att tro att
ej har alla med sig i en rättfärdig
För denna villfarelse böra 5

kvinnor nu vara botade, såvida
nes för kvinnotron på att vad fa
är alltid det rätta. Far i detta fall
boliserande förstakammarhögern.
Det är längesen rösträttsrörelsen b

oss leddes av den ursprungliga optim
tiska uppfattningen, icke längesen
grund av den tid som förflutit -15
är ingen lång period i en
som föres av en maktlös grupp i
hället — utan på grund av de vär
händelser som icke kunnat undgå
göra illusionerna om människors g
vilja mot varandra husvilla — åta
stone hos alla med vakna sinnen för
rätt och orätt.
Det är ej längre "ljusets stora ti)

som skall väcka och samla
till ansvar och kamp. Det är
över jorden, mänsklighetens bittra ni
och oerhörda lidande, som nn

uppgift.
Skall det visa sig att dessa

förhållanden äga större eller
makt att samla kvinnorna för
kämpa mörkret, som hotar vår
skuldbelastade jord?
Vågar man sätta tro till

lärdomar, så kan man ej stå
inför svaret. De kvinnonamn, som
våra annaler vittna om modig strid för
frihet och människorätt, framstå i
en bakgrund, fläckad av orättrådig
förtryck och hat. Sveriges kvinnors
lades förra året den 7 oktober - r
nornas dag — under den heliga 1
gittas banér, liksom de nu enats om
hylla minnet av ännu en som mamir
ska och politiker framstående
drottning Margareta, Sveriges,
marks och Norges "fullmäktiga
rätta husbonde".
Rimkrönikan förtäljer att "det var

stor jämmer i Sverige då". Det var en
kvinnas statsklokhet, som räddade van
land, och vem vet vilken ställning detta
i närvarande stund ägt, om någon da
fullföljt Margaretas stora tanke om ,ian^rad
sammanslutning mellan nordens tr
länder till ett rike med gemensam
politiska, sociala och kulturella tf
tressen. m*«

Nu är det också "stor jämmer iSJJeskratta
rige", jämmer i hela världen över
och orätt som övas och som dra
alla, män, kvinnor och barn lika
digt. Det ekonomiska nödläget, de ^ ^ låt
litiska otryggheten, de ^missgrepp
okunnighet eller oförstånd elie^
med berått mod den enbart i
litiken gör sig skyldig till .

konsekvenser av olycka och tor
kelser dessa medföra få kyinnor a
kännas och betala intill sista s
som om de vore medansvariga-^
Huru skall ljuset - trf p\eför-

möjligheter - som ensamt Kan
dra mänsklighetens växt kunna
över mörkret? Skall en £^lS „0
här och där, slockna och do u J
fått tända, värma och lysa,?
samlade bli det ljusflöde var
tar efter.
"I som för som vestalinder g

holet eders liv, selve lyset 7 .
tempelvakt, I edle kvindei , ^
Björnson vidare i den tor
dikten. na
Skola kvinnorna svika > ,,

gäller som aldrig förr, att ^

vakt kring den heliga 3lcJe jDte ^
och människorätten. La

sover v

!t av käi
doch de
ipr si

jlar vun
lida av
Bilen b

|ti| k;
ii Pro
laie ut
sieh sin

äil de

stoch sc

tbrygj

Ni ko:

® är nö
över ei

■Låt os
5 det k<
»od al

själve
de, i
OSS, fi

dast fälla tårar av sorg eller

sinne förbittras över de onda

ropa

bry

;%stra% var

^ hot;
* ett ■

f dettt

%ätt j



,19 RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR 3

t

e

^RYGGAN.
Allegori.

orna stodo på Svårigheternas berg
imarnas klyfta. De blickade läng-

mot Frihet och Jämlikhet, som
)å andra sidan. Under århun-
deras föregångerskor vandrat
mål. De hade vandrat nnder

sig

mödor, genom faror och sjukdomar,
hoppfulla» ibland förtvivlade. Små-
! hade deras svaghet vänt sig till
deras ovetenhet till kunskap. De

b. ihärdigt klättrat uppför Svårighe¬
ts, men nu, när de hade sitt mål
8t0d'o de vid randen av en avgrund,
ren brygga kunde överspänna den.

. 'kvinnor stirrade ned i avgrunden.
!fa klättrade nedåt för att nå dess bot-
men bergväggarna voro så hala, att

icke kunde finna något fotfäste. Några
|i och utropade med förtvivlan att de
Jjg skulle komma över svalget. Deras
bagerskor satte sig ned, erkände sin

fr 1'hjälplöshet och väntade att någon
komma och visa dem vägen. Några

rfkte hoppa över, men antingen försvun¬
ne för alltid i Fördomarnas klyfta eller

de inte språnget. Andra sökte fylla
genom att gång efter annan kasta

ken handfull sand, men de insågo snart
i sin föresats,

il var det någon som ropade på männen
dem.
vi också ägde Frihet och .Jämlik-

hon, så skulle vi snart be-
Utveeklingens stig och gemensamt

lierstödja varandra.
fa männen, som fruktade fresterskan

hennes övertalningsförmåga, väg-
lyssna.

IS sökte kvinnorna bygga en bro av sitt
f:i lidande. Kristus hade också slagit en
söver världens ondska och grymhet, en
sav kärlek, medlidande och barmhärtig-
lach de ville följa hans föredöme. Deras
sppar sviktade under arbetet, men deras
list vunno i styrka. Med ögonen halv-

av ångest varsnade de hur långsamt
n blev lagd. Oförmögna att komma

tiill hjälp, sågo de sina systrar dragas
? Prostitutionens klyfta medan andra
Sto ut sig för att kunna föda sig själ-

sina barn.
i arbetade kvinnorna med förtvivlans
4 de gåvo sin rikedom, sin tid och sitt

åt arbetet. De kastade icke ens en

blick på dem av sina systrar,
I sig bort till Glädjens blomsterän-
som skulle vara de första att stiga
ggan, när den väl var färdig.

Wra män och kvinnor hånade dem.
-üi kommer aldrig att få er brygga fär-
fi ropade de, grunden kommer att kräva
'andraden, och ni saknar den hörnsten,
® är nödvändig för dess fäste. En bryg-
'°Ter en sådan avgrund och efter sådana
'skulle kosta människoliv, men Lidan-
ar ni mod att möta, inte Döden. Och

»rattade hånfullt.
h ha rätten på vår sida, svarade kvin-
Ia' Våra mödrar ha övervunnit de li-
'en, som mötte dem på Svårigheternas
,'.låt iiven vårt motto bli: Framåt!
tii]MSS Van(^ra framåt, trots avgrunden,
iJj ^ar frasen ibland oss livet, så ha

att dö, ty vi arbeta inte blott för
'ä, utan även för våra efterkom-

e generationer, som kommer ef-
inte stanna på denna fläck, de
liksom vi.

ropade en kvinna ur hopen:
aS är redo. Mitt verk skall bli att

jyggans hörnsten och fäste. Kris-
sitt liv för mänskligheten —

nmrar' J&g dÖr för mina
fretT„ '„ 0Q &av sitt liv, emedann° vaQdigt för bryggans grund¬

en^ i förbidan drömma1« wid land _ efteråt! __
1 samlas^ alla, tusen och åter

'etta ln^n0r } gemensamt arbete
som arL.jr v^rt rättsmedvetan-N törnvr S8lvare- Endast så kan
' få leir0S mänskligheten en
,ai'

luft vardigt liv i ren och
u ' °m kvinnorna ej svika
-n om ljuset i världen.

Frigga Carlberg.

fete

Margareta«
Rerr Albrekt var sig en man sä stolt
allt bland sina järnsmidda knapar:

»Den oss stdr emot,
den läggs för vår fot.
Vare man eller mö,

gör värt bud, eller dol
Du bonde, du björn, ditt skinn det är sält,
f)ur brett du än brummar od) gapart

»Od) f)ören, 3 knapar i by od) borg
de tidender, D män veta:

en liten stolts fru

vill trotsa oss nu;

med bönder od) tross
l)on drager mot oss,

en konungaänka i slöja od) sorg,

kung 33yxlös, kung fftargareta!

»Sä sänder jag dig, du min sven sä bäl,
du skall änkans gömsle leta

od) bringa min skänk
till frustugubänk,
ej ked eller späng,
men en brynsten läng,

att pä den må l)on bryna sig sax od) näl,
men ej tävla med män, fru ©retat»

Rerr Albrekt bidde i järn sä fast
allt bland sina järnsmidda kaxar.

fDen när drottningen kom,
dä vände f)an om.

"Råns riddarel)är
ej tovade där.

Cy drottningens bönder de beto sä vasst
med drottningens nybrynta saxar.

Margareta styrde sä l)är som l)äst
od) böjde tre riken tillsamman.

€n änka i dok

l)on band dem i ok.
?Den styvaste t)als
ej kände det alls.

Od) riddarna redo till råds som till fest,
od) f)errarna tjänte med gamman.

Margareta var sig så gav en kung,
som någon bland kungar mä leta.

Ron bonden gav värn
mot riddarens järn.
Ron skänkte sin frid
ät rödjarens id.

Den tredubbla krona, var man fann tung,
den bar j)on, fru Margareta!

K. ©. Ossiannilsson.

Kvinnornas deltagande
i valrörelsen.

De frisinnade kvinnorna
ha deltagit i valrörelsen, dels genom
skriftspridning och frivillig skrivkjälp
på valbyråerna, dels genom föredrag.
Föreningen Frisinnade kvinnor har
med för valrörelsen insamlade medel
utsänt 6 turnéer:
I Norrbottens läns norra och södra

valkrets ha föredrag hållits av fröken
Märta Bucht och i Västerbottens norra
och södra valkrets av fru Dolly Krantz.
Fröken Ester Röhl har talat på valmö¬
ten i Västmanlands västra och Örebro
norra valkrets. Även Frisinnade lands¬
föreningen och dess lokalavdelningar
ha anordnat möten med kvinnliga ta¬
lare. Så har d:r Gulli Petrini genom¬
rest Kronobergs län och Kopparbergs
län och även hållit föredrag på andra
ställen i landet däribland i Broby, Skå¬
ne, tillsammans med professor Edén.
Fru Elisabeth Waern-Bugge har talat i
Älvshorgs läns norra valkrets. I Lin¬
köping och Norrköping har fru Anna
Wicksell talat tillsammans med pro¬
fessor Alexandersson och i Göteborg
med riksdagsman E. A. Nilsson. I De-
gerfors har föredrag hållits av semina¬
rieadjunkten fröken Anna Grönfeldt
och i Östersund och Skaratrakten har
seminarieadjunkten fru Jenny Richter
Veländer talat. Fru Veländer har dess¬
utom uppträtt på tre frisinnade möten,
anordnade av fredsvänner med anled¬
ning av valen.
Frisinnade kvinnor ha således, så vitt

vi känna till förhållandena, talat på ett
70-tal politiska möten. De kvinnliga
talarna ha i allmänhet uttalat sin gläd¬
je över det intresse som mött dem även
långt ute på landsbygden. Såväl män
som kvinnor infnnno sig i regel gan¬
ska talrikt vid mötena, och ofta nog
voro de alldeles särskilt intresserade
av att höra talas om kvinnornas röst¬
rättsfråga. , C. P.

De moderata kvinnorna och val¬
arbetet.

Det fanns flera medlemmar av Allm.
Valmansförbundet, manliga såväl som
kvinnliga, som i våras, då partipro¬
grammet dryftades, talade för att det¬
samma borde upptaga frågan om kvin¬
nornas rösträtt. Det blev emellertid
beslutat att frågan skulle alldeles ute¬
slutas, och de moderata rösträttsintres-
serade kvinnorna fingo trösta sig med
att programmet åtminstone icke utta¬
lade sig emot saken. Samtidigt blev
det emellertid klart att denna partiets
fullständigt passiva ställning skulle
komma att inom valarbetet i hög grad
förtynga eller rent av omöjliggöra de
moderata kvinnornas agitation för
rösträttsfrågan. Den endast några vec¬
kor gamla, ännu tämligen okända Mo¬
derata kvinnors rösträttsförening stod
inför en mur, i vilken knappast skulle
kunna åstadkommas några hräckor.
Man grep sig emellertid an, satte sig

i förbindelse med några valledningar i
landsorten, fick genom dem och för¬
eningsmedlemmar några tusen broschy¬
rer utdelade på valmöten. Varenda fö¬
reslagen riksdagsmannakandidat fick
även litteratur sig tillsänd. Framställ¬
ningar att få tala på valmöten blevo
dock i allmänhet avhöjda. På Gott-
land har dock frn Benedicks-Bruce ta¬
lat på möten, i Knmla har fru Törneli
framlagt de moderata kvinnornas syn
på rösträttsfrågan. I Stockholm ingick
M. K. R. F. till Allm. Valmansförbun¬
det med skriftlig begäran att på 2:a
kretsens lista få uppförd en i ofientliga
värv så beprövad och aktad man som
stadsfullmäktigen, trafikdirektör We-
lin, anhängare av kvinnornas rösträtt.
Han avsade sig emellertid sedermera
kandidaturen och ersattes av fil. lic.
Arne Forsell, som av frn Törnell på
ett valmöte, tillika med övriga kandi¬
dater interpellerad om sin ställning
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till kvinnornas rösträttsfråga, svarade
att han "intill sin dödsstund" ämnade
arbeta emot den.
Dét ligger icke mycket sinne för

eller kunskap om tidens realiteter un¬
der ett sådant svar, vari dock ännu en
av de interpellerade instämde. De öv¬
riga uttalade sig ej emot, om ock ej
med någon synnerligen stark överty¬
gelse för frågan. De moderata kvin¬
norna ha bland Stockholmskandida¬
terna endast en verklig anhängare av
sin rösträtt, direktör Indebetou — 3:e
namn under strecket i 2:a valkretsen.
Det kan ju se ut att vara motsträvigt

nog, detta, och dock är det tämligen
visst, att frågans lösning även i höger¬
partiets medvetande trängt sig fram
såsom ofrånkomlig. Vi måste taga sik¬
te på detta, och vi få inte ge våra mot¬
ståndare den triumfen att vi förtröt¬
tas. G. T—U.

De socialdemokratiska kvinnorna

ha under valrörelsen hedrivit sin agita¬
tion med tanke på att i första rummet
framhålla betydelsen av kvinnoröst-
rätten. Fru Julia Ström-Olssons bro¬
schyr Rätt eller orätt har i ett tiotusen¬
tal exemplar utdelats bland landsbyg¬
dens kvinnor och i Stockholm har val-
litteratur spritts genom kvinnoklubhar
och kommittéer.

1 den vänstersocialistiska valrörelsen

har fru Kata Dalström deltagit un¬
der en agitation, som pågått från
den 4 augusti till den 9 september
med omkring 45 föredrag. Fru Dal¬
ström håller aldrig ett politiskt före¬
drag, utan att kraftigt betona vikten
av kvinnorösträtten. Som ett bevis för
en nästan antediluviansk ståndpunkt
ute i bygderna kan nämnas, att fru
Dalström i Idre, Dalarna, av kommu¬
nalordföranden vägrades att erhålla
lokal på den grund, att hon var en
kvinnlig talare, men ännu exempellö-
sare är det att en generalstabsofficer
vid detta tillfälle reste sig och genom
ett bravorop pointerade sin syn på
kvinnosaken.
Fröken Sofia Svensson har talat på

elva valmöten i Halland och Västergöt¬
land, fru Hedvig Benzon på tre möten
i Halland, och fru Birgit Hedström har
hållit tre föredrag i Jämtland.

Reflexioner på rösträttsdagen den okt. 1917.
Av Jenny Richter Veländer.

Hur torftig och jämnstruken skulle
icke Sveriges medeltid te sig, om icke
ur den trätt oss till mötes de tvenne
kvinnorna Bigitta och Margareta! När
vi vilja på kvinnodagen — den 7 okto¬
ber — söka i framfarna tider efter
kvinnotankar och kvinnogärningar för
att stanna vid dem och lära av dem,
så är det väl förståeligt, att vi den
första — den 7 oktober 1916 — stanna¬
de hos den goda modern Birgitta och
den andra — den 7 oktober 1917 — stan¬
na hos den kloka frän till Sverige, Nor¬
ge och Danmark, Margareta Valde¬
marsdotter.
Båda voro genier av de största mått.

Båda reste sig till en svindlande höjd
över sin samtid. Båda sysselsätta med
sina idéer och sin verksamhet än¬
nu efter många hundra år icke bara
sina egna folk utan även fjärran i tid
och rum boende. Var och en som vill
måla nordisk medeltid måste ge dem
båda plats som tavlans huvudfigurer.
I annat fall ger den en falsk bild av
det den ville skildra.
Men hur olika dessa tvenne kvinnliga

snillen äro varandra! Birgitta är eols-
harpan, vars känsliga strängar vibrera
för varje fläkt av den eviga kärlekens
andedräkt. Margareta är det sunda,
praktiska förståndet, den lugna klokhe¬
ten, den mönstergilla ordningen, den
skarpa mämiiskokännaren, som tar
mäniskorna sådana de äro och begag¬
nar både deras styrka och deras svag¬
het till tyglar, vari hon leder dem dit
hon vill. De komplettera varandra och
bilda tillsammans ett fullödigt uttryck
för den svenska kvinnan, hennes gåvor,
hennes utvecklingsmöjligheter.
När själen lyft sig över det egocen-

triska planet och alltså icke själv är sin
hela värld, hunden av det egna intres¬
set såsom denna världs enda och över
allt bjudande lag, då har den ett andligt
perspektiv över tillvaron och kan ar¬
beta sig fram till enhetlighet och sam¬
manhang i sin uppfattning. Vi kalla
detta perspektiv för filosofi och anse det
som höjdpunkten av andlig utveckling.
Ett sådant evighetsperspektiv av

oändlig skönhet hade Birgitta nått upp

Olovs moder.
Av Elisabeth Kuylenstierna-Wenster.

Blått lyser havet i eftersommarens
moget kloka fägring. Solens löje är ve-
modsblandat och glider dröjande över
de vita sanddyner det länge smekt i
sorglös glädje.
Men ännu är det dock långt till höst.

Inga flyttfåglar ha dragit bort från
sina reden, och träden stå lummigt
gröna, där de skönjas långt borta över
slätten.
Ljungen begynner rodna i en lila¬

skiftning, varm som färgen på bispar-
nas flöjelskåpor, och över ljungheden
skria glänsande kråkor och demante-
svarta korpar.
Så nära stranden, att vågorna öd¬

mjukt kyssa dess fasta granitfot står
ett fäste, Falsterbohus kallat. Där vis¬
tas detta annus 1387 den unga kvinna,
som kallas Danmarks rikes fru och
husbonde och hela rikets fullmäktige
förmyndare, vilken alla skola lyda, till
dess den sjuttonårige junkern Olov får
kraft att varda folket en konung mera
än till namnet.
Norge har visat fru Margareta, kung

Håkans efterleverska, samma ära. Hon,
dén kloke Valdemar Atterdags än klo¬
kare dotter, har en vilja, som kuvar de
mångas. Både stolt och god är hon, den
väna drottningen med det höljande,
ljusa håret och blickens stålglans under
en stark, vit panna. Smidig är hon ock¬
så som vajande säv, men ingen tör bry¬
ta henne. Hon djärves nämna sin son

"som arvinge" till Sverige, och tänker
hon just dessa dagar, då hon vandrar
längs havet med junker Olovs magra
gossearm om sin hals, mycket på det
stackars rådbråkade landet, vilket så
slemt regeras av tyskarna, att det
knappt mera vågar nämna sig en
svensk landsända. För visso är hon
icke gramse på tyskar, men fetaliebrö-
derna och deras anhang likar hon föga.
Stormännen skänka sina döttrar till de
tyska legoknektar, vilka de först be¬
hängt med gyllene kedjor, och när de
ånyo med hustru och rika föräringar
draga ur landet, ha de sopat rent i bor¬
garens visthusbod och böndernas lada.
Slikt rofferi grämer Margareta, eho det
vara må, som så heter sig. Nöden skri¬
ker ur fattigmans stuga på ärlig sven¬
ska, men på borgarna ljuder allenast
tyskt snack, och där glammas så högt,
att folkets förtvivlade nödrop överrös¬
tas. De betrycktas vän vill hon vara.
Och uppröra dessa lagstridigheter

fru Margaretas sinne. Hon är rättrå¬
dig och vill det stackars Sverige väl, om
hon också aldrig får det så kärt som
dess glada lilla leksyster, Danmark.
"Käraste moder", klagar Olov, "du tog

mig hit för att förnöja mig och få mig
karsk igen, men ej är det stor fröjd
att beständigt höra om de storvulna
tyskarnas framfart i Sverige."
"Min hjärtans junker Bleknäbb", ler

Margareta, "jag skall väl då i stället
spela boll med dig."

"Nej, moder, jag orkar det icke. Jag
vill icke heller vandra så mycket. Jag
vill sitta hos dig i den varma sanden,
och du skall sjunga för mig." "Aldrig

till. Hennes världsbild är visserligen
icke numera vår, ty hon var ett barn
av sin tid och vi äro barn av vår, men
den är genomförd, logisk och skön och
därför att räkna till de yppersta som
frambragts av mänsklig genialitet. Hon
har därför genom sig själv bevisat, att
en kvinna kan nå en själslig höghet av
största mänskliga värde och således
icke är underlägsen sin medlärjunge i
livets skola, mannen.
När själen lyfter sig över det ego-

centriska och utsträcker sin verksam¬
het utöver de gränser, där det egna in¬
tresset är enda lag, då kommer den till
högre och allvarligare former av prak¬
tisk verksamhet, nämligen verksamhet
för andra och samverkan med dem för
att finna de högsta och starkaste former
för tillvaron. Denna samverkan kalla
vi politik. Att leda denna samverkan
till allas bästa, det kallas statsmanna-
gärning, hur underligt det än låter i vå¬
ra dagar, då denna äretitel gives även
åt män, som krampaktigt hålla sig fast
på det egocentriska planet och för vil¬
ka politisk verksamhet är egoistisk i
dess högsta potens, nämligen under¬
tryckandet av andras intressen för att
det egna skall kunna triumfera långt
utöver rättmätiga gränser.
Margareta har bevisat, att kvinna kan

lika väl som man utöva den högsta
form av tillämpad levnadsvisdom, stats-
mannagärningen, den nämligen, som
icke stannar inför filosofiens stora frå¬
gor: vad är sanning, godhet och skön¬
het, utan även går till praktisk verk¬
samhet för att i största möjliga ut¬
sträckning förverkliga de absoluta idé¬
erna på jorden och först och främst in¬
om det egna folket.
Livets tragik är underbart mångskif¬

tande. Därför bli vi aldrig färdiga med
den. Men ett drag däri, som väl alla se,
är att så mycket onödigt lidande vål¬
las därav, att de geniala idéerna lösas
upp och vanställas i de små ömkliga
funderingarnas virrvarr och de monu¬
mentala livsgärningarna begravas i de
små andefattiga bestyrens gungfly. Ja,
även om geniets idé och livsgärning
lysa som en fyrbåk, ja en sol genom
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sekler, årtusenden, akta ej individe,
folk och stater på dem, utan stöta
ligen på samma klippor och gr
snubbla på samma stenar och råka
för samma krascher. Till
Margaretas stora tanke, att de tre
diska länderna skulle bilda ett
samt släkthushåll, har man aldrig fö7r- ne
än nu, under trycket av en världskatj"
strof, haft tid att stanna för.
Här är icke platsen för en skildring

av Margaretas historiska uppgift oci
hur den löstes. D:r Lydia WahlströJ11
bjuder på en i dagarna skriven
reise därför. Men det vore nyttigt ål
pröva, om vi svenska kvinnor 1
uthärda blicken ur den stränga _

fruns skarpa öga. Just den kvinnligaj^1',
rösträttsrörelsen visar, hur svaga
famlande den svenska kvinnorna®»
försök att höja sig över det egocentri¬
ska planet äro. Endast ett ringa få
har nått en enhetlig och sammanhän¬
gande uppfattning av tillvaron och i-
nu mycket färre vilja offra tid, pengar
och bekvämlighet för att komma
praktiska uppslag och idogt arbete för
sina idéers förverkligande i deras få
och i mänskligheten. Stora hopar r
svenska kvinnor både på höjderna,
mellanlagren och i folkdjupen ha
dast ett hånfullt, i bästa fall ettir ü
lidsamt löje för de kvinnor, som kri
att staten skall lägga ett politiskt &•
svar på dem och på så sätt framtvinga
verksamhet för att leda dem till a
fullmoget mänsklig uppfattning av sig
själva och sina uppgifter. Alltför mån¬
ga kvinnor i vårt land använda
liga mått på de ideella och praktiska
värdena. Rösträttsdebatten i Först
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itt vår

varder I vuxen, herre kung", suckar
Margareta otåligt. "Sång och stränga¬
lek och din moders sköte till huvud¬
gärd, är det rike du begär. Jag fruktar
du blir för vek för livet, sonen min.
Dina tankar drömma på dundyna, och
märk mina ord: Den som fånge sover
på sin bädd; han får litet för sin näbb."
"Vad du är vacker, moder; ock när

du bannar. Hela mitt hjärta och all
min håg har du, men det är dig icke
nog. Jag diktar visor om ditt gyllene
silkeshår — de visorna vill du platt icke
lyssna till. Mina händer vilja famna
dig, då slår du dem bort som vore de
bränt gräs. Jag- vill kyssa dina ögon
— du vänder dig ifrån mig med en ond
åtbörd."
"Å sluta, Olov med detta dumma

snack. Din arm har ju hela tiden legat
tryggt om min nacke, änskönt jag hell¬
re såge den spännas till ett pilkast."
"Men varför vill du alltid dåd, mo¬

der?"

"Därför, att där livet ej är dåd, är
det dråp."
"Åh nej, det kan också vara fred och

ljuvlig ro — som här."
"Här?" Margareta ler bittert. "I den

stund jag djärvdes tänka som du, Olov,
skulle rikenas krona ramla dig av hu¬
vudet likt det lyckans rullande hjul den
må liknas vid. Men jag håller den fast
åt dig med tusen tanketrådar, och jag-
aktar vinna dig Sveriges rike, du unge
kung i nordanlanden."
"Kalla mig hellre din son, det är min¬

dre tungt. Jag är så trött, lilla moder!
Sätt dig!"
"Alltid trött! Aldrig sporrarna på!
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Aldrig svärd vid sidan! Som ett t
på modersarm har jag burit dig
nom din första ungdom. Men ej ar
kvinnohörda att bära en man. 0
min herre och min kung, intag t ^
sätet i mitt hjärta. Ett kvinnohjärta i?
blir en ödslig och tom kammare,»
det ej har någ-on att hylla därinne,
fader satt där en gång —

"Och min fader?"
Margareta rycker till. Rennest

flamma, men strax därpå äroMe
milda och med sin klara, mjukas
ma genmäler hon:
"Din fader var en from och

— en lydig och saktmodig dar io
"Är det svar, moder? Menai V

han ej bor ärad i ditt minne,
"Nej Olov, jag betackar honom ^

mycken huldsalighet, men la
sjunga för dig, min pilt."
Hon sätter sig på san

skulle tro, att hon, den rose1'
guldlockiga frun med den ram a j .
frugestalten redan är tie; ^
Nästan barnsligt ungt ar di g ^
de röda läpparna, och slika ai ^
vita händernas rörelser, att i
tänka de allenast bundit blom»
sar. y sto-
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g evidens om att bedrövligt ande-

eiisidiga och krasst själviska
i nationen ha en

stor representation i
statsmakten, men en ärlig un-

av den verklighet, som lig-
m kvinnosakens ständigt upp-

.•gefLTnederlag i kampen för rätt ger'
i handen, att icke ens nämnda repre-
itation skulle vågat vad den vågade
linsyn till den allmänna opinionen*

hållit den tillbaka — om icke den
(™it visa på brist på allvar, mogen-
loch förmåga av politiskt tänkande

svenska kvinnorna. Icke tror
vi stå efter den europeiska kvin-

^n, men den äkta svenska patrio¬
ten är icke nöjd, förrän vi kommit
den främsta linjen,
är rösträttsrörelse visar, att den
ska genomsnittskvinnan är långt
konventionellt bunden, långt mer
igt bestämd av sin manliga om-
lings uppfattning i alla frågor,
,1 mer bekväm av sig, när det gäl-
att släppa till tid, möda och pengar
nedborgerlig verksamhet än vad
kunde förmoda, när man tänker

att vårt land erbjuder alla svenska
lor goda, om än ej de bästa bild-
ömöjligheter, på det hela taget
fetändig ekonomi samt andlig fri-
Stora skaror av svenska kvinnor
fflu icke kommit att se varken
Bgsmöjligheterna, de ekonomi-
pöjligheterna eller den andliga
sieu.
«ftore frestande att jämföra med
Mnska kvinnor, som utgjorde den
skal, på vilken Birgitta och Mar¬
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gareta stodo så tryggt och säkert. Ett
geni stiger aldrig som en raket upp mot
skyn, utan det bäres av en pyramid av
själar, som alla ha något drag i släkt
med de drag, som konstituera geniet.
Är det månne så fattigt på kvinnliga

genier därför att denna fond av storsti¬
lad pliktuppfattning och intelligent fan¬
tasi — konstitutiva drag — är alltför
liten i kvinnomassan för att den skall
ge den för geniets intentioner nödvän¬
diga resonansen? Beror det månne på
att den stolta nordiska kvinnosjälen
från forna tider levde kvar i medelti¬
den och fann en underbart lycklig ut¬
vecklingsmiljö i den katolska kyrkans
världsfamnande politik? Med den krist¬
na förkunnelsen smögs in i Europa en
mängd asiatiska åskådningar och be¬
grepp om kvinnans syndafall och hen¬
nes till straff därför pådömda slaveri
under mannen. Det var, som om ovän¬
nen sådde ut allt detta asiatiska ogräs,
medan den gode såningsmannen gick
fram med det himmelska utsädet över
den av det romerska rikets sönder-
sprängning och folkvandringen upp¬
luckrade jordmånen. Först mot slutet
av medeltiden började skörden såväl av
säd som ogräs växa här uppe i de ger¬
manska folkstammarna. Hätskheten
mellan de små nationerna och de små
kyrkorna lockade till att dra upp en
konstlad horisont, som gjorde männi¬
skorna närsynta. Vi leta med föga
lyckligt resultat efter intelligensens
rörlighet och själens innerlighet hos
senare tiders kvinnor. Alltför ofta mö¬
ter oss den intellektuellt orörliga, ja
orubbliga och fantasilösa, snustorra
kvinnan.

Men intelligensens rörlighet och sjä¬
lens känslighet äro de nödvändiga be¬
tingelserna för att fatta en Birgitta, en
Margareta.
Aldrig har väl någon tid så drastiskt

som vår bevisat, hur illa det går, när
kvinnan sk jutes undan och männen en¬
samma överta världshushållningen.
Hemmen ha ställts på avskrivning.
Livsmedelsproduktionen har lagts un¬
der tvångsok, men lyxproduktionen har
givits svindlande dimensioner. Med
lyxproduktion menar jag den som till¬
fredsställer kriget och lyxkvinnan, des¬
sa tvenne den moderna kulturen öde¬

läggande krafter. Handeln har urartat
till spel och hånar sedan långt tillbaka
varje samvetets erinran om att ta vara
på naturtillgångarna och ej bestjäla
kommande släkten.
I dessa surrogatens, förfalskningar¬

nas och jobberiernas tidevarv behövde
vi sannerligen en stadig grundval av
kvinnlig politisk duglighet för att kun¬
na ge den husmoderliga klokheten, he¬
dern och sakkunskapen samt den kvinn¬
liga ömheten om de nya släktena lega¬
liserad rätt att verka i stat och kom¬
mun. Skola icke de dagliga dystra er¬
farenheterna av världens desorganisa¬
tion väcka alla kvinnor, så att den
kvinnliga kraften i hela världen kan
resa sig samlad och därför stark och
göra sin förnuftiga och ansvariga in¬
sats i den nya världens organisering
till det stora hemmet.
Om denna tanke finner vakna kvin¬

nor i vårt land, så kanske de vilja söka
upp drottning Margareta, hon, som står
vida över också männen i de sedan
hennes tid svunna århundraden som

den som fattat och sökt praktiskt för¬
verkliga i ett statsförbund de princi¬
per, varpå kommunen bygger: vård av
alla gemensamma ordnings- och hus¬
hållningsangelägenheter.
Endast ett par påpekanden av hen¬

nes metoder.
Hennes strävan att skapa en skandi¬

navisk union var samtidig med skapan¬
det av Spanien, Frankrike, Litauen-
Polen m. fl. storstater genom samman¬
slutning av sinsemellan mycket skilj¬
aktiga folk. Medlet var en stark konun¬
gamakt och adel samt de ofrälse stån¬
dens exploatering.
Drottning Margareta såg visserligen

även hon en centralisering av styrelsen
som det viktigaste medlet och delade
den allmänna uppfattningen om att
denna centralisering bäst genomfördes
av en dynasti, men som det praktiskt
viktigaste såg hon organisering av län¬
dernas sociala och ekonomiska förhål¬
landen, varur denna sammanslutning
helt naturligt skulle framgå och slutli¬
gen fulländas i en centraliserad stats¬
makt. Så länge hon styrde som "full¬
mäktig fru och rätter husbonde", så
länge försiggick denna utvecklingspro¬
cess under samförstånd och fred, men
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Halmtorgsgatan 6, StocKholm

Södermanlands länsförbund av

F. K. P. R.

anordnar årsmöte i Nyköping enligt följan¬
de program:

Enskilt möte

(endast för medl. av F. K. P. R.) å Stora
hotellet lördagen den 6 okt. kL 6 e. m.
Ärenden: Ombuden redogöra för resp.

föreningars arbete sedan senaste årsmöte.
Revisionsberättelse. Val. Diskussion: "Vårt
kommande arbete" m. m.

Efteråt samkväm med te å 1: 75 (en ku¬
pong lämnas).

Offentligt föredrag
å Högre allm. läroverkets högtidssal sön¬
dagen d. 7 okt. kl. 1 e. m. av

Redaktör G. H. v. Koch
om "Kvinnorna och samhällsarbetet".
Kollekt upptages för att bestrida omkost¬

naderna.
Fri entré!

så snart hennes statsmannagärning om-
lades av kung Erik till överensstäm¬
melse med de europeiska storstatshär-
skarnas, så gick det hela sönder, och
norden blev liksom de övriga staterna
i Europa offer för den maskulina poli¬
tikens brutalitet. Å ena sidan kriget,
som tvingar till sammanslutning under
samma ok, å andra sidan vård av ge¬
mensamma angelägenheter, som fram¬
kallar sammanslutning som sin givna
konsekvens.
Ännu ett annat problem får en utom¬

ordentligt intressant belysning i Mar¬
garetas historia, nämligen hennes för¬
sök att specialisera näringslivet: dels
leda differensieringen på de särskilda
landen efter deras naturliga förutsätt¬
ningar, dels leda differensieringen in¬
om landet, så att handeln icke skulle
växa till förfång för produktionen.
Det vore gott, om hennes starka och

kloka husmoderlighet kunde pånyttfö-
das i Sveriges kvinnor.

'■ Jag känner det fullväl. Jag är
"en i din slappa vilja."
to älskar makt."
e? älskar att bruka de pund Gud

gl. Jag vill och skall en dag
dig", inflikar hon smidigt —

, - en kvinnas värv ej behöver
> P , e.t till bältet med nyckelpun-An kvinna, min son, är den tän-
e blixten i mannens sinne, elden

men hon är också sin'

därför att hennes fot ej krä¬
lade vägar."
jag lägga huvudet i ditt knä,J! Det värker."Mackars huvudet!"

i r si£ ned och kysser det ömt,on lagt det till rätta.' lange nu, lilla mor!"
[kampavisa?"
»' den om Havsfrun och herr

« m dov sorglig. Låt mig hellre
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J7r ;°r. TTßl;\rost klingar som harpo-
I %ar i a aes sJäl är spända

knä- 611 VlSa k°n själv lärt på

'drog derfor med al sin Magt;lui^e sJet ingen udvinde.

l/r Soden neä, moder kär. Jag
låt
3a- I°15tta oss i kammaren,

Ü ar'a tiinmtf°rk il di11 käst sad-
}Mv skemtat - må rida tiU ham"^ Menden l-Va.nSr- Du vet' attad Norge "
ar°m skall ar aträtta?"Jag ge dig besked. Kom

nu! Du skälver i hela kroppen. Var
sitter ditt onda?"
"Det rider mig från huvud till fot,

ömsom bränner det blodet, ömsom isar
det mig. Giv mig frist för färden en
tid, att jag icke må synas de norske
en ömklig konung."
"Allt hastar, Olov. Kung Olov, skall

du aldrig lära dig fatta, att det icke är
dig och mig det gäller. Icke vårt snart
ändade livslopp eller vår lust och
olust. En människas gärning är sådd
för framtiden, och kungabragd är ef¬
terkommandes sköld. Vi, du, min son
och jag, din moder, äro stoftgrand i
Guds, den eviges händer, men den plats
Gud skänkt oss av sin nåd är som en

jordalott, mäktig av ovanskliga skör¬
dar. Se så, käraste hjärta, svep dig i
min kappa, den är vid nog."
"Den är som rovfågelsvingar, när

den fladdrar."
"Törhända, herre kung, men dig

skyddar den."
Inne i kammaren är det skumt och

klämt. Mitt på det rutade stengolvet
står ett bord med många digra perga¬
mentsrullar. Olov ser icke åt dem, men
tar han skyggt och snabbt en knippa
ljung, som ligger ytterst på bordskan¬
ten.
"Blomster! Vem har burit in blom¬

ster?"
"Någon, som haft goda stunder",

genmäler Margareta hårt. Mildare till¬
lägger hon: "Sätt dig nu till rätta, eller
lägg dig på sängen, om du tränger fast
till vila. Jag måste ge dig några all¬
varsord med på vägen."
"Vilken väg?"
"Har du allaredan förgätit Norgere¬

san, herre konung?"

"När du ler fagrast, moder, är du
farligast. När du nämner mig kung,
vållar du mig svårare men än om du
skällde mig pilt. Är jag kung? Styr
jag länderna?"
"Du skall styra dem en dag så sant

dig Gud hjälpe. Och skall rimkrönikan
säga om dig:

Han styrkte gärna skäl och rätt
och älskade högt sin egen ätt.
Han höll husära och ädela sed,
och bönderna gav han godan fred.
På allvar kunde han sig väl förstå..."

Hon tystnar och hennes läppar, fri¬
ska som morgondagg, stryka mot hans
kind.
"Du fare fort, kär moder. Den krö¬

nikan är ju rimmad om Erik Läspe och
Halte i Sverige. Du kan gott utsäga
sista raden med. Den passar törhända
bäst på mig. Du vill inte, du stolta
kungamoder! Så skall jag:
med tornej kunde han ej mycket omgå."

Olov brister plötsligt i förtvivlad,
hejdlös gråt.
Margareta sätter sig hos honom på

sängen och vaggar honom tröstande i
sin famn.
"Hjärtans allra käraste. Förlita dig

på styrka", viskar hon lidelsefullt. "För
vem har jag den, om icke för dig. Du
är min framtid, tinnen på mitt hus,
den levande andan i min själ. Allt
vill jag våga — allt skall jag vinna för
dig. Den fasta muren omkring din lyc¬
ka vill jag vara. Stenarna skall jag
plocka från din färdeled. Du — du är
gagnet i mitt liv. Ditt kungaregemente
den gärning jag skådar emot som det

vårdträd, vilket växt upp från en svag
telning."
Olov snyftar trött och hans feber-

torra röst hackar fram:
"Så ge mig då besked! Hur skall jag

bete mig i Norge?"
"Du skall vara mild och tålig, noga

vakta på dina ord och aldrig tala i
vrede. God och huldsalig skall du visa
dig mot alla. Bjudes du till gäst, skall
du komma, och vill någon, man eller
kvinna, ung eller gammal giva dig en
gåva, skall du mottaga den med väl¬
vilja och tack, ty eljest kan det väcka
harm och missnöje, och därav kan
mycket ont varda. I allt skall du sätta
dig in, var du färdas fram, men dock
må du icke inlåta dig på att något av¬
göra, ty vet jag bättre än du."
"Är det ännu mera, moder?"
"Ja Olov. Du höre och platt intet må

du förgäta. Änskönt du har ditt kung¬
liga signet med, skall du undvika att
utställa brev, men måste du göra det,
må det aldrig ske som pergamentsbrev
med hängande sigill utan allenast på
papper med sigillet tryckt på baksi¬
dan."
"Övermåttan klok är du, moder! Giv

mig din hand som en svalkande bindel
över pannan. Mitt huvud brinner. Ä,
som lenaste silke är den handen."
"Kung Olov! Du svare immer, att

du icke känner saken, och i det längsta
bör du töva, och kan du icke längre,
skall du helst säga, att när din moder
kommer, skola vi bägge göra, vad vi
finna rådligast."
Olov faller tungt tillbaka mot kud¬

darna. Kroppen rycker konvulsiviskt
och ansiktet är likblekt.
En sekund stirrar Margareta på de
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Rösträttsbyrån
äro flyttade till

Karduansmakaregatan 6n.
Ellen Key talar rösträtt.

Tisdagen den 18 september talade Ellen
Key, på inbjudan av Motala F. K. P. R.,
inför en publik på omkring 350 personer
om Kvinnorösträtt och fred. Talarinnan,
som vid sitt framträdande på den blomster-
smyckade estraden hälsades med hjärtliga
applåder, förutskickade, att bevisföringen
för det berättigade i kravet på rösträtt för
kvinnor vore så bindande, att något håll¬
bart skäl däremot icke kan presteras. I
förbigående upptog tal. en invändning av
en högerman i Vadstena, gående ut på att
kvinnorna skulle erhålla rösträtt, när de
visat sig vara en maktfaktor. Tal. hänvi¬
sade på Birgitta, som alltjämt utövar ett
personligt inflytande, medan på sin tid be¬
tydande män kvarleva blott som histori¬
ska minnen. Samstämmiga vittnesbörd
från de krigförande länderna betyga, att
kvinnan är en maktfaktor, det har till och
med yttrats, att hon räddat fäderneslandet.
Det väsentliga-ansåg tal. vara, hur kvin¬

norna politiskt komme att använda den
makt, som rösträtten skall ge dem, och där¬
med kom hon in på huvudsumman av sitt
föredrag, kvinnornas ställning till krig och
fred. Förstörelsen har nu nått därhän, att
antingen våldet eller mänskligheten måste
upphöra. En kongress av kvinnor har sagt,
att när kvinnorna fått rösträtt skola de
använda den mot kriget, men tal. måste
med sorg bekänna, att kvinnorna inte gjort
allt vad de kunnat mot kriget, fastän hon
även erkände svårigheten för kvinnorna i
de krigförande länderna att objektivt kun¬
na bedöma frågan om rätt och orätt i
världskriget. Kvinnorna måste göra till
sina Edith Cavells ord inför döden: foster¬
landskärleken är inte nog. Nej, högre än

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

Armkat Wagnfabr/k, Armkam
Kungl. Hovleverantör.

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.

Föreningen för
KvinnansPolitiskaRösträtt
i Stockholm anordnar offentligt möte Birgitta¬
dagen den 7 oktober 1917, kl. 7.30 e.m. (precis)
i K. F. U. K:s stora sal, Brunnsgatan 3.
Föredrag av D:r Lydia Wahlström: »Kvinno¬

saken och de politiska åskådningarna» samt
Bösträttsföredrag av Fröken Gerda Planting-

Gyllenbåga.
Musik.
Biljetter å 50 öre erhållas i Allmänna Tid¬

ningskontoret, Gust. Adolfs torg, Dagens Ny¬
heters annonskontor, Stureplan och Horns¬
gatan 1, Folkets Hus' kiosk samt å Rösträtts¬
byrån, Karduansmakaregatan 6n.
Vidare genom annonser i dagspressen.

denna är människokärleken och ännu hög¬
re sanning och rätt.
Vi leva i den mest avgörande tiden i

världshistorien, endast jämförlig med kris¬
tendomens genombrott. Som då har nu

mänskligheten sin besökelses tid och som
då måste det bli ett ställningstagande utan
kompromiss. Kriget skall bli skiljetecknet
mellan en förgången och en ny tid. Victor
Hugo säger: Det finns en sak, som är star¬
kare än arméer, det är makten av en idé,
när dess tid kommit, och trots allt är det
vår fasta övertygelse att framtiden tillhör
godheten.
På föredraget, som åhördes under verk¬

lig andakt, följde varma applåder och ett
par ypperligt utförda sång- och musik¬
nummer bildade en vacker avslutning.

Ellen Key har även hållit samma före¬
drag i Vadstena, Söderköping och Mjölby,
överallt mottagen av en fulltalig och en¬
tusiastisk publik.

smärtsamt förvridna dragen, så hastar
hon ut ur kammaren efter hjälpande
händer, gagneliga örter, styrkande
vin.

"Kungen", säger hon först, "lider
illa", men allt som ångesten stiger upp
inom henne, bräddas hennes sinne av

modersömhet, och hon ropar i kvalfull
vånda: "Min son, min egen lille pilt,
är sjuk till döden."
En lång, månljus och stjärnbestrålad

natt.
Som havets rullande vågor glida

timmarna bort i dyningar mot evighe¬
tens strand. Aldrig kommer den stun¬
den åter. Aldrig varder minnet från
i går till en ny dags ljusa upplevelse.

Vid fönstret i kung Olovs kammare
ligger hans mor på knä, men hur from
hon än är, mäktar hon icke i denna
stund forma de inlärda böneorden till
jungfru Maria och helgonen.
"Min ende son", stammar hon. "Gud

och Fader, det är min framtid. Det är
solskenet i världen. Herre, du har
gjort mig stark, men jag rädes mörk¬
ret."
Ibland reser hon sig och går bort till

Olovs säng. Hovfolket som klerkerna
vika åt sidan. Alla följa de henne med
blicken. Hon är skön som Gudsmoder
själv, den nådiga frun, men det är dock
icke detta de beskåda, det är högheten
i hennes hållning, de ädla rörelserna,
vilka hennes hjärtas bedrövelse gör så
stillsamma och tysta.
"Moder", viskar Olov en gång, "är

det morgon? År hästen sadlad?"
"Nej, min son, det är långt till mor¬

gon."m.

"Men då — skall jag rida!"
Hon gemäler intet, tager endast hans

heta oroliga händer i sina och kysser
dem innerligt.
Arla sitter ej kung Olöv upp på den

gångare god, som stampar vid porten,
men frampå dagen är han färdig för
ritten på den osynliga fålen, vilken
man hört frusta och sparka. Döden
själv har ridit den till gården. Nu bär
det av över blommande ljung. Döden
håller barnakungen i sin famn.
Fru Margareta och hennes vän, bis-

pen Peder Lodehatt sitta i frustugan.
Margareta har lagt sina korslagda ar¬
mar på bordet. Hennes blick är mörk
av sorg. De röda läpparna skälva.
"Peder", säger hon tungt, "vet du,

vad jag mistat? Min ende son förme¬
nar du och tänker det är prövning nog.
Det är det fuller, och dock har jag mis¬
tat än mera: ljuset över min dag. Du
förstår mig inte! — Nå väl! Fram
skall jag gå som min fader före mig,
rätt skall jag skipa och lag hålla, men
modershjärtat i mig brast, när döden
tog min Olov, och det är med en mo¬
ders hjärtelag ljus faller över dagen —

över världen."
"Ädla fru, I är för mera än en kvin¬

na, I är trenne folks stödjepelare."
"Jag är det icke, Peder, men bliver

det törhända. Varder det så, skall du
minna dig på denna stund, och när
andra hylla drottningen, må du be en
bön för en ensam kvinnas själ."
Hon ser ut mot det blåa havet, glän¬

sande som sammet i augustidagerns
mättade solguld. Långt spanar hennes
blick, som sökte den ett vitt segel vid
horisonten, det enda seglet, vilket hon
själv tvingat upp mot vinden, men som
döden revat.
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TILL BIRGITTADAGEN.
NY LITTERATUR.

DROTTNING MARGARETA.
Föredrag av Lydia Wahlström. Pris 15 öre.

MEDAN VI VÄNTA.
Reflexioner på Birgittadagen 1917.

Föredrag av Elin Wägner. Pris 10 öre.
ftekvireras från PÖSTPÄTTSBYIIÅN,

Karduansmakaregatan 6 n.

August Bebels tanke om kvinnorna.
Då de socialdemokratiska partierna

i Tyskland till det yttersta av dessa
dagar varit de enda politiska partier,
som upptagit kvinnorösträtten på sitt
program, kan det vara skäl i att erinra
om vad en av deras stora ledare,
August Bebel, yttrat om kvinnornas
rättigheter.

"Det faktum", säger han på ett
ställe, "att kvinnorna hittills endast
haft ett ringa politiskt intresse, är intet
bevis för att det hör vara så. Mäns och
kvinnors politiska fostran befrämjas
mera av att man skänker dem medbor¬
gerliga rättigheter än av att man ute¬
stänger dem från allt deltagande i sta¬
tens angelägenheter. När kvinnorna er¬
hållit politiska rättigheter, kommer
också deras ansvarskänsla att väckas,
och samhörigheten mellan män och
kvinnor skall verka förädlande på de¬
ras inbördes förhållande. Den under¬
lägsenhet i politisk och social bildning
hos den ena parten, som så ofta leder
till disharmoni inom äktenskapet och
hämmar mannen i hans plikter mot det
allmänna, kommer att falla bort, och
hustrun kommer att bli mannens verk¬
liga kamrat. Om hemmets plikter hin¬
dra henne från aktivt deltagande i det
politiska livet, skall hon dock upp¬
muntra mannen därtill, emedan hon
fått blicken öppnad för statens bety¬
delse. Äro våra kvinnor underlägsna
negrerna, eller är en fint bildad kvinna
underlägsen en okunnig man, endast
därför att han tillhör ett privilegierat
kön? Är det icke oresonligt att sonen,
som kanske ärvt sina bästa egenskaper
av modern, som gjort honom till vad
han är, skall äga större rättigheter än
henne?"
Bebel levde tillräckligt länge för att

få se en del av sina spådomar gå i upp¬
fyllelse. Den tyska arbetarkvinnan har
inom de socialdemokratiska organisa¬
tionerna visat samma intresse och iver
som sina manliga kamrater, och den
tyska socialismens utveckling måste
man delvis tillskriva dem. Olyckligtvis
begagnas detta faktum av andra poli¬
tiska ledare som ett argument mot
kvinnorösträtten, och man betänker
inte att samma arbete skulle kunna
presteras av de andra partiernas kvin¬
nor, om man blott visade dem samma
förtroende och gåve dem samma för¬
utsättningar till politisk kunskap och
bildning.
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Svenska Andelsförlaget:

Föredrag vid Nordiska
rensen i Stockholm den 10—11 novem¬
ber 1916. Pris kr. 2: 25. — Skutten. Av
L. S. Fredenheim. Pris kr. 1:75. -
Katekesreformen. Av Henrik Petrini. Pris
kr. 1: 75. — Kyrkans uppgift i freim' "
Av Nathan Söderblom. Pris 60 öre.

Wahlström & Widstrand:
Av Sil-Vara. Pris kr. 3: 75. —
En livsbild av Louise Hamilton. Pris«-
3: 25.

Kvinnornas rösträttsdag
firas i Stockholm den 7 oktober ®
ett offentligt möte i K. F. U. K:s stora
sal kl. */28 e. m. D:r Lydia Wablstwj
kommer att tala om Kvinnosaker oc
de politiska åskådningarna ocb e
rösträttsföredrag hålles av fröken e
da Planting-Gyllenbåga. Musik
mer även att ingå i det rikhaltiga P
grammet.

En internationell kvinnokonte^8
har hållits i Stockholm i sambanu ■u»
den tredje Zimmerwaldskonfere^
Bland de frågor som avhandla 0
även lika lön för lika arbete s®
rösträtt för kvinnor, till rne3
garna enhälligt anslöto sig-

Rösträtt för Kvinnor?
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RÖSTRATT FÖR
KVINNOR

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.

I, ÅRG. STOCKHOLM, 15 OKTOBER 1917. N:r 20.
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|egeringskrisen.
'a kungligt initiativ liar ett försök
rts att bilda en samlingsministär
alla partier. Då detta skrives, lia
olika partierna efter överläggnin-

sr var för sig och förhandlingar sins
till konungen inlämnat sina

[-ar. Enligt detta svar har åtminsto-
etta första försök strandat. De

r, som från de båda hållen upp-

Ils, äro absolut stridande mot var-
jfaia och kunna icke sammaniämkas.

ivida ett nytt försök skall göras,
blir de båda vänsterpartierna,

a få övertaga regeringens börda,
-'kanske klart när detta läses; nu ve-

jJvi ingenting.
en av de inlämnade skrivel-

•na nämner kvinnornas rösträtt,
ni den liberala, som begär,

pnncipiell överenskommelse om att
i;i» dröjsmål framföra de författ-
äigsreformer, om vilka ett övervä¬
lde flertal röster samlat sig vid de
JSä förrättade valen, särskilt den po-
Pka rösträttens utsträckning till
»'linorna och den kommunala röst-
Ftens omläggning på grundval av li-
p rösträtt för var och en, som beta¬
skatt till kommunen."
krav får man dock ingalunda slu-

de andra partierna skulle väg-
8111 medverkan till lösning av vår
?a redan under nästa år. Socialde-
kraterna ha ju frågan på sitt pro-
1111 och äro naturligtvis med om att

I; kunglig proposition framlägges
Öe moderatas skrivelse är så
alt man därav snarast kan ut-
att denna punkt icke erbjudit

^ oinliga svårigheter eller välta stenar i vägen för bildandet , av

^ °alitionsministär. Den stötestenUehen nämner är endast den kom-

ij. röstgrunden, i samband medra den begär utredning, "huruvi-Sa ande bestämmelser kunna er-

an^ra stadganden, som sä-
a den kommunala förvaltnin-

rdveckling och trygga bi-

V-" ett ™rkUSt tvåkam-
j... ' utredningskrav jäm-
det?1^0 C'en kvinnliga rösträtten,

I^rtna; konstitutionsutskotts hö-
framställde i våras som

eras avslag då, nämnes nu

Västerlandets politik, må förhäva sig och resa sig i mot¬
värn huru mycket som helst. Inget våld av något slag
lärer kunna i längden förhindra att även i det politiska
livet andlig frihet för alla måste en gång bliva kompassen
för bemödandena att skapa en ny värld. Det svåraste är
alltid att begynna med sig själv, politiska partier såväl som
individer. Utan självövervinnelse förvärvas varken befo¬
genhet eller förmåga att kräva något också av andra. Allra
minst skall någon utan en sådan god vilja lyckas upp¬

bygga samhällen, som på varaktigt sätt nalkas något de
gamla outsläckliga drömmarna om en evig vår.

CARL, LINDHAGEN.

icke längre. Det har säkert visat sig
vid närmare påseende, att denna ut¬
redning icke är vidlyftigare än att re¬

geringen utan svårighet kan åstad¬
komma den till sin proposition.
Däremot kan det ju vara tvivelak¬

tigt, om högern inbegriper vår fråga i
raden av de partiskiljande principfrå¬
gor, som den önskar måtte av en sam¬
lingsministär tillsvidare skjutas åt si¬
dan "i största möjliga utsträckning".
Vår mening har ju alltid varit, att
denna fråga icke är eller bör vara
någon partifråga; en del av högerpar¬
tiet har deklarerat, att deras hittillsva¬
rande principiella motstånd numera
uppgivits; utgången skulle då i sista
hand och i värsta fall hänga på, hur
pass stor denna fraktion är, och huru¬
vida den får partiets tillstånd att rö¬
sta efter sin övertygelse.
Vi ha alltså åtminstone några skäl

att se hoppfullt på den närmaste fram¬
tiden. Såvitt man kan se, har högern
i alla händelser icke på något sätt sam¬
mankopplat frågan om politisk röst¬
rätt och valbarhet åt kvinnorna med
övriga författningsfrågor; den har
icke förklarat, att om vänstern icke vill
gå med på utredningsuppskov med
den 40-gradiga skalans avskaffande, så
vill den, högern, säga nej till allting,
rubb och stubb, alltså också till vår
fråga. Tiderna äro icke sådana. Un¬
der dessa omständigheter bör även en
vänsterregering kunna vinna högerns
samtycke till kvinnorösträtten, om den
bär sig förnuftigt åt A. W.

Hamburgs kvinnor kräva
medborgarrätt.

När i april månad en konstitutions¬
kommitté bildades i den fria staden
Hamburg, bebagnade sig kvinnorna av
tillfället för att omedelbart träda i
aktion. Hamburgs rösträttsförening
och Hamburgsgrenen av den stora ty¬
ska Landsföreningen för kvinnans po¬
litiska rösträtt jämte andra kvinnoför¬
eningar beslöto att ingå med en peti¬
tion till stadens senat. En av rörelsens
ledare var den kända pionjären för
kvinnors utbildning, Helene Lange,
som försäkrade sig om anslutning från
10,000 medlemmar av Hamburgs Hus¬
mödrars förening. Petitionen under¬
tecknades av 27,000 kvinnor, och i skri¬
velsen framhölls att den föreslagna re¬
visionen av rösträtten i Hamburg hade
sin grund i den åskådning, som erkän¬
de hela folkets medverkan och offer
under krigstiden. Hamburgs kvinnor,
i gemenskap med kvinnor över hela
Tyskland, anse icke att en tilltänkt
rösträttsrevision kan lämna dem ur

räkningen. Utan att vilja jämföra sina
offer och ansträngningar med de mäns,
som kämpa vid fronterna, vidhålla de
dock att kriget berett dem för medbor
garskapet. De ha burit sin dryga del
av krigets bördor, som berövat dem
män och söner, vilkas platser de varit
nödgade att fylla. Det sociala arbetet
och hjälparbetet har fallit på kvinnor¬
nas lott, och de ägna alla sina krafter
åt det sociala återuppbyggandet. Men
för att kunna fullgöra sina medborger
liga skyldigheter fordra de medborger¬
liga rättigheter.
I anslutning till petitionen hölls ett

massmöte, joch fastän Hamburgs stör
sta lokal anskaffats, kunde plats ändå
inte beredas åt alla, som trängde in.
Talare voro fru Agnes Meuck, fru Hed¬
wig Lesehke och fröken Helene Lange,

Det politiska ansvaret.
I den engelska rösträttspressen, såväl

som i de engelska kvinnornas arbete
och verksamhet, kan man spåra tenden¬
ser till en fördjupad politisk bildning
och insikt. Under de år kampen för de¬
ras rösträtt pågått, har arbetet med
nödvändighet varit mera utåtriktat,
ägnat åt agitation och organisation, nu
däremot avspeglas en bestämd vilja att
pejla politikens underströmmar och att
icke utan vidare godtaga ett maktme¬
del, som i oansvariga händer så många
gånger blivit missbrukat och missför¬
stått.
Det är med en ren och ärlig vilja

Englans kvinnor komma att göra sitt
inträde i politiken, och i vad mån det
skall lyckas dem att förverkliga sina
ideal, det får framtiden utvisa. Politi¬
ken har aldrig varit någon skola för
rättfärdighet och idealitet. Partistri¬
dernas hätskhet och småsinta käbbel
har verkat korrumperande på karak¬
tärerna och sänkt arbetet för reformer¬
na till dagspolitikens lägre plan. De
stora målen ha alltför lätt glömts för
personlig självhävdelse, det politiska
lycksökeriet har antagit oerhörda di¬
mensioner, och statsmännens politiska
omsvängningar ha icke varit ägnade
att inge någ*ot förtroende.
Med allt detta för ögonen kan det sy¬

nas förmätet att tro, att kvinnorna
skulle lyckas, där männen misslyckats,
men de ha så länge i sin egenskap av
outsiders objektivt kunnat bedöma det
politiska läget och sett var det brustit i
den allmänna moralen, att det vore un¬

derligt om de icke lärt en hel del av
andras misstag. Utan tom skrytsamhet
och utan att våga profetera om den
framtid, som skall tillföra nationen sex
millioner kvinnliga väljare, hoppas
Englands kvinnor . dock att de skola
kunna införa en renare atmosfär i poli¬
tiken. Men för att kunna verka i det
godas tjänst fordras kunskap om de
lagar, som reglera samhällslivet, och
denna kunskap måste i vidsträcktaste
mån bibringas de nya väljarskarorna i
samband med en kritisk blick på be¬
grepp och förordningar, som alltför lätt
fått en prägel av allmängiltighet.
Englands kvinnor veta, att inom

varje styrelseform, vare den än så fri
och betingad av folkviljan, kan dock
krafter arbeta, som äro motsatta frihet
och utveckling; inom varje styrelse¬
form lurar faran av stagnation och ett
stelnande i dogmer, om inte förnyelsen
kommer från nationens eget liv. Den

vilka ur olika synpunkter belyste nöd¬
vändigheten av kvinnornas rösträtt
Resultatet av petitionen är ännu inte

känt.
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styrelse, som grundar sin makt på ma¬
joritetens vilja, är icke i sig själv ett
gott, om den icke bär i minne att dess
första plikt är hänsynen till dem, som
ännu sakna det skydd och det vapen,
som rösträtten innebär. Alla styrelse¬
former, även de demokratiska, kunna i
sig bära fröet till despotism, och det
har mer än en gång visat sig under
tidernas lopp, att de som arbetat för
folkens frihet, glömt dessa krav när de
själva kommit till makten. Likaså ha
de, vilka under åratal arbetat på sin
rösträtt begagnat sina nyförvärvade
rättigheter till att utöva ett tryck på
dem, som ännu äro orepresenterade.
Det är icke på så sätt kvinnorna en

gång vilja utöva sina medborgerliga
funktioner. Den fråga de för närva--
rande ställa på landets styrelse är den¬
na: Är det maktviljan eller viljan till
rättfärdighet som är rådande? Är det
livet eller egendomen som försvaras?
Är det kapitalistintresset, eller är det
folkets intressen som tillvaratagas i
parlament och regering? Regeringen
är grundad på majoritetsval, men ma¬
joritetens principer, äro de rotade i
känslan för allmän rättfärdighet, eller
spelar också här privatintressena in?
Majoriteten måste dömas i dess förhål¬
lande till de orepresenterade och åsyf¬
tar den inte liela nationens väl, är dess
moraliska grundval undergrävd.
Om ett lands regering uppställer vis¬

sa fordringar för medborgarskap, då är
det också dess skyldighet att tillse, att
varje individ kommer i åtnjutande av
de förutsättningar, som kunna göra
dem kvalificerade. Om kunskapsmåttet
uppställes som standard, då måste alla
klasser erhålla samma tillfällen till ut¬
bildning. Om det uppställes vissa grän¬
ser i fråga om bostads- och yrkesför¬
hållanden, då måste dessa regleras så
att de icke utgöra något hinder för de
medborgerliga rättigheternas utövande.
Allmän rösträtt med kvalifikationer,
som inte varje individ kan uppnå, är
ett hån och borde göras till föremål
för en omedelbar revolt.
Det faktum att styrelsen över tio eller

tjugu rösträttslösa millioner utövas av
tio eller tjugu andra millioner, och inte
av en ensam härskare, utgör ingen bor¬
gen för att despotism är utesluten, ehu¬
ru man har skäl att antaga att den i
sitt förhållande till de orepresenterade
måste vara mera förstående och human.
När majoritetens vilja är inriktad på
rättfärdighet och inte på maktprinci¬
per, först då har man en säkerhet för
att dess välde inte skall missbrukas,
och det är dessa rättfärdighetsprinci-
per, som kvinnorna lika väl som män¬
nen vilja gjuta in i statsformen. Där¬
för underkasta de sitt lands styrelse en
ingående kritik, därför erkänna de ic¬
ke majoritetens rätt såsom grundad på
folkviljan, om inte denna majoritet be¬
härskas av sanning och rättfärdighet,
och därför anlägga de en måttstock på
de blivande kvinnliga väljarskarorna,
som kan utgöra en borgen för att de
skola utöva sin medborgarrätt under
en stark känsla av ansvar och med na¬

tionens bästa för ögonen.
Gurli Hertzman-Ericson.
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Tidens mammonsdyrkan.
Det var en vacker afton i början av

september, då en god vän till mig och
jag gjorde ett besök på Solna kyrko¬
gård. Vi hade just dröjt en stund vid
en grav, som gömde en för oss båda kär
person, då vi sakta fortsatte vandrin¬
gen. Allt var så stilla och fridfullt på
den lilla lantliga kyrkogården, där så
många stora fått sitt sista vilorum.
Här nåddes de ej längre av tidens oro
och strid; här voro de undan alla de
hugg och slag, som kanske en gång sar¬

gat känsliga hjärtan; här sovo de lugnt
och tryggt sin sista sömn.
Ingenting störde stillheten, och vi

njöto båda av aftonens frid och skön¬
het. Då sågo vi plötsligt två herrar
komma gående med taktfasta steg över
kyrkogården. De voro inbegripna i ett
livligt samtal, som tydligen gjorde dem
oemottagliga för alla intryck av om¬
givningen. Då de kommo närmare, hör¬
de vi, att de talade om pengar: det var
stora summor, som nämndes, och det
talades ivrigt om vinster och förluster.
Deras röster skuro så skärande bjärt

av mot stämningen för övrigt, men man
vaknade hastigt upp för den närvaran¬
de, sorgliga tidens a och o — pennin¬
gen! Inte ens här, där man kände sig
vara på helig mark, kunde man undgå
att få tanken riktad på tidens mam-
monsdyrkan.
Hur beklagansvärda äro inte vår

tids människor i mångt och mycket!
Krigets skador äro av mångahanda
slag, men jag undrar om inte den kan¬
ske farligaste av alla är just denna oer¬
hörda kärlek till penningen, vilken gör,
att allt annat blir av underordnad be¬
tydelse. Det är inte endast det, att som¬
liga falla för frestelsen att begå de stör¬
sta brott och visa oärlighet av olika
slag, utan det är, som om denna tidens
mammonsdyrkan droge med sig både
stora och små och hölle på att förkväva
något av det ädlaste och sublimaste in¬
om människan.
Det är naturligt, att de exceptionella

förhållanden, som nu äro rådande inom
affärsvärlden, måste medföra stora
frestelser för personer med finansiell

begåvning och en kanske svag karak¬
tär. Men det är inte närmast denna ka¬
tegori jag tänker på. Nej, det sorgliga
är, att man överallt märker vilken oer¬
hörd betydelse penningen fått, ej eme¬
dan den kan förvandlas till bröd för de
hungrande, utan på grund av att man
betraktar den som medlet för att nå
tidens "högsta" värden: dyrbara nöjen,
en raffinerad lyx, ett flott uppträdande.
Penningen har kanske mer än någon¬
sin blivit en gud i tiden, och det myck¬
na skämtet om "gulaschen" döljer i sig
en sorglig sanning, som ger åtskilligt
att tänka på.
Om åtminstone det uppväxande släk¬

tet kunde räddas undan denna besmit-
telse! Men vad kan man fordra av ung¬
domen med sådana farliga exempel för
ögonen? Och faran gäller inte endast
de barn, som växa upp i verkliga gu¬
laschhem, utan den gäller alla. De äro
nämligen alla mer eller mindre utsatta
för smitta genom beröringen med var¬
andra. Det hjälper inte, att det finns
ett och annat hem, där man gör allt
för att rikta in barnens intressen på
det ideella och för att lära dem förstå
livets högre värden. Genom vänner och
kamrater göras de unga snart nog för¬
trogna med all denna världens härlig¬
het, och så begynner dansen kring guld¬
kalven, även där föräldrar och måls¬
män göra allt för att hindra den. Det
farliga giftet smyger sig så lätt in i
unga sinnen, för vilka livet ännu ej
blivit allvar.
Det vore gott om föräldrar och alla,

som verkligen önska, att barnen en
gång skola bli helgjutna karaktärer
med ett högt och bestämt mål i sikte,
riktigt gåve akt på den hotande faran
och så långt möjligt hjälpte de unga i
striden. Då bleve det på samma gång
en hjälp för mänskligheten i allmänhet,
och kanske skulle vi snart få återvända
till en enklare och mera sund uppfatt¬
ning av livet och dess rätta värden.
"Vad hjälper det en människa, om

hon vinner hela världen, men tager
skada till sin själ."

Maria Almén.

En förlust av orädd idealitet.
På det livligaste beklagar jag borg¬

mästare Lindhagens uteslutande från
riksdagen, och detta icke blott ur kvin¬
nosakssynpunkt — rösträtten kommer
nu, som jag alltid tänkt, även vår bön
förutan, endast tack vare konjunktu¬
rernas lek. Vad jag mest beklagar är
att man uteslutit en så självständig
och orädd idealist som han, alltid fär¬
dig till vad Tegnér kallade "en härlig
attityd": "att vända ryggen åt den gam¬
la skolan och visa tänderna åt den
nya". Men detta uteslutande var ju en¬
dast en fullt naturlig konsekvens av
det proportionella valsättet, som är
konsekvent endast däri, att det vrakar
de utpräglade personligheterna och in¬
sätter de lydiga nollorna, tills ingen
mera bryr sig om vad som säges i en
på detta sätt "demokratiserad" riksdag.

Lydia Wahlström.

Svensk kvinna universitetslektor i
Köpenhamn.

D:r Valfrid Palmgren Munch-Peter-
sen blir den första kvinna, som kom¬
mer att bekläda ett fast ämbete som

universitetslärare i Köpenhamn. D:r
Palmgren har under ett par år hållit
föreläsningar vid Köpenhamns univer¬
sitet i svensk litteratur, och då nu ett
lektorat i svenska språket kommer att
tillsättas, är hon utsedd till befattnin¬
gen.

Ny landvinning.
Efter föredrag av fröken Tilli Borg

har i Harplinge, Halland, bildats en
ny F. K. P. R. med 22 medlemmar.
Till ordförande utsågs fröken Terese
Bengtsson.

i-B. JOHN T. L0F6BBH & C» rrJT:
' Kung). Hofleverantör ■

största o. bäst
renommerade specialaffär i
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Kvinnorösträtten i
Syd-Afrika.

p»»<=

Den 20 juli infann sig en deput
av rösträttskvinnor vid den sytakanska kongressens möte i Bloemftein i avsikt att för general Botha fr j
lägga den resolution, som antagits
rösträttsföreningens senaste
träde.
På grund av sjukdom var

Botha förhindrad att mottaga depj!
tionen, som i stället fick företräde t b««1
mr Malan. ^ —

Deputationen bestod av mrs Levis«,
Bloemfontein, mrs Wybergh, Johanne
bürg, mrs Fitz Simmons, Port 1
beth och mrs Kux ton. Mrs Lev
presenterade deputationenl mec
mar för mr Malan och förklarad*
den kvinnliga rösträttsrörelsen i
Afrika stod utanför partierna,
bäst bevisades av att deputatio
fyra medlemmar representerade
olika partier, vilka dock inbördes
enades av ett gemensamt rättfärdkjhetsmål.
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Ruxton, som vidare framhöll hur kria
norösträtten gått segrande fram i olik lTn,i
delar av det brittiska imperiet. I \ lrZeeland, Australien och Kanada 4 '
kvinnorna ansvaret med männen, och
i England står frågan inför sitt snara, imde
avgörande. I Syd-Afrika består' '
landets befolkning av kvinnor, c
är deras fasta övertygelse att
icke i längden bör frigöra sig från de
kvinnliga synpunkterna. Kvinnorna
begära nu att Syd-Afrikas parlamt
måtte lösa kvinnornas rösträttsfråi
ty en mångfald problem rörande ui
fostran, nationalitet, arbetslöner, liy
en och vård om ungdomen, påkalla
kvinnornas ingripande. Därefter uj
läste mrs Ruxton den av rösträttsför¬
eningen antagna resolutionen med le
gäran att den skulle överlämnas tillf
neral Botha.
Sedan mrs Fitz Simmons uttalat

anslutning till mrs Ruxtons synpu
ter, förklarade hon att ingen ku
vara mera berättigad än hon själv
uttala sig om orättfärdigheten i r
rättsstrecken, ty hon kom från K
där infödingarna voro röstberättigade,
men inte. kvinnorna. Det kändes
för de vita kvinnorna att lyda i
lagar, som negrerna varit ined oi
stifta.
Efter ett kortare anförande av M

Wybergh, som särskilt framhöll
demokratiska principen och kvinnans
betydelse i den nationella hushållat ,
gen, förklarade mr Malan att det van
honom en glädje att få ta emot m
tationen, och att resolutionen
framläggas för general Botha.
han i många år varit en anhäng® ^
kvinnans politiska rösträtt, visste a
dock aldrig att det inträffat att
kongress frångått sin arbetsoran^s
för att mottaga en deputation
slag. Mr Malan anéåg det vara
dens tecken.
Överste Mentz tillkännagav

att då han icke representerade
erministern, utan endast var
de i egenskap av medlem av nu
ren, kunde han tala mera öpPet,a .

kollega. Deputationen kunde m ^
ett mera vältaligt och logiskt ^ ^
fört kvinnorösträttens talan,
långt det stod i hans makt, vi.
understödja sin kollega i denne» - - ^
matiska mission, ty han hade e
känsla av att kvinnorna hade ,

bli erkända som medborgare,
ville göra" sitt bästa för att i
tills målet är vunnet.
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Motståndet mot kvinnlig arbetskra . l
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Stationsbefälhavaren i j d
amiral Gustaf Lagercrantz, ^
avgivet yttrande avstyi-ht c e{ g
nigas förslag om anvai :rr
kvinnlig arbetskraft pa
kenskapskontor.
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tade (te
rdes föi-
ittfärdij- för första gång-en har en kvinna bli-

tinämnd till lektor vid ett tyskt
irs liversitet. Det är Leipzigs universi-

Lsom brutit med de gamla traditio-
J Ba och kallat fröken Anna Marie

• 1 ^ [ftius att föreläsa i franska språket,
ida dela ffl üar studerat vid universiteten i
neD> ^liua,Besangen loch Paris och av fran-

undervisningsministeriet tilldelats
e av Officier de 1'instruction puhli-
de 1'Université de France. År 1910
11 hon i Besangon pris för sin av¬

ig om Mairets och Victor Hu-
dramatiska arbeten. Fröken Cur-
har utgivit flera vetenskapliga

fctsfrågaj ^arbeten.ide upp- yidigt med denna utnämning har
^ iland fått sin första kvinnliga pro-

ar i musik. Hennes namn är frö-
ter uf iMarie Beuder, och hon undervisar
rättsfär- j i|en kungliga musikhögskolan i
rcedk yottenburg.
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kvinnliga arkitekter.
il kungliga brittiska arkitektinsti-
t har beslutat att ändra sina stad-
si att kvinnor kunna intagas som

atutets medlemmar. Även arki-
dörbundet har öppnat sina dörrar
«nniiliga studerande, som motta-

fekån och med den 1 oktober.

Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,

1
om densamma insändes till

Örgryts Kemiska Tvätt- & Färgeri Ä. B.
GÖTEBORO

Kvinnans naturliga verksamhetsområden.

Portarna låtas upp.

AKTUELLA KVINNOFRÅGOR Fö-
redrag vid Nordiska kvinnosaks-
konferensen i Stockholm den 10—11
november. Svenska Andelsförlaget.
Kr. 2:25.

De föredrag, som här utgivits i bok¬
form, framställa på ett åskådligt sätt
två av kvinnorörelsens nuvarande strä¬
vanden. Det ena är kvinnornas arbete
för rättigheten till rationell undervis¬
ning i hemskötsel, det yrke, som åläg-
ges dem som en naturlig sak men för
vilket de ännu oftast sakna möjlighet
att förvärva kompetens. Det andra är
kampen mot principen, eller rättare
fördomen, att lönen för kvinnoarbete,
oavsett kvaliteten, skall sättas avse¬
värt lägre än motsvarande manligt en¬
dast på grund av arbetarens kön.
Representanterna för de olika nordi¬

ska länderna, som berätta om det hus¬
liga reformarbetet relatera i stort sett
samma utvecklingsgång. De gamla sta¬
bila självhushållens tid är slut, och un¬
der de mera lösliga och olikartade för¬
hållanden vi nu leva i, måste kvinnor¬
na på ett annat vis än förr få en ratio¬
nell utbildning för att möta de nya for¬
dringar som ställas på ett hems sköt¬
sel, och kvinnorna själva, lika väl som
männen — ej minst de styrande som
bestämma i anslagsfrågor — måste få
klart för sig hemarbetets både hygieni¬
ska och ekonomiska vikt. Energiska
oeh intelligenta kvinnor ha börjat ar¬
beta för dessa mål, kvinnoföreningarna
ha givit sitt stöd, och under en oavbru¬
ten kamp mot tröghet och slentrian ha
alla dessa skolor småningom uppstått:
skolkök i folk- och flickskolor, kurser
efter slutad skolgång, aftonskolor, hus¬
moderskolor, vandrande skolkök och lä¬
rarinnekurser, alla ha de kvinnornas
egen energi att tacka för sin tillkomst.
Sedan isen väl är bruten, och verknin¬
garna börjat synas, följa kommunernas
och statens anslag. Men ännu fattas
mycket i målet: undervisning i hem¬
vård åt alla kvinnor — och man hoppas
på rösträtten som kraftig hjälp.
Det är intressant att se folkens olika

kynne avspegla sig i redogörelserna.
Danskorna lägga an på höjandet av det
husliga arbetets anseende, upprätta en¬
staka skolor oeh bearbeta kommuner¬

na för att erhålla anslag oeh fram¬
tvinga obligatorisk undervisning. I
Finland är det de små resurserna och
nöden i alla de spridda små hemmen,
som förmått kvinnorna att i stor skala
arbeta för ett rationellt tillvaratagan¬
de av vad som finnes — genom för¬
eningar med kretsavdelningar överallt
i det vidsträckta landet. Kännande sig
som medborgarinnor ha kvinnorna
härför offrat tid, krafter oeh pengar,
och först sedan kvinnliga representan¬
ter koumit in i lantdagen har något
betydande anslag till verksamheten er¬
hållits. Island med sina egendomliga
naturförhållanden strävar ännu att fin¬
na de former för huslig ekonomi som
speciellt passa där. 1 Norge arbeta
kvinnorna med glad och okuvlig energi
mot sitt mål — en fast organisation
av skolkök och husmoderskolor, lätt
tillgängliga för alla landets kvinnor,
och det tyckes som om rösträtten givit
rörelsen ett gott stöd. I Sverige, där
skolköksundervisningen redan är känd
och uppskattad, kommer nu turen till
verklig yrkesutbildning för hemmens
skötsel och ekonomi.
I fråga om värdesättningen av kvin¬

nors arbete (den andra föredragsserien)
äro däremot svårigheterna ungefär lik¬
artade i de olika länderna, om man
ej vill draga en gräns vid den kvinn¬
liga rösträttens verkningar ,de visa sig
genast, åtminstone teoretiskt. Prak¬
tiskt ha kvinnorna ännu lång väg kvar
innan de få sina krav på rättvis av¬

löning erkända. Kroppsligen svagare,
som de i genomsnitt faktiskt äro, har
denna egenskap utan vidare ansetts
gälla även på det andliga området, och
kvinnoarbetets halt, betingad av ingen
eller bristfällig utbildning och löner,
som hålla sig oftast under, sällan över
existensminimum, har i många fall gi¬
vit lastarenom rum. Överflöd på ar¬
betskraft och brist på organisation har
skapat ett kvinnligt proletariat och
flickor "med föräldrahem" hålla löner¬
na nere. Kampen måste i alla länder¬
na riktas mot männens, och även en
del kvinnors, uppfattning om kvinnan
som ett av naturen lägre väsen, en upp¬
fattning vars praktiska konsekvens är
en ytterlig obenägenhet att giva kvin¬
nor tillträde till chefsposter av något
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slag och över huvud platser, där de
finge män under sig. Kvinnorna måste
lära av arbetarrörelsen vad organisa¬
tion betyder, oeh de måste lära sig
hålla på en viss duglighetsstandard.
Alla gamla yrken ha fått sina lönevill¬
kor under den förutsättning att kvin¬
norna ju ha så små behov, och man¬
nen är familjeförsörjare. Men tiderna
ha ändrats och en löneprincip, som tar
hänsyn till familjeförsörjaren, av vil¬
ket kön han vara må, håller på att ar¬
beta sig fram, där ej principen "lika
lön för lika arbete" utgör målet.
Från alla länderna relateras i siffror

kvinnornas löner — "låga, ofta orätt¬
färdigt låga" — och uttalas förhopp¬
ningen att med bättre löner och utsikt
till befordran skall komma en genera¬
tion med mindre överansträngning och
mera arbetsglädje.
Ellen Key kritiserade för en del år

sedan kvinnorörelsens böjelse att gå
utom kvinnornas naturenliga arbets¬
områden. Föreliggande bok är ett vitt¬
nesbörd om att kvinnorna, åtminstone
delvis, vänt sig åt de håll hon där ut¬
pekade för dem. Bredvid strävan att
lätta villkoren för dem, som måste för
brödets skull ägna sig åt ett yrke går
kampen för möjlighet att göra sig gäl¬
lande för den speciella begåvningen,
och en renässans växer fram för det
naturenligaste arbetsområdet för den
stora mängden kvinnor — att i känslan
av detta arbetes värde för hela sam¬

hället sköta hem och barn.
Gertrud Rodhe,
f. Odencrants.

En vacker tanke.
Den femårige gossen sitter i fin säng med

sammanknäppta händer och läser sin afton¬
bön: "Gud skydde oeh välsigne min pappa
och min mamma och mina små syskon och
alla människor — och (i ett anfall av över¬
svallande ädelmod) fruntimmer med."
"En sådan snäll gosse, som inte glömmer

oss", säger hans gamla sköterska djupt
rörd och tacksam.

ittionio sätt att tillaga
grodor.

,^ Petriuis femtioårsdag upplästes
K ur en fingerad kokbok med recept,
^ansatta oeh kryddade av festföremå-
*varje tillskott till husmanskosten i
)'der tacksamt mottagas, ha vi icke
undandraga den lilla skriften
^ uppmärksamhet och överlämna här-

et åt författaren:

jjma äro trista, allting tryter och
;'5 sedan på kort. Men ett är, som

äreitMi ini'i, och det är grodan. Det
„.««i- . 1 a diuret är bättre än sitt ryk-

1 J^yalda exemplar och rätt
nifflffem' gar kon ett glädje- och nä-
»n lfm \j S°£o den omtänksamma hus¬
inte f iL/i ar förbise. En lycka är,

sätt l'ä i l A^r;j. kfodstöcken än skattas,
* (som u?drad export till utlan-

lle ian *iai,ir;<u! ar tillåten, grodstocken
"illa kJ va? beräknas att taga slut.»hmnai Dn som (örgoffad sit.
% ni hamnen, res dig,
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MenÄ]!?. ri,kligen belönad/"Förnt-
din a"16 ■ dina förråd kan
du ma wV^Ug>' så skall du mär-

fctjfnu J, .'den får ett slags hem-P ssion för grodan, såsom
nätlik" uppenbarelsen av en

Öu JJf8 skiftande och rika vä-
kväk jra' med sitt

om tulande har mycket att lä-
:on> skall i°n',°=ck * hennes dum-
> själv «å a S, a en spegelbildv' sadan du ter dig från en
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ganska allmän synpunkt betraktad. Du
skall också tjusas av den omedveten¬
het hon förstår att bevara även i den
mest medvetna och bildade miljö. Gro¬
dan vet icke, att hon är en groda. Det
ögonblick hon fattat sitt eget väsens
art, dör hon. Lyckligtvis för henne,
har hon mycket svårt att fatta.j Man
kan infånga, tämja oeh förevisa hen¬
ne, utan att hon anar varför.
Grodan fortplantar sig hastigt. Med

tillhjälp av sina speciella pressorgan,
de så kallade grodbladen, kan en enda
groda på en enda natt föröka sig i
hundratusentals exemplar.
Grodan förekommer överallt i alla

stadsdelar och villastäder. Men hon
trivs helst där hon blir rikligast för¬
sedd med de ingredienser, varmed hon
uppbygger sin existens.
Platser, där det inte finnes någon

dumhet, okunnighet, dryghet eller själv¬
belåtenhet, skyr hon som pesten.
Med tiden får man sina grodställen

liksom man har sina svampställen. Jag
har ännu aldrig gått till Helgeands¬
holmen förgäves.
Vissa år är det mera gott om grodor

än annars. Dessa år kallas valår.
Grodan förekommer i otaliga vari¬

anter. Jag har ännu ieke lyckats att
ens tillnärmelsevis överblicka eller
gruppera materialet. För närvarande
måste jag inskränka mig till att ge
några anvisningar om en enda grupp
av grodor, som jag kallat Minerva-
grodan, emedan hon födes på samma
bekanta sätt som denna vishetens gu¬
dinna, nämligen direkt ur en manlig
hjärna. Sedan finns det jn andra grod-

arter, som födas så som folket gör
mest.
Under denna grupp har jag samman¬

fört en hel del varianter:
Parlamentsgrodan, konstitutionsut¬

skottsgrodan, utredningsgrodan, excel¬
lensgrodan, renegatgrodan, aktivistgro¬
dan, tidningsgrodan, folkhushållnings-
kommissionsgrodan, universitetsgro¬
dan» filosofiska grodan, medicinska gro¬
dan, m. fl., in. 11.
Utskottsgrodan och utredningsgrodan

äro något torra i köttet men mycket
närande. De kunna ieke förtäras en¬

bart, men äro lämpliga utdrygnings-
medel i andra rätter. Det är dock hus¬
moderns skyldighet, när hon serverar

dem, att upplysa, att de äro absolut
fria från sakkunskap, enär hennes gäs¬
ter annars icke skulle vilja äta dem.
Parlamentsgrodan, bör helst fångas

under rösträttsdebatter, då man kan
göra en rik skörd av unga, feta och
spelande djur. De böra helst ätas fär¬
ska, men kunna mycket väl konserve¬
ras och smaka med brinnande sås näs¬
tan som nyploekade. Verkliga finsma-
kare behöva ingen tillsats av salt och
peppar, men en knivsudd rekommende¬
ras, när man serverar dem för amatö¬
rer.

Den vetenskapliga grodan utgör en
underavdelning för sig. Universitets¬
grodan har vissa egenheter såsom den
att absolut vilja vara utom tävlan.
Den uppträder periodiskt i ett mys¬
tiskt sammanhang med varje lagför¬
slag om utvidgade befordringsmöjlig-
heter för kvinnan. Ses gärna i sällskap
med den filosofiska oeh medicinska gro¬

dan. Om alla dessa arter gäller att en¬
dast vissa delar äro ätliga, att gallan
måste noga bortrensas och att resten
förvälles i flera vatten för att dra ut
giftet. Olämplig mat för sjuklingar,
men användes i små doser till medi¬
cinskt bruk.
Förtalsgrodan är ej ätlig.
För att påvisa vilka möjligheter gro¬

dan ger även i den finare matlagnin¬
gen har doktor Petrini komponerat en
utsökt matsedel, som här återgives:
Rostbiff ä la Nyström (en parlaments¬

groda räcker att bespisa ett större mid¬
dagssällskap) Vin: Sparkling Hock,
årgång 1914.
Falsk anka (härtill duger vanliga tid¬

ningsgrodan) med pickels å la Petrini.
Samma vin.
Auditorium-sparris å la Lago Leng-

quist med rört smör. Denna rätt är
visserligen icke tillredd av grodor, men
passar likväl förträffligt som grönrätt
vid en grodmiddag.
Slutligen Glassbomb med små sylta¬de aktivistgrodor. Beräknas rikligtemedan grodyng-let på ett förvånande

sätt krymper ihop, när det kommer i
grytan. Härtill drickes Tokayer.
..Av lösa anteckningar ha vi funnit att
författarens grodintresse även har en
social anstrykning. Hon lär nämligenhysa planer på att bli ordförande i en
grodologförening. Som skäl för en så¬
dan sammanslutning anför hon att gro¬
dorna själva äro strängt organiserade
och mangrant anslutna till föreningenför svenskhetens bevarande.
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Hyllningen förGulliPetrini.
Det var i Grand Hotels vapensal,

som ett åttiotal personer samlades sön¬
dagen den 30 september för att bringa
Gulli Petrini sin hyllning på hennes
femtioårsdag. Med sin tunga guldor-
nering och sitt bländandé ljus verkar
salen minst av allt vänligt inbjudande,
ocli kanske var det också en smula stelt
il hörjan, men en fest där Gulli Petrini
är medelpunkten måste, även vid ett så
högtidligt tillfälle som en femtioårs¬
dag, få en enkel och okonstlad prägel,
och därför steg stämningen allt efter¬
som timmarna skredo för att slutligen
kulminera i det ögonblick, då hänförda
kamrater lyfte festföremålet högt över
mängden och i triumf huro henne ge¬
nom salen.
Intrycket av aftonen var att Gulli

Petrini är innerligt avhållen och att
både vänner och motståndare respekte¬
ra hennes ärlighet, trofasthet och glada
kamplust. Talens rad inleddes av fru
Ann Margret Holmgren, som en gång
tagit den unga studentskan i sitt hägn,
och fortsattes av Frigga Carlberg, An¬
na Whitlock, Karolina Widerström och
Emilia Broomé, vilka hyllade Gulli
Petrini i hennes egenskap av rösträtts¬
kvinna, kamrat och arbetsledare. För
hemkvinnan Gulli Petrini, vilken för
allmänheten inte är så känd som talar-
tribunens, talade hennes syster, fru
Åbom, som gav en humoristiskt träff¬
säker bild av Gulli Petrini från den
tid då hennes ambition sträckte sig till
att "vara lika duktig som de stora",
tills nu, då hon, ärad av kamrater och
vänner, intar en bemärkt plats i sam¬
hället.
Till minne av dagen överlämnades

till Gulli Petrini från rösträttsvänner
i landsorten och i Stockholm en utom¬
ordentligt vacker, hamrad silverskål.
V. U. hade förut på dagen uppvaktat
henne med en bägare i hamrat silver.
Gulli Petrinis tack till de vänner, som

hedrat henne, var lika flärdfritt och
okonstlat som hon själv. Hon hör till
de människor, som inte tycka att det
är så fasligt märkvärdigt, att man ar¬
betar för rättfärdiga mål inom sam¬
hället, och hon hör även till dem, som
inte känna sig märkvärdiga därför att
man påminner dein därom. Sitt anfö¬
rande slutade hon med att hoppas att
hon vid 70 års ålder skulle hunnit med
att uträtta allt vad man nu ville till¬
erkänna henne.
Efter sång och musik vidtog- den

muntrare delen av underhållningen
med visor, skrivna till Gulli Petrinis
ära samt en resumé över "nittionio sätt
att tillaga grodor" som återfinnes på
annat ställe i dagen nummer och som
ligligt uppskattades av åhörarna.
Te och smörgåsar intogos vid små¬

bord. Där skrattades, pratades och hur¬
rades för Gulli Petrini, och naturligt¬
vis anlände telegram i massor, på vers
och prosa, från vänner och motstånda¬
re, vilka senare så gärna förlåta en
Petrinisk elakhet från talarstolen, där¬
för att de samtidigt ha så hjärtans ro¬

ligt. Framemot kl. 12 avslutades den
angenäma festen, som hos deltagarna
kvarlämnade minnet av en ung och
strålande femtioåring och hos festfö¬
remålet själv med all säkerhet en
känsla av att hon är värderad och av¬

hållen som få.
G. H. E.

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

Årvikss Wagnfabrik, Årvikam
Kungt. Hovleverantör.

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 46 44.

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

En aktuell fråga
för Sveriges husmödrar.
I ett föregående nummer av Rösträtt

för Kvinnor voro vi i tillfälle att med¬
dela det brev, som L. K. P. R:s kom¬
munalstyrelsegrupp, på initiativ av
Ellen Key, tillställde F. H. K:s kvinno¬
råd med hemställan om åstadkomman¬
det av en bättre metod för distribue-
ringen av mjöl och bröd på landsbyg¬
den.
Ett föga hoppfullt svar liar nu in¬

gått från F. H. K:s ordförande, fröken
Ingeborg Walin, vilket vi härmed åter¬
ge:

Till ordföranden i L. K. P. R. kommu-
nalstyrelsegrupp.

Med anledning av Eder skrivelse av
den 20 aug. får F. H. K:s Kvinnoråd
meddela följande:
Bland de första framställningar, som

av rådet i våras gjordes till Folkhus-
hållningskommissionen, var just den,
att särskilt landsbygdens husmödrar
skulle utfå familjens mjölranson för
längre tid än en vecka på en gång,
och anförde rådet därvid enahanda
skäl, bl. a. de i Eder skrivelse upp¬
tagna.
F. H. K. svarade emellertid bestämt

avböjande på rådets begäran, i vad den
avsåg en mer generell lindring av be¬
stämmelserna, under framhållande av
att erfarenheten givit vid handen, att
det vore ytterligt riskabelt att medgiva
en sådan sak, med hänsyn till svårig¬
heten eller vederbörandes oförmåga att
under sådana förhållanden iakttaga
nödig sparsamhet vid användning av
mjölförrådet. En förnyad framställ¬
ning från rådets sida angående denna
fråga skulle ej ""föranleda någon åt¬
gärd, därom har jag övertygats vid
samtal med vederbörande.
Emellertid vill jag påpeka att redan

nu möjlighet finnes för personer på
landsbygden, med mycket lång väg eller
eljes synnerligen svåra kommunikatio¬
ner till närmaste handelsbod, att er¬
hålla sitt mjölförråd för längre tid än
en vecka i sänder. Vederbörande bröd¬
byrå har kunnat medgiva sådan rättig¬
het. Troligen kommer dock, på grund
av missbruk av sådant medgivande,
skärpt kontroll att införas så till vida,
att dylik rättighet erhålles endast vid
framställning från brödbyrån till F. H.
K., som därefter tillställer brödbyrån
för ändamålet särskilt avsedda bröd-
kort, till det antal, som F. H. K. finner
den gjorda framställningen motivera.

Härigenom skulle givetvis en mera
rättvis fördelning av nämnda rättighet
vinnas, även om åtgärden synes vara
en skärpning av förutvarande bestäm¬
melser.
Jag beklagar mycket, att det ej är

oss möjligt att i denna sak åstadkom¬
ma en mer allmän ändring av för
många hem alldeles olidliga förhållan¬
den och särskilt, att många ordentliga
och sparsamma husmödrar nödgas fin¬
na sig i dessa förhållanden på grund
av andras oförstånd och brist på sköt¬
samhet.

Med utmärkt högaktning
Ingeborg Walin,

ordf. i F. H. K:s Kvinnoråd.

QIöm ej kvartalsprenumerationen !
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Ornås Sommar» ochVintersanatoriui
högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hållplats k Halmstad—Bolmens järnviw
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i lu™
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och tiklim

Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej.
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.-r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt erhsii

begäran. Förfrågningar och anmälningar mottagas.af INEZ CARLSTxtOM. Postadress Mahult, Ryabere wi
Rimlånvsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress : »Ömås». Halmstad. 5'

Rdvoliat Eva rhqEk
JURIS KAND.

Huinnlp Juridiska Byrån
iiilla Vattugatan 14 (vid Brunkebergstorg)

STOCKHOLM C.

SSttegångar o. juridiska uppdrag av aila slag.
KL. 10-4.

Riks tel, 7576. Allm. tel. 18336.

Kvinnornas rösträttsdag i Stockholm
firades den 7 oktober med en anslående och
stämningsfull fest i K. F. U. K:s lokal, som
för tillfället var smakfullt klädd med palm¬
grupper samt blommor i rösträttens färger
oeli med Stockholms F. K. P. R:s standar
som fonddekoration. Salen var fullsatt av
en intresserad publik, och aftonen lämnade
en rik behållning, ehuru man saknade om¬
nämnandet av drottning Margareta åt vars
minne detta års rösträttsdag företrädesvis
skulle ägnats.
Festen öppnades av d:r Gulli Petrini, som

hälsade de närvarande välkomna och med
några orcl erinrade om den nuvarande si¬
tuationen, vilken, trots bitterheten av ne¬
derlaget i riksdagen, icke ter sig ogynn¬
sam. Det ser ut som om motståndet givit
sig, men d:r Petrini varnade rösträttskvin-
norna för att slå sig till ro, ty just nu be¬
hövde alla krafter tagas i anspråk för slut¬
spurten.
Ordet överlämnades därefter åt d:r Lydia

Wahlström; som talade om

Kvinnosaken och de politiska åskåd¬
ningarna.

D:r Wahlström inledde sitt föredrag
med att erinra om, att kvinnan är ett
sent begrepp i historien, och med tillämp¬
ning på kvinnosaken uppdrog hon en jäm¬
förelse mellan statstanken och personlig¬
hetstanken. Den förra är en tidigare, an¬

tik idé, den senare föds först med kristen¬
domen, och den katolska kyrkoidén är den
antika statstanken, tillämpad på kristen¬
domen. Redan tidigt kan man spåra kam¬
pen mellan individualismen' och statstan¬
ken, och striden märks även på så sätt att
kvinnorna få allt svårare att behålla de
lägre kyrkotjänsterna, hur obetydliga de än
äro. Statstanken, liktydig med katolicis¬
men, griper omkring sig allt mer och mer
och platsen blir toiindre för kvinnan. Även
inom klosterlivet, som haft sin stora be¬
tydelse för dåtidens kvinnosak, minskas det
kvinnliga inflytandet. Protestantismens
grundton är den mest absoluta individuella
frihet i motsats till katolicismen, vars

grundkaraktär är auktoriteten. Personlig¬
hetsidén möter oss inte bara i religionen
utan även i vår statsförfattnings historia,
och däför kan man inte tänka sig Sverige
katolicerat, beroende på att vår historia gått
oss i blodet, och en iakttagare skall finna
att den protestantiska trosfriheten och den
germanska folkfriheten går hand i hand.
Efter att ha nått fram till upplysnings¬

tiden, vilken en tysk teolog karaktäri¬
serat som förverkligandet av protestantis¬
mens idé, var talarinnan inne på den mo¬
derna kvinnorörelsen. Det är en utpräglad
skillnad på den äldre kvinnorörelsen oeh
den vari vi nu befinna oss, och detta gäl¬
ler inte bara ledarna, utan även den åskåd¬
ning, som behärskar rörelsen. Den äldre
kvinnorörelsen var en avläggare av libe¬
ralismen, man kämpade för arbete och den
bildning som därtill erfordrades, och där¬
för samlade sig det huvudsakliga intresset
kring platsanskaffnihgsmöjligheter. I vår
tid har liberalismen blivit avlöst av arbe¬

tarrörelsen, oeh även den nya kvinnorörel¬
sen har format sig efter tidens krav. Rö¬
relsen har blivit internationell. Dess poli¬
tiska oeh sociala sida innebär icke bara
ett krav på rättvisa utan även skyldigheter
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gentemot staten, vilket bevisar att
tanken genomsyrat även den moderna Itu-
norörelsen. Detta andra skede liar emeU#
tid icke samma utsikt som det första
bli populärt bland män, och ännu
sådana synpunkter, som anse det f
med kvinnligheten att deltaga i detki
nala livet, men okvinnligt att deltaga i po
litiken, oeh man saknar hos männen to (åradt
solidaritet gentemot kvinnorna som de via ^
sitt eget kön.
Rågången mellan statsliv och hemliv är

för längesedan överskriden, och när »t-
nen tala om att det senare hör skvddasf
det förra, så innebär det ett hån
Rösträtten kommer snart att tillfalla»

norna, och enligt d:r Wahlströms
kommer kvinnornas deltagande i det
tiska livet att innebära något nytt,
det finns en grundolikhet i uppfattningen ^
mellan män och kvinnor, som
öva sitt inflytande på statslivet,
icke tänka sig hemmets uppfostrargaÄ
utan både man och kvinna, och d:r Wi
ström avslutade sitt intressanta och
väckande föredrag med den förhoppningen, ^
att kvinnans politiska gärning skulle bli
sammanfattning av statstanken och P®®
lighetstanken
Efter föredraget vidtog en mus!

ning med sång av fröken Sigrid Brnnjk
som på ett utmärkt sätt föredrog
av Sjögren, Grieg oeh Palmgren.
Andrea Gullberg, som känsligt ock
behandlade sin violin, spelade di
par kompositioner av Godard och
Som ackompanjatris tjänstgjorde
Fischer-Lindskog. ,:;j ;5
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Birgittadagen utkomna föredrag, i
vänta, som på ett utomordentligt
rikt sätt klargör den närvarande
nen, framlades oeh antogs följan f
tion: ...

Svenska kvinnor, samlade till nw
gittadagen 1917 i Stockholm,ut»«.
pa harm över Första kammare .
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ROSTRÄTT FOR
KVINNOR

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.

Il arg. STOCKHOLM, 1 NOVEMBER 1917. N:r 21.
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|jen nya regeringen och
vår fråga.

Ifmrr gick det icke att få en rege-

sammansatt, att samtliga riks¬
partiers ställning till författnings-

irna på förhand klargjorts, så att
eller de kungliga propositioner i

som kunde väntas, voro till-
#Érade bifall från alla partier. Det

känts lugnt och skönt om det
jaiat bli så, men ingenting är ju

i dessa tider, så det vore väl orim-
itt begära detta särskilda privile-

IMör kvinnorösträtten.
i rena vänsterregering, som nu
ts, har emellertid i sitt offentlig-
a programuttalande lovat, att vår

|-a skall för riksdagen framläggas
som möjligL

synes på annat ställe i dagens
har V. U. till statsministern,

, inlämnat en skrivelse med
lan, att även om frågan angående
kommunala rösträtten icke hinner
^tidigt utredd, att den kan komma
redan nästa riksdag, proposition
Politisk rösträtt och valbarhet för
|i:ies kvinnor på samma villkor som

dock måtte framlämnas under
ich helst så tidigt som möjligt un-
hksdagssessionen.
ilr]e dag, som rösträttsrörelsen kan

itt till a från det rena agitations- och pro-
W^aarbetet, kan komma till mycket

jo användning såväl för politiskt
tvångsarbete bland kvinnorna
även för allt det andra samhälle-
arbete, som just denna tid kräver
av sina döttrar och sina söner.
: så oändligt mycket nu, som sär-
r'lver kvinnornas medverkan; i
aammer redogöres för de krav,

"Ätn 'agsta^ningen angående barn
a'tenskap ställa till de blivande
uardsmännen, samt för de nya

iji6|0rier Som 0111 kort tid vänta nyk-^äninderna; livsmedelsbristen
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^■.Riksorganisationen ta också enkvinnlig arbetskraft i anspråk;•b^I'acka inte till för allt detta och■^om för vidare intensiv agitationåisträttsfrågan, vilken dock nu^ öch blötts, så att ingen behövert 1 tvivel, vare sig om dess innebördf«* följder för samhället A. W.

Det har skett att i England, där kvinnorna kämpat som
hårdast och där de haft sina mest oförsonliga motståndare,
underhuset i andra läsningen principiellt antagit förslaget
om den kvinnliga rösträtten. Det har ytterligare skett, att
i vårt eget samhälle det kvinnliga arbetet har trätt fram
på områden, där vi icke varit vana att se detsamma förut;
att vi under denna kristid och under denna prövning fått
bevittna, hurusom de kvinnliga medborgarna måst deltaga
likaväl som männen för att uppbära alla de samhällsplikter
som ligga över oss. Den allmänna meningen har börjat
genomträngas av en känsla av, att hela det gamla talet
om kvinnans uppgift såsom begränsad uteslutande till hem¬
met, ingenting annat är än en fras.

NILS EDEN.
(Uttalande i rösträttsdebatten juni 1917.)

r

Samhällets styvbarn.
De nya lagarna om barn utom äktenskapet träda i kraft den 1 januari 1918.
Detta innebär ett rätt betydande

framsteg. Dock icke allt vad de fram¬
ställningar från kvinnohåll syftat till,
vilka gjorts dels av centralstyrelsen
för Landsföreningen för kvinnans poli¬
tiska rösträtt, dels av Soc. dem. kvin¬
nornas centralstyrelse.
De nya lagarna innebära med all sä¬

kerhet ett tryggande i rätt stor ut¬
sträckning av möjligheterna dels att få
överenskommelse träffad angående bi¬
drags erläggande för barn utom äkten¬
skap, dels angående utfående i prak¬
tiken av sådant bidrag. Införandet av
barnavårdsinansinstitutionen, som i
första hand har till uppgift att få av¬
tal till stånd och att genom densamma
eller'genom ombud föra talan för bar¬
net rörande faderskap, kommer i fler-
faldiga fall mot förut att kunna för
barnets underhåll och vård skapa fas¬
tare former. Lagen om införsel i av¬

löning,, pepsion eller livränta, vilken
innebär att det avtalade eller ådömda
underhållsbidraget kan uttagas ur av¬
löningen, måste naturligtvis utöka möj¬
ligheterna emot tillförene att bidragen
verkligen komma att inllyta. Men för
alla de fall där så likväl icke kommer
att ske, såsom vid sjukdom, arbetslös¬
het, oupphörliga förflyttningar från en
ort till en annan, obestämda anställnin¬
gar, förefinnes fortfarande den ekono¬
miska otryggheten. Den genom kvin¬
norna liksom i riksdagsmotioner före¬
slagna förskotteringen av underhållet,
vilket är lag i Danmark, blev nämligen
icke infört i sammanhang med föreva¬
rande lag. Frågan blev dock genom
riksdagsskrivelse anbefalld till utred¬
ning för att då omfatta även barn till
ensamstående mödrar, födda inom äk¬
tenskapet.

För barnets ekonomiska ställning är
det ett viktigt steg framåt att lagen
stadgar att barnets underhåll och upp¬
fostran skola avpassas efter föräldrar¬
nas villkor, och icke som hittills att
skyldighet förefinnes att giva barnet
endast "nödtorftigt uppehälle".
Ett annat framsteg i de nya lagarna

är att även modern till barn utom äk¬
tenskap har rätt till underhåll, i det att
lagen nu ålägger fadern skyldighet att
bidraga till moderns uppehälle sex vec¬
kor före och sex veckor efter nedkom-
sten, vilken tid under särskilda om¬

ständigheter kan utsträckas till fyra
månader före och nio månader efter
nedkomsten.
Moderns ställning gent emot fadern

har även stärkts genom lagändring vad
angår rättegångsförfarandet. Mannen
är nämligen fråntagen det oriktiga pri¬
vilegiet att få "svära sig fri". Enligt
nya bestämmelserna äge rätten före¬
lägga den att avlägga ed, "åt vilken
med hänsyn till samtliga omständig¬
heter i målet eden finnes kunna med
största trygghet anförtros".
Det av en rätt utbredd folkmening

stödda kravet på arvsrätt för barn
utom äktenskap även efter fader och
fädernefränder, vilket krav även stöd¬
des av motioner i riksdagen och av
ovan nämnda kvinnoorganisationer,
blev ju icke lag. Men ipfördes dock i
den nya lagen att trolovningsbarn är¬
ver även fadern. Trolovningsbarn har
även rätt att få faderns namn. Andra
utom äktenskapet födda barn skola
däremot i regel hava moderns namn.
Förutom det här i korthet meddela¬

de huvudinnehållet i de nya bestäm¬
melserna för lag om barn utom äkten¬
skap, inför lagen

Regeringens ställning till
kvinnorösträtten.

Uppvaktning för stats- och justitie¬
ministrarna.

Enligt beslut av V. U. uppvaktades
statsminister Edén och justitieminister
Löfgren den 25 oktober med en skri¬
velse, däri vördsamt anhölls, att kungl.
proposition om politisk rösträtt och
valbarhet åt Sveriges kvinnor på sam¬
ma villkor som för män måtte till 1918
års riksdag avlämnas så snart som
möjligt efter dess sammanträdande.
Skrivelsen framlämnades av v. ord¬

föranden d:r Karolina Widerström och
fru Anna Wicksell. Statsministern för¬
klarade därvid, att det vore regerin¬
gens avsikt att framföra den kvinnli¬
ga rösträtten särskilt, och att detta
skulle ske så snart som möjligt; frå¬
gan föreligger, ansåg statsministern, i
fullt utrett skick.

Barnavårdsmansinstitutionen.
Denna avser att för de barn, vilka i

de flesta fall äro helt och hållet ställda
utan skydd eller också endast hava
en ensamställd mor till skydd, lämna
ett verksamt stöd. I Norge har det län¬
ge varit den s. k. bidragsfogden, som
skulle hjälpa moder och barn att er¬

hålla det underhållsbidrag lagen berät¬
tigar till. I Sverige blir det barna¬
vårdsmannen', till vilken kan utses så¬
väl man som kvinna.
Detta innebär, kan man säga, en full¬

komlig omgestaltning av nu rådande
förhållanden. Från att mödrar förut
icke hade rätt till annat bistånd i sin
svåra belägenhet för att skaffa sig och
barnet underhåll annat än vad en mer

eller mindre vaken fattigvård eller en¬
skild välgörenhet ville giva dem; från
att föräldrarna hade rättighet att efter
eget godtycke ingå en överenskommel¬
se angående barnets underhåll eller ej,
så gives nu fr. o. m. nästa år makt och
myndighet för tredje person att in¬
skrida. Detta skall naturligtvis hälsas
välkommet i en mängd fall, ty råd och
dåd hava de mödrar, som behöva sådan
hjälp, hitintills alltför ofta förgäves
suckat efter. Men för dem, och de äro
icke så få, som vilja reda upp saken
ensamma — somliga av den orsaken att
de vilja kommfe. undan ansvar och för¬
pliktelser, andra åter emedan de önska
och verkligen också kunna sköta sitt
barn ensamma eller själva kunna kom¬
ma överens med mannen angående un¬
derhållet — skall nog barnavårdsman¬
nen kännas såsom ett ovälkommet in¬
trång.
Under sådana omständigheter är det

lätt att förstå hur viktigt det är att
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barnavårdsmannaskapet blir utövat
med omdömesgillhet. Av alla, åt vilka
det kommer att anförtros, kommer sä¬
kert att fordras en viss erfarenhet i so¬
ciala förhållanden av det slag, som ju
rätt många män och kvinnor förskaf¬
fat sig genom arbete i det kommunala
livet, antingen genom förtroendeupp¬
drag, tjänstemannaskap eller enskild
verksamhet. Vad som emellertid fram¬
förallt måste komma att fordras, det
är en viss grad av människokännedom,
förenat med såväl hjärta som vilje¬
kraft.
Det behöves rådighet att, såsom la¬

gen stadgar, "ofördröjligen vidtaga åt¬
gärder för fastställande av barnets
börd samt tillförsäkrande av underhåll
åt barnet, biträda med indrivande och
tillhandahållande av underhållsbidrag
samt, när skäl därtill är, göra anmälan
om förordnande av förmyndare för
barnet". Men dessutom behöves det
människokännedom för att kunna er¬
nå mesta möjliga resultat av de under¬
handlingar, som skola föras med re¬
spektive föräldrar, samt hjärta och
finkänslighet för att kunna göra detta,
så att förhållandet emellan modern och
fadern icke göres sämre genom alltför
skarpt drivna underhandlingar. Det blir
många gånger icke lätt att avgöra när
barnets och moderns rätt fordra ett re¬
solut ingripande gent emot fadern för
att väcka hans ansvarskänsla eller när
den yttersta försiktighet är av nöden
för att icke bryta de band som kunna
finnas eller förminska möjligheterna
till förhållandets legalisering genom
äktenskap. Det är därför också troligt
att de närmare föreskrifter för barna¬
vård sman, som skola méddelas av ko¬
nungen, komma att upptaga att vid
fullgörande av sitt uppdrag bör barna¬
vårdsman framgå med allvar och nit
och på samma gång visa takt och fin¬
känsla. Att detta skulle intagas i in¬
struktionen framhölls också i kvinnor¬
nas uttalanden.
Finkänsligheten, vilken en barna¬

vårdsman bör känna som sin uppgift
att utöva, bör också iakttagas i förhål¬
lande till barnet. Det är ju givet ange¬
läget att för barnet icke framhålles för¬
äldrarnas särställning. Då lagen kom¬
mit till just för att så mycket som möj¬
ligt upphäva orättvisorna mot barn ut¬
om äktenskap, så är det ju klart att när
barnavårdsman skall besöka barnet för
att se under vilka förhållanden det le¬
ver, antingen det är hos modern, fa¬
dern, båda föräldrarna tillsammans,
hos släktingar, andra fosterföräldrar
eller på anstalt, så bör barnet icke mär¬
ka att det intager en särställning.
På grund därav att i sammanhang

med ifrågavarande lags införande ogift
moders rätt att vara okänd borttages
ur lagen, så bör barnavårdsman låta
sig angeläget vara att skydda modern
för att hennes moderskap skall bliva
känt när sådant ur samhällelig syn-
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punkt skulle skada henne. Vissa svå¬
righeter i detta avseende komma säker¬
ligen att uppstå därav, att förordnan¬
det av barnavårdsman skall ske av bar¬
navårdsnämnden i den församling, där
kvinnan är kyrkobokförd, även om hon
vid barnets födelse vistas å annan ort
Vidare är att påpeka det särskilt i

storstäderna rätt vanliga förhållandet
att föräldrarna leva tillsammans i icke
vigselfäst äktenskap, i vilka fall barna-
vårdsman även skall utses. För sådana
fall och därmed liknande kommer det
säkert att inträffa att barnavårdsman¬
skapet utan våda kan upphöra. Barna¬
vårdsmannen bör då anmäla detta till
barnavårdsnämnden och föreslå sitt
entledigande, till vilket lagen ger rät¬
tighet.
På grund av den nya lagens vikt och

barnavårdsmanskapets betydelse bör
nu särskilt kvinnorna bevaka, var och
en i sin ort, att barnavårdsnämnder¬
na, som hava att mottaga anmälan
om födelser samt om väntad nedkomst
och att utse barnavårdsmän, verkligen
genast sätta lagen i funktion. Vidare
att lämpliga barnavårdsmän utses och
att kvinnorna därvid visserligen icke
med nödvändighet skola arbeta uteslu¬
tande för kvinnoval, men icke heller
glömma bort att det finnes många kvin¬
nor, som just hava de egenskaper som
ovan framhållits.
Alltför stor räddhåga får icke göra

sig gällande vid att åtaga sig barna¬
vårdsmans uppdrag, då lagbestämmel¬
serna icke kunna sägas vara svåra att
sätta sig in i. De nya lagarna med in¬
ledande översikt finnas redan utgivna
i bokhandeln av Gustav A. Aldén. Vi¬
dare kommer inom kort en kungl. kun¬
görelse angående "barnavårdsmans
verksamhet och tillsyn därå" att ut¬
komma, innehållande dels en instruk¬
tion, dels blanketter för anteckningars
förande. I denna kungörelse kommer
även att ingå att det åligger barna¬
vårdsman att, om in- och utbetalningar
av underhållsbidrag sker genom ho¬
nom, däröver föra konto. Av fattig¬
vårdsförbundet kommer även en hand¬
bok att utgivas. Det är att märka att
lagen tillåter även att barnavårdsmän
kunna anställas av kommunerna med
ersättning, vilket ju för större samhäl¬
len kommer att bliva en nödvändighet.
Endast där fallen äro fåtaliga, kan man
tänka sig barnavårdsmanskapet som
ett oavlönat förtroendeuppdrag.
Vilka olika meningar som än göra

sig gällande vid den nya lagens till¬
komst, och vilka besvikelser än kännes
på många håll över att den nya lagen
icke företedde större framsteg än den
gör, så kan man dock vara övertygad
om att alla, som skola få med lagens
tillämpning att göra, vilja göra allt för
att bidraga till att den blir till största
möjliga gagn. Dels därigenom att bar¬
nets rätt och vård tillgodoses. Dels bör
lagen kunna verka därhän att en större
ansvarskänsla från föräldrarnas sida
mot barnet kommer att uppstå, och att
faderskapet icke så ofta som tillförene
kommer att förnekas.

Mrs Pankhurst på besök
i Kristiania.

I senaste numret av Nylaande berättar
Kaja Geelmuyden om mrs Pankhursts be¬
sök i Kristiania på hemväg från Petro¬
grad. Några ledande norska kvinnor, som
ansågo att mrs Pankhurst genom sin orga¬
nisatoriska skicklighet och sin begåvning
skulle ha åtskilligt att lära de kvinnor,
vilka i Norge allför ofta slå sig till ro
med sina nyförvärvade rättigheter, lycka¬
des utverka att mrs Pankhurst talade i
universitetets gamla festsal för ett audi¬
torium, som fyllde salen från golv till tak.
Det låg feststämning i luften, rosor pryd¬

de talarstolen och det var förväntansfulla
ansikten, som mötte mrs Pankhurst, då hon
vid den unga miss Kenneys, en syster till
den vid hungerstrejkerna så omtalade An¬
nie Kenney, sida inträdde i salen.
Lugnt och enkelt berättade mrs Pank¬

hurst om de engelska kvinnorna, som un¬
der sin långa kamp för medborgarrätt en¬
dast avvisades med hån och förakt, och hur
slutligen hon och hennes äldsta dotter Chri¬
stabel bildade den förening, som tillgrep det
medel män bruka använda, när de vilja
uppnå något: våld. Men det var dock nå¬
got som skilde dessa kvinnor från män¬
nen, ty kvinnorna skadade aldrig ett män¬
niskoliv, men de gjorde annan materiell
ödeläggelse, och det fann man häpnads¬
väckande, ty man var icke van vid att kvin¬
nor ödelade något. Både regering och all¬
mänhet höllos i spänning, och rörelsen kun¬
de inte mera tigas ihjäl. Det var inte bara
med anledning av krossade fönsterrutor
kvinnorna fängslades, utan lika ofta kas¬
tades de i fängelse för att de hållit de¬
monstrationstal på gatan eller hejdat mi¬
nistrarna med en interpellation. Genom
lidanden och förföljelser växte sig dock
rörelsen stark, och kvinnorna lärde sig rå¬
dighet och självständighet.
Men då kriget bröt ut upphörde med ens

all kamp för personlig frihet och kvinnor¬
na ställde sig i fäderneslandets tjänst. Ge¬
nom pressens meddelanden under de tre
år som sedan gått, är det för alla bekant
att regeringen med tacksamhet mottagit
mrs Pankhursts och hennes väldiscipline-
rade kvinnors hjälp. "Vi slöto vapenstille¬
stånd", sade mrs Pankhurst, "och det har
vi hållit. Politikerna och arbetarna slöto
också fred, men den ha de inte under årens
lopp förmått upprätthålla. Politikerna ha
tröttnat, och arbetarna strejkade. Endast
kvinnorna ha obrottsligt hållit sitt löfte."
Efter att ha givit en resumé över alla de

arbetsområden, där kvinnorna haft en sam-

hällsgärning att fylla, gav mrs Pankhurst
de norska kvinnorna följande råd, som även
bör behjärtas av Sveriges kvinnor: "Minns
att ni måste stå samman och högljutt krä¬
va er rätt, om ni till de svagares hjälp vill
vinna något inflytande på samhällets led-

Vidare bör bandet med mödrarna
kunna göras fastare i många fler fall
än under nu rådande förhållanden, och
även fäderna oftare än förut komma
att erkänna barnet också med hjärtat

Anna Lindhagen.
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Gift kvinna i ordinarie statstjäni
I Svensk författningssamling u l(]

kommit två kungörelser angående vi»
ändringar i gällande instruktion ?
post- och telegrafverken, vilka sn
ellt ha avseende på gift kvinnas £
fogenhet att upprätthålla ordinJ;
statstjänst
Ändringaraa, som äro likalyda,

bestamma att gift kvinna kan beford
ras till ordinarie endast efter på {ram!
ställning i varje särskilt fall läffiDa!
medgivande av regeringen. Då kvin
lig innehavare av ordinarie befattnii.
ingår äktenskap, är hon icke '
att avgå från sin befattning,
icke vederbörande styrelse finner
nödvändigt med hänsyn till

Där
Miss Je

lar Pa

gens behöriga upprätthållande. Om JLiei
kvinna emellertid vid äktenskaps ingå-
ende avgår från ordinarie 1 "
har hon rätt att kvarstå som extra be!
fattningsinnehavare.
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Nya landvinningar.
Efter föredrag av fru Gurli

man-Ericson har i Dalarna
Mora F. K. P. R. med en interimsty-
reise, bestående av fröken Hilda H
rikson, fröken Eva Berg, fru Isacs
och herr Språng. I Husby bildades
förening med fröken Ida Carlsons
ordförande, fru Eva Hurtig vice ord¬
förande, fröken Gertrud Engkvist sek¬
reterare, fröken Anna Carlson v
sekreterare och fru Hilma Holmbe
kassaförvaltare. I Fors bildades en

lial till Krylbo med fru Sjöblom som

representant.
D:r Elin Odencrants har bildat en ny

F. K. P. R. i Finnekumla med grevin¬
nan Sophie Sparre som ordfiirandi
och i Slöinge har, efter föredrag a
fröken Tilly Borg, bildats en förening
med fröken Elin Svensson som ordin- i
rande.
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Anna Lindhagen åter i
fullmäktige.

Sedan friherre Palmstierna
sig stadsfullmäktigskapet i
har fröken Anna Lindhagen inträtt
hans ställe, och de som lärt värdesät
fröken Lindhagens energiska ock entu¬
siastiska arbete, såväl för de små i
samhället, som för bevarandet av Stoc •
holms skönhetsvärden, hälsa benn^
återinträdande i sin forna befaituw
med glädje.

Kvinnlig motion i stadsfuä
mäktige.
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Vid stadsfullmäktiges * .

sammanträde den 8 oktober vac
Emilia Broomé motion onl ,nMl

munalt anslag på 15,000 kr,
av karbidlampor åt de mest
i Stockholm.

: var

'gynna

Fru Jenny Persson,
Hallsbergs F. K- P* -^:s sekreterare,
fyllde den 14 september 50 år oe^
då uppvaktad av

_ föremnge . ^
vars ordförande till jubilar ^or.
nade en minnesgåva samt

ning. Blanda icke edra stämmor
ras stämmor, ty då drun 'na arl)ete !i
Att hjälpa till med underor
vi kvinnor alltid lov till, nie gj.8ii o''
och bestämma hur ett ar tr8tt ®
föras, det få vi icke förrän ^ m cSj
lidariskt och kraftigt. 1 g0]B j#
att det finns saker i eami < ^
nen inte förstå, och de a
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Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

irgrite Kemiska Tvätt- & Fårgen A. B.
GÖTEBORG

Där kvinnorna gripa in.
... jeanette Rankin, den enda kvinnliga1S

nen av Förenta staternas kongress,
a era områden varit i tillfälle att

lar Pa uc

terimsty-
Ida Hen-
Isacstm

dades en

Ison som

m ord
vist sek-
son vice

Lhmentera sin duglighet. När hon höll
jungfrutal, hyllades hon med ovationer"

lougressmedlemmarna, oavsett vilket po¬
lskt parti de tillhörde, oeli helt nyligen
tjrhöii åvägabringat en betydande förbätt-
,g i de arbetande kvinnornas ställning.
Iietosen kvinnor, som voro anställda vid

Im -vekerier i Washington, arbetade där under
Ii Ljga villkor 12, 14 och 16 timmar i olika
lifUatt och dag, alla veckans sju dagar,
april månad, då Landsföreningen för kvin-
s politiska rösträtt blivit underrättad
dessa förhållanden, inlämnade den, ge¬

rn en kommitté för kvinnoskydd, en pro-
till det departement, som har reglerin-
av fabriksarbetet om hand. En under¬

ting verkställdes, som bekräftade miss-
lållandena, och fabriksföreståndaren ut-
ide förbättringar. Dessa drogo emeller-
Bt på tiden, och Landsföreningen fann
föranledd att inlämna en ny protest-

irivelse.
kvinnliga typograferna själva, som av

itan att förlora sina platser hållit sig
adan, framträdde nu offentligt och vände

miss Jeanette Kankin med bön om

les en fr
lom

at en ny
Igrevin

n o# '!

inträtt i
rdesätta
ch entu-

Genom en annan kongressledamot skaffa-
'sig miss Kankin tillträde till tryckerier-
i, som hon besökte inkognito, och dagen
irpå framlade hon i dagspressen resulta-

sina undersökningar. Hon tillfogade,
Störningen lag funnes för dessa kvinnors
1-1J ~s

skulle det inte dröja länge förrän
till stånd.

fort därefter tillsattes en undersöknings-
itté, och sedan man hört vittnesmålen
kvinnliga typografer, fann man des-

ifflfyilest, och redan dagen därpå utfär-
i» från myndigheterna order om att 8-
Marsarbetsdagen åter skulle träda i
-d, Sällan har en undersökning skridit
tastigt från ord till handling, men det är
sBankins taktik att inte släppa taget,
;®ed äkta amerikansk energi fullföljer
»Éna syftemål. De kvinnliga typogra-
aa hylla henne som sin välgörare, och

äro stolta över att i kongressen
representant, som inte bara säger ja

5 amen till männens heslut, utan själv
;ffiitiativ och driver sin vilja igenom.

Samhällsmoderlighet.
Några reflexioner med anledning av Frida Stéenhoffs tvenne sista broschyrer:

Äktenskap och demokrati och Kärleken som kulturproblem.

Av Anna Lenah Elgström.
Det är som växte ny anda likt blom¬

mor — omärkligt arbetar den sig fram
nr nya förhållanden, frampressad av
omständigheternas tryck — till slut en
vacker dag är mänskligbeten, utan att
den egentligen vet hur det gått till,
medveten om detta nya innehåll — det
i går otänkbara är i dag faktum —
världen har inregistrerat en ny erfa¬
renhet, en ny tanke, ett nytt släkte.
Så har också denna vår tid med sin

allmänna nöd, sin fruktansvärda osä¬
kerhet, alla sina brinnande problem,
glödgat fram en ny mänsklig typ —

den sociala människan, individen, vil¬
ken aldrig är ensam i världen utan
ständigt, som sorg, oro eller lycka kän¬
ner kring sig hela mänskligheten, dess
bekymmer och gåtor, som en trängan¬
de uppgift hon har att lösa med sitt
liv.
D. v. s. ny är kanske icke denna typ

(vilken sedan urminnes tider represen¬
terat några av mänsklighetens bästa
egenskaper, kärleken, offermodet, kraf¬
ten att bära andras bördor) så mycket,
som icke fastmer transponerad till
större allmänhet, så att medan den för¬
ut endast fanns bland helgon och snil¬
len, kan man nn träffa på den även
bland vardagsmänniskorna (fast kan¬
ske de bara behöva ett tillfälle för att
bli helgon och hjältar de med, är ofta
min tanke, när jag möter något sär¬
skilt praktfullt exemplar av sorten med
dess trygga lugn vidgat och förädlat
genom sund, reell medkänsla).
Inte för att den närmaste anlednin¬

gen till dessa rader: Frida Stéenhoff
kan karaktäriseras som en vardags¬
människa — det skulle i så fall bara
vara på grund av sitt sansade, förnuf¬
tiga huvud, sitt klara, lugna mod. Ty
hon är säkert en av de modigaste män¬
niskorna i Sverige, denna tina medel¬
ålders dam, denna lugna, respektabla
fru och familjemoder, överallt fordom
och på sina håll kanske ännu smädad
som en folkförförerska, en inkarnation
av diabolisk osedlighet. Hon har tålt
det, hon har tålt ungefär allt och fun¬
nit kraft att förlåta det genom styr¬
kan av sin kärlek till människorna,
sin känsla av ansvarighet för deras
lycka — en fullödig representant, som
hon är, för den nya människotypen,
sådan den uppenbarar sig bland kvin¬

norna — samhällsmodern, i sina egna
barn älskande alla barn, trots sin egen
lyckliga ställning sörjande med syst¬
rarnas olyckor.
Hur ny verkar icke en sådan typ

bland kvinnorna, därför att den där
står i största motsats mot traditioner,
som åt dem, såsom varande ägda, ofria
varelser, en mans oansvariga tillhö¬
righet, lärt likgiltighet för allt annat
än denne man och den krets han satt
sin kvinna att leva för — den oansva¬

riga, individualistiska familjen.
För den som ser historiskt — och

därför, trots alla senare förskönande
tilldiktningar, är medveten om äkten¬
skapets innersta väsen som en institu¬
tion för mannens äganderätt till hust¬
ru, barn och bohag, säkerställandet för
honom av en, från allt sammanhang
med yttervärlden lösryckt, plats, där
han kan hämta den vederkvickelse från
striden därute, hustrun bör leva för att
skänka honom — är detta kvinnans
uppvaknande till yttervärlden, hennes
blick över sitt eget lilla område ut till
helheten, hörj an till en av de mest ge¬
nomgripande förändringar mänsklig¬
heten någonsin undergått.
Den lovar en äktenskapets civilise-

ring, en hortrensning från det av de
kvarlevor från dess grottperiodsupp-
komst, som skydd för kvinnor och
barn, i den gamla världen, där alla
stredo mot alla, vilka ännu vidlåda det.
Den är en profetia om äktenskapets och
familjens socialisering i den nya värld
av inbördes samhällssolidaritet och
ansvar, vars oundviklighet — om
mänskligheten alls skall fortleva —

världskrigets följder vid det här laget
bör ha- inskärpt även hos de dövaste.
Man styrkes i denna tro genom var¬

jehanda tecken och under.
Litet var av demokratiens föraktade

profeter ha fått rätt i sina spå- och
straffdomar. Frida Stéenhoff t. ex.
denna så förkättrade förkämpe för
sexualreformer, liar fått uppleva att se
sin och sina meningsfränders fordrin¬
gar på moderskydd understödda av de
härskande, reaktionära klasser, som
fordom varit deras värsta motstån¬
dare.
En kejsare har talat till dessa refor¬

mers förmån — det skulle snart inte
förundra mig om Hindenburg en vac-
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ker dag entusiastiskt rescenserade t.
ex. en av de Stéenhoffska broschyrer,
som inte ens svenska kvinnotidningar
vågat befatta sig med!
I Tyskland har Föreningen för mo¬

derskydd och sexualreform fått en näs¬
tan genant favoriserad, officiell ställ¬
ning, och i dess arbete för moderskydd
deltaga nu generaler och regeringspre¬
sidenten, ömt vårdande sig om — inte
ens alltid legitima mödrar och barn.
Nej, ty kriget som gjort behovet av

nytt människomaterial trängande, har
gjort alla mödrar och barn legitima.
Det har — för närvarande åtminsto¬

ne — genomdrivit barnens socialisering
— ett av de mest glödande önskemålen
för dessa sexualreformatorer, icke
minst för Frida Stéenhoff, som stän¬
digt återkommer till det i sina skrifter.
Nog för att denna socialisering var

på god väg redan förut — i och med
att samhället begränsat den forna ab¬
soluta fadersmyndigheten över barnen
i de fall, där den missbrukats, är mati-
nens oansvariga herravälde över famil¬
jen i princip förnekat, den nya synen
på familjen, som ansvarig inför sam¬
hället, ett led i dess kedja av ömsesidigt
beroende och hjälpande, deklarerad.
Fast naturligtvis är man ännu icke

på det klara ined konsekvenserna eller
har förbundit sig att följa dem. Hit¬
tills åtminstone har samhället alldeles
överhoppat kvinnorna. De stå i själva
verket i en underligare ställning än
någonsin — i de krigförande länderna
kallade ut ur hemmen för att fullgöra
männens lämnade arbete — med alla
sina gamla skyldigheter, som mannens
och familjens endast inför dem ansva¬

riga tillhörighet — men därtill helt
plötsligt med alla en statsborgares
skyldigheter.
Utan några av hans rättigheter för¬

stås.
Samhället har behövt kvinnorna, in¬

nan det så att säga hunnit göra i ord-

full-

ictholn

tt tom-

Höstdagar i Dalarna.
var i strålande solsken jag lämnade
'olfli tisdagen den 16 oktober för att

min åtta dagars tnrné genom Da-
med Ludvika som första desti-

-üonsort, och att detta solsken fortfor att
,,genom gråvädret, därför har jag män-

godhet och vänlighet att tacka. Ty111 den mest kårdarbetade jordmån, där
CaPPast vågar hoppas att rösträtts-

tj1 S*a rcd' träffar man på för¬
öda6 V"lnor' viläga att omhänderta denSroaden, sådana kvinnor, som under
i§a • ,rldrar ^®r att idealens livs-
äårdio-+ 6 sloc^nak Det vill mycket och
jjj[est ail3ete till i Dalarna, det tror jag
:'fen- a' S0ra r,tått i spetsen för rösträtts-

CTrna' fått erfara' ty de ha fått föra
Mån'] ]U^e ,^ara m°t okunnighet och
'Me v' U'an äVen m°tTikgiltigheten5 som
Utsattai'^ S^arst k°s dem, som borde äga
MomUmgarna &tt förstå vad arbetet för
•tjn Las medborgarrätt gäller.
iits san^ ^ika' -är föredraget icke lyc-

^er än trettio personer, gick
Nan ligp. S;!alva hjärtat av Dalarna, där

ii.jijs T' de tät5?r °mferans.ad av de blåa bergen
I»# ;;amolnma^°garna' senare sveptes i

mot i r' .men björkarnas gula höst-
i of" 6 dfNande, blåsvarta molnen,
ila / shönhetssyn. I Mora,e ngna kyrkbyn med sina his¬

eterare,
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toriska minnen, betraktas inte rösträtten
med alltför stor förståelse, men en före¬
ning kom i alla fall till stånd med 21 med¬
lemmar. Sörjde man över att inte åhörar-
antalet var flerdubbelt, så fick man trösta
sig med att regnet och de genomusla vä¬
garna även hade sitt ord med i laget, oc*h
de kvällar jag i becksvarta mörkret, vid en
trofast ledsagerskas arm, trevade mig fram
till samlingslokalerna i gyttja och dy, un¬

drade jag inte på om de, som hade halv¬
milen eller mer att> gå, stundom uteblevo.
I Orsa finns en livskraftig och vaken

rösträttsförening, och där bar fröken Ran-
ke med outtröttlig energi fört fram röst¬
rättens idéer, så att föreningen räknar ett
femtiotal medlemmar. Till saknad för sam¬

hället har fröken Ranke nu slagit ned sina
bopålar i Stockholm, men det arbete hon
upptagit, kommer med all säkerhet att full¬
följas av den övriga styrelsen. I kassaför¬
valtarens, fru Greta Anderssons, hem blev
jag på det välvilligaste mottagen, och före¬
draget samlade en ganska talrik publik.
Nästa morgon var det att taga farväl av de
höga bergen, och vid middagstiden hade
jag nått Leksand, Siljans mest leende
bygd, som nu tyvärr visade en mycket
gråtmild uppsyn och svepte sina höjder i
ett ogenomträngligt regndis. Fröken Lin¬
der, representanten för Leksandsfilialen, be¬
vistade en samhällskurs i Ludvika, men jag
blev med stor gästfrihet mottagen i fru och
fröken Troilius vackra dalahem. Fröken

Troilius var Leksandsföreningens första
ordförande, men på grund av sjukdom må¬
ste hon avstå frän uppdraget. Det var hen¬
nes alltjämt lika brinnande rösträttsin¬
tresse, som gjorde att föredragshållaren
blev så varmt välkomnad, och under en

pratstund vid brasan talade vi om rösträtts¬
möjligheterna på orten och den politiska
situationen, som kanske inom kort skall
leda till målet. Leksand skulle säkert växa
ut till en självständig förening, om det inte
vore så att arbetet har kommit att falla på
endast e n kvinnas skuldror. Föredraget i
den ståtliga Sveasalen var talrikt besökt
och på läktaren en lång rad av unga kullor
i blommiga hättor.
Nästa plats på programmet var Hedemo¬

ra, där fru Fredrika Collin för våra runor

med den äran. Att motstå hennes överty¬
gande och älskvärda personlighet förefal¬
ler nästan omöjligt, men ändå klagar hon
över att intresset för rösträtten i Hedemora
inte är på långt när så stort som det borde
vara. Fru Collin hade ordnat med att loka¬
len, där föredraget skulle hållas, var smak¬
fullt dekorerad med blommor och flaggor,
och åhörarantalet uppgick till ett hundra¬
tal.

Väl ombonad i kappor och filtar begav
jag mig påföljande dag i gästgivarskjuts
den 1 Va mil långa vägen till Näs kungs¬
gård, första raststället på färden till Långs¬
hyttan. Näs kungsgård är en gammal för¬
tjusande, låg herrgårdsbyggnad från 1700-

talet med fyra flygelbyggnader och en allé
av lönnar, som leder upp till corps de logiet.
Här välkomnades jag av herr och fru Ols¬
son, som med gammal svensk gästfrihet
togo, emot resenären och ställde sitt ekipage
till rösträttens vidare befordran. Fru Ols"-
son följde själv med till Långshyttan, och
färden gick raskt på vägar, som det sägs att
själve Bröt-Anund varit med om att röja.
I Långshyttan kom en förening på 19 med¬
lemmar till stånd, men då det var antag¬
ligt att medlemmar skulle ingå även från
Smedby, om där inte bildades förening, fick
denna lokalavdelning namn efter socknen
och döptes till Husby F. K. P. K. Fröken
Ida Carlsons raska och duktiga personlig¬
het är en borgen för att ordförandeskapet
och föreningens välfärd kommer att vila
i mycket goda händer.
I Smedby undfägnades de något frusna

resenärerna av fru Mina Engström med
kaffe, och efter en stunds samspråk sam¬
lades vi i kommunalsalen, där föredraget
åhördes av ett hundratal personer. Det var
första gången det talades rösträtt i Smedby,
men om intresset var stort, så var blyghe¬
ten ändå större. Ingen vågade teckna sitt
namn till en självständig förening, men det
är att hoppas, att Husby F. K. P. R. små¬
ningom tar de räddhågade i sitt hägn.
Kom så måndagen med Fors som änd¬

punkt på programmet. Här möttes jag av
fru Falkman jämte två andra medlemmar
av Krylbo F. K. P. R:s styrelse, som varit
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ning deras platser. Det är en värld i
förvirring vi se ut i — en värld som
håller på att göras om — men till vad
— av vilka? I vad mån skola kvinnor¬
na få och kunna vara med — vad nytt
skola de komma med som sin andel, den
gåva ingen annan kan ge?
För närvarande synas de därute ha

skjutit alla sådana frågor åt sidan för
stundens krav.
Men så kan det ju icke fortgå i all

evighet — icke längre än tills freden
är sluten och man bereder sig att åter¬
gå till "normala förhållanden".
Då kommer kvinnans viktiga stund.
Även om vi betrakta som givet att

mänskligheten lärt sig att det stats¬
ideal, som begagnat massornas plikt¬
trogna underkastelse under helheten
till medel för blott sin egen — sina
härskande klassers makt och ära, måste
ersättas med ett förnuftigare, mänsk¬
ligare system, där alla äga lika rätt
till offrets lön, lika rätt till kontroll
över dess ändamål — så kan man kan¬
ske ändå tänka sig att detta statssystem
fortfarande överhoppar kvinnorna, att
männen kanske komma att söka för¬
ena sin nya ansvarighet utåt, gentemot
samhället med sin gamla oansvarighet
inåt, mot hustrun, som bör leva för
honom, som han för staten — så där
trappstegsvis — jag har hört det ut¬
lagt.
Skola då kvinnorna svara — som de

måste, om vi skola ha vunnit något av
alla våra fruktansvärda offer. Nej, nej,
vi kunna icke längre nöja oss med
männens gamla försäkringar att ute i
världen går allt väl, vår hjälp förutan.
Vi ha nu själva sett hur det gått! Vi

ha icke längre samvete att leva blott
för vår egen lilla krets. Vi ha insett
att vi, som äro mödrar och ansvariga
för barnen, därmed äro ansvariga för
hur alla deras villkor gestalta sig d. v.
s. för hela samhällets konstruktion. Vi
veta nu att vi behövas, även sedan
männen kommit tillbaka. Här äro vi
och här stanna vi —: för att arbeta
fram de reformer Ni infört för krigets
skull — till att verkligen gälla barnen
—icke som människomaterial längre —

nej, som människor.
Vi vilja, vi fordra vår rätt till an¬

svar, vi vilja att samhället skall få di¬

nog vänliga att resa upp och hälsa mig
välkommen. Vi tillbringade en angenäm
eftermiddag i fru Sjöbloms hem, och fru
Sjöblom blev senare representant för den,
filial, som kom till stånd i Fors. Det var på
fru Falkmans inrådan jordmånen i Fors
åter genomplöjdes. Hon har en oerhörd

energi, när det gäller rösträttens landvin¬
ningar, och hennes framgångsrika turné i
Härjedalen är det bästa beviset härför.
Föredraget i Fors samlade ett intresserat
åhörarantal, men då det blev frågan om
att inträda som medlemmar i en förening,
rusade hela publiken på dörren, och endast
några få trogna återstodo. En bland dessa
yttrade helt framsynt: "Jag tycker inte att
jag behöver rösträtt själv, men jag tänker
på, att det är så många andra som kan
behöva den, och för dem vill jag arbeta."
Då endast tio medlemmar antecknade sig,

ansåg jag det säkrast att endast bilda filial
i Fors, men isen är i alla fall bruten, och få
människor klart för sig att rösträtt inte är
ett så farligt begrepp som de tro, skall det
nog inte bli så svårt att värva proselyter,
och fru Erica Falkman kommer säkert att
se till att de sovande inte få slumra alltför
djupt.
När jag nu avslutar dessa rader, ser jag

i minnet alla de goda och vänliga ansikten
jag mött under min färd genom Dalarna
och som bortskymma missmodet över att
man inte kunnat uträtta mer. Men om Da¬
larnas jordmån är hårdarbetad, så eggar
den i alla fall till motstånd, ty man vet att
den hårda jorden stundom ger de bästa
skördarna, och Dalarnas folk har genom
tiderna aldrig avstått från sin förstfödslo-
rätt.

Gurli Hertzman-Ericson.

rekt rätt över oss och våra krafter, vårt
speciella bidrag till livsarbetet. Som
männen i tusentals år fordrat respekt
för sin manlighet, sin manliga livs¬
åskådning om maktens, styrkans och
den stolta enslighetens överhöghet, så
fordra vi nu respekt för vår kvinn¬
liga livssyn, som i medlidandet, kär¬
leken, offervilligheten och samarbe¬
tet ser livsfaktorer, utan vilka världen
går under och vars likvärdighet med
männens speciella dygder kriget och
dess verkningar bör ha inpräntat även
hos det andra könet.
Det beror på hur många "nya kvin¬

nor" de nya villkoren pressat fram,
om detta svar kan komma med till¬
räckligt betvingande kraft. Det beror
på i vad mån kvinnorna verkligen
ha ett specifikt kvinnligt evangelium,
ha speciella kvinnliga fordringar, som
de vilja ha tillfredsställda, — i vad mån
de äro fyllda av harm mot orättvisor¬
na, de fruktansvärda brotten mot kvin¬
nor och barn den nuvarande manstyr-
da världen negligerar — om deras när¬
varo sedan kommer att märkas tillräck¬
ligt för världens behov.
Vi som vänta på att få bevittna hur

våra medsystrar i de krigförande län¬
derna skola gå genom sitt prov — det
prov, som väl en gång kommer även
för oss — kunna icke hjälpa att vi un¬
der tiden se oss kring här hemma, för
att se om vi äro redo och vilka resurser

vi ha.
De äro icke alltför stora. Den sven¬

ska kvinnovärlden är i stort sett ännu
föga vaken fijr sina egna problem.
Kvinnor sådana som Frida Stéenhoff,
kämpar för sitt köns mest djupgående
frihet, den könsliga friheten, ha vi icke
vidare många av — icke heller kan man

säga att av våra förnämsta kvinnosaks¬
kvinnor så vidare många äro aktiva
pacifister.
Kvinnosak är för flertalet av socialt

intresserade kvinnor endast rösträtt.
Organet för vårt sociala patos F. K.
P. R. är i alla sådana speciella kvinno¬
saksproblem som sexualreformer, mo¬
der- och barnaskydd, pacifism o. dyl.,
ehuru icke fullständigt neutral, då den
ju vid olika tillfällen såsom i fråga
om barnalagarna, Nöbbelövsdådet o.
s. v. uttalat de kvinnliga synpunkter¬
na, dock i vanliga fall, ehuru naturligt¬
vis sympatiskt stämd för reformerna,
på samma gång platoniskt stämd i så
måtto, att den icke tagit upp arbetet
på deras förverkligande på det dagli¬
ga arbetsprogrammet. Den är ju ock¬
så politiskt ofärgad. Den för fram en¬
dast kravet på rösträtt, utan att binda
sig vid vad den, sedan vi väl fått den,
skall användas till — är alltså endast
expeditionsministär, helt och hållet
upptagen av den form vari vi skola
gjuta vårt eventuella innehåll, däremot
icke alls av detta senare. Detta har tak¬
tiska fördelar, emedan det under röst¬
rättens fanor kan samla de mest skilda
riktningar. Men det är icke utan att
det åtminstone i mina ögon också har
sina olägenheter. Det är bra om fron¬
ten är lång, men icke bra om den där¬
igenom blir tunn — försiktigheten kan
ha en sådan verkan, kan tunna ut hela
rörelsens kraft och patos, göra den ode¬
ciderad, kylig gentemot de allra mest
brinnande kvinnoproblemen. Det kan
ibland komma över mig en viss förund¬
ran. — Ha vi verkligen råd till det? Ha
vi kvinnor det verkligen allesammans
så bra, står det så väl till i världen på
alla kanter att vi kunna vara så lugna,
så ladylike, som om allt, så när som på
deai lilla detaljen rösträtt, vilken ännu
fattas, vore i sin ordning?
Kvinnor äro ju i verkligheten parior,

lidande under de fruktansvärdaste
könsorättvisor. Men man kan ibland få
en känsla av att vissa typiska röst¬
rättsdamer, lugna, förnuftiga, fina da¬
mer, i all hemlighet äro en smula schoc-
kerade över de rysliga ting, vilka kun¬
na hända andra kvinnor — som om de
blygdes litet att tillhöra detta dömda
kön — helst ville släta över tillvaron

av dess förnedring, låtsa som om det
regnade.
Så gripna av orättvisorna, så glödan¬

de av vrede över världens eländiga till¬
stånd, som suffragetterna, då de käm¬
pade sin kamp, är det väl otänkbart att
vi lugna svenskor kunna bli.
Men litet mera klarhet i fråga om

vår speciella mission som kön, friare,
djärvare språk om vad det är vi vilja,
hur vi se livet, hur vi vilja ha det, bor¬
de vi nog söka åstadkomma.
Även de olika politiska åskådningar¬

na borde kunna enas i de för kvinnor¬
na viktigaste frågorna — de som icke
förmå det — ja, deras avgång är ingen
förlust!
Kvinnorörelsen är en fackrörelse, så

att säga, låt oss icke glömma det. Vi
ha blivit tvingade att specialisera oss
— vår revolt mot den ensidighet män¬
nen vilja ha kvar oss i, bör djärvt in¬
rikta sig på den och alla dess ömtåliga
problem — blek, förnäm allmänhet du¬
ger icke. Att vi få politisk medbestäm¬
manderätt ändrar icke vårt läge, om
vi icke äro medvetna om vad den i
främsta rummet bör användas till —

politisk frihet hjälper icke, om de som
fått den ännu nöja sig med den gamla
könsliga ofriheten. Låt oss icke glöm¬
ma att vi äro parior, låt oss icke skäm¬
mas för det, skämmas för att vi äro
kvinnor — då jag lägger från mig den
sista av Frida Stéenhoffs broschyrer är
det som kunde den tanketråd de spun¬
nit upp sammanfattas i dessa ord.
Fram med innehållet till den tomma

korg vår fordran på rösträtt är — sexu¬

alreformer, pacifism, alla de speciella
kvinnofrågorna — upp på arbetspro¬
grammet med dem — veckla ut fanor¬
na så att världen får se vad det är som
kommer — plats för feminismen — icke
blott som tom form, en papperslapp i
valurnan, utan som ett nytt livsinne¬
håll, en ny livsåskådning — människo¬
kärlekens, moderlighetens evangelium.

Nykterketsiiämnderna.
Till de nämnder, vars sammansätt¬

ning kvinnorna ha särskilda skäl att
intressera sig för, höra också nykter¬
hetsnämnderna. Dessa nämnder stifta¬
des genom Lagen om behandling av al¬
koholister av 30 juni 1913, vilken trädde
i kraft i fjol. Lagen föreskriver, att det
i varje kommun skall finnas en nyk¬
terhetsnämnd och att, där icke en sär¬
skild sådan nämnd tillsättes, kommu¬
nens fattigvårdsstyrelse skall utgöra
sådan nämnd.
Nämndens uppgift enligt denna lag

är, kortast möjligt uttryckt, att ta hand
om notoriska drinkare. Då till nämn¬
dens kännedom kommit, genom direkt
anmälan eller på annat sätt, att någon
person är så hemfallen åt dryckenskap,
att han antingen är farlig för egen eller
andras personliga säkerhet eller utsät¬
ter hustru och barn för uppenbar van¬
vård eller ligger fattigvården eller sin
familj till last, skall nämnden först
söka återföra honom till ett nyktert och
ordentligt liv genom att söka förmå
honom att ingå i nykterhetsförening,
bereda honom anställning hos sådan
person eller på sådan ort, att frestelsen
till bruk av rusdrycker minskas, ut¬
verka hos försäljare av brännvin, vin
eller öl, att sådana drycker icke utläm¬
nas till honom eller slutligen förmå ho¬
nom att rådfråga läkare eller frivilligt
söka anstaltsvård. Därest detta icke
lyckas, utan vederbörande visar sig
oförbätterlig, skall nämnden till konun¬
gens befallningshavande ingiva ansö¬
kan om att få honom tvångsvis intagen
å allmän anstalt för vård av alkoho¬
lister.
Genom den nya lagen angående för¬

säljning av rusdrycker av 14 juni 1917
komma emellertid dessa nykterhets¬
nämnder att få en mycket vidgad be¬
fogenhet. Genom denna lagstiftning
lägges all handel med såväl brännvin
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svar för brott, som rätten funnit b
gåtts under inflytande av starka IZ
ker, den som under senaste tre år tindergått straffarbete eller fängelse f
brott, begånget under liknande omständigheter, den som fällts till ansvar föiolovlig försäljning av rusdrycker i

eljest olovlig hjälp till åtkommande av
rusdrycker, den som under senaste treår undergått tvångsarbete, den som ni-
der senaste tre år tvångsvis intagits å
allmän anstalt för vård av alkoholister
den som under senaste tre år vårdats å frrabtatlasarett eller annan därmed jämförliganstalt för delirium tremens eller an¬
nan sinnessjukdom, som otvetydigt
uppstått genom omåttligt bruk av star¬
ka drycker, samt slutligen den angåen¬
de vilken nykterhetsnämnd förordnat,
att rusdrycker icke må för viss tid ti
honom utminuteras.
Sådant förordnande äger nykterhets- #

nämnden utfärda, därest någon, som N fin
vistas inom kommunen, brukar rus¬

drycker till uppenbar skada för sig
eller andra. Förordnandet gäller för
viss tid, högst tre år, och får endast
utfärdas efter anmälan från kon»
nalnämnd, fattigvårdsstyrelse, kyrko¬
råd, folkskolestyrelse, barnavårds¬
nämnd, fosterbarnsnämnd, hälsovårds¬
nämnd, polismyndighet, präst, läkare,
lärare i allmän tjänst eller anhörig
eller närstående till den beslutet gäller,
eller ock efter anhållan av denne själv,
Denna lag träder i kraft först 1 janu¬

ari 1919, men som redan nu samtliga
bolag tillämpa motbokssystem rörande
handeln med brännvin, finnes alla skäl,
att nykterhetsnämnderna redan nu, fast
icke därtill enligt lag tvungna, biiija
att ta hand om den myndighet, m
alltså om något mer än ett år skall till¬
falla dem. Överenskommelse härom
med bolaget torde i de flesta fall vara
lätt att erhålla; för bolaget är det nr
alla synpunkter fördelaktigare, att
makten att avstänga en person från
rätten att köpa brännvin ligger i hän¬
derna på en offentlig myndighet i stäl¬
let för på bolagets styrelse.
Det är i synnerhet för handhavandet

av denna sista funktion, som det ar
önskvärt att kvinnorna passa på, da
nykterhetsnämnder skola tillsättas, occ
där söka få in lämpliga kvinnor, dar
så är möjligt. Det är mycket ofta hos-
rur, barn eller andra anhöriga till en
drinkare, som hos nykterkefsn;
anhålla, att motbok måtte bli
fråntagen eller förvägrad. I
fall tala dessa hellre med en
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Men det gäller här som
na lämpliga kvinnor. Kravet pa -
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den stund då årets Birgittafest
sin början, och det blev ett hög-

ögonblick, när förhänget för scenen
'•grensbergs festvåning, vid musikens to-

av star" ^r, drogs undan, och rösträttsföreningens
åtrådda standar bars fram, omgivet
hedersvakt av unga, vitklädda flic-

7, smyckade med blommor i gult. Sym-
ilen i den glänsande vita sidenduken med
»konstnärliga broderi i den gula färgens

laste skiftningar, tolkades av fru
Carlberg med följande ord:

Vänner, systrar! Då vi i dag samlas
vårt eget standar, som bär ljusets

it sanningens färger, må det vara oss en

ledigare maning till samhälleligt arbete
samhälleligt ansvar. Symbolen i och
lig betyder intet, om ej vi, som samlas

■kring den, förstå dess innebörd och äro
att aldrig förneka det som den
Ljuset är oss aldrig så kärt som

ör en lång och genomvakad natt, en så-
i mörkrets och sorgens natt, som världen
c genomvakar och som icke skulle vara

ijlig att genomleva, om icke hoppet fun-
dock en morgon skall gry, att dock

i»! skall segra. Se på vårt vackra, vita
War, sömmat av ömma, varsamma hän-
i,se hur bilden av rättvisan framstår,
ht av solens strålar. Den bilden är äm-
:att i våra hjärtan hålla vid liv héppet
den nya dagens gryning.
Hen må vi, när dagen är kommen, aldrig
3ma natten, utan låta minnet av den
ajnpa ocl stärka vår kärlek till ljuset,
vore det, om vi såge detta vårt stan-

släpat i smutsen, sönderslitet av råa
Wer! Detta är dock vad som sker varje
4 med de värden vårt standar symboli-
tJ': ljuset, sanningen, rättfärdigheten,

ingen nu levande, som ej har sin
' ansvaret för förödelsen. Må vi där-

»trota ur vårt sinne allt smått och
<W, all feg fruktan som hindrar mänsk-

lycka. Må vi hjälpa till att bygga
nya värld, som skall växa upp ur

\ forna av det förgångna, må vi aldrig
a ljusets och rättfärdighetens sak, utan

11 Mi värdiga det ansvar, som väntar oss
vilket vårt standar är ett löfte och

ior °PPning, liksom det är ett löfte om
ramtid av ljus och rättfärdighet för
Vigheten.
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härefter uppläste fröken Ber-
m' 7d med känsla och kraft en 'Till®le författad dikt av fröken Leon-

erner, varpå följde Stenhammars
R]un^en av fru Svea Hertz-Öberg.

en s^nS av fru Hertz-Öberg kom
Fru a oredraS om Florence Ntghtingale.nna H°im gav en fint tecknad bild

er 'tUou vinnas person och livs-
I» ■»->> yanahöll särskilt vilken betydelse

anbrytande liv — ett monument

^1l?mar^'es me(* denna hän-
lert 0laen* ^a en del orter kan det
^sstyrehPJafra behövligt att fattig-

"

av do ^starkes med anled-^ se ulnya
Söv J» .m nykterhetsnämn-
W in ^dmpliga personer,
t fi!fn°r' m"lsf en kvinna, ifall

for u ' ,nes a^t få någon, som pan¬
det Meurngf ?-Ch å.T åtuga""

j>]„ ..naturligtvis — hellre en
an en olämplig kvinna.

Anna Wiekseil.

Arvika F. K. P. R. firade Birgittadagen
med samkväm måndagen den 8 oktober. Ett
40-tal personer samlades i den festligt pryd¬
da föreningslokalen, och hos alla fanns nå¬
got av förväntan. Sedan ordföranden, frö¬
ken Brita Crona, framsagt en välkomsthäls¬
ning, uppläste fru Signe Hamrin Reflexio¬
ner på rösträttsdagen av Jenny Richter-
Velander och Margareta av K. G. Ossian-
nilsson. Den andaktsfulla stämning som
denna uppläsning framkallade, förbyttes i
muntert glam, då kaffe med småbröd ser¬
verades. Så föredrogs och antogs L. K.
P. R:s resolution, varefter vice ordföran¬
den, fru Thekla Ohlsson, uppläste Medan vi
vänta av Elin Wägner. Allra sist kungjor¬
de ordföranden V. U:s cirkulär n:r .127,
men intet missmod förmärktes inför de
fordringar som ställas på rösträttskvinnor¬
nas offervillighet.
Askersunds F. K. P. R. firade i år Bir¬

gittadagen med ett samkväm, vid vilket
först fru Teresia Euréns Birgittadikter
föredrogos. Därefter upplästes fru Elin
Wägners föredrag, och sedan antogs av de
närvarande den av L K. P. R. föreslagna
resolutionen. Efter kaffet, som 1 serverades
vid bord, prydda med rösträttsflaggor samt
blommor i rösträttens färger, föredrog
rösträttsföreningens gäst för aftonen, frö¬
ken Stina Kihlmark från Örebro, några
dikter av Fröding, Bo Bergman m. fl.
Avesta- Krylbo F. K. P. R. hade sönda¬

gen den 14 oktober såsom ett led uti de
festligheter, föreningarna landet runt hål¬
lit Birgittadagen, anordnat stort offentligt
möte å Godtemplarlokalen i Krylbo. Mö¬
tet öppnades av föreningens ordförande,
som hälsade de närvarande välkomna och
påpekade, att det var på grund av lokal¬
frågan som Avesta-Krylbo F. K. P. R. kom
en vecka efter den 7 oktober med sin Bir¬
gittafest. Ett med värme och övertygelse
framfört föredrag över ämnet: Kvinnoan¬
svar hölls av fru Ella Billing från Stock¬
holm, vilket med stort intresse åhördes och
med livligt bifall mottogs av den talrika
publiken. Förstklassig musik utfördes av
fru Alma Norbeck och kantor J. Eriksson.
Den av L. K. P. R. utsända resolutionen
antogs enhälligt. Efter det offentliga mö¬
tet, som samlat fullsatt salong, höll för¬
eningen sitt ordinarie årsmöte, därvid val
av styrelse förekom. Den nuvarande åter¬
valdes på ett par undantag när. Valda ble-
vo: ordförande fru Erica Falkman, vice
ordförande fru Anna Skoglund, sekreterare
fröken Hanna Forssell, vice sekreterare frö¬
ken Hildegard Örtendahl, kassaförvaltare
fru Celina Vesterberg. Utan funktion ut-
sågos fru Mina Holm, Avesta, och fru Ro¬
sa Johansson, Krylbo, nyvald. Till central¬
styrelsemedlem valdes fru Falkman med
fröken Forssell som suppleant. Val av om¬
bud till Dalarnas länsförbund företogs
även. Efter valen föredrogs och behandla¬
des V. U:s cirkulär n:r 127, och beslöt för¬
eningen att ur befintlig kassa tillställa V.
U. 200 kronor. Efter ytterligare en del för¬
eningsangelägenheter avslöts mötet, och ett
i allo gepiytligt samkväm vidtog, därvid
tesupé serverades. Nya medlemmar ingin-
go i föreningen.
Bollnäs F. K. P. R. hade söndagen den 2

september föreningsmöte med samkväm i
fru W. Hallenbergs hem. Sedan ordföran¬
den hälsat de närvarande välkomna redo¬
gjordes för kvinnorösträttens' nuvarande
läge i vårt land, varefter föredrogs års-
och revisionsberättelsen för 1916, varav

framgick att föreningen hade en kassabe¬
hållning av 155 kr., tack vare föreningens
omtänksamma och nitiska kassör, fru Brita
Eriksson, som ej sparar någon möda eller
besvär, då det gäller föreningens angelä¬
genheter. Därefter föredrogs ett vackert
poem av fröken Anna Karlsson.
De Bergman-Österbergska kurserna, som

i våras måste inställas på grund av smitt-
koppsepedemien, beslöts att så vitt möj-

av harmoni och skönhet — har för såväl
samtid som eftervärld.
Sedan den s. k. Ronnebyresolutionen an¬

tagits, framförde ordföranden föreningens
tack till de vid festen medverkande, och
vände sig särskilt till fröken Maria Nor-
denfelt, åt vilken det varit anförtrott att
förfärdiga standaret och som löst uppgif¬
ten på ett sätt, som bevisade smak och
konstskicklighet hos såväl den ledande som
hennes medhjälperskor.
Ett angenämt samkväm med gemensam

supé avslutade den lyckade festen.
H. ö—T.

ligt hållas på senhösten. Symöte för Späda
barns linneförråd skulle snarast möjligt
ordnas hos fru W. Hallenberg, vartill gå¬
vor av pengar, tyger, tråd och gammalt
linne med tacksamhet emottogos. Förenin¬
gens kassör, som hade besökt sommarmö¬
tet i Ronneby, redogjorde för detsamma.
Borlänge—Stora Tuna F. K. P. R. hade

ordinarie möte den 24 september. Sedan
ordföranden med några ord hälsat de när¬
varande välkomna, upplästes föregående
mötes protokoll. Till föreningens represen¬
tanter vid Dalarnas länsförbunds årsmöte
omvaldes fröken Thyra Liljeqvist och fru
Elsa Lindham med fröken Emelie Jons¬
son oeh fru Ida Ekström som suppleanter.
Härefter upplästes de två senaste cirku¬

lären från centralstyrelsens verkställande
utskott. Arbetsaftnarna till förmån för
Stora Tuna barnhem komma att återupp¬
tagas så snart lokalfrågan lösts. Det är
vidare föreningens mening att längre fram
anordna föredrag med skioptikonbilder ur
kvinnorösträttsrörelsens historia. I och för
upplysningsverksamheten beslöts, att för¬
eningen skulle till länsförbundet framställa
föi-slag om anordnandet av en föredrags¬
turné inom Dalarna. Efter mötets slut vid¬
tog samkväm.
Birgittadagen firades den 7 oktober med

ett offentligt möte i köpingens kommu¬
nalsal. Det av d:r Lydia Wahlström för¬
fattade föredraget om drottning Mar¬
gareta upplästes, oeh L. K. P. R:s resolu¬
tion antogs. Programmet upptog vidare de¬
klamation och sång.
Brücke F. K. P. R. hade söndagen den 14

oktober, i stället för Birgittadagen, anord¬
nat en aftonunderhållning, varvid förekom
sång och musik samt deklamation, jämte
spelandet av en mindre pjäs av några för¬
eningsmedlemmar. Publiken uppgick till
omkring 250 personer, vadan resultatet blev
gott.
Eksjö F. K. P. R. hade den 8 oktober an¬

ordnat ett Birgittasamkväm för medlem¬
mar, vilket i år ägnades åt minnet av drott¬
ning Margareta. På L. K. P. R:s affischer
var festen annonserad och vann stor till¬
slutning. Efter uppläsning av Ellen Kle-
mans Svenska kvinnors medborgarsång och
Lydia Wahlströms föredrag Drottning Mar¬
gareta följde solosång. Så fick man bland
annat njuta av Margarethes vuggesang, Den
store, hvide flok och Händels Largo. Snap¬
shots från mötet, i Ronneby föredrogos oeh
resolutionen från nämnda möte antogs. Ef¬
ter kaffe, intaget under livligt samspråk,
följde som avslutning namngissning på en
docka för insamling av pengar till L. K.
P. R:s upplysningsverksamhet. Dockan är
tills vidare utställd i en affär, och vi hoppas
att hon skall samla in många 50-öringar.
Grängesbergs F. K. P. R. firade rösträtts-

dagen den 7 oktober med ett halvenslcilt
möte. Salen var smyckad med blommor i
rösträttsfärgerna, och de flesta av de när¬
varande buro den lilla rösträttsflaggan. Af¬
tonen ägnades dels åt drottning Margareta,
dels åt föredragandet av Elin Wägners Me¬
dan vi vänta. Unison sång förekom, och
en angenäm kaffepaus bidrog inte minst till
den goda stämningen. Hälsningstelegram
avsändes till Stockholms F. K. P. R., och
till sist upplästes och antogs L. K. P. R:s
resolution på Birgittadagen. Flera nya med¬
lemmar ingingo i föreningen.
Gävle F. K. P. R. firade Birgittadagen

med en anslående fest på Kontoristförenin-
gens lokal. Invigningen av lokalavdelnin¬
gens 6tandar skedde i samband med ett
varmhjärtat anförande av fru Anna de
Maré-Svensson i anledning av dagens be¬
tydelse; fröken Melin sjöng därpå vackert
och uttrycksfullt Stenhammars Sverige
med ackompanjemang av fru S. Hofrén.
Fröken Hanna Löfgren deklamerade Os-
siannilssonB dikt om drottning Marga¬
reta och fröken Lisa Pihlblad uppläste Ly¬
dia Wahlströms föredrag om samma drott¬
ning. Efter ytterligare några musiknum¬
mer vidtog ett angenämt samkväm med ett
livligt tankeutbyte om tidens aktuella frå¬
gor och spörsmål.
Hallsbergs F. K. P. R. firade Birgittada¬

gen med en stämningsfull fest i fru Jenny
Perssons hem, där ett kaffebord, stilfullt de¬
korerat i rösträttens färger, väntade delta¬
garna. Hälsningstalet hölls av fru Josefina
Molander och musik utfördes av fröken Gu¬
stafsson och hr Skyberg. Därefter följde ett
föredrag om drottning Margareta, livfullt
skildrad av fru Molander. L. K. P. R:s
resolution upplästes och antogs enhälligt,
varpå festen avslutades med ett tack till
värdinnan och de medverkande.

Hanebo-Kilafors F. K. P. R. firade Bir¬
gittadagen med föreningsmöte å Kilafors
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Pengar
måste insamlas. Så lyder parollen. Och
rätt så. För upplysningsändamål är
det sagt. Och förmodligen komma pen¬
gar att behövas hädanefter söm hittills
för allt möjligt. Ty allt tyder på att det
parti som, i otrolig misstro till sina
egna kvinnor, allt hittills stått oss
emot, nu, mer än någonsin, kommer att
skjuta ihop ryggarna. Vi stå, enligt
min mening, nu på samma punkt som
förut en gång: En kunglig proposition
framlägges och faller på förstakam-
marmajori tetens motstånd. Varav
framgår att förr än Första kammaren
blir omstöpt, ha vi ingenting att vänta.
Vi veta alla, varpå omstöpningen hän¬
ger och att proceduren tar en långan
tid.
Pengar alltså.
Jag föreslår, att när hädanefter vi

vilja hedra någon av våra föregångs¬
män och banhryterskor, som vi så
hjärtligt gärna vilja göra, detta måtte
ske i så måtto, att pengar lämnas till
den fond, som från och med denna dag
skulle anses bildad och som skulle heta

L. K. P. R:s namnsdags- och födelse¬
dagsfond.

Strängnäs den 21 okt. 1917.
Augusta Widebeck,
f. Svinhufvud.

hotell. Den av L. K. P. R. föreslagna re¬
solutionen antogs. Ordföranden, fru Anna
Tybell, höll ett kortare anförande till minne
av den under sommaren avlidna lärarin¬
nan, fröken Cecilia Axlund, som tillhört,
fpreningens styrelse från dess bildande i
mars 1912 till februari månad innevarande
år. Vice ordföranden, fru Anna Skogsberg,
uppläste Lydia Wahlströms föredrag om
drottning Margareta. En insamling för agi¬
tationsfonden påbörjades. Den därvid visa¬
de offervilligheten ingav goda förhoppnin¬
gar om det blivande resultatet.
Huskvarna F. K. P. R. firade Birgittada¬

gen med ett möte, varvid fröken E. Aulin
höll föredrag och L. K. P. R:s resolution
antogs. D:r Wahlströms Margaretaföre¬
drag upplästes av fröken Elin Eckerberg.
Sång utfördes av hr Axel Granqvist samt
musik av fröken Karin Jonsson.

Hörby F. K. P. R. högtidlighöll rösträtts¬
dagen måndagen den 8 oktober. Efter för¬
eningsmötet vidtog samkväm, i vilket även
många, som icke voro medlemmar av för¬
eningen, deltogo. Sedan ordföranden, frö¬
ken Ulrika Svensson, hälsat de närvaran¬
de välkomna, föredrog hon Reflexioner på
Birgittadagen 1917 av Jenny Richter-Ve-
lander, varefter hon uppläste dagens reso¬

lution, som enhälligt antogs. Därefter var

paus, då förfriskningar intogos, och sedan
framsades Lydia Wahlströms föredrag om
Drottning Margareta. Samkvämet avsluta¬
des med att ett par sånger sjöngos unisont.
Alla de närvarande bnro den lilla rösträtts¬
flaggan.
Kalmar F. K. P. R. firade Birgittadagen

med fest i flickskolans högtidssal. Den in¬
leddes med sång av en damkor, som ut¬
förde Virgo gloriosa oeh Birgittahymnen.
Efter en kort välkomsthälsning av ord¬
föranden lämnade fru Anna Kreuger en
medryckande skildring av sommarens röst¬
rättsmöte i Ronneby, vars resolution upp¬
lästes och antogs. Följde så en dansk folk¬
visa Fra Isefjord det bruser och Fra Fjel-
let i sol av Peterson-Berger, varefter frö¬
ken Frida Hellstedt uppläste d:r Lydia
Wahlströms föredrag om drottning Marga¬
reta. L. K. P. R:s serie skioptikonbilder,
belysande rösträttens historia, förevisa¬
des, och kollekt upptogs. Samkväm och te-
supé avslutade den stämningsfulla festen.
Karlskrona F. K. P. R. firade Birgittada¬

gen med en enkel fest till vilken en del
utomstående inbjudits. Biand gästerna voro
ordförandena i Eringsboda och Johannishus
F. K. P. R. Sedan ordföranden hälsat de
närvarande välkomna, upplästes d:r Lydia
Wahlströms föredrag om drottning Marga¬
reta, varefter K. G. Ossiannilssons dikt Mar¬
gareta deklamerades. Efter ett par nummer
solosång höll fröken Sigrid Kruse ett kort
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tal om rösträttsfrågans läge och betydelsen
av kvinnorösträtten, varefter fru Majken
Moberg deklamerade en av henne författad
dikt och fröken Bockert sjöng Klocka ring
frid. Slutligen antogs L. K. P. R:s resolu¬
tion enhälligt och därmed var den ange¬
näma och talrikt besökta festen slut.
Kristianstads F. K. P. B. firade kvinnor¬

nas rösträttsdag den 9 oktober. Ordföran¬
den hälsade de närvarande välkomna och
gav, efter några ord om dagens betydelse,
en skildring av rösträttsdebatten i riksda¬
gen den 9 juni med uppläsning av en del
uttalanden ur riksdagstrycket. Därpå upp¬
lästes och antogs resolutionen från Ronne¬
bymötet. Sedan föredrog vice ordföranden,
fru Elsa Nordlund, Drottning Margareta
av Lydia Wahlström samt Elin Wägners
Medan vi vänta. Mellan föredragen utför¬
des sång av fröken Gerd Sporrström, ac¬
kompanjerad av fru Louise Carlsson. Af¬
tonen avslutades med samkväm och tedrick-
ning.

Linköpings F. K. P. R. firade rösträttsda¬
gen den 7 oktober med en offentlig fest å
Elementarläroverkets för flickor högtidssal.
Festen öppnades med sång av blandad kör,
varpå den i gult och vitt klädda talar¬
stolen bestegs av ordföranden, fröken Jen¬
ny Wallerstedt, som höil ett kortare röst¬
rättsföredrag. Efter ännu ett par sång¬
nummer framsades d:r Lydia Wahlströms
föredrag om drottning Margareta av gre¬
vinnan Louise Stenbock. Följde'så dekla¬
mation av Ossiannilssons Margareta, var¬
efter Du gamla, du fria sjöngs unisont.
Malungs F. K. P. R. hade anordnat Bir¬

gittaafton i Malungsfors den 7 oktober. [
hälsningstalet angav ordföranden, att för¬
eningen icke kommit till Malungsfors för
att motarbeta männen, utan för upplysnin¬
gens skull — kvinnorna vilja icke vara
männens motståndare utan deras hjälp bå¬
de i hemmet och i lagstiftningen. Sång och
musik, föredrag och deklamation utfördas
på ett förtjänstfullt sätt av medlemmar,
sångare och musicerande. Därefter visa¬
des en tablå föreställande unionsdrottnin¬
gen Margareta, klädd i krona och röd, fot¬
sid dräkt och med tvenne kronor place¬
rade på ett bord. L. K. P. R:s resolution
antogs enhälligt. Mötet avslutades med
sista versen av psalmen 500 Herre signe
du och råde, som avsjöngs unisont.
Motala F. K. P. R. firade Birgittadagen

på ett synnerligen originellt och trevligt
sätt. Kl. 10,30 samlades en skara rösträtts¬
kvinnor vid Motala station för att med elek¬
triska järnvägen resa ut till Birgittas bygd,
det gamla Ulvåsagodsets sockenkyrka, Eke-
byborna. Hos kantor Pilströms blevo rese¬

närerna gästfritt mottagna, och efter en
värmande och livande kaffetår förvandlades
rummen i en hast till föreläsningssal, och
kantor Petersson i Ask talade om Birgitta¬
minnen i hembygden på ett sätt, som ökade
åhörarnas intresse för de tider, som gått,
och bar vittnesbörd om att föreläsaren be¬
sitter en historisk kunskap, som man säl¬
lan påträffar utanför forskarnas krets. Mu¬
sik till fiol och piano, sång, och Frun på
Ulvåsa, känsligt uppläst, gav en stämnings¬
full avslutning åt det hela. Kyrkan besågs
under kantor Peterssons kännareledning och
några medeltida hymner sjöngos. Så var
det gemensam middag inne hos kantorns,
med härlig frukt från hans välskötta träd¬
gård som dessert. L. K. P. R:s resolution
antogs enhälligt och lika enhälligt var om¬
dömet att Birgittadagen varit mycket an¬
genäm.

Norbergs F. K. P. R. firade Birgittada¬
gen med en anslående högtidlighet. Sedan
en i anseende till Birgittadagen författad
prolog upplästs av fröken Fogelkvist, följde
flera tilltalande sånger, utförda av fröknar¬
na Åkerman och Svensson, varpå förenin¬
gens ordförande, fru M. Arosenius, höll fö¬
redrag om Birgitta, som belystes med ski-
optikonbilder ur Birgittas liv.
Norrköpings F. K. P. R. högtidlighöll den

7 oktober med ett enkelt samkväm å Hus¬
hållsskolan Margareta, varvid d:r Lydia
Wahlströms föredrag om drottning Marga¬
reta upplästes jämte den vid Ronnebymötet
antagna resolutionen, som enhälligt antogs.
Föreningen beslöt att efter bästa förmåga
söka bidraga till den påbjudna penningin¬
samlingen för agitationsverksamheten.
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Begär prlsknrant även å Kullageraxtar.

Oskarshamns F. K. P. R. anordnade Bir¬
gittadagen samkväm å stadens privathotell.
Sedan föreningens ordförande yttrat några
hälsningsord, föredrogs Elin Wagners Me¬
dan vi vänta och d:r Lydia Wahlströms
Drottning Margareta. L. K. P. R:s resolu¬
tion antogs. Sång och musik utfördes av
fröken Signe Wikman, Eva Fröbergs dikt.
Kung Märtas sista ord till döttrarna samt
Elisabeth Kuylenstierna-Wensters skiss
Olovs moder, upplästes, och samkvämet av¬
slutades med tesupé.
Rönninge-Tumba F. K. P. R. firade Bir¬

gittadagen i Tumba, Mimers sal, där något
över ett hundratal personer samlats. Till
följd av brist på lyse ägde mötet rum mitt
på dagen söndagen den 7 oktober. Fru M.
Bolin ledde mötet, som började med ett
enskilt sammanträde med föreningsmed¬
lemmarna, då styrelse- och revisionsberät¬
telser föredrogos och ansvarsfrihet bevilja¬
des styrelsen, vilken i sin helhet omvaldös.
Även revisorerna och deras suppleanter
omvaldes. Centralstyrelsemedlemmar blevo
de samma som förut. På det offentliga mö¬
tet talade professor Knut WTicksell över
ämnet: Varför behövs kvinnorösträtt; en
kvartett utförde musik oeh fru T. Söder-
baum deklamerade. Den föreslagna resolu¬
tionen antogs.
Skara F. K. P. R. samlades den 7 oktober

å Karlings konditori för att på kvinnornas
rösträttsdag — Birgittadagen — frammana
minnet av ännu en av vår medeltids stora
världshistoriska kvinnogestalter, drottning
Margareta. Sedan kaffe druckits, föredrogs
en av d:r Lydia Wahlström för tillfället
författad uppsats om drottning Margareta;
därefter upplästes en av Tru Sigrid Hofrén
på vers avfattad humoristisk skildring över
den sista kvinnoriksdagens ledamöter. Slut¬
ligen avhandlades några föreningsangelä¬
genheter och beslöts, att föreningen skulle
åter sammanträda å samma ställe till ar-

bets- och läsafton den T november.
Skutskärs F. K. P. R. firade Margareta-

minnet med möte å Skutskärs husmoders¬
skola. Stamtruppen (en 25 å 30 personer)
hade nästan mangrant inunnit sig. För¬
eningens ordförande, fröken D. Eriksson,
talade först något om vår frågas läge för
närvarande och höll sedan ett föredrag om
drottning Margareta. Efter föredraget ser¬
verades förfriskuingar, skänkta av en med¬
lem av föreningen.
Strömstads F. K. P. R. firade kvinnornas

rösträttsdag med ett samkväm å Grand ho¬
tell, varvid fru Anna Hellborn uppläste d:r
Lydia Wahlströms föredrag om drottning
Margareta och fröken Gurli Jacobson fru
Elin Wägners rösträttsföredrag Medan vi
vänta. Fru Trina Hansson deklamerade av

henne själv författade verser om Kvinnor¬
nas dag samt om Selma Lagerlöf, och höll
därefter ett kortare minnestal över en avli¬
den medlem av F. K. P. R. Landsförenin¬
gens resolution antogs enhälligt.
Sundsvalls F. K. P. R. firade måndagen

den 15 oktober kvinnornas rösträttsdag.
Den var besökt av en ganska talrik och liv¬
ligt intresserad publik. Ordföranden, frö¬
ken Elin Wahlquist, hälsade de närva¬
rande välkomna och anknöt festen till min¬
net av drottning Margareta. Därpå upp¬
lästes av fröken Nanna Fjellström Elin
Wägners Medan vi vänta. Sedan några
musiknummer utförts, förevisade ordföran¬
den en serie skioptikonbilder, framställande
förgrundsfigurer samt minnesrikare hän¬
delser i rösträttsrörelsens historia. Däref¬
ter upplästes och antogs den till rösträtts¬
dagen uppsatta resolutionen. Ett animerat
samkväm med tedrickning, sång och mu¬
sik avslutade den lyckade rösträttsdagen.
Flera nya medlemmar vunno inträde i röst¬
rättsföreningen.
Söderköpings F. K. P. R. anordnade den

23 september ett möte med föredrag av
Ellen Key, som inför en tacksam åhörar-
krets av omkring tvåhundra personer tala¬
de över ämnet: Kvinnans rösträtt och fre¬
den. Birgittadagen firades av föreningen
med ett enkelt samkväm vid Parkudden hos
ordföranden, fru Grönlund, varvid uppläs¬
tes Lydia «.Wahlströms föredrag om Marga¬
reta samt Elin Wägners: Medan vi vänta.

Ornås Sommar» och
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L. K. P. R:s resolution, vari de närvarande
enhälligt instämde, upplästes ävenledes.
Pianomusik inledde oeh avslöt den ange¬
näma festen.

Sölvesborgs F. K. P. R. firade Birgittada¬
gen med en anslående fest i den i rösträtts¬
färgerna gult och vitt vackert dekorerade
godtemplarsalen. Efter ett anförande av
ordföranden höll fru Nanny Newman ett in¬
tressant föredrag om unionsdrottningeu
Margareta, därvid hon riktade en uppma¬
ning till Sveriges kvinnor, särskilt mödrar¬
na, att liksom Margareta med klokhet och
kraft samt ansvar fylla sin kallelse och sär¬
skilt fostra sina barn till aktning för kvin¬
nan samt för det rätta och goda i världen.
Sång och musik utfördes av fröken Maria
Heidt och fru Almström. L. K. P. R:s reso¬
lution antogs, och mötet avslutades med
Stenhammars Sverige.
Tomelilla F. K. P. R. firade Birgittadagen

lördagen den 6 oktober. Föredragshållare
var f. seminarieadjunkten fil. kand. Ester
Möllerstedt, som genom sin poetiska, stäm¬
ningsfulla Birgittatolkning visade sig vara
en framstående vältalare. Fru Gerda Runn-
quist-Jacobsson sjöng känsligt och vackert
som alltid ett par sånger av Josephsson och
Stenhammars Sverige. På ett förtjänstfullt
sätt utörde fru Davida Håkansson-Living
ett par vackra pianonummer oeh anförde
dessutom den lilla kvinnliga sångkör, som
välvilligt medverkade med några flerstäm-
miga sånger. Rösträttsflaggan såldes, oeh
L. K. P. R:s resolution antogs enhälligt
Ett 50-tal personer voro närvarande.
Trollhättans F. K. P. R. firade rösträtts-

dagen och 10-årsjubileum å Stadshotellets
stora festvåning söndagen den 7 oktober.
Ordföranden hälsade de till ett 80-tal upp¬

gående festdeltagarna välkomna och läm¬
nade en historik över föreningens tioåriga
verksamhet. Därefter upplästes det av L.
K. P. R. utgivna föredraget, Medan vi
vänta av Elin Wägner. Följde så supén
vid festligt smyckade bord, där tal höllos
oeh blommor överlämnades i rösträttens
färger till ordföranden, fröken Augusta
Björkqvist. Till fröken Beda Nilsson, som
oavbrutet alla gångna år tjänstgjort som
kassaförvaltare, överräcktes en vacker min¬
nesgåva. Telegrafkommissarien, fröken So¬
fie Ahlfors, hyllades även med anledning
av att hon nu, efter ett hedrande arbete i
statens tjänst, avgått med pension. Till
föreningens första ordförande, fru Signe
Wollter-Pfister, Nürnberg, avsändes häls¬
ningstelegram. Aftonens program utfyll¬
des i övrigt med sång, musik och lekar
samt en tablå, symboliserande föreningens
tioåriga utveckling. Nya medlemmar in-
skrevos.
Torshälla F. K. P. R. firade Birgittada¬

gen med en enkel festlighet hos fröken Ma¬
ria Carell i Roxnäs skolhus. Av Landsför¬
eningen utgivna föredrag Medan vi vän¬
ta och Drottning Margareta upplästes,
varefter L. K. P. R:s resolution antogs.
Vetlanda F. K. P. R. högtidlighöll Birgit¬

tadagen, de svenska kvinnornas gemensam¬
ma rösträttsdag, med enskilt möte och sam¬
kväm. Dagen var ju ämnad till minne av

drottning Margareta och därför upplästes
även det av d:r Lydia Wahlström utgivna
föredraget om uniensdrottningen. Även fru
Elin Wägners Medan vi vänta föredrogs
och den av L. K. P. R. föreslagna resolu¬
tionen antogs.
Visby F. K. P. R. samlades den 7 oktober

till firandet av Birgittadagen, som de sven¬
ska rösträttsföreningarna upptagit som sin
årliga speciella rösträttsdag för att på den
frammana bilden av de historiska kvinnor,
som gjort sig kända genom en stor kvinno¬
gärning. Detta år var dagen ägnad minnet
av drottning Margareta. Ordföranden be¬
lyste huvuddragen av drottning Margaretas
verksamhet och inledde sitt anförande med
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"Hemmets ütikemkäpsbok"
Genom den kan hon lätt kontrollera vari

de nu så odryga pengarna ta vägen ock
visa vad som åtgått till matvaror,
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praktisk, överskådlig och fullständig, sj
att man vid årets slut kan på grundvalen
av densamma göra ett ordentligt
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rättsrörelsen.
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Lärarinnan Fru Signe Thörnqvist,
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Från vår läsekrets,
Värt tack.

Rösträtt för Kvinnor kommer
hit på söndag, ofta har jag
att läsa den då. Det har varit så
i dag, tacksägelsedagen, och jag t\
ej att bekänna, att när jag däri
t. ex. Tidens mammonsdyrkan och
politiska ansvaret, har jag — till»

äga liv

norna

'ffl tätt i i

man med allt annat gott, jag i daß fik

hinn
tätt

tacka Gud för — också tackat hone
för de svenska kvinnor, som genon
pressen lämna ut sina goda tankar,sin
kunskap till mångas kännedom. Gu
vare tack för dem!
Söderhamn 14 okt. 1917.

Anna Holladti.
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följande ord av Plato: Det finns
min vän, bland denna stads alla i
något ämbete, som är särskilt avsett or
kvinnan, betraktad som kvinna eller W
mannen, betraktad som man; utan (
turliga begåvningen gör sig lika g
hos båda. Kvinnan är av naturen
för alla ämbeten, likaså mannen,
upplästes Reflexioner på r
den 7 oktober 1917 och till slut
K. P. R:s resolution.
Västerås F. K. P. R. firade

med ett välbesökt oeh festligt möte
föranden, fru Helga Silverstolpe,
ett av varm känsla präglat anförarn'
rösträttsfrågans nuvarande ställning
påminde om, hur man mitt under
bullret i ett flertal stater förbereder
definitivt beviljat kvinnorösträtten.
av motståndet i Sverige är det d°c^
om att de svenska kvinnornas krav jp kall
jas av en kommande regering och
Vår lösen blive: Sverige 1918.
togs med entusiasm L. K. P. k;S ri .. $
Fröken Anna Löfgren uppläste dåre
Lydia Wahlströms intressanta f°re
drottning Margareta och en sonar
utfördes å fiol och piano. Mötet
ett angenämt samkväm.
Ystads F. K. P. R. högtidligboll ^

dagen å Flickläroverkets sal. t ^
ningstal av föreningens ortJföra'^
fröken Elli Neuman om drcttiuii-- ^
reta, varefter Ossiannilssons dik *
upplästes. Därefter höll f- se(u jä
junkten i Landskrona, fröken Es „
stedt, föredrag över ämnet Den
nan i den moderna litteraturen. ^
Runquist-Jacobsson från Tome > ^ ^ ■
flera nummer till ackompanjem ,

ken Anna Ljungdahl. Festen^ resoiiili^|
och talrikt besökt. L. K. P- -K* j
antogs enhälligt. . :
Åtvidabergs F. K. P. K- firad® Pj 1

gen med föredrag av pastor
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Vidare förekom deklamation g.;ns ^
Eeutermark och sång av fr° ^ ^
senquist med ackompanjemanB
Engquist och fröken Bäckhm

oofctry^'
Stockholm 1917, Ivar Hseggstroms b
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ROSTRÄTT FOR

KVINNOR
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.

'.kläder, []( ÅRG. STOCKHOLM, 15 NOVEMBER 1917. N:r 22.

Handfallenhet.
. får man en så tröstlös känsla

inr oändligt långt' män ock kvinnor
■afrån varandra. Be ha ju sitt rent
laliska liv tillsammans, men deras

a liv tyckes ligga på så stort av-
att icke ens ett rop når över sval¬
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och i Förenta Staterna ha
ckså tilliiioma kämpat för sin politiska
sa I™ itt i mera äii femtio år. I Kana¬

ls ander 1916 och 1917 sex stater in-
kvinnorösträtt, så att nu av de

ilta-j b, tätt befolkade staterna endast
lagdf: i| återstår.

fes förklarade den kanadensiska
jffininistern, att regeringen vore

på att komma med ett federalt
ig om kvinnorösträtt, som med
skulle göra kvinnorna röstbe-
e inom alla stater. I september

fe lagförslag ha kommit, och kan
människa gissa, vad det går ut

Jo, att politisk rösträtt skall till-
ita f»r|aia alla nära kvinnliga anhöriga

som äro eller varit ute i
nuvarande kriget.
''talade om detta för en mah här

och hans första reflektion
var sentimentalt. Och den

4 De vill nog pigga upp rekry-
• En sådan tanke! Tänk Er
en hustru, ett par döttrar och

5a! östrår omkring en stackars
' isst skall du gå ut i kriget; då

.

M^ rösträtt. Jag vet icke, om
itedag skratta eller gråta över en

L, ^ställning eller helt enkelt bli
" Eör min del reagerade jag på

sättet och förklarade, att
obert Borden hade tänkt något

^ctSen, borde han hängas.
1 jw^ ^ar kan tänkt på dettaär nog Jet sentimentala, som^ bak-0nB dessa kvinnorfea i den-

Dd gjort ett särskilt tungt
f ^aten, S01n staten på detta
siii °norera- Men vad är detta
■i nitningr av kvinnornas för-

irfjsä fW"1 grätten? Om en manlig
,i# ,jjj. ,<r J'ästrätt, begriper var och

fe V+Ja (^en om
5t,. a veckiingen i en riktning,
^erae 1 Ulec^ ^eras intressen och

uppfattning om vad som är

Flyg ut, du vita sidenvåd,
och lys, du sol i guld!
Berätta, inskrifts gula tråd,
om tusenårig skuld:
om kraft, som slog,
om våld, som tog,
om kvinnoätt,
som saknat rätt,
om kvinnohand,
som burit band,
om kvinnosjäl,
som varit träl
till livets höst från livets vår
i tusen långa år.

Förtälj, du vackra sidenvåd,
om tusenårig bragd,
det släktes tysta hjältedåd,
vars själ i band var lagd,
om kärlek varm

i kvinnobarm,
om vilja vek,
som aldrig svek,
om tyngd, som bars,
om sår, som skars,
om liv, som gick
och aldrig fick
sin andes rika trängtan närd
i fördomarnas värld.

Träd fram på duken, sol i guld,
och lys den nya dag,
sfom gäldar tusenårig skuld
och som gör rätt till lag.
Den nya dag
då rätt blir lag,
vad den blir klar
och underbar.
Mitt fosterland,
tag bort det band,
som hindrar mig
att tjäna dig
så helt jag vill i ve och väl,
med kraften av min själ.

Du har ej råd, mitt fosterland,
att mista någon arm,
att slå en enda själ i band,
vars håg är ren och varm.
Vad månne bär
den dag, som är,
i skölden ren?
Vad kommer senf
I tid av nöd
behöves stöd.
Mitt fosterland,
tag bort ditt band
och lys, du sol, den nya dag,
då rätt har blivit lag.

Flyg ut, standar, och vaja på
den dag vi vänta än,
då Sveriges ädla kvinnor få
bli likar med dess män
och så som de
få fria ge
med själ i brand
åt folk och land
sin kraft, sitt stöd
i liv och död,
då lågt och smått
blir stort och gott,
då först, du dyra fosterjord,
är du vår fria bygd i Nord.

Lina Gren-Nilsson.

(Vid Malmö P. K. P. R:s standarinvigning den 9 okt. 1917.)

nyttigt för samhället. Men för kvin¬
norna skall den vara som en leksak, ett
smycke, som gives dem till tröst, för
att deras käraste givit sitt liv för vad
de ansett vara en rättvis sak. I Austra¬
lien, där kvinnorna redan ha rösträtt,
ha myndigheterna tagit steget ut: där
få soldaternas kvinnliga släktingar me¬

daljer.
Även här i Europa är samma tanke¬

gång framme. Den bebådade ungerska
kungliga propositionen om kvinnoröst¬

rätt föreslår till erhållande av rösträtt
kvinnor av en viss bildningsgrad, kvin¬
nor som idka något självständigt för¬
värv och — krigsänkor. Här gå ju
männen icke ut frivilligt, därför måste
de dö först, innan deras hustrur kunna
få rösta mot framtida krig.
Det meddelas från alla dessa håll, att

förslagen väcka stark opposition. Jag
skulle tro det.

A. W.

Utsikterna för kvinnoröst¬
rättens genomförande

i Ungern.
Kort efter konung Karls tronbestig-

ning utfärdade han ett manifest, i vil¬
ket han uttalade sig för en snar fred
och för de medborgerliga rättigheter¬
nas utsträckning till alla nationens ar-
hetande medborgare. De partier, som
tilhörde oppositionen mot den dåvaran¬
de regeringen Tisza började ett ener¬
giskt arbete för rösträttens utsträck¬
ning. Stadsfullmäktige i Budapest an-
togo en resolution att framläggas för
parlamentet, i vilken de begärde all¬
män och lika kommunal rösträtt. Med
anledning härav hänvände sig kvin¬
norna till stadsfullmäktige, som gilla¬
de deras krav och inneslöto kvinnorna
i sin begäran.
Under ledning av greve Michael Ka-

rolyi förberedde nu delar av det Obe¬
roende partiet en aktion tillsammans
med socialdemokraterna, de kristligt
sociala och de demokratiska och de
radikala medborgarnas partier. Resul¬
tatet blev också det väntade, kabinet¬
tet Tisza fick avgå efter några miss¬
lyckade försök att hålla sig kvar.
Den 2 juni bildades Medborgarnas

och arbetarnas rösträttskommitté, var¬
av den ungerska rösträttsföreningen
och andra kvinnoföreningar även blevo
medlemmar, då programmet upptog
kvinnorösträtten. Stora skaror av kvin¬
nor deltogo i den jättedemonstration
— den största Ungern någonsin skådat
— som ägde rum i Budapest den 8 juni
för att stödja den resolution, som skulle
framläggas för konungen och däri det
förklarades, att endast den regering
skulle erhålla medborgarnas stöd, som
ville genomföra allmän, lika och
hemlig rösträtt. Borgmästare Barczy
överlämnade resolutionen till konun¬
gen och samma dag erhöll greve Ester-
hazy i uppdrag att bilda en koalitions¬
ministär av oppositionspartierna. Två
statsråd utsågos till medlemmar av

rösträttskommittén, nämligen justitie¬
ministern Vazsonyi och greve Bat-
thyanyi. Dessutom uttalade fyra an¬
dra sin anslutning till kvinnorösträt¬
ten, och kvinnorna meddelades, att in¬
tet hinder mötte från regeringens sida,
att kvinnorösträtten genomfördes.
Nu började kvinnorna utveckla en

storartad agitation, som började den
16 juni med ett stort politiskt möte, där
en mängd både manliga och kvinnliga
talare uppträdde. Greve Michael Ka¬
roly! uppmanade kvinnorna att arbeta
för sina rättigheter, en av ministrarna,
George Lukacs, även ordförande i Män¬
nens förening för kvinnans rösträtt ut¬
talade, att kvinnorösträttens genomfö¬
rande var en nödvändighet för att för-
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bättra de sociala förhållandena och den
allmänna hygienen. Pethö, socialdemo¬
kratisk riksdagsman, uttryckte slutli¬
gen sitt partis ståndpunkt till frågan.
Aldrig förr ha de ungerska kvinnor¬

na av alla läger utvecklat en sadan
livaktighet; besök gjordes hos parti¬
ledarna, hos riksdagens medlemmar,
artiklar publicerades i alla tidningar
och broschyrer spriddes i stor mängd.
Redan den 27 i samma månad hölls

åter ett kvinnomöte, denna gång^ an¬
ordnat av ungerska grenen av Kvin¬
nornas nationalråd. Markgreve Palla-
vicini, som på mötet representerade
statsministern, försäkrade kvinnorna,
att regeringen till fullo uppskattade de
stora tjänser, som de gjort sitt land
och förklarade, att regeringen helt och
hållet anslöte sig till deras krav, som
de önskade genomföra. Inrikesminis¬
tern Ugron uttalade sig i samma anda.
Ytterligare fyra parlamentsledamöter
uppträdde på mötet, förutom ett flertal
kvinnliga talare.
På ett möte, som kvinnorna anord¬

nade ett par veckor senare, den 13 juli,
uppträdde en del i vetenskapen och lit¬
teraturen bemärkta män samt biskop
Prohaszka till förmån för kvinnoröst¬
rätten.
Vid regeringens första uppträdande

i Parlamentet talade greve Michael Ka-
rolyi och d:r Sandor Giesswein i andra
samt greve Aladar Széchenyi i första
kammaren för kvinnorösträtten.
Sedan dessa underrättelser kommit

oss tillhanda genom Jus Suffragii har
som bekant kabinettet Esterhazy av¬
gått, på grund av en del uppståndna
svårigheter med socialdemokraterna,
och f. d. justitieministern Vazsonyi är
nu statsminister. En kunglig proposi¬
tion har nu bebådats, där det föreslås
rösträtt för kvinnor av en viss bild¬
ningsgrad, för kvinnor som idka själv¬
ständigt förvärv och för krigsänkor.

Kvinnorösträtten i Kanada.

Kanadas regering har framlagt en
proposition om rösträtt åt alla kvin¬
nor, som äro fyllda 21 år, födda brit¬
tiska undersåtar och som äro mödrar,
hustrur, änkor, döttrar eller systrar till
soldater i aktiv krigstjänst. Genom re¬
geringsförslaget skulle en halv miljon
kvinnor bli röstberättigade. Den libe¬
rala och socialdemokratiska oppositio¬
nen i parlamentet motsätter sig rege¬

ringspropositionen och fordrar rösträtt
åt alla kvinnor. Kvinnor, vilka själva
såsom sjuksköterskor deltaga i kriget,
skulle naturligtvis också erhålla röst¬
rätt.

Fernqvists Kappaffär
Drottninggatan
n. b. och 1 tr. upp

Stort tager av in* o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.l Beställningsavdelning.
Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. JR. lämnas 5 % rabatt.
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Många av denna tidnings läsare kän¬
de till L. K. P. R:s gamla högkvarter,
Lästmakaregatan 6. Till visiterna vid
Stockholmshesöken hörde väl gärna vi¬
siten hos Rösträtten, åtminstone när
det var fråga om den äkta rösträtts¬
kvinnan, hon, som bär märket utanpå
och inuti.
Nu, sedan högkvarteret är flyttat,

och det kanske på grund av tidsläget
dröjer, innan den personliga inspek¬
tionen kan ske, skall jag be att få bli
ciceron genom de nya lokalerna.
L. K. P. R:s sekreterare har satt ner

rösträttens tältpinnar mitt i Klara
gamla tidningskvarter, Karduansmaka¬
regatan 6, där Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter äro närmaste grannar.
Den, som känner till Klara, vet, att det
inte kan vara något modernt och tids¬
enligt hus, som numera har den äran
att hysa rösträtten, och så är heller
inte fallet. Det tycks inom parentes
vara en egenhet för kvinnosakslokaler
i in- och utlandet att ho i gammaldags
ofashionabla lokaler.
L. K. P. R. jämte sin tidning bebor

nu tre stora rum 2 tr. upp åt gatan in¬
om en tambur, som den delar med
Svenska fredsförbundet och Svenska
sektionen av I. C. W. P. P. I mitten
är expeditionsrummet med tre skriv¬
bord vid tre fönster, och om besöket
infaller under expeditionstiden mellan
1 och 112 5 kan man möjligen få se alla
tre upptagna. Där sitter fru Emilia
Arcini, som sedan 1910 skött både
Landsföreningens och Stockholmsför¬
eningens löpande expeditionsgöromål,
men som nu har händerna fulla endast
med Landsföreningen. Stockholmsför¬
eningens expedition skötes vid skriv¬
bordet n:r 2 av en ung kraft, fröken
Karin Brunstedt, och vid bordet n:r 3
bryr fröken Boman sitt huvud med re¬

gistreringen av Stockholmsföreningens

medlemmar, som skola uppdelas både
efter bokstavsordning och rotevis. Det
stora bordet mitt i rummet finnes kvar
som på gamla stället. När jag var där,
var det apterat till tébord, men det är
en sällsynthet. Annars gruppera sig
V. U. eller Stockholmsföreningens sty¬
relse omkring detsamma vid sina sam¬
manträden. Här inne finnes som alltid
L. K. P. R:s tryck, vykort o. d. samt
rösträttens karta över Sverige från
1914, där alla föreningarna äro utsatta.
Till höger innanför är sekreterarens
rum, som genom fröken Signe Jacobs¬
sons försorg har en mindre affärsmes-
sig, mera intim prägel. Här inne fin¬
nes rösträttens arkiv med en samling
av allt utgivet tryck, av alla brev och
skrivelser och embryot till ett biblio¬
tek. Här stå lådor med kort, en nu¬
mera vanlig syn på alla institutioner,
som följa med sin tid. Kortsystem är
upprättat över alla P. K. P. R. i landet
med ordförande, sekreterare och cen¬
tralstyrelsemedlemmar, likaså över alla
kvinnliga stadsfullmäktige. Porträtt
av Birgitta, drottning Margareta, An¬
na Maria Lenngren, Fredrika Bremer,
Selma Lagerlöf, Ann Margret Holm¬
gren och Signe Bergman knyta sam¬
man historien med nutiden. Här arbe¬
tar sekreteraren dagligen under expe¬
ditionstiden och tar emot besök.
Rösträtt för Kvinnor har sitt rum

längst till vänster med egen ingång
från tamburen. Det är expedition och
redaktion på en gång och tillräckligt
stort för aen delen. Onsdagar och lör¬
dagar mellan kl. Hi3 och 1/24 samt lite
dessemellan träffar man här redaktö¬
ren fru Gurli Hertzman-Ericson vid sitt
skrivbord och sina telefoner, sysselsatt
med sin post, med att skaffa in och
redigera ut bidrag. Sedan fyra år ut¬
för hon nu trollkonsten att redigera en
tidning utan att betala ut några hono-

t-B. JOHN T. tÖFSRffl & C:s
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Fattigvårdslagstiftnin;gen,
Ni

Enligt beslut av V. U. har
skrivelse insänts till Kungl. Mak

Till Konungen.
I anledning av nu pågående beha,

ling inom departementet av förslå?
lag om fattigvården, vågar L
eningen för kvinnans politiska
härmed vända sig till Eders KiXriet
Maj:t med följande framställning ■JjA vr enrn"h Lillofc nnrlAvnP.U.i
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Av samhällets understödstagare *.is a'
göras ju det övervägande ant:'
kvinnor och barn. Det är därför'udm
barligen nödvändigt att kraftiga
strängningar göras för att tillför;
ra fattigvårdsstyrelserna tillstött
lämpliga kvinnliga krafter. Nu j,
håller visserligen föreliggande av fe iver
tigvårdslagstiftningskommittén avi
na förslag till lag om fattigvården
stämmeisen, att såväl kvinnor somM
kunna inväljas i fattigvårdssf '

t( jer

Men i betraktande av den fördomellf afarld
in eH trän

.Vi kui
kon a'

slentrian som behöver övervinnas
nan man kommer sig för att inv
kvinnor, är det säkerligen nödigt
särskilt betona kvinnornas behövlig
Vi anhålla därför i huvudsaklig a

slutning till fröken Paulis reserv: " "
att i par. 11 mom. 1 göres

get "och bör minst en av le
terna vara kvinna" samt till
2 tillägget "och bör minst
suppleanterna vara kvinna".

Vi bedja dessutom
att få instämma med de reservan¬

ter som anhållit att mindern? r,'!nre^
hetsgränsen måtte sättas till fyl
sexton år.

tii
Is

Horn
limits

s, ärts oc

Me as

Ny landvinning.
Efter rösträttsföredrag av fri

Tilli Borg har i Tofta bildats en
förening. Till styrelse valdes fnn
Anna Player och Anna Berntsson
fröknarna Anna Johansson, Anna It
dersson och Selma Andersson.

Ny kvinnlig stadsfullmäktig,
Vid senaste röstsammanräkning®

Trelleborgs stadsfullmäktige blev te
ken Karna Sjunesson invald som
lem.

Ännu en kvinna i stortinget
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fl,Fröken Sara Christie från
hjem är den andra norska
tar säte och stämma i stortinget _

blev vald som professor Selands a®
leant.

Gåva.

Av givarinna, som önskar bevarl?
anonymitet, har LandsförépingeJ
kvinnans politiska rösträtt fattJ
ga en gåva av 1,000 (tusen) kronoi
ket med djup tacksamhet erkaffl^

•r«vWWU,

PSin,

rar, något som säkert hennes 'O
vid samma gata gärna skull, vig i fa
av henne, om de kunde. Här
att hon och hennes tidning ska
ännu sedan rösträtten ar ^ ^Expeditionen det är jag;
borde säga fröken Hanna
ända sedan tidningens _gru;n'
sköter denna post viel sitt ja _

peditionsbord. Om jag ointa a , ^ « ekan
garna äro täckta av hyllor u 'ihai
utländska tidninga/, så tror
att något är glömt.
På kvällarna är inte lokaw»

nad. Då hålles här A. K 0' -j
möten och troligen komina
föreningens samkväm a
liksom de tänkta politiska
kurserna. t L'
Låt oss till sist gemensam ngn

L. K. P. R:s arbetande stab ^ ,
kommit i ordning i
ocb önska den trevnad
betet!
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j^Uet och Framtiden.
Av Héléne Philipson.

t gj jnte lätt att vara ung i dessa
r Ungdomens privilegier: den gla-
sorglösheten, det friska modet, svär-

i drömmarnas ock idéernas5 IvuijBeriet^iinn ^ v;j] undgå att påver
av den allmänna depression, somigare

iiiföii
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e av fifrer
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iservatif'
res

åtalet lu övergår oss, aen sxugga vi lormm-
sr«m w bonande världsskymning,
Kiga jj fW hotande Ragnarök?

Ur och en, som star ungdomen nara,
a jeire annat än plågas av en stän-
L gnagande känsla av sorg och skam

att vad vi ka att lämna i arv åt
generationer icke är stort

an grusade förhoppningar, sköv-
natur- ock kulturskatter, till kropp
själ stympade människovarelser,

■j jl värld med våldet i högsätet ock rät¬
at trampad under fötterna.
U kunna inte komma ifrån ansvaret

av oss. Neutrala eller krigföran-
falla ha vi del i det som är, i det som
torde vara. Ty "i människans an¬

klingen sin lag". Världskriget ka-
inte så lätt kunnat flamma upp i full
om inte den krigiska andan före-

Jinnits hos folken ock systematiskt
. irts och underhållits av de ledande.
It det, som århundradens framåtskri-
iade åstadkommit för att närma fol-

varandra, alla materiella ock
jjjjj iltnrella förbindelser ägnade att ned-

tiHfil fta onaturliga skrankor emellan
ränniskor, som behövde varandra, mer
imer i den mån civilisationens land-
ingar ökades — allt detta härjades
len rasande branden, krigets vilda

ist et

la".
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är denna av alla s. k. kulturfolk
fram bibehållna och omhuldade

arbariska anda, som med nödvändig-
ü framkallat den civilisationens och
Itnrens bankrutt, som kallas världs-
it. "Tron verkar det visserligen",
på kriget, den ännu i dag trots

äifoarlevande tron på krigets nöd-
Édighet, har hållit barbariet vid liv,
a kulturfolken ha icke förstått, vil-
a orm de närt vid sin harm.
™ civilisation och barbari kunna
® förlikas. Endera måste duka un-
s i striden. Det är just vad världs-
w som bäst håller på att plugga in
tama eller lata människobarns hjär-
® Skola de äntligen besluta sig för
-ara sig den enkla läxan?

blev
som

iinget
n Troi
inna som

Dualismen i vårt liv verkar nedbry¬
tande på tänkande, vuxna människor.
Vilken obotlig skada skall den då icke
åstadkomma på ett känsligt reflekte¬
rande barnasinne, på en ung männi¬
skas själsliga utveckling? Skolans och
kyrkans morallagar se de unga allt för
ofta upphävas eller tummas på i hem¬
men såväl som ute i världen. Både det
ena och det andra hudordet överträdes
i dessa vargatider mera ogenerat än
någonsin, i vårt land liksom i andra
länder. Hur måste icke bibelns ord:
"Du skall älska din nästa som dig
själv" ljuda som ett skärande hån i de¬
ras öron, som växa upp i en tid, då
priset på de enklaste nödvändighets¬
varor av vinstbegäret drivits upp till
hittills oanad höjd och den enskilde, i
ständig fruktan för hotande livsmedels¬
brist, utan hänsyn till medmänniskor
i samma eller ännu sämre belägenhet
skyndar att tillförsäkra sig själv så
mycket som möjligt av befintliga för¬
råd! Vore det inte förklarligt nog, om
ungdomen skulle ryckas med i denna
de äldres kapplöpning om maten och
pängarna?
Och budordet "Du skall icke dräpa"

— hur skall ett oförvillat sinne komma
till rätta med det i dessa massmördan-
dets tider? Skall det utan vidare nöja
sig med den distinktionen, att vad som
är brottsligt och straffbart i fråga om
individernas ömsesidiga förhållande är
rätt och plikt stater emellan? Är det
icke fara värt, att kriget, det officiella
organiserade människoslaktandet, med
det lysande undantagets glans bort¬
skymmer den enkla lättfattliga regeln?
Eller om så icke är fallet, hur måste
icke den moraliska och religiösa kän¬
slan uppröras över en sådan hädisk
motsägelse!
Inför konsekvenserna av detta svalg

mellan teori och praktik måste vi stan¬
na och göra vårt val. Skola vi fortsätta
att lära våra barn ett och samtidigt
praktisera ett annat? Skola vi vidmakt¬
hålla denna dubbelmoral, detta dubbel¬
liv: ett vardagens slitande och rivande
i ohejdad själviskhet och ett helgdagens
botgöringsförsök för under veckan be¬
gångna synder? Nej, skola vi fortfa¬
rande bestå oss med något, som kan
göra anspråk på att kallas religion eller
moral, så måste det bli något levande,
något som ingår i vårt dagliga göran¬
de och låtande och icke endast ett stäm¬

ningsliv till individuell uppbyggelse
och tröst.
Den skriande motsatsen mellan liv

och lära har utan tvivel varit en starkt
bidragande orsak till den religionsfient¬
lighet, som onekligen finnes inom vissa
lager av vårt folk, "bildade" såväl som
obildade. Men det religiösa behovet är
icke desto mindre ett verkligt livsbehov
även det. "Människan lever icke av

bröd allena." Tron på det meningslösa
är dock till sist den omöjligaste av alla.
En mening i livet, en mening i döden
är vad vi kräva, även om vi blott dun¬
kelt skönja den. I full överensstämmel¬
se med detta krav står tron på det go¬
das slutliga seger och viljan att med¬
vetet bidraga till den tids tillkommelse,
"då folken skola smida sina svärd till
plogbillar och sina spjut till liar."
Tron på kriget däremot har varit och

är ingenting annat än pessimismens
dystra tro på det ondas oövervinnelig¬
het, förnekelsens ande i själva verket,
den oförsonliga fienden till allt verk¬
ligt framåtskridande.
Dessa diametralt motsatta åskådnin¬

gar låta sig helt enkelt icke förenas.
Men det är vad man hittills alltid för¬
sökt och alltjämt försöker. Resultatet
föreligger nu. Man har arbetat för upp¬
lysning, materiellt och kulturellt fram¬
åtskridande, på mänsklighetens full-
komning till allt större harmoni — och
samtidigt hållit fast vid urtillståndets
barbari enligt formeln: "hand i hår och
kniv i strupe", med vildens fruktan och
misstänksamhet betraktande sin mot
samma mål strävande broder. Kata¬
strofen har också med naturnödvän¬
dighet infunnit sig. Skräckslagna och
förkrossade stå vi inför förödelsen.
Finns här någon väg ut ur eländet?
Endast en: det mänskliga förnuftets
återinsättande i sin värdighet av leda¬
re, människornas vilja renad i lidan¬
dets skärseld, samlad och stark, inrik¬
tad mot det för alla folk gemensamma
målet: rättssamhällets grundande.
Arbetet på organiserandet av detta

nya samhälle har, som vi alla veta, fak¬
tiskt pågått jämsides med förödelsen,
alltifrån krigets första dag, och faktum
är, att det är de förhånade pacifisternas
fredsprogram, som nu i stort sett blivit
såväl folkens som regeringarnas. Vis¬
serligen är även här det stora steget
från teori till praktik ännu icke taget,
men det är nog så beaktansvärt, att det

raij --PIP«JM
FÖROR PAJ" AV LÄKARE
<2/3Vid allmän s\)agb*t,
nvjr^'csi t et, överansträng¬
ning och sömnlöshct.evs

A.B. PHARMACIA,Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG.

alls på allvar diskuteras och icke läng¬
re på något vederhäftigt håll betraktas
som utopiskt.
Det är på tiden, att hemmens och sko¬

lans målsmän vakna till insikt om sin
speciella uppgift i nydaningsarbetet.
Framför allt måste de enas om att hålla
allt ensidigt partitagande, alla hatfulla
ord och fula beskyllningar mot olika
tänkande fjärran från de unga och i
stället hos de blivande samkällsmedbor-
garna ingjuta förståelsens och toleran¬
sens anda, den humanitetens och frihe¬
tens anda, som icke för egen räkning
kräver mer än vad som unnas andra.
Vår tids ungdom måste framför allt

fostras till socialt kännande och tän¬
kande människor. Kunskapen om det
personliga ansvaret, fysiologiskt såväl
som psykologiskt sett, kan icke utan
skada för släktet undanhållas den upp¬
växande generationen. Hos djupare an¬
lagda naturer har denna individuella
ansvarskänsla väl alltid funnits och
också tagit sig uttryck i handling, men
vad vi nu framför allt behöva är, att
dessa individuella yttringar av an¬
svarskänsla växa ut och förtätas till
verklig samhälls- och medborgaranda.
Det "sociala samvetet" måste göra sig
hört i allt vidare kretsar och kraftigare
än någonsin, om vi alls skola kunna
möta de krav, som tidens allvar ställer
på oss.

Det är denna sociala ansvarskänsla,
som är det bärande i stora samhällsrö-
relser som nykterhetsrörelsen, fredsrö¬
relsen, kvinnorörelsen, vilka alla bottna
i bestående missförhållanden, som blott
genom en omdaning av tänkesättet och
sederna kunna upphävas. Ingen ung
människa bör få stå främmande för
dessa eller andra ideella strävanden i

hinnoprofiler från flydda
levara ^ »

! Äv Gustava Svanström.
höstmolnen gå kalla och grå, och

faller över det gamla norr-
s'a järnbruket. Klockan är sex, det
cagskväll ,och från trästapeln vid

, y# an jämtar det helg.
vilja®! :i 11 ,I?rna' som lig'g'a i en mörk rad
[joppaa ä 11 trasande ån, är dagsarbetet
" *rh' , sme(ferna, resliga magramed anletsdragen svärtade av

Ö-ver ^ruksgatan för att
\ Ys o* f^na stugor. Då kommer
h Jn.. illande, förspänd två för
su!kandai bruna hästar. Den lån-
atflge i s^en ar dem likaledes

irin-fciih.in'i ^ stående med mös-ijl Wer rl an vaSnen rullar förbi.
uppslagna sutletten skym-

sty#
'^tor'lJ^ ^\nas ansikte, inramat avart knythatt. Dragen kunna
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men det är drag,

*uma rrwi + — utantill, stora, skarp¬
te sm, i nna' stränga läppar, ett
Wniin tTn rannsaka hjärtan och

Ä1C det gäller.
fw fe epe+° H Pa kruksgatan går en

PA två käppar.
K som me n' den aldste viduu nittioårig gått ut ur

xr <^bb ÖbClULl1U.

h? mössan, Jan Anders,

bjuder en röst ur suflettens djup — det
blåser kallt för gamla skallar i. kväll.
Och akta dig för att gå och krälla ute
i mörkret. Jaså, gikten är svår, säger
du — jo, du har.levat över den tid, som
blivit människan tillmätt i Skriften, så
att du kan inte begära så mycket av
vår Herre hädanefter här på jorden.
Vagnen rullar vidare, bort mot herr¬

gården, där det kalla, gula västerljuset
under molnens mörker ännu blänker
svagt i gavelns smårutade fönster. På
nedersta trappsteget står trotjänarin¬
nan, gamla jungfru Ulrika, niger och
hälsar sin matmor välkommen hem.
Och allt står väl till, Ulrika, säger

den gamla frun och räcker henne pira¬
ten — vi ha blivit förskonade från eld
och brand, ser jag.
En annan yngre kvinna med ett

blekt, vekt utseende kommer ut och
niger även hon.

— Välkommen hem, svärmor, säger
hon. Hon får en hastig omfamning
och en lätt kyss på pannan.

— Jag skall hälsa dig från Sofi —

pojken vägde tolv skålpund, när han
äntligen kom.
Med denna glada underrättelse går

brukspatronessan Nordelius in i sitt
hem, den gamla vita herrgården, där
hennes fäder bott. Släkten har varit
rikt välsignad med döttrar, och det var
hennes avdöde man, som efter svärfa¬
dern blev herre till bruket.
Hon har nu varit på fjorton dagars

besök och kristning hos sin gifta dot¬

ter, som efter raden av döttrar äntli¬
gen fått den efterlängtade sonen.
Denna dotter är hennes enda levande

barn. Själv hade hon den glädjen att
hennes förstfödde var en son, men se¬
dan fick hon uppleva den sorgen, att
han vid mogen ålder omkom genom en
olyckshändelse. Han var då nygift, och
hans änka, den bleka frun, har aldrig
kunnat repa sig efter detta slag. Hon
är svag och sjuklig, och det är den
gamla frun, som, ännu stark till kropp
och själ, styr hela bruket.
Det är hon som gör ronden i smed¬

jorna, där arbetets sång i den tidiga
morgonstunden börjar bulta och ham¬
ra, där det smids spik och hästskor
och knivar och liar och mera sådant
till stora delar av provinsen. Det är
hon som håller tummen på ögat på
dem, som fått brännvinsflaskan för
kär, det är hon, som redar upp oord¬
ningar i familjelivet i de röda stugor¬
na, och det är inför henne rättaren
och bokhållanrna ha att avlägga rä¬
kenskap.
Dessa senare ha också omedvetet rä¬

tat på sig och fått en stramare håll¬
ning vid ljudet av vagnsbullret Ha de
räknat hennes bortovaro som en fritid,
så veta de nu, att det måstp bli slut
med varje böjelse för självsvåld eller
slarv.
Men så stor är den respekt hon inger

och det förtroende alla mer eller min¬
dre medvetet hysa för hennes klokhet
och rättvisa, att den yttre och inre
ordning, hennes kraftiga vilja genom¬

fört, sällan störs av några rubbningar.
Beträffande pigorna i köket ha de dess¬
utom jungfru Ulrikas strängt vakande
öga över sig. Hon lever själv, som om
hon alltid stode under sin matmors
blickar, och hon genomför noggrant
samma regemente i smått som den
förra i stort.
Dagen efter hemkomsten sitter patro-

nessan rak och värdig inne i det lilla
blå kabinettet, som är hennes allra he¬
ligaste. Hon är svartklädd som alltid,
och under den stora vita mössan ligga
silvergrå kanonlockar helt prydligt vid
tinningarna. Hon har redan gjort ron¬
den i smedjorna, och bokhållarna ha
stått inför Pontius Pilatus och avlagt
räkenskap för sitt fögderi under hen¬
nes bortovaro.
Nu är det jungfru Ulrikas tur, men

dessa stunder, som de, som äro behäf¬
tade med ont samvete, frukta, emotser
hon snarare med stolthet, ty hon vet,
att hon alltid gör sin plikt.
Patronessan betraktar sin trotjäna¬

rinna, och det kommeT en nästan
omärklig glimt av humor över hennes
stränga drag.

— Jag tror, att du är en värre drake
än jag, Ulrika, säger hon.
Jungfru Ulrika redogör för vad som

gått åt av husets förråder och för den
medicin hon utlämnat till bruksfolket.

— Det är fasligt, säger patronessan,
vad Anna Kajsa är begiven på hjärt-
styrkande droppar och gubben Bjur på
malörtsbrännvin. Men du känner nog
dina Pappenheimare Ulrika, jag behö-
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tiden, var och en hör ha rätt till en
sakrik, lidelsefri och opartisk fram¬
ställning av respektive rörelsers upp¬
komst och utveckling för att sedan allt
efter individuell läggning kunna göra
sin insats i reformarbetet.
En hörjan till en dylik social under¬

visning har gjorts genom den föreläs¬
ningskurs i sociala ämnen, som anord¬
nats gemensamt för elever i Stockholms
högre flickskolor och samskolor och nu
pågått under en följd av år. Den in¬
ledande föreläsningen har alltid varit
avsedd att väcka de ungas ansvars¬
känsla inför samhället, att mot det när¬
varandes mörka bakgrund framhäva
de krav, som åter och åter måste ställas
på unga, friska krafter, "spända av en
eldig håg", och har säkerligen både på
grund av ämnets natur och föreläsa¬
rens personlighet gjort ett varaktigt
och starkt intryck på det mottagliga
auditoriet.
Övriga föreläsningar i kursen ha be¬

handlat sådana ämnen som Koopera¬
tionen, Folkbildningsarbetet, Socialpo¬
litik, Svensk kvinna inför svensk lag,
Nykterhetsfrågan etc. och ha alla präg¬
lats av sakkunskap och fördomsfrihet
samt synbarligen intresserat de unga
åhörarna. Önskligt vore, att föräldrar
och lärare, i den mån utrymmet med-
gåve, mera allmänt kunde närvara vid
dessa föreläsningar, särskilt vid inled¬
ningsföreläsningen, eller på annat sätt
göra sig förtrogna med ämnena i frå¬
ga. Vid lärarutbildningen borde nu¬
mera ovillkorligen särskild vikt läggas
vid inhämtandet av social kunskap.
Den äldre generationen måste gå fram¬
åt jämsides med den yngre, eljes upp¬
står lätt ett svalg mellan dem. Varken
föräldrar eller lärare kunna numera

ställa sig på någon piedestal gentemot
de unga, vilka icke längre villigt höja
sig för enbart yttre auktoritet. Endast
genom verklig överlägsenhet, grundad
på hela personlighetens växt och ut¬
veckling, kan uppfostraren i vår tid
göra sig till ungdomens ledare. Men
ledarna och vägvisarna måste framför
allt själva känna vägen, vandra den
ofta och gärna, innan de kunna göra
andra förtrogna med densamma. Ve
dem, om de föra sina skaror vilse!
I världskrigets belysning måste en

grundlig revidering av nedärvda före¬
ställningar och vanor företagas med
särskild hänsyn till det uppväxande

Nya väljare i Manitoba.
De nya röstlängderna i Manitoba, Kana¬

da, vilka för första gången nppta även
kvinnliga namn, ha nyligen upprättats, och
det har kostat vederbörande ett icke ringa
arbete med hänsyn till de många inslagen
av utländsk nationalitet i Manitobas be¬
folkning. Namn sådana som Mykytzsgyn
och Zatokyskoi, för att ta några exempel
ur högen, vålla ett ganska stort besvär, och
situationerna ha icke varit utan sina roan¬

de poänger. Så yttrade sig en svensk ar¬
betare, som i sällskap med sin hustru kom
för att få sitt namn upptecknat: "Hon är
en präktig hustru. Sju barn har hon, och
det är bra att hon nu har rösträtt också.
Det är nog riktigt att kvinnans plats är i
hemmet, men hon måste se till hur det ge¬
staltar sig utomhus också. Min Frida måste
tänka självständigt, ty de som inte gör det,
har ingen nytta av rösträtten. Inte ett ord
säger jag till henne, utan hon får sköta sig
på egen hand."
Tyvärr gingo många kvinnor miste om

sin rösträtt på grund av lagen om gifta
kvinnors nationalitet, som blev fastställd,
då kvinnorna ännu icke hade någon ytt¬
randerätt i statens angelägenheter. På
många platser i Manitoba är det därför så,
att en tysk eller österrikisk kvinna, som är
gift med en brittisk undersåte, har rätt att
rösta, medan detta förvägras den kanaden¬
siska, som i äktenskap är förenad med en
utlänning. Flera kvinnoorganisationer i Ka¬
nada opponera sig mot de orättvisor, som

lagen om gifta kvinnors nationalitet inne¬
bär och fordra att en ändring, vilken tager
hänsyn till kvinnorna som individer, kom¬
mer till stånd.

Använd L. K. P. R:s
brevkort och agitationsmärken.

släktet. Vi behöva en renässans på upp¬
fostrans och undervisningens område.
Det är omöjligt att utan vidare fortgå
i samma hjulspår som hittills. En ny
generation får icke tillåtas att begå
samma förfärande misstag som alla
föregående. Föräldrar och lärare måste
besinna sitt ansvar inför det nya, som
skall fram, fram genom lidande och
död. Ofödda släkten "sträcka armarna
mot morgonrodnaden och kalla på ung¬
domen. Kommer den? Fläktar i pur¬
purskyarna dess fana?"

Kvinnorösträttens ställning
till tidens frågor.

Ett genmäle.

I Anna Lenah Elgströms artikel:
Samhällsmoderlighet i föregående num¬
mer av Rösträtt för Kvinnor förekom¬
ma en del anmärkningar mot rösträtts¬
rörelsen, som kunna förtjäna ett be¬
mötande. Inte därför att de äro nya.

Rösträttsföreningen har haft anledning
att förut klargöra sin ställning här¬
vidlag, men samma angrepp kommer
igen allt som oftast, vanligen från per¬
soner som haft så gott som ingenting
med rösträttsarbetet att göra.
Fru E. påstår att "kvinnosak är för

flertalet av socialt intresserade kvin¬
nor endast rösträtt". Detta vittnar om

en stor obekantskap med kvinnorörel¬
sen, som är mycket äldre än kampen
för rösträtten. Kvinnornas strid för
bättre utbildning, för rätt till arbete,
för förbättrade äktenskapslagar m. m.

började långt tillbaka på 1880-talet, och
fortgår i skilda organisationer allt¬
jämt, medan det är först vid ingången
till detta århundrade, som kvinnorna
började inse, att den enda säkra vägen
att förbättra sin egen ställning och
samhället i sin helhet är rösträtten.
Därför bildades en förening med detta
som särskilt mål, avsedd att samman¬
sluta de kvinnor av skilda kategorier,
vilka insågo att rösträtten var det nöd¬
vändiga medlet för" att nå, vad kvinnor¬
na strävade efter i samhället.
Helt naturligt blev då det dagliga

programmet endast rösträtt och kvin¬
nornas upplysning. Detta var grunden
för sammanhållningen eftersom i för¬
eningen finnas kvinnor, som med sin
rösträtt vilja verka för olika sociala
och politiska mål. Vi ha själva alltid
betonat att rösträtten blott är ett me¬

del, men vi bestrida på det bestämda¬
ste att den är en "detalj", den är tvärt
om ett conditio sine qua non för alla
kvinnosträvanden.
Ofta frågas nu från personer, som

äro intresserade av en speciell fråga
t. ex. nykterhet, fattigvård, fred, sexu-
alreformer etc., varför ta Ni icke upp
den frågan på Edert program. Vi sva¬
ra: Rösträttskvinnorna äro i regel so¬
cialt intresserade, vi se dem i skilda
föreningar verksamma för olika mål,

Eiegant
kemiskt tvättad och prfesad
kostym, klänning, kappa eller
om densamma insändes till

Mü Eder

Örgryte Komiska Tvätt- &
Göteborg

men inom rösträttsföreningen
de för rösträtt. Dock sträva rösträtt!föreningarna genom sin upplys^verksamhet att väcka kvinnornas sociala ansvarskänsla, och vi våga tro attdetta arbete icke varit utan frukt
När kvinnorna fingo rätt att bli stads-

fullmäktige och man började se s
efter lämpliga kandidater, fick
ofta nog gå till rösträttsförenin
för att finna dem och likaså vid andra i ti

sraktil

leffekt:
imt va
irsvar,

tis till

m lår

kommunala uppdrag. När kriget
ut, och Kvinnornas uppbåd bildades
för att hjälpa de mobiliserades över¬
givna familjer, så var det
också rösträttsföreningarna som
de in i ledningen.
Och så "aktiva pacifister" äro

rättskvinnorna över all världen,
den enda internationella förening,
inte sprängdes sönder vid krigsutbrot¬
tet är den Internationella kvinnoröst-
rättsalliansen. Dess tidning Jus
fragii, utgiven' i London, utkommer ;t är!
fortfarande, innehållande rapporter för r1
både neutrala och krigförande
Här få kvinnorna jämföra sina erfa¬
renheter från ömse sidor om fronten,
diskutera de nya svåra problem i;
vilka kriget ställt dem och känna
solidaritet över stridsvimlet.
Om rösträttsföreningarna

studera och diskutera alla
ka frågor, avhåller sig Landsförenin¬
gen av princip, enligt ett beslut på cen¬

tralstyrelsemöte, att göra uttalanden i
andra än rena kvinnofrågor, där å
kunna förutsätta att alla dess medlen
mar äro eniga.
Det är lätt för den som står nta®

rösträttsarbetet att säga, att "deras k-
gång är ingen förlust", som inte km
na vara med om de längst gående ilf
erna i frågor sådana som nykterhet
fred, sexualreform, men de som ha an
svaret för rörelsen kunna ej resonera
så. Vi måste dock ha i minnet,
är högerns motstånd, som skall över¬
vinnas, och därför vore det mer
oklokt att genom ståndpunktstagande
i frågor, som ligga utom vårt
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ver inte tro, att du missbrukar Guds
gåvor.
När jungfru Ulrika är färdig att gå,

säger hennes matmor.
— Vänta litet, Ulrika, — jag måste

tala om för dig ett smärtsamt budskap
som jag fått. Eva Warolin har blivit
änka med sina fyra små.
Jungfru Ulrika slår ihop händerna.

Å, kära hjärtanes, suckar hon — har
mamsell Eva blivit änka!
Också hon känner sig smärtsamt be¬

rörd, ty denna mamsell Eva kom så
småningom att stå i gunsten hos hen¬
ne under de fem år hon var husmam¬
sell på herrgården. Hon var en rask
och duglig flicka med ett gott handlag
för allt hon tog sig till. Hon kunde
ha fått en förmögen länsman, men så
var det olyckligtvis en fattig student,
som kom att ho på herrgården under
det han tog upp viaticum i trakten, och
då blev det kärlek av.
— Ja, hennes präst gick och dog

ifrån henne, innan han ens hann få nå¬
got eget, säger patronessan, men det
tog han väl inte med i beräkningen, när
han gifte sig med henne. Men vad jag
tänkte säga dig, Ulrika, det var, att
om vi nu sätter upp en ullgarnsväv,
så får du laga, att den räcker till klä¬
der också åt Eva och hennes barn. Det
är inte gott för en ensam kvinna att
reda sig med fyra små. Änkor och
faderlösa måste man tänka på, Ulrika.

— Ja, svarar jungfru Ulrika.
Hon tänker, att om mamsell Eva,

som visst ibland kunde vara tanklös,

som andra ungdomar, många gånger
tyckte, att patronessan förde ett strängt
regemente, så skall hon kanske nu i
prövningens dag häst få lära känna
henne. Och hon tänker, att allt det nyt¬
tiga hon under dessa år på bruksherr¬
gården fick vända sina händer till, sä¬
kert kommer att kännas minst tungt
för henne att bära genom livet.

Fru Eva Warolin, änka efter vice
pastorn Johannes Warolin, sitter vid
fönstret och använder det sista dags¬
ljuset till att sy hålsöm på ett lakan
av finaste linnelärft. Hon syr brudia-
kan åt socknens rikaste bonddotter,
hon skall också brodera hrudnäsduken
och åtskilligt annat till utstyrseln, ett
arbete, som hon med tacksamhet mot¬
tagit nu, när hon står utan stöd i livet
och med sina händers arbete måste för¬
sörja sig och sina barn, om hon inte
vill komma socknen till last.* Hon sit¬
ter och tänker, att det där bröllopet
skall inbringa henne åtskilligt, både i
pengar och in natura. Hon har lovat
att hjälpa till med finbaket och att göra
bröllopstårtorna — hade det också va¬

rit så väl, att hon fått kläda bruden,
som denna själv önskat. Men den gam¬
la prostinnan och hennes ogifta dotter
hålla detta som sitt privilegium — fast¬
än de långt ifrån behöva det för inkom¬

* Vid denna tid fanns ingen pensions¬
kassa för prästänkor.

stens skull — och ingen av socknens
brudar har ännu vågat riskera deras
onåd.
Barnen leka, utan att göra mycket

buller, i ett hörn av det stora köket
som jämte den lilla kammaren innan¬
för utgjort hennes hostad under de sju
år hon varit gift, och vilken bostad hon
nu, jämte det enkla bohaget, vill söka
att behålla. Visserligen är den kall och
dragig, men bönderna i hyn ha lovat
att köra till henne ved, och hon vet nog,
att de komma att tänka på henne med
ett och annat därjämte.
Hon ser bort till den äldsta flickan,

som lillgammal och beskäftig för sina
sex år leker mor för de yngrö. Ja, det
är bra, tänker hon, att hon kan börja
ta hand om dem, att de snart kan reda
sig ensamma, när mor hjälper till med
sömnad i prostgården och andra går¬
dar.
Hon kommer att tänka på ett ord¬

språk, om att en god vilja drar halva
lasset. Ja, nog har hon en god vilja,
men hon kan ändå inte hindra att det
kommer stunder, när lasset käns gan¬
ska tungt. Hon ser inte sy längre, och
så släpper hon arbetet i knäet och sit¬
ter och ser ut mot snön, som faller och
faller, i stora lösa stjärnflockar.
Om några veckor är det jul, tänker

hon. Och den tanken liksom gläntar
på en dörr, som innan hon hinner hin¬
dra det, öppnar sig på vid gavel. För
sorgen — sorgen och saknaden efter
den hon förlorat. '
De levde alltid överens och lyckliga,

och han var den bäste man hon vis®
i världen. Nitisk var han i sitt a
och avhållen i församlingen — det var

feplö;

mellan sockenborna, redan en avgjord
sak att de skulle välja eller kalla io-
nom till sin kyrkoherde, när den#
rige och skröplige prosten lade lM
sina ögon.
Men hur annorlunda blev mte t'

nu får hon vara glad om bon får si
kvar i den oansenliga stugan ocl)
några marker ull för sin sömnad 11 s ^

let för att bli en välmående Prost1^ '
Han skulle ha sparat sig litet bä w

tänker hon. Socknen var stor, ocn
årstider företog han besvärliga ta
till de många avlägsna skogsby3
Det var under en sådan färd loin
de ner på vårisen och fick liggasa.
ge i vaken, att han ådrog sig en
tig lunginflammation.

. Han gic^
nom, men sedan började hari
trodde själv att det ingenting -
och arbetade som förut, tills.o
för sent, tills ingenting mera to
bota hans sjuka lungor.
En tung suck glider över hennes

par. Världen tycks henne sa
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mörk i detta ögonblick
inte barnen skulle det kna.
henne lönt att leva och strama.
Hon stirrar ut mot skym*

snöns fallande flor. En fors ^
mer körande borta på vägen,
ser skjutsbonden sitta i sin hn _

päls på lasset. Hon betrak ^ ^
först med likgiltiga ögon, p
är det något hos honom s
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FKEDENHEIM (Lotten Seholander):L
c t n 1 d e n. Svenska Andelsförlaget.
sSW»-
^liggande bok utgör, ett inlägg i dis¬
ken om krig ock fred, om rustningar
avväpning. Förf:s ståndpunkt är att* '
konsekvent köra inrikta sina rust-

.

r på försvar av egna gränser, därtill"

de rätt, men de ka, aldrig rätt att gå
anfall på ett annat folks område. Det

• j de stora militärstaternas konsekventa
Riktning på anfallsteknik förf. ser skul¬
le, till världskrigets utkrott. Vägen till en

ig fred går genom ett allmänt erkän-
_ av anfallskrigets rättsstridigket ock

Effektivitet mot moderna försvarsverk —
varje lands rustande med ett effektivt

Sisvar, så ordnat att det ej kan misskru-
anfall, ock kyggt på kred demokra¬

ti grund. — Om detaljer i koken kan man
sig tveksam, men det krinnande in-
att finna en framkomlig väg till en
fred är omisskänligt, ock förf:s
bör kunna väcka en givande dis-

jjgion. — Att kritisera samkället är lätt,
betydligt mera otacksamt att kom-
d planer till dess nybyggnad, ock

tu får vara tacksam mot dem som våga
isoket.

G. R.

bröt uralte

jförenin-
; på cen-

u
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1 driva ifrån oss de moderata
irinnor, som blivit rösträtten trogna
irots partiståndpunkten. Fru E. behö-
w för den skull icke vara ängslig.
blir inte de arbetande rösträtts-

Irinnorna som komma till målet med
rösträttskorg, de veta nog, vad

Itvilja innesluta däri, dé ha haft god
att samla erfarenheter under sitt

»/rättsarbete. Men ingen, om än
% så ivrig kvinnlig pacifist eller
sav sexualreformer skall någonsin
na dana samhället efter sitt patos,
'ån vi erövrat rösträtten.

Gulli Petrini.
resonera

, att det
dl över-
mer in

bekant. Hon trycker sig när-
rutan, och barnen, som märka att
blivit nyfiken på något komma

® titta som hon.
stannar också mannen och tittar

j^ande ned mot hennes stuga. Så
®iger han litet på tömmen, och slä-
^ plöjer spår i den bländvita över-
sade vägen, som här till stugan.
-Men det är ju Lars Olov, utbrister
"■Där han stannar framför trappan
bars Olov, kusken från Nordanå
k

j^fit senare står Lars Olov framför® mne i stugan, medan snön tinar
b j^Par j hans långa skägg. Han
aar sävlig och säker, så att hans

„a, asya &'er henne en känsla av
J ; ^an har många hälsningar
blrf k ocb dangfrn Ulrika

Unik ^re morgonen for han
»»an m ?ck nu kar han hunnit fram,
Sr- blev rikti^ mörkt

tan boi' lnnehåll blir omsider inbu-
sålän- ;r,( ai tinns en fårkropp, en smör-
en P': fe 1 ^ buktig skinka, korv av
tek it s' h^mstöpta ljus, både stora
1 b°stl fet.,' a, barnen, gryner, russin och

-dibn'ßi-°ra ku^ar av herrgårdens
('ct v-r festvo- n? vörtbröd, en packe ull-

%?t o v/ ,varma blödningar och åt-
fenksfi,,!1^ smatt oeh gott som ennesläk| g , husmor sänt med.
% tar if,. ,ocksa något mera. Lars
? brev kJ ?an lättaste godset,

n visste
1 ämbete
det var
avgjord
alla bfr
len ali-
de il»P

e af
får i
ocl
dit,
■ostinaa.
t bättre,
och alla
i färder

;ty^
•ev h„ 7, ct ^aiiasBe goasei,

när Lar? ni me<3 blått munlack.
logi 1 .. , T &'att ^r att skaffa

r'«barnpn fs °n i närmaste bondgård?iver0Xtnwt tillsammans, lyekli-
1? vörtbröd °?k var sln skiva

11 och läser s*g ^ru ®va vid

Orättvisor på grand av kön.
Det är oftast de personliga synpunk¬

terna, som bli bestämmande för män¬
niskans uppfattning av samhällslivet,
och däri ligger även förklaringen till
att de förmögna och i hemmen skyd¬
dade kvinnorna, som aldrig komma i
kontakt med livets hårda verklighet,
ofta ställa sig likgiltiga, för att inte
säga avvisande gent emot kvinnoröst-
rätten. För deras i kampen för tillva¬
ron arbetande systrar har den blivit
symbolen för likställighet och ernåen¬
det av en bättre ställning i samhället.
Det är ett ofrånkomligt faktum att
rösträttslösheten moraliskt inverkar på
livets förhållanden och stämplar kvin¬
nan med en prägel av underlägsenhet.
Även på de områden där kvinnan fått
samma utbildning som mannen och är
likställd med honom, får man ofta be¬
vittna att de kvinnliga meriterna sak¬
na all betydelse när det gäller en man¬
lig medtävlare.
I England ha de kvinnliga läkarna

vid mångfaldiga tillfällen påvisat
orättvisor, som drabbat dem på grund
av deras rösträttslöshet, och de ha
kämpat en mångårig kamp mot trång-
bröstade fördomar. Under de senaste
åren har en genomgripande förändring-
ägt rum, men detta har sin orsak i den
omvärdering av alla värden, som kri¬
get åstadkommit. På sjukhus, där man
i trångbröstad överlägsenhet förbjudit
de kvinnliga läkarna tillträde, tar man
nu med tacksamhet emot deras tjäns¬
ter, och de av kvinnor organiserade
fältlasaretten ha i pressen omnämnts
med de mest ampla lovord.
Inför denna revolution i tänkesättet

kan man inte underlåta att kasta en

retrospektiv blick på de år, som före-
gingo krigsutbrottet. Den första kvinn¬
liga banbrytaren på läkarområdet var
miss Elisabeth Garrett, som under
många år kämpade sin kamp så gott
som ensam. Hennes lott var pionjä¬
rens oeh hon bröt ny mark för kom¬
mande generationer. Det var hon, som
lät bygga ett sjukhus för kvinnor, och
det var genom hennes energiska ar¬
bete den kommitté kom till stånd, som
grundade en undervisningsanstalt för

En bild har trätt fram för henne vid
åsynen av den välkända stilen, bilden
gv en rakryggad gammal kvinna med
stränga drag och en stark vilja, inför
vilken alla de som leva omkring henne
böja sig. Men allt eftersom hon läser
bleknar den bilden bort, oeh det är i
stället som om hon skulle se de levan¬
de pulsslagen från ett hjärta, hon mö¬
ter en kvinna, som älskat och mistat
och sörjt som hon.
I det ena fallet är det maken det gäl¬

ler, i det andra ende sonen, som var
ett modershjärtas stolthet och hopp,
och denna kvinna som aldrig klemat
varken med sig själv eller andra, som
skapat sig ett litet rike, som hon styr
med sträng och rättvis hand, kan dock
öppna på dörrarna till det fördolda,
när det gäller att finna varma och del¬
tagande ord för andra.
Fru Eva läser och hennes tårar

droppa. Dessa varma ord göra henne
så gott, slå liksom en bro från ett för¬
stående hjärta till hennes eget över de
vintervita milen.
Men så kommer en maning att med

sinnesstyrka möta prövningens dag, att
med mod och förtröstan kämpa livets
strid, ord som förefalla stränga igen,
om att sorgen måste vika, där pliktens
väg går fram.
Den där bilden från brevets hörjan

träder åter fram för henne, men den
inger henne inte mera fruktan. Ty hon
tycker sig ha förstått, att hemligheten
med den makt den äger innerst beror
av godheten.
Och hon tänker, att det där brevet

skall hon länge bevara, sedan de andra
goda och välkomna gåvorna äro slut.

kvinnliga medicinare. Efter d:r Gar¬
rett ha kvinnorna i ständigt ökat antal
strömmat till den medicinska fakulte¬
ten, men de ha icke beretts samma möj¬
ligheter som sina manliga kamrater.
När en man inregistrerats som medi¬
cine kandidat, har han haft att välja
på tolv olika medicinska skolor och
allmänna sjukhus, medan kvinnorna
däremot endast varit hänvisade till den
av d:r Garrett startade skolän samt än¬
nu ett sjukhus. Kvinnornas utbildning
har därigenom blivit begränsad, oeh
för att erhålla en allsidig kunskap i
sitt yrke ha de varit hänvisade till att
praktisera utomlands.
För några år tillbaka reste en kvinn¬

lig engelsk läkare till Indien för att
studera ögonsjukdomar och företog ett
hundratal lyckade operationer samt
blev förklarad expert på området. Det
oaktat blev hon utesluten från en dis¬
kussion i frågan, som ägde rum i ett
vetenskapligt sällskap, endast på den
grund att hon var kvinna, ehuru hon
var den av de närvarande, som ägde
den största erfarenheten.
Vid tre olika tillfällen har en plats

varit vakant vid Londons barnsjukhus.
Den enda av kandidaterna, som var
specialist i barnsjukdomar, var en
kvinna, oeh hon hade även i nio måna¬
der tjänstgjort som vikarie på sjuk¬
huset. Hennes ansökan avslogs vid tre
olika tillfällen, och företräde gavs åt
manliga kolleger, som icke voro spe¬
cialister i barnsjukdomar.
Samma sjukhus tillämpade principen

olika lön för lika arbete. Till och med
medicinska tidskrifter ha gjort skill¬
nad på manliga och kvinnliga medar¬
betare och vägrat att publicera den
kvinnliga läkarens namn.
Dessa orättvisor tillhöra emellertid

det förgångna, och man gör kanske klo¬
kast i att draga en slöja för det som
har varit och vara tacksam för det man
ernått, men som ett bevis för hur de
rösträttslösa kvinnorna behandlats, är
det typiskt nog. I de länder, där män
oeh kvinnor stå likställda inför lagen
och med samma medborgerliga rättig¬
heter, skulle man aldrig komma på den
tanken att draga upp gränsskillnader
på grund av kön. I en rättfärdig stat
måste det naturligtvis vara den indi¬
viduella begåvningen, som hör komma
till sin rätt, och den undermålige får
vika för den kunnige, antingen det är
en man eller kvinna.
I London har som sagt förhållande¬

na grundligt reviderats, och kvinnorna
mottagas vid alla Londons sjukhus.
Det är emellertid den hårda nödvän¬
digheten och irfte sinnets generositet
hos vederbörande, som orsakat föränd¬
ringen, men kvinnorna ha blivit satta
i tillfälle att dokumentera sin duglig¬
het, oeh den mark de erövrat kan se¬
dermera icke frånrövas dem.

G. H. E.

Högertidningen Lunds Dagblad,
som alltid ställt sig förestående gent¬
emot kvinnornas rösträttskrav har med
anledning av L. K. P. R:s uppvaktning
hos justitieministern gjort rösträtts¬
frågan till föremål för en ledande ar¬

tikel, vari det bland annat heter:
Det förefaller ur alla synpunkter vär¬
defullt, om den kvinnliga rösträttsfrå¬
gan kunde komma att behandlas för
sig själv oeh utan sammanblandning
med författningsfrågorna i övrigt. Vis¬
serligen skulle möjligen en formellt
mera fördjupad utredning av kvinno¬
rösträtten mera än nu är fallet klar¬
lägga densammas betydelse och rätt¬
mätighet. Denna fråga har dock va¬
rit föremål för så mycket diskussioner,
att statmakterna böra vara fullt bered¬
da att träffa ett avgörande när som
helst.
För vår del ha vi icke kunnat fatta

skälen, varför högerpartiet under åra¬
tal så envist motsatt sig en reform,

i P. I1IEIKIIS fflSBELÄFFlfi 1
STOCKHOLM

1 Barnhusgatan 1
(hörnet av Drottninggatan)

Stort lagar af finare och enklare

MÖBLER
i ek, mahogny, valnöt samt andra
träslag äfvenmålade, till billigaste priser.
Allm. Tel. 11410 Riks Tel. 6505
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1 pressläggningsögonblicket har re¬
daktionen fått veta, att den kända röst¬
rättsveteranen, ordföranden i Söder¬
manlands länsförbund, fru Augusta
Widebeck den 16 notember fyller 70 år.
Tidningen sänder sina varmaste lyck¬
önskningar och ber att få återkomma i
ett följande nummer.

Tolv frågor till Sveriges kvinnor.
Fyller du ditt hjärta och dina tankar

med stundens bekymmer?
eller
Besinnar du, att den tid i vilken du

lever, ställer stora och nya krav på dig?
Jämrar du bara över kriget?

eller
Gör du själv vad du kan för fredens

sak?
Nöjer du dig med tomma önskningar

om en lyckligare framtid?
eller
Bygger du själv på den kommande

fredens grundmur genom att pränta in
i dina barn en outrotlig avsky för kri¬
get och kärlek till freden?
Ursäktar du dig med att det tjänar

till intet, och att intet finns att göra?
innan
du tagit reda på de möjligheter, som
här i vårt land skapats just för dig att
ge uttryck åt din fredsvilja?
Klandrar du andra för att de ingen¬

ting göra?
eller
Har du tagit reda på kvinnornas in¬

ternationella fredsarbete?
Är du en länk i kvinnornas freds¬

kedja, som knytes i alla land?
Tänker du låta dessa frågor gå dig

likgiltigt förbi?
eller
Vill du vara med och hjälpa oss i

vårt arbete?
Svenska sektionen av internationella

kvinnokommittén för varaktig fred (I.
C. W. P. P.) inbjuder för fredssaken in¬
tresserade personer att besöka det läs¬
rum, som kommittén i samverkan med
Svenska fredsförbundet öppnat Kardu-
ansmakaregatan 6, 2 tr., Stockholm.
Läsrummet, där upplysningar om

fredsrörelsen lämnas och där litteratur
finnes tillgänglig — även för utlåning
— hålles öppen varje dag 2—4 samt
dessutom måndagar oeh torsdagar 6.30
—8.30 e. m. Inga avgifter.
Första torsdagen i varje månad kl.

6.30 e. m. träffas sektionens medlemmar
å läsrummet, då tillfälle gives till me¬
ningsutbyte i aktuella fredsspörsmål.
Stockholm i oktober 1917.
Svenska sektionen av I. C. W. P. P.

Anna Kleman, Valhallavägen 59. Ma¬
thilda Widegren, Sibyllegatan 59. Nina
Andersson, Västerås. Anna Lindhagen,
Floragatan 15. Ellen W. Palmstierna,
Baldersgatam 5.

vars rättvisa är oomtvistlig, och vars
verkningar icke kunna bliva annat än
goda. Man har intrycket av, att det
varit omsorgen om den egna maktställ¬
ningen, som varit det ledande motivet
för högerns vägran att skänka kvin¬
norna politisk rättvisa. Vi tro icke att
dessa farhågor haft någon verklig
grund, men även om detta hade varit
fallet, hade det icke varit något full¬
got skal att stoppa en naturlig poli1
tisk utveckling. Det måste finnas rätt¬
färdighet även i politiken, och det ham¬
nar sig, om man våldför sig på denna
enkla sanning.
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Hemmets Räkenskapsbok
är en praktisk, trevligt uppsatt hus¬
hållsbok, för vilken vi påräkna röst¬
rättskvinnornas särskilda intresse. Den
är -enkel, överskådlig och fullständig
och kan bli till en värdefull hjälp i
dyrtiden, då man mer än någonsin må¬
ste fråga sig vad pengarna höra an¬
vändas till. Men husmödrarna göra
icke blott sina egna hushåll, utan även
rösträtten en ovärderlig tjänst genom
att använda Hemmets Räkenskapsbok.
Dess utgivare, fru Signe Thörnqvist,
kommer nämligen att låta nettobehåll¬
ningen oavkortad tillfalla rösträttsrö¬
relsen, hälften Östergötlands länsför¬
bund, som är nystartat och fattigt, och
hälften L. K. P. R:s upplysningsfond.
Dessutom är provisionen så drygt till¬
tagen att de enskilda föreningarna hö¬
ra kunna göra sig en icke obetydlig-
inkomst på försäljningen.
För det billiga priset av 75 öre kan

alltså varje husmoder föra en fullstän¬
dig journal över sina utgifter och in¬
komster och den 1 januari 1918 får den
inte saknas på någon rösträttshusmors
skrivbord. Insänd snarast rekvisitio¬
ner till fru Signe Thörnqvist, Motala
Verkstad.

Arbetet ute i landet.
Eskilstuna F. K. P. R. firade Birgitta¬

dagen den 7 oktober med ett offentligt
möte å Stadshusets festsal, som därför de¬
korerats med blommor, flaggor samt för¬
eningens standar. Festen inleddes med
sång av fru Nanny Nylund, som stäm¬
ningsfullt föredrog Stenhammars Sverige,
Sedan föreningens ordförande, fröken
Hallman, hälsat de närvarande välkomna
samt uppläst d:r Lydia Wahlströms Drott¬
ning Margareta, framträdde kvällens ta-
larinna, fru Karin Fjällbäck-Holmgren
och höll ett med varm känsla och entu¬
siasm framburet föredrag Vad vi alltjämt
måste upprepa, vilket belönades med liv¬
liga applåder. Härpå följde sång av frö¬
ken Domellöv, varefter festen avslutades
med Du gamla, du fria etc. Gemensam te-
supé intogs. Måndagen den 29 oktober ha¬
de föreningen anordnat fredsföredrag. Över
ämnet Den varaktiga fredens organiseran¬
de höll jur. kand. fru Anna Wicksell ett
sakrikt föredrag, en platstidning skriver
rned anledning därav, att detta föredrag och
det intresse, med vilket det åhördes, vitt¬
nar om att kvinnorna icke ligga efter
männen i politiskt intresse och vid syn på
frågorna. Fru Wicksell hyllades med
hjärtligt bifall. Efter föredraget samlades
en del föreningsmedlemmar kring henne
vid ett samkväm å Stadshuset.

Söders "English Schoo!
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

IfagnfahHk, Årvek®«
Kung!. Hovleverantör.

Sveriges största fab¬
rik för tillverkning av
aila sorters lyx- och
Eirbetsåkdon

Utställning: David
Bagaresgata 1, Sthlm.
Priskurant på begä¬

ran. Riks t. Arvika 87,
Sthlm 4544.

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

Hedemora F. K. P. R högtidlighöll de
svenska kvinnornas rösträttsdag, Birgitta¬
dagen, med ett enkelt samkväm å Hus¬
hållsskolan. Sedan ordföranden hälsat de
närvarande välkomna, tillkännagavs,v att
dagen skulle ägnas minnet av drottning
Margareta, unionsdrottningen, Valdemar
Atterdags dotter. Elin Wägners för till¬
fället författade föredrag Medan vi vänta
samt Elin Wahlqvists uppsats, Till Marga¬
retaminnet, upplästes, sedan kaffe intagits
vid ett välförsett kaffebord, som icke gav
intryck av, att vi leva i kristider. Till
slut antogs enhälligt den föreslagna reso¬
lutionen.
Den 20 oktober kom fru Gurli Hertz-

man-Ericson till Hedemora på sin före¬
dragsturné genom Dalarna och höll sam¬
ma afton sitt gedigna och väckande fö¬
redrag över ämnet Vad tiden kräver av

kvinnorna, inför en ganska talrik publik,
som med stort intresse åhörde den utmärk¬
ta framställningen. Talarinnan framhöll
därvid att arbetet för kvinnans politiska
rösträtt hade, under den tid det pågått,
passerat hånets stadium och var nu inne
i motståndets för att— som hon hoppades
— inom kort krönas med framgång. Vidare

erinrade talarinnan om hurusom rösträtten,
då den en gång tillerkännes kvinnorna, till¬
faller ej allenast dem, som målmedvetet ar¬
betat för densamma, utan även de många,
som suttit overksamma och låtit de andra
utföra det ofta otacksamma arbetet. Efter
det med livliga applåder mottagna föredra¬
get uppmanade talarinnan de närvarande
att sluta upp i ledet bland dem, som arbe¬
ta för kvinnans politiska rösträtt och att
som medlemmar ingå i Hedemora F. K.
P. R.

Hälsingborgs F. K. P. R. tillsammans med
Fredrika-Bremer-Förbundets hälsingborgs¬
krets hade den 20 oktober anordnat offent¬
ligt möte å Högre allmänna läroverkets
aula. med föredrag av ordföranden i livs¬
medelsstyrelsen, borgmästare Joh. Bååth,
Några ord om våra kristidsförhållanden. I
det sakrika och intresseväckande föredra¬
get, som åhördes av en talrik publik, gavs
en översikt av våra kristidsförhållanden
med dess svårigheter i avseende på livs¬
medelsknapphet och varufördyrning samt
redogjordes för de åtgärder samhället vid¬
tagit däremot. Talaren framhöll nödvän¬
digheten för stat och kommun att ingripa
genom prisreglering, statsbeslag och ran¬
sonering samt påvisade att priset på de be¬
slagtagna, ransonerade varorna i viss mån
kunnat hållas nere i jämförelse med de
"fria"varorna, så har t. ex. rågmjöl och
vetemjöl stigit med 25—30 proc. under det
att mjölpriset stigit omkring 100 proc. och
vedpriset 150 proc. Men talaren framhöll
också de stora svårigheter och kostnader,
som äro oundgängliga vid beslag (utan vil¬
ket maximipris är ganska ineffektivt), vil¬
ket gör att staten endast av största nödvän¬
dighet tillgriper denna åtgärd, som därför
ibland låter vänta på sig lång tid efter
att den konsumerande allmänheten börjat
fordra dem. Talaren framhöll att exceptio¬
nella förhållanden fordra exceptionella åt¬
gärder, men att det vore att hoppas, att
dessa i regleringssyfte vidtagna anordnin¬
gar, som för individerna kännas som ett
stort intrång i den personliga friheten,
skola bortfalla såsom överflödiga när nor¬
mala tider en gång återkomma.
Katrineholms F. K. P. R. hade den 22

oktober ett offentligt möte å Stora teatern,
besökt av 300 personer. Föredrag hölls av
fru Ellen Hagen från Uppsala med motto
Ha kvinnorna väntat länge nog. Talarin¬
nan följde den svenska kvinnofrågan från
dess första offentliga yttring i fru Nor-
denflyclits skaldskap och Thomas Thorilds
skrifter och fram till vår egen tid, som nu
snart, hoppades talarinnan, torde få se den
lösas. Vid det i allo vällyckade mötet ut¬
fördes solosång samt musik av stråkor¬
kester.
Kumla F. K. P. R. firade Birgittadagen

den 14 oktober med en tilltalande festlig¬
het i ordenshuset, Vegalokalen, som dagen
till ära smakfullt dekorerats med flaggor,
blommor och grönt samt med Kumla för¬
enings rösträttsstandar. Efter hälsningsord
av ordföranden, fröken Vienna Mesterton å
Säbylund och unisont sjungande av Vårt
land, höll förste läraren Erik Ekdahl ett
intressant och belysande föredrag om
Drottning Margareta och hennes politiska
gärning. Föredraget mottogs med livligt
bifall. Fotograf Guldbrand, Hallsberg, och
organist Hall bjödo härefter på stämnings¬
full musik till violin och piano, varpå frö¬
ken Ottilia Fernander, Örebro-, på sitt trev¬
liga sätt uppläste en skildring om den för
sitt välsignelserika arbete bland fångarna
i de finska fängelserna numera så väl kän¬
da guvernörsdottern Matilda Vrede, förfat¬
tad av Selma Lagerlöf. Följde så sång och
musik av de förut medverkande, varpå frö¬
ken Fernander uppläste fru Elin Wägners
föredrag Medan vi vänta. Med enhälligt
ja antogs sedan L. K. P. R:s resolution.
Efter ytterligare några musiknummer av-
slöts den angenäma festen.
Malmö F. K. P. R. firade Birgittadagen

med offentligt möte den 9 oktober. För¬
eningens vackra standar invigdes högtid¬
ligt med en prolog av fru Lina Gren-Nils¬
son och sång av en damkor, under det vit-
klädda flickor bildade hedersvakt omkring
detsamma. Fil. mag. fröken Ester Möl-
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O ri c bommar» ochIii iiafc Vintersanatorium
högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults bällplats å Halmstad—Bolmens järnvä
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i lugn ochskön trakt

Personer
under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rikli u"'
ner, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej. »

Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.-r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt ertisu
begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas.af INEZ CARLSl'RÖM. Postadress Mahult, Ryabeiv ti^
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Örnås», Halmstad. ' ' s' ieH:

^uöqt>ama"ISU™f"
w bepröfvade symaskiner

utmärka sig alltid för
J^li_ lätt gång, hållbarhet
märke, och stor hastighet.

Svenskt fabrikat.

Förmånliga a/betalningsvillkor.

\

Jgrqmaökitter lililiill
lerstedt höll därpå föredrag om Den "nya"
kvinnan i den moderna svenska litteratu¬
ren. Sedan ordföranden redogjort för röst¬
rättsfrågans läge antogs enhälligt L. K.
P. R:s resolution.

Persbergs F. K. P. R., som på grund av
flera orsaker ej kunde fira Birgittadagen
den 7 oktober anordnade i stället ett möte
söndagen den 28. L. K. P. R:s resolution
antogs. Föredraget" om Drottning Marga¬
reta upplästes, varjämte musik utfördes.
Råneå F. K. P. R. hade med anledning

av fru Wasrn-Bugges besök anordnat en
aftonunderhållning i Godtemplarlokalen
söndagen den 28 oktober. Sedan ordföran¬
den, fru Hildur Tjerngren, hälsat talarin¬
nan och den fulltaliga publiken välkomna,
talade fru Wtern-Bugge om Nya vägar till
en ny värld. Det gedigna och sakrika fö¬
redraget åhördes under djup tystnad och
belönades med ihållande applåder. Däref¬
ter upplästes fröken Eva Fröbergs dikt
Kung Märta, och en damtrio sjöng ett par
sånger. Trots det hårdnackade motstånd,
som här visas mot rösträtten, även av kvin¬
norna själva, har föreningen dock vunnit
flera nya medlemmar och vi hoppas, att
det goda och sanna fru Wmrn-Bugge såd¬
de, i sinom tid skall bära frukt.
Sköldinge F. K. P. R. höll den 21 okto¬

ber sitt ordinarie höstsammanträde, var¬
vid till eentralstyrelsemedlem valdes fru
Anna Mölle** och till suppleant lärarinnan
fröken Elin Age. Vid mötet höll fru Ellen
Hagen ett värmande och medryckande fö¬
redrag över ämnet Kvinnornas rätt — sam¬
hällets väl, vilket av de talrika åhörarna
mottogs med stort bifall.
Sala F. K. P. R. högtidlighöll Birgitta¬

dagen den 7 oktober med ett animerat sam¬
kväm å Rytterqvists konditori. Härvid
uppläste ordföranden det av Elin Wägner
skrivna föredraget Medan vi vänta. Vi¬
dare upplästes valda stycken ur Olive
Schreiners bok Kvinnan och arbetet samt
Elisabeth Kuylenstierna-Wensters Olovs
moder. Även föredrogs musik och en del
vackra sånger. Den för rösträttsmötena
gemensamma resolutionen antogs. Fleia
nya medlemmar inskrevos i föreningen.
Trälleborgs F. K. P. R. firade Birgittada¬

gen med ett festligt samkväm. L. K. P. R:s
resolution antogs enhälligt.
Växjö F. K. P. R. firade Birgittadagen

med offentlig fest å Godtemplarnas ordens¬
hus. Redan före den utsatta tiden var sa¬

len till trängsel fylld, och många måste
vända om, enär det ej fanns plats. Salen
var vackert dekorerad med blommor samt
med en målning föreställande den heliga
Birgitta. Festen började med uppläsandet
av Eva Fröbergs Birgittaprolog. Därefter
sjöng fröken Christerson Stenhammars Sve¬
rige. Så följde ett av huvudnumren för
kvällen: föredrag, belyst med skioptikon-
bilder, av fröken Inez Malm om den heliga
Birgitta. Åhörarna följde framställningen
med stort intresse. Värdigt slöto sig här¬
till dels den av fröken Christerson med
ackompanjemang av violiner och piano
sjungna Birgittahymnen, dels Rangströms
Bisp Thomas frihétssång och Tormods
kvad ur op. Arnljot, sjungna av ingenjör
Filip Olsson. Under pausen, som nu följde,
lämnades tillfälle att deltaga i föreningens
gissningstävlan. Vinsterna, bl. a. 6 kon¬
servglas fyllda med päron, kudde, lysduk,
teaterväska m. m., hade stor dragnings¬
kraft på publiken. Till sist uppfördes Frig-
ga Carlbergs pjäs, När begreppen klarna
till de närvarandes stora belåtenhet. På¬
följande onsdag hölls fest igen med sam¬
ma program, även då med talrik publik.
Behållningen, som blev god, går till "sopp-
kokningen" i staden och till föreningens
kassa.

Husmoderns bästa hjälp i dyrtiden är
"Hemmets Räikenskapsbok",
Genom den kan hon lätt kontrollera vart

de nu så odryga pengarna ta vägen och
visa vad som åtgått till matvaror, kläder,
ved o. s. v. Den är enkel och
:praktisk, överskådlig och
att man vid årets slut kan på
av densamma göra ett ordentligt
Behållningen tillfaller oavkortad rät
Pris pr st. 75 öre, 10 st. 70 öre, 20 st SI

öre, 50 st. 50 öre, 100 st. 40 öre.
Rekvisitioner sändas snarast till

I, Å

Lärarinnan Fru Signe Thörnqvist
Motala Verkstad. L Ma

Karlskoga flickklubb
kan i år se tillbaka på sin femåriga

refo:

varo. Det var nämligen i okt. 1912 som dei
första lilla skaran av flickor samlades i Bo¬

fors samlingshus, som godketsfullt hade
upplåtit sin lokal.
För att. få litet mer av hemtrevnad,

tade dock snart klubben till sina rei

tive ledarinnors hem. Där möttes vi i
var fjortonde dag till läsning, sång, lek,ai-
bete och samtal. Frågelådan har anlitats
flitigt, och med ledning av frågorna ha vi
sökt få till stånd små diskussioner: Bety¬
delsen av att hålla löften, Vad vill klub¬
ben?, Inredningen av ett hem, Hur skall
man kunna hjälpa till att minska utgif¬
terna under dyrtiden?, Artighet. Detta är
några av de ämnen vi sökt klargöra till¬
sammans. Protokoll över mötena ha förts
av klubbens sekreterare.
Sedan våren 1916 arbetar klubben

på tre olika åldersgrupper. Vi
det sättet bättre kunna nå flickorna och sa
kunna vara till mera hjälp. Medlemmarna
i högsta åldersgruppen har under sista ar¬
betsåret deltagit i en kurs i engelska spr -
ket. Klubbmedlemmarna hava också t •
gång till bibliotek.
Det är rörande att se, huru

dessa flickor som följt oss under alla aren-
Då de avflyttat till annan ort, och
lunda ha måst skiljas, ha de genom ieT
skrivning uppehållit förbindelsen me 0
och då så varit möjligt själva å den b
orten samlats till liknande arbetsaftnar ffl
gamla och nya kamrater, Vad vill klu
Svaret gavs på en klubbafton: Den
hjälpa medlemmarna att bli g°d3 ma
skor.
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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.
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Utredning.
LMaj:t har till civil- och justitie-
ifartementen inkallat sakkunniga för
biträda vid utarbetande av förslag
reformering av den kommunala

iträtten och av de nuvarande ut-
Is- och fattigvårdsstrecken. Frå-
om politisk rösträtt åt Sveriges
Qor har regeringen däremot icke

sett vara i behov av vidare utred-
^ än den redan erhållit genom de
unistären Lindman föranstaltade
iterskiöldska och Widellska utred¬
arna samt 1912 års kgl. proposition,
sitt yttrande till protokollet säger
«ministern härom följande:
sär statsrådets nuvarande ledamöter
3 en bland våra huvudsakliga upp¬
ger att upptaga arbetet på åtskilliga
sfättningsreformer, främst den korn-

rösträttens omläggning enligt
®ipen om lika rösträtt för alla som
Ma skatt till kommunen, den poli-
rösträttens utsträckning till kvin-

®a råer samma grunder som för
samt revision av vissa så kal-

streck, som enligt nu gällande be¬
begränsa rösträtten,

«övervägande av lämpliga åtgär-
för att på bästa sätt skyndsamt be-
dessa viktiga ärenden har det icke
k Pakallat att för närvarande vid-

j^ågra särskilda anstalter för be-'
av frågan om kvinnornas po-

rosträtt, då utredning av denna
® redan skett och proposition varit

i ärendet vid 1912 års riks-

il re§ei'ingen icke funnit sig för-
5i,en ad uPPtaga det krav på utred-
J ,S°m framställdes av konstitu¬
tiv S„ °^ets högerhalva vid inneva-

ars riksdag, är helt naturligt.
I?errUtredlling gällde den särskilda

;;; Rösträttsfrågans lösning,
Ti-1 ^ *nom utskottet, ochf ven Politisk rösträtt endast

«i

le 7 rc
kvinnor, som uppnått

a or än den staten anser va

s^gre
•ffordi^ ^11, Regeringen står
ty J PaTSamma principiella stånd-som l r" t» t>

bornas \ ' nämligen att
samffia Polltiska rösträtt bör fotas

grunder som männens, och

Gtnedan mödrarna, framför alla andra samhälls»
medlemmar, med beslutanderätt böra l<unna taga
del i rådslagen om ungdomens fostran och i daningen
av den samhällsordning, som sl<all återverka på denna
ungdom, därför böra l<vinnorna erhålla rösträtt.

Ellen Key.

bryr sig följaktligen icke om att ut¬
reda en ståndpunkt, som den anser för
principiellt oriktig, detta så mycket
mindre som konstitutionsutskottets ut¬
talande icke ledde ens till ett förslag
om, att riksdagen skulle genom skrivel¬
se anmoda K. Maj:t om en sådan ut¬
redning.
Skulle å andra sidan högern i Första

kammaren eller någon del av densam¬
ma vara villig att komplettera dessa
speciella kvinnostreck med en bestäm¬
melse enlikt danskt och isländskt mön¬

ster, att den högre åldersgränsen skulle
vara automatiskt sjunkande, tills den
nådde den för hela den röstberättigade
befolkningen gemensamma åldersgrän¬
sen, då skulle man visserligen kunna
säga, att principen om politisk röst¬
rätt för kvinnor på samma villkor som

för män i verkligheten icke vore upp¬

given; det högre åldersstrecket för
kvinnorna skulle då reduceras till en

ren övergångsbestämmelse. Uppfattas
den åter på detta sätt, torde regerin¬
gen vara berättigad att utgå ifrån, att
i verkligheten ingen utredning vore

behövlig. För en övergångsbestämmel¬
se, som endast skall vara i kraft under
en begränsad och relativt kort tid är
det nog icke värt att sätta en så pass

stor apparat i gång, som en officiell
utredning ändå är, och vi kunna näp¬
peligen tänka oss att högern inom kon¬
stitutionsutskottet under denna förut¬

sättning skulle vidhålla sin önskan om

utredning.
För vår fråga är det nog en fördel,

att den ej kommit med i den stora
utredningskitteln. Härigenom möjlig-
göres dels att den kommer till riks¬
dagen som en fristående fråga, som
blir att bedöma ut ifrån sina egna för¬
utsättningar och svårligen kan göras
till något slags bytesobjekt, dels också

Hälsningar från utlandet.
Vid ministärskiftet fick Landsföreningen

för kvinnans politiska rösträtt mottaga föl¬
jande telegram:

National Union of Women's Suffrage
Societies sänder varma lyckönsknin¬
gar vid underrättelsen om att den nya
regeringen upptagit kvinnorösträtten
på sitt program.

Millicent Fawcett.

Varmaste lyckönskningar med anled¬
ning av regeringens ställning till kvin¬
norösträtten.

Chrystal Macmillan.
Gratulerar hjärtligt till den nya re¬

geringens program, vilket erkänner
kvinnorösträtten som en viktig faktor
i all verklig demokrati. Vi hoppas att
snart både svenska och ungerska kvin¬
nor själva kunna arbeta för varaktig
fred inom parlamenten. Med systerlig
hälsning.

Ungerska Landsföreningen
för kvinnans politiska rösträtt.

Kvinnlig utmärkelse.
Förenta staterna har nyligen fått sin

första kvinnliga borgmästare. I Moore-
haven, Florida, har nämligen fru Ma¬
rion Hurwitz blivit utnämnd till denna
förtroendepost.

att den kan komma under behandling
under riksdagens förra del, innan de
stora stridsfrågorna förhärdat sinnena.
För vår del fasthålla vi vid att kravet
på politisk j rösträtt åt kvinnorna icke
är någon politisk partifråga; varje
sammankoppling med. sådana författ¬
ningsfrågor, som faktiskt äro detta,
har nog en tendens att försvåra och
försena vår frågas lösning, och varje
lösrivande ur en dylik sammankopp¬
ling torde bringa frågan i ett gynn¬

sammare läge.
A. W.

Augusta Widebeck 70 år.
Har man inte svårt att tro, att den

siffra verkligen är riktig, som står här
bredvid namnet på Södermanlands
länsförbunds älskade, oförbrännerliga
ordförande? Vill man finna Iduns nu¬

tida äpplen, gå till våra veteraner, se,
att ett liv i uppoffrande utgivande av
sig själv för ett stort mål, det förmår
bibehålla sinnet ungt och friskt, den
som så lever, kan aldrig bli gammal,
vad prästbetyget än må säga. Vill man
lära sig ej tröttas av svårigheter och
hugg, lär då av en sådan kämpe utan
fruktan och tadel som Augusta Wide¬
beck.
Skulle det inte vara roligt att en

stund få höra henne själv tala om sina
livserfarenheter, höra huru hon lyc¬
kades driva igenom sin vilja, fastän
det kunde synas hart när omöjligt
ibland. Vi skulle få höra om, hur hon
redan som ung telegrafist med frejdigt
mod begynte föra kvinnornas talan.
Ej skulle hon själv mena, att det var
något märkvärdigt alls, hon uträttat;
ej att hon hjälpt Strängnäs blåbands-
förening bygga sitt eget vackra hus,
alldeles givet ett av de bästa förenings¬
hus i riket; ej vad hon varit för röst¬
rättsföreningen under alla dessa år,
hur hon givit den ett outtröttligt ar¬
bete, som kulminerade i det av alla er¬
känt ovanligt lyckade, väl arrangerade
Strängnäsmötet förra året.
Vad hon varit i sitt hem är ej här

platsen orda om, men har man en enda
gång haft förmånen vistas på det
vackra, stämningsfulla Visholmen, har
man genast känt, att där råder ett det
lyckligast tänkbara familjeliv.
Om vi finge sitta och lyssna till 70-

åringens minnen, skulle vi alltmer för¬
vånas över, hur hon kunnat göra så
mycket utan att förtröttas, men själv
skulle hon bara säga sitt: "Inte är det
där något att tala om, det var bara ro¬

ligt alltihop." Medan vi stannade in¬
för hennes verk, skulle vi allt bättre
förstå, vad som uppehållit henne. Först
och främst en verklig gudsförtröstan,
därtill en intensiv arbetsglädje, en
stark pliktuppfyllelse, och så har hon
i ovanligt hög grad ägt den gudagå¬
van, humorn, som ger det förlösande
ordet, när diskussionen blir för het,
som vet att leda in på rätt stråt, det
som höll på att gå på sned. Därför blev
hon nu också hyllad på sin 70-årsdag
såsom få kvinnor blivit det i vårt land.
Från L. K. P. R., från alla sörm¬

landsföreningarna, vilka tänka ta hen¬
nes vackra tanke om födelsedagsfiran-
de ad notam och ge sina blommar till
länsförbundets kassa, från rösträtts¬
vänner när och fjärran, från hög och
låg kom hyllningen henne till mötes.
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De norska kvinnornas
reformarbete.

Man hoppas ju alltid att kvinnorna,
när de en gång få medbestämmande¬
rätt i statens angelägenheter skola ha
något nytt att komma med, något som
kan bli av betydelse för både familj
och samhälle, och efter detta siktar
man, när man tar del av kvinnornas
insats i de länder, där kvinnorösträt¬
ten blivit genomförd. I Amerika och
Australien veta vi att flera vittgående
samhällsreformer skrivits på kvinnor¬
nas konto, men i norden bar det va¬
rit mera tyst. Visserligen ha Norges
kvinnor haft blicken öppen för de kvin¬
nors ställning, som arbetat i statens
och kommunens tjänst, men det har då
i första hand varit hefordrings- och lik¬
ställighetsfrågor man haft uppmärk¬
samheten inriktad på.
Nu ser det emellertid ut som om

Norges kvinnor skulle samla sig till
en gemensam aktion, som åsyftar ge¬
nomgripande förändringar i samhälls¬
livet, och denna aktion har utgått från
Venstrekvinnelaget. När det sista sto¬
ra kvinnolandsmötet hölls i stortinget
var det i synnerhet de gifta kvinnor¬
nas förhållanden, som kommo under
debatt, och denna debatt fortsatte på
Venstrekvinnelagets möte. Efter ett
föredrag av fru Katti Anker Möller av¬
fattades en resolution, vari kvinnorna
fordra att vänsterpartiet på sitt pro¬
gram upptar en punkt, som tar särskild
hänsyn till förbättringen av de gifta
kvinnornas och barnens ställning. De
krav kvinnorna uppställa är att hus¬
modersskolor inrättas över hela landet,
sjukförsäkring och understöd åt sjuka
hustrur samt fri harnsängsvård, och
för barnens vidkommande framhålles
nödvändigheten av att staten har över¬
inseende över alla barn, som icke upp¬
nått den lagstadgade skolåldern.
De norska kvinnorna framträda allt¬

så med ett bestämt program, inom vars
ram man kan hoppas på verkliga för¬
bättringar av barnens och mödrarnas
ställning, ty så länge det uppväxande
släktet inte omhändertas från begyn¬
nelsen förfelar all lagstiftning sitt
egentliga mål. Den väg de slagit in på
är otvivelaktigt den rätta, och hos fler¬
talet män torde kvinnorna vinna stöd
för sina synpunkter, vilka avse hela
landets bästa.

Vi hoppas också, att hon nu skall få
se ett av sina käraste mål uppnått, att
rösträtten skall förunnas oss med det
snaraste, och att hon med sin rika er¬
farenhet skall få vara, med om att in¬
rikta kvinnornas arbete för fosterlan¬
dets bästa, för rätt och vad gott är.

Ingrid Hallman.

Fernqvists Kappaffär
Drottninggatan

IdPliflP n. b. och 1 tr. upp

Stort lager av in> o. utländska nyheter
i alla slags

DAMKAPPOR,DRÄKTER&KJOLAR
till billiga bestämda priser. Obs.! Beställningsavdelning. H

Vid uppvisande av medlemskort i F. K. P. R. lämnas 5 % rabatt. 1

Vi kvinnor och ungdomen.
På centralstyrelsemötet 1916 sökte

den som skriver detta väcka intresse
för en ungdomsverksamhet inom röst¬
rättsrörelsen. Tanken upptogs välvil¬
ligt och det beslöts att i Rösträtt för
Kvinnor lämna plats för en diskus¬
sion om saken. Denna har emellertid
aldrig kommit till stånd, trots redak¬
törens personliga intresse för tan¬
ken och upprepade anhållan om den be¬
gärda inledningen. Det har varit mig
omöjligt att fortsätta agitationen, in¬
te på grund av någon förändrad åsikt
om sakens betydelse, utan endast där¬
för, att jag vid fortsatta praktiska
försök att i mitt läns F. K. P. R. få
till stånd ungdomsavdelningar erfarit,
hur svårt, för att inte säga omöjligt,
det varit för våra redan förut av allt¬
för många bördor betungade rösträtts-
kvinnor att få tid och kraft för ännu
en ny verksamhet och därtill en så oer¬
hört krävande som ungdomsarbetet.
Nu leva vi i det fjärde krigsåret, och

verkningarna av krigets härjningar
tränga oss allt närmare. Vi höra inte
mer några lovsånger till krigets ära,
om de friska, pånyttfödande vindar det
skulle blåsa in i våra gamla trötta sam¬
hällen, hur det skulle ge oss både en ny
religion och moral. På det ena området
efter det andra se vi endast dess ned¬
brytande verkningar. En av dessa är
ägnad att ge oss kvinnor alldeles sär¬
skilt mycket att tänka på: den oerhör¬
da påfrestning av den nu uppväxande
ungdomen, som blivit en av dess kan¬
ske mest ödesdigra följdföreteelser. Jag
fick nyligen vid läsningen av en upp¬
sats i Social Tidskrifts sista häfte ett
så djupt intryck av detta, att jag inte
kan låta bli att här fästa uppmärksam¬
heten på denna. Den har till förf. pas¬
tor J. Wirén och heter Ungdomsbrotts¬
ligheten under kristiden.
Förf. påpekar, att statistiken redan

under äldre krig påvisat en ökning av
brottsligheten, och huru under det nu
pågående särskilt en tilltagande brotts¬
lighet hos ungdomen varit påfallande,
något som konstaterats även i fråga
om vårt land. Var är då förklaringen
till denna1? frågar förf. och ger i det
följande en intressant jämförande un¬

dersökning av de förhållanden, vari
orsakerna måste sökas, dels i ett av de
krigförande länderna, Tyskland (den¬
na efter en namngiven tysk förf.) och
dels i vårt land. Att här återge något
om utländska förhållanden skulle föra
oss för långt, de avvika naturligtvis på
en del punkter från våra, men i det
stora hela ter sig bilden likadan.
I vårt land kan man finna, att en

tydlig ökning inträtt i förvildningen
hos den ungdom, som faller under bar¬
navårdslagarna. De större anstalterna,
Bona, Hall, m. fl. äro överfyllda. An¬
talet ungdom i fängelserna växer stän¬
digt, flere av dem ha praktiskt taget
nästan förvandlats till ungdomsfängel¬
ser. De unga rekryteras från vitt skil¬
da samhällslager och tillhöra alla åld¬
rar.

Den allmänna orsaken till dessa för¬
hållanden anser förf. höra sökas i den
genomgripande rubbning, som kriget
för både de neutrala och de krigföran¬
de folken framkallat i snart sagt livets
alla förhållanden. Den ytterligt skärpta
kamp för tillvaron, som kriget nödvän¬
diggjort, har skjutit de materiella vär¬
dena i förgrunden på ett hittills okänt
sätt. Dess ödeläggelse av människoliv
och materiella värden i en förut otänk¬
bar omfattning har vidare, å ena sidan
förslöp-t ansvarskänslan gent emot des¬
sa värden och därmed även respekten
för äganderätten, samt å andra sidan
skärpt sinnet för att i den allmänna
förstörelsen söka tillskansa sig vad
man kan komma över. Det är uppen¬

bart, att ungdomen mer än andra måste
påverkas av dessa förhållanden. När
de unga se, huru de äldre utnyttja
krigskonjunkturerna och på handel un¬
der olika former ofta skaffa sig bety¬
dande vinst, ligger det nära till hands
för dem att dragas med i denna virvel.
De lockas till att driva handel med vad
de kunna åstadkomma, skrot, metaller,
gummi m. m. Det gäller bara att kom¬
ma över varan, likgiltigt var eller hu¬
ru, för att omsätta den i penningar. —

Å andra sidan har kriget med hl. a. den
ständigt fortgående prisstegringen ock¬
så drivit upp arbetslönen på många
områden, även för de unga. Den rik¬
ligare inkomsten går, med ungdomens
ringa böjelse för att spara, ofta till ett
skadligt nöjes- och njutningsliv, bio¬
grafer, m. m. — Föräldrars och lärares
inflytande väger mindre än förr.

Inflytandet från krigsböcker, krigs¬
filmer, den i pressen framträdande het¬
sen mot fienderna, liksom av den inre¬
politiska kampen mellan partierna på¬
pekas.
Vidare betonar förf. det inflytande,

som utövas av de många nya lagar och
förordningar, som kristiden gjort nöd¬
vändiga. "Det förmyndarskap, som
nödtvånget skapat över medborgarna,
sträcker sig ju till snart sagt livets
alla förhållanden, och det har kommit
så hastigt och gripit så djupt, att
människorna, ej minst ungdomen, haft
svårt att i tänkesätt och handling an¬
passa sig därefter. När de unga höra,
huru de äldre kritisera och klandra
allt detta och ofta nog söka kringgå
eller motverka de nya bestämmelserna
såsom obehöriga ingrepp i individens
rätt, så försvagas därigenom respekten
för lag och ordning ända därhän, att
man till sist ej längre ser eller vill se
gränsen mellan vad som är tillåtet eller
förbjudet. I denna moraliska förslapp¬
ning, som nästan dagligen erbjuder si¬
na yttringar i mer eller mindre krass
form, torde helt visst ligga en av hu¬
vudorsakerna också till den påklagade
ungdomsförvildningen."
Slutligen anser förf., att den under¬

näring, som kristiden medfört, där den
drabbar ungdomen måste verka både
fysiskt och moraliskt nedbrytande.
Förf. drar av sina iakttagelser den

&.-B. JOHN V. LOFGREN & C;o
■ Kungl. Hofleverantör ■
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Skutskärs Husmodersskoia
Skutskär,

tillhörig Stora Kopparbergs Berg«''
A.-B., börjar sitt 10:de arbetsår den 14
1918. Undervisningen omfattar enklare
finare matlagning, bakning, konserver
städning, tvätt, glansstrykning, vävnad'It
växtfärgning, linne och klädsöm, träd
gårdsskötsel m. m. Billig avgift P
spekt och upplysningar mot porto. ' ^
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slutsatsen, "att de unga vida mer för.
tjäna vår medkänsla än vår anklage^
Den innevarande tidens frestelser ock
svårigheter överstiga långt ungdomens
krafter. Vad skall det bli av de barn,
den ungdom, som måste växa upp; eD
sådan mörk tid som den nuvarande!
Förvisso behöver denna ungdom i
den hjälp, som den kan få." I Tysk
land har man börjat genom vissa re¬
striktiva åtgärder mot tobaksrökning,
biograf- och värdshusbesök etc.
förhindra en del oarter. Även är
betänkt på att, så snart förhållandena
medgiva det, söka åstadkomma en
tionell rörelse för att bistå och fostra
denna ungdom.
Författarens önskemål för våra sven¬

ska förhållanden äro: "Allra först det¬
ta: måtte det komma liv i våra b
vårdsnämnder!" Han frågar: hur
ga livskraftiga sådana finnes det i vårt
land? I alla större orter borde
ständiga barnavårdsnämnder utses.
Frivilliga krafter borde intresseras för
denna sak och ställa sig som

pare och barnavårdsmän såväl i
om harnavårdslagarna som i
den nya lagen om barn utom äkten¬
skapet. Ännu mera behövde den van¬
vårdade och vanartade ungdomen mel¬
lan 15—21 års ålder tagas om hand,
"För barnen kan man allt och gör ock¬
så allt, för ungdomen kan man oftast
intet göra. Vad gagnar då allt aröe-i ^

te, som förut nedlagts å barnen? _Xär ^ gns
barnet lämnar skolan, konfirmations¬
undervisningen och hemmet, lämnas
det alldeles åt sig självt. Lämnas så
just i sin farligaste och viktigaste tik
övergångstiden från barn till man eller
kvinna. Om det nu möter svårigheter
att lagstifta för denna ungdoms fost¬
ran, borde det i stället lyckas att väcka
ansvarskänsla för dem hos de många,
som så varmt intressera sig för barnen.
Om det under kristiden bjuder svårig¬
heter att taga itu med denna angela¬
genhet, kan jag ej se annat än att dessa
frågor efter kriget på allvar måste a
gas upp också i vårt land."
Förf. slutar sin uppsats med en van-

jan till alla dein, män som kvinnor, som
se vådorna för denna ungdom, at s
las till en verklig ungdomsvård, ti
samfält arbete för dessa ungas
fostran. „, ,nss
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1 Barnhusgatan 1
(hörnet av Drottninggatan)

Stort tagef af finare och enklare

fflÖBLER

II Elegant
kemiskt tvättad och prässad blir Eder
kostym, klänning, kappa eller överrock,
om densamma insändes till

Örgryte Kemiska Tvätt- & Färgeri A. B.
GÖTEBORG

att tjäna själva rösträttsagitatio-
utan uppgiften skulle vara att sö-
äcka den kvinnliga ungdomens an-
skänsla, personlig som social, söka

spfostra dem till vakna, moraliskt
jika och fria individer ock medbor-

rst det- a Jag redogjorde för ett par flick-
i Örebro län, som sökte att på

ljöt olika sätt arbeta i denna rikt-
Äro månne utsikterna nu något

irre än förut att få upp en sådan rö¬
st - Det gäller ju också att kom¬
at den manliga ungdomen. Det är
som befolkar Eona, Hall, väl också
an utan undantag fängelserna; om
också är troligt, att pastor Wirén

,gt. ifrån undantagit flickorna, då
talar om förvildningen. De mora¬
faror;' som tiden gjort aktuella,
nog båda könen. Och bur mycket
inte den kvinnliga ungdomen på-

Éa den manliga, till gott som ont?
vore naturligtvis ett så mycket
e önskemål för oss att kunna å-
åonmia en ungdomsverksamhet för
i könen, med personlig oeb social
ivarskänsla som mål.
3a vi några i våra led, som vilja ta
J ett sådant arbete? Hur stora svå-
Wer allt dylikt ungdomsarbete bju-

hör man blott alltför ofta
tebord från personer ur olika lä-
som sysslat därmed. Hur svårt,

. omöjligt, det är att nå den ung-
5< som bäst behöver nås, bur man
kst får med dem, som förut äro
Sliga och allvarliga oeb i minsta
:,T av ledning. Må vi åtminstone
Undandraga oss att göra den stör-

. möjliga insats i den "nationella"
®e, varom pastor Wirén talar, som
;wgen kommer till stånd efter kri¬
gen vad har egentligen ett land

f^årj; för orsak att vänta till dess?lång blir kanske inte den väntan
tur mycket djupare hinner inte
skador tränga? Om man ser en
'lara hota, bur kan man då egent-
såga: Vi måste vänta med rädd-

gsarbetet till den eller den dagen.
®'viktig och önskvärd emellertid
u an frivillig föreningsverksamhet
äste i min tanke av oss rösträtts-
or som sådana framför denna sät-

1 verksamt deltagande i det kom-
"^tet för barn och ungdom!Wirén säger: måtte det komma

5mmara SaiinaYårdsnämnder! Jag in-
ir 11^' h,,61, . ocb tillägger: Måtte det

-ård 7-ünor * dem- Samhällets bar-
w-

a „ n.u sa gott som uteslu-z*** ännn högre grad än
k iösIk • i?'^eroen(^e a^ kommu-
■'lråH -ii .dras för valbarhet till
aviLi - * de ^esta fall ju är —

UDrImnamnd' men ej — åtminsto-
Mom -in1-'?11 - fattigvårdsstyrel-
^lärniai ^mst°ne i ett större antal
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•uCn j det ej bör förvåna en,
51 de fik 7a !Ver^ef knappast skötes
^amhet keramuner. Skolrådensbarnavårdsnämnder
fÖrsn"^a'1S0m °ftast blir nästan
S:,/1 M väl snart lag-skilda barnavårdsnämn-

Ur bokmarknaden.
Anna Lenah Elgström: Mödrar. Al¬

bert Bonniers förlag. 344 sid. Pris
kr. 5: 75.

Det är inte renässansens ljusomflut¬
na kvinnogestalter, som denna gång
träda oss till mötes i Anna Lenah Elg-
ströms nya bok, utan kvinnor från vår
egen tid, kämpande dess kamp och
tyngda av dess bittra ve, men besjälade
av den idealitetens patos, som reser det
mänskligas, det eviga livets protest mot
en värld, som stelnat i kallt förnuft och
dogmtro. Vad som gör Anna Lenah
Elgströms diktning så djup och under¬
bar är den livsintensitet, som icke nö¬
jer sig med det en gång färdiga och av¬
slutade, utan söker sig inåt till de eviga
källorna, till kärnpunkten av tillvaron,
varifrån ny kraft strömmar. Kvinno¬
ödenas yttre gestaltning har för henne
föga eller ingen betydelse. Ömt ocb var¬
samt lösgör hon de individuella liven
ur kaos, genombryter de höljen, vilka
förhållanden, arv ocb traditioner spun¬
nit till en fast puppa kring människo¬
själen oeh blottar dess innersta nerv,
mäter dess eviga resurser ocb möjlig¬
heter.
Tillvaron är hård, hårdast för dem,

som göra mänsklighetens lidanden till
sina egna, och Anna Lenah Elgström
hör icke till dem, som göra den lättare.
Hon känner ångesten, smärtan och li¬
dandet, orättfärdigheten och självisk¬
heten i en värld, som gjort våld till
rätt, och det är mot dessa maktens och
ondskans sinnebilder som hennes kvin¬
nogestalter avteckna sig, böjda, lidan¬
de, men icke brutna. Mot våldet sätta
de sin kvinnovilja, sin moderlighets
och sin kärleks evangelium. Den om¬
vandlar den lilla barnsliga, späda Mar¬
ja Ivanovna till revolutionens strålan¬
de ikon, den förmår Christina Carolay
att offra livet för en idé, och den är
evighetstanken, som kastar sitt ljus
över tillvaron.

Varje berättelse i Mödrar är ett av¬
slutat helt för sig, men en härande
tanke sammanhåller dem som tråden
ett hand av pärlor — kärlekens och
sanningens evighetstanke. Bland dem
lysa några med starkare glans än an¬
dra. Så Drömriket, där språkets skön¬
het, handlingens spänning och tankens
djup sammansmälta till ett konstnär¬
ligt helhetsintryck. Men det är först
efteråt man reflekterar över konsten i
Anna Lenah Elgströms diktning. Man
gripes av hennes patos och ryckes med
av hennes inspiration, som ställer oss
ansikte mot ansikte med de mest brin¬
nande problemen, som vi icke kunna
komma ifrån, som obönhörligt lyfter
sitt Medusahuvud ur mörkret, ankla¬
gande och evigt påminnande. Det är
ett sådant problem vi möta i den gri¬
pande berättelsen Spökbarnen, där för¬
fattarinnan med profetisk kraft ut¬
slungar sitt anatema mot dem, som
offra framtiden för sina egna själviska
syften. Resultatet av krigets och makt¬
förkunnelsens läror, det är den i sin
knopp brutna generationen, hämmad
och förkrympt likt de dvärgträd, vilka
som ett kuriosum förevisas i blomster¬
handlarnas fönster, brustna länkar i
den kedja, som leder mänskligheten
mot evigheten.
Anna Lenah Elgströms starka, sanna

och personliga bok har utom sitt litte¬
rära värde även ett moraliskt. Den eg¬
gar icke bara till eftertanke, utan även
till handling, och det blir kvinnorna,
som komma att förstå henne bäst, ty
det är deras problem hon gör till sina
egna, det är över deras öden hon grubb¬
lar, det är dem hon skänker av sin
medkänslas djup och det är till dem
hon solidariskt sluter sig i sin flam¬
mande protest mot nutiden och i sin
uppbyggande tro på en bättre framtid.

Gurli Hertzman-Ericson.

der. Tyvärr fordras kommunal valbar¬
het också till dessa. Finns det månne
ingen utsikt att få detta villkor upp¬
hävt? Det utestänger i synnerhet på
landsbygden en så stor massa kvinnor,
att det faktiskt där utgör vår allra
största kommunala svårighet.
När nn den 1 jan. så stora nya upp¬

gifter läggas på barnavårdsnämnder¬
na, må då inga dugliga kvinnor draga
sig undan vare sig inval i dem eller
uppgiften som barnavårdsman för barn
utom äktenskapet, en svår uppgift, men
hur stor och givande hör den inte ock¬
så kunna bli? På ett helt annat sätt
än hittills borde vi också börja intres¬
sera oss för det teoretiska reformarbe¬
tet på dessa områden och försöka att
även innan rösträtten tillfallit oss på¬
verka lagstiftningen. Nu pågår jn en
revision av barnavårdslagstiftningen,
på vilket område, enligt jag tror red.
von Kochs yttrande, ett fullkomligt
kaotiskt tillstånd för närvarande råder.
Borde vi inte göra allt för att sätta oss
in i en sådan lagfråga och i tid kunna
framlägga våra önskemål och reform¬
krav för vederbörande myndigheter?
Varför göra våra egna specialister på
områdena så litet för att ge oss upp¬
lysning däri? I fråga om barnavården
är visst litteraturen mycket fattig. En
utredande artikel, framläggande mo¬
derna krav på harnavårdslagstiftning
— finns det ingen av de våra, som kan
ge oss det i denna tidning? Anvisnin¬
gar på litteratur för studium i förenin¬
garna behövde vi också.
Hur mycket arbete återstår inte, in¬

nan folkskolan i någon större mån fyl¬
ler sin uppgift? Hur stort andligt in¬
flytande kan en aldrig så utmärkt lä¬
rarkår utöva på barn, som den måste
släppa ifrån sig vid 12—13 års åldern?
Också i denna fråga pågår jn reform¬
arbete. Vidlyftiga betänkanden om
fortsättningsskolor ha avlämnats av
den därför tillsatta kommittén och ha

Från Kiruna till Yättern.
Den, som länge verkat inom rösträttsrö¬

relsen och haft tillfälle att på många skil¬
da platser i landet deltaga i kvinnornas
arbete för sin sak, har också kunnat följa
de böljor av ebb och flod, av missmod och
hoppfullhet, av framgång och svårigheter,
som växlat med förhållandena. Efter 1912
års ljusning och den stora namninsamlin¬
gens kraftprov kommo år, då all vår en¬

tusiasm, all vår tro, vår offervilja brötos
mot det envetna och oresonliga motstån¬
dets murar, och det var ej underligt om
understundom trötthet oeh modlöshet lik¬
som en tyngande novemberdimma smögo
sig över rösträttsarbetet och rösträttsarbe-
terskorna.
Men en resetalare, som i dessa dagar be¬

söker föreningarna eller bryter ny mark,
finner snart att det nu är högre luft, det
är en annan stämning, som nu råder. Inte
som skulle motstånd och svårigheter vara

undansopade — långt ifrån! N,u som alltid
fylles man av beundran för dessa många
små tappra kvinnor, som var på sin plats
framhärda i kampen däremot. I vissa fall
har man det knogigt med att ideligen vär¬
va nya anhängare för att kunna hålla sin
numerär uppe bland en rotlös av- och till-
flyttande arbetarestam, i andra är det av¬
stånden, som försvåra samling och arbete
bland lantbefolkningen; ibland är det ar¬

betarekvinnorna, som misstro rösträttsrö-

i år varit föremål för bearbetning av
sakkunniga (endast manliga!). Att få
tillfredsställande överbyggnader på
folkskolan är väl en av de angelägen¬
heter, som ha allra största betydelse,
när det gäller ungdomsvård. Också här
ha vi ett ämne till studium och diskus¬
sion inom föreningarna och i denna
tidning! Må vi få höra någon sakkun¬
nig också i detta!

Maja Forsslund.

FÖRORDA/ AV LÄKARE
©'©Vid allmän sVagh^t,
n <zrV <?si tet, överansträng¬
ning ocb sörnnlösbot.svs»

A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG.

V. u.
Stockholm.

Till V. U. för hälsning det varmaste
tack

Med ett O och ett Ack,
Må striden snart sluta på segerrikt

sätt!
Förr fälla vi ej bajonett.

Augusta Widebeck,
70 år och 8 dagar.

Strängnäs.

reisen som ett överklasspåfund; ibland är-
det de bildade klassernas kvinnor, som stå
slöa oeh likgiltiga eller i kvinnorösträtten
vädra endast en förstärkning av de social¬
demokratiska krafterna — överallt är det
rösträttskvinnorna, som få sitta emellan.
Men ändå är det en annan ton över det

hela. Motståndet från männens sida är in¬
te så fränt som hittills; motskälen fram¬
föras mera tveksamt och mindre tvärsä¬
kert överlägset; man är mera villig att
sakligt diskutera, mindre fallen för att
med en hånfull glosa avspisa kvinnoröst¬
rätten. Det är som om det äntligen bör¬
jade finnas mera resonans för kvinnor¬
nas krav; — låt vara, att det som oftast
tyckes vara lika mycket ett fogande i det
oundvikliga eller en gryende förhoppning
om förstärkning av de egna politiska ba¬
taljonerna, som förståelse av kvinnornas
krav ur rättfärdighetssynpunkt, som lig¬
ger till grund för omsvängningen. Med
glädje kan man också konstatera ett och
annat fall av omvändelse på grund av

verklig övertygelse.
Den stora allmänhetens intresse för frå¬

gan tyckes också vara statt i tillväxt. Mö¬
tena samla överallt talrika åhörareskaror;
ofta fyllas även mycket stora lokaler till
sista plats. Och en talarinna märker ovill¬
korligen hos sitt auditorium ett mera le¬
vande gensvar: ur den spända uppmärk¬
samheten, de rörda blickarna, anletsdra-
gens skiftningar, slår henne till mötes en

varmare och djupare förståelse än till¬
förne.

Hoppgivande är även stämningen hos
de kvinnor, som hittills iakttagit en mer

eller mindre välvilligt neutral ställning
till rösträtten. Det är lättare än det bru¬
kat vara att finna anknytningspunkterna
med dessa kvinnor, man möter större va¬

kenhet och mera vidsyn än man varit van

vid. Kristidens erfarenheter ha ej lämnat
dem oberörda, och krigets fasansfulla väc¬
kelse har hos många av dem mognat för¬
ståelsen av den djupaste innebörden i vårt
krav på medborgarrätt.
Bland rösträttskvinnorna själva råder

naturligtvis en förhoppningsfull glädje
över att vår sak av regering och riksdags¬
majoritet gjorts till en förgrundsfråga,
som oavvisligen fordrar snar och fullstän¬
dig lösning.
Som en resetalares mest glädjande erfa¬

renhet måste emellertid till sist anföras,
att kvinnorna själva överallt visa ett
starkt och levande medvetande om, att vi,
när en gång rösträtten och valbarheten ut-
sträckes till oss, endast stå vid själva bör¬
jan av värvet, och att vi redan nu måste
bruka tiden till en upplysningsverksam¬
het bland våra egna led, som sätter oss i
stånd att fylla samhällsdanarens plikter,
när den fulla möjligheten lägges i våra
händer, oeh bära medborgarens ansvar, när
vår frihetstimme slår.

E. W. B.
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RÖSTEÄTT FÖR KYINNQR

Advokat EVA ANDEN
JURIS KAND.

Kvinnliga Juridiska Byrån
Lilla Vattugatan 14 (vid Brunkebergstorg)

STOCKHOLM C.

Rättegångar o. juridiska uppdrag av alia slag.
KL. 10-4.

Riks tel. 7576. Allm. tel. 18336.

Jubileumsfest i Luleå.
Luleå F. K. P. B. firade i oktober sitt tio¬

årsjubileum med festligheter, som varade,
inte i dagarna tre, men väl i två. Månda¬
gen den 29 oktober var fest anordnad i
Ebeneserkyrkan. Högtidligheten inleddes
av föreningens ordförande, fröken Märta
Bucht, som i samband med invigning av
ett föreningsstandar höll ett kortare anfö¬
rande, varpå en damtrio sjöng en kör ur
Trollflöjten "Snart solen i sin glans skall
brinna." En musikavdelning följde nu, var¬
vid medverkade fruarna Gurly Högström
(piano), Maria Lindgren (fiol), samt frök¬
narna Anna Högström (sång) och R.
Meyer (cello). Programmets huvudpunkt
utgjordes av föredrag av fru Elisabeth-
Waern-Bugge, som talade över ämnet: Nya
vägar mot en ny värld. Varje del av pro¬
grammet fick ett förträffligt utförande och
mottogs med starkt bifall av den till un¬
gefär 400 personer uppgående publiken,
bland vilken även ett ganska/ stort antal
män lyste med sin närvaro.
Följande afton, den 30 oktober, var

samkväm anordnat i föreningens vanliga
möteslokal, elementarläroverkets högtids¬
sal, som med vanlig beredvillighet upplå¬
tits av föreståndarinnan, fröken Anna
Svensson. Festligheten kunde ha före¬
fallit en utomstående och kallsinnig lik ett
sammanträde i "Föreningen för inbördes
beundran". Där förekom nämligen hyll¬
ningstal för ordföranden, hållet av sekre¬
teraren, fröken Anna Svensson, och för
styrelsen, hållet av fru Ellen Vleugel. Men
den, som några år deltagit i denna för¬
enings sammanträden, vet, att inga ord äro
för överdrivna, inga färger för starka, när
det gäller att värdesätta deras arbete, som
haft föreningens ledning om hand. Fram¬
för allt är det fröknarna Märta Bucht och
Anna Svensson, som få dela äran av att
denna förenings sammanträden äro verkliga
högtidsstunder, till vilka man längtar och
vilka ge en något att minnas och tänka på.
Fröken Anna Svensson uppläste förenin¬

gens tioårsberättelse, av vilken bl. a. fram¬
gick, att föreningen hållit 47 samman¬
träden, vid vilka förekommit föredrag, re¬
dogörelser, diskussioner, sång och musik
m. m. Vidare fick man höra, vilka som

utgjort föreningens första styrelse, och av
dessa närvoro inom parentes sagt flera, bl.
a. den första ordföranden, länsmejerskan
fröken Anna Gustavsson och fru Mia Hell¬
ström jämte några av föreningens första
medlemmar. Styrelsen utgöres nu av frö¬
ken Märta Bucht, ordförande, fröken Anna
Svensson, sekreterare, fru Julia Fernlund,
v. ordförande, fröknarna Emma Isaksson,
kassör, Anna Gustavsson, Anna Högström
och Ester Hellström. Av tioårsberättelsen
framgick vidare, att fröken Bucht varit
ordförande i nio år, under vilken tid hon
skött varje mötes förhandlingar samt för
övrigt på många sätt nedlagt ett intensivt
arbete för vår saks framgång.
Fröken Svensson uttalade därpå styrel¬

sens tack till ordföranden samt överläm¬
nade en vacker minnesgåva, ett halssmyc¬
ke av guld. Fru Ellen Vleugel förde där¬
efter gemene mans talan och överlämnade
till fröken Bucht en av föreningens med¬
lemmar — med glädje, tacksamhet och
sympati — hopsamlad penningsumma.
Vidare förekom även denna afton före¬

drag av fru Wsern-Bugge: Frihet, ansvar
och makt — livligt, medryckande och upp¬

ryckande! Efter föredraget kom tesupén,
ett underverk i dessa tider, åstadkommen ge¬
nom välvilliga gåvor av te och socker m.
m. samt f. ö. genom "knytkalas". Festens
avslutningsnummer utgjordes av musik av
fruarna Högström och Lindgren och frö¬
ken Meyer samt sång av damtrion. X.

Söders "English School
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

RiKs 25 5© Allm. 62 9t>

V?ist*
t»

ter ti*11
de I

Malmtorgsgatan 6, Stockholm

Arbetet ute i landet.
Alingsås F. K. P. R. har vid förenings-

sammanträde den 12 november till central¬
styrelsemedlem återvalt fil. kand. fröken
Elisabeth Peterson med fru Maggie Täck-
lind som suppleant. — Birgittadagen fira¬
des med föreningsmöte. Under hösten har
fröken Emma Aulin lett en samhällskurs,
bekostad av den Bergman-Österbergska fon¬
den. Efter den sista föreläsningen var å
Stadshotellet samkväm anordnat, som för¬
löpte under angenämaste stämning. Frö¬
ken Aulin blev i Alingsås, liksom å an¬
dra platser där hon talat, särdeles popu¬
lär. — Den 11 november höll fröken Ma¬
thilda Widegren ett fredsföredrag. Som
inbjudare till detta stod, utom F. K. P. R.,
jämväl Vita Bandet. Fröken W:s välfor-
made anförande mottogs med det livligaste
bifall, och den praktiska lösning talarinnan
gav åt fredsproblemet uppskattades till ful¬
lo. Tillsammans med Vita Bandet och
Moderata kvinnor har föreningen öppnat en
sy- och läsestuga, tillgänglig dagligen mel¬
lan 6—9,30 e. m. Denna har emellertid ej
rönt den uppmärksamhet man kunnat vän¬
ta under dessa mörka tider. Orsaken ligger
utan tvivel däri, att flertalet husmödrar,
trots den besvärande lysebristen, ha svårt
(för att ej säga att det tycks vara en omöj¬
lighet) att lämna sina respektive hem. —

Sedan innevarande månad, d. v. s. novem¬
ber, har föreningen fått sin lokalfråga löst
på mycket tillfredsställande vis. Rektor
Bohlin vid samskolan har nämligen visat
stort tillmötesgående och inom skolan ställt
hkal till förfogande. Sålunda kommer
rösträttsföreningen för framtiden att sam¬
las en gång i månaden för att diskutera
gemensamma angelägenheter samt genom
högläsning av facklitteratur öka sitt sociala
vetande. Vid dessa aftnar har man därför
tänkt sig att Social Tidskrift kan bli ett
både väckande och tändande element.

Hallsbergs F. K. P. R:s 8:de årsmöte av¬
hölls i v. ordförandens, fru Emma Ekstrand,
hem, där ett välförsett kaffebord väntade de
deltagande. Sedan ordföranden hälsat de
närvarande välkomna, gav hon i ett kort
föredrag en återblick över kvinnornas ar¬

beten och intressen under år 1917. Till sty¬
relse för år 1918 valdes fru Josefina Molan¬
der, ordförande och c. m., fru Emma Ek¬
strand, vice ordförande, fru Jenny Pers¬
son, sekreterare och länsförbundsombud, fru
Hilda Bursell kassaförvaltare, fru Minna
Kindblad c. s.

Norrahammars F. K. P. R. avhöll sitt ordi¬
narie höstsammanträde tisdagen den 13 no¬
vember. Först behandlades en del cirkulär
från V. U. Därefter företogs val av central¬
styrelsemedlem, vartill omvaldes fru Alma
Andersson och till suppleant folkskollära¬
rinnan fröken Klara Hultkvist.

Söderköpings F. K. P. R. höll torsdagen
den 15 november årsmöte i en av medlem¬
marnas trevliga hem. Den gamla styrelsen
omvaldes så när som på trenne medlemmar,
vilka av hälsoskäl och till följd av bristan¬
de tid, avsagt sig förtroendeuppdraget. Sty¬
relsen i sin helhet kommer nu att få följan¬
de sammansättning: fru Malla Grönlund,
ordförande, fröken Hilda Nyström, v. ord¬
förande, fru Anna Lundberg, kassaförval¬
tare, fröken Agnes Herbert, förut suppleant,
nu sekreterare och fru Agnes Carlsson
suppleant, fröken Sigrid Viking och fru
Signe Lundin. Till revisorer utsågos frö¬
ken Ebba Möllerberg och fröken Ragn¬
hild Lundberg. Till centralstyrelsemedlem
valdes fru Malla Grönlund med fröken
Agnes Herbert som suppleant.

Södertelje F. K. P. R. firade Birgittadagen
med ett föreningsmöte och ett samkväm.
Till centralstyrelsemedlem och suppleant
omvaldes fru M. Dehn och fröken M. Hall¬
ström. Ordföranden uppmanade till stöd¬
jande av tidningen Rösträtt för Kvinnor.
V. U:s cirkulär genomgingos och cirkuläret
127 upplästes i sin helhet. Den av L. K. P.
R. föreslagna resolutionen antogs enhälligt.
Fru Elin Wägners intressanta föredrag,
Medan vi vänta, upplästes och vann livlig
anklang. Sånglärarinnan fröken Naémi Ek-
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Oftlåc Sommar= ochV/i Udo Vintersanatoriu TO
högt och härligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hållplats å Halmstad—Bolmens
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation iluen"!'k
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rikh

Personer, lidande av tuberkulos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej.
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d.r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt!

begäran. Förfrågningar och anmälniugar mottagas, af INEZ CARLSTRÖM. Postadress Mahult kyaber^T6'
Simlångsdalen 4 via Halmstad. Telegramadress: »Örnås-, Halmstad. ' "'i

Årvik® Sev fabrik* Åirwika.
Hungl. Hovleverantör.

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 Kulla geraxlar.

Fru Augusta Widebeek
blev på sin 70-årsdag hjärtligt hyllad. Un¬
der dagens lopp fick fru Widebeek mottaga
personliga uppvaktningar på olika håll från
föreningar, inom vilka hon under årens
lopp varit verksam, och från ett stort an¬
tal enskilda. Därjämte ankommo lyckönsk¬
ningar i mängd. På aftonen var i den fest¬
ligt smyckade blåbandssalen en lyckönsk¬
nings- och hyllningsfest ordnad. Handlan¬
den Andersson överlämnade till fru Wide¬
beek en minnesgåva från blåbandsförenin-
gen, en kristallskål fylld med blommor.
Redaktör J. Byström, Stockholm, frambar
lyckönskningar på Sveriges blåbandsför-
enings vägnar, och överlämnade en smak¬
fullt textad adress i elegant band, å vilket
initialerna A. W. voro synliga i guld. Adres¬
sen var av följande lydelse:
"Fru Augusta Widebeek, Strängnäs, äg¬

nas en hjärtlig hyllning på 70-årsdagen
19 16/ii 17 för mångårigt, i kärlek uppoffran¬
de arbete i blåbandsrörelsens tjänst. Må
minnet från de gångna årens verksamhet
få sprida ljus och glädje över dagar som
komma. Guds rika välsignelse för nutid
och framtid."
Från centralstyrelsen bragte hr J. en

minnesgåva i guld.
Under festen höllos i övrigt åtskilliga

tal. Skomakaremästare Lännstrand fram¬
bar en hälsning från Vansö blåbandsför-
ening, läraren Lindholm talade på Söder¬
manlands blåbandsförbunds vägnar och re¬
daktör Byström för festföremålets make
och vid festen närvarande dotter. Pastor
Eriksson riktade slutligen några varma
ord till fru Widebeek med tack för hennes
välsignelsebringande arbete inom samhäl¬
let. Sist frambar fru Widebeek i varma

ordalag ett tack för all den henne ägnade
hyllningen.
Festen var ett det vackraste vittnesbörd

om de känslor av djupaste sympati och er¬

kännande, med vilken fru Widebeek om¬

fattats i vidsträckta kretsar.

lund, utgången från madame Cahiers insti¬
tut, utförde några vackra sånger, ackom¬
panjerad av fru M. Dehn. Föreningsmötet
och samkvämet hölls i sekreterarens, fru A.
Wallén, hem, där även förfriskningar into-
gos. Den hemtrevliga och lyckade aftonen
gav åt deltagarna ett gott minne av årets
Birgitta- och rösträttsdag.
Örebro F. K. P. R. hade den 13 november

årsmöte på Vita Bandets lokal. I årsberät¬
telsen meddelas bl. a., att under föreningens
14:de arbetsår 8 ord. sammanträden och 7
föredrag i olika ämnen anordnats. Med¬
lemsantalet är något över 200. Till stadens
barnkrubba ha som gåva överlämnats 2,500
kr. Till Landsföreningen för kvinnans po¬
litiska rösträtt ha tillsammans 550 kr. över¬
lämnats som bidrag till dess arbete för
rösträttssaken. I övrigt har föreningen ge¬
nom spridande av tidningen Rösträtt för
Kvinnor, anordnande av opinionsmöten m.
m. sökt verka för sitt syfte. Årsberättelsen
slutar med följande ord: Då riksdagen i
våras avslog vår begäran om rösträtt, var
det dock vid det sista hindret frågan stu¬
pade. Nu gäller det. Motståndaren, som
först ej ens värdigades se oss, erkänner oss
nu. Det sista stormangreppet återstår, se¬
gerns dag, och sedan — nya plikter, mer
arbete, kanske än tyngre bördor. Ty dessa
olyckans år ha slagit så mycket till mar¬
ken av det, som mödosamt byggts upp, ha

En svensk symaskin till
hvarje svenskt hem.

Med solid konstruktion förenar
Husqvarna symaskin teknisk

fulländning i utförandet.
Den betalar sigl

l^usqoartia
^ Jsgmctökin

Husmoderns bästa hjälp i dyrtiden år

"HerotmeSs Räkenskapsbok",
Genom den kan hon lätt kontrolleravart

de nu så odryga pengarna ta vägen oeb
visa vad som åtgått till matvaror, kläder,
ved o. s. v. Den är enkel och lättskött,
praktisk, överskådlig och fullständig, si
att man vid årets slut ltan på grundvalen
av densamma göra ett ordentligt bokslut
Behållningen tillfaller oavkortad röst-
Pris pr st. 75 öre, 10 st. 70 öre, 20 st, I

öre, 50 st. 50 öre, 100 st. 40 öre.
Rekvisitioner sändas snarast till

Lärarinnan Fru Signe Thörnqvist,
Motala Verkstad.
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atlninjMedaljen Literis et artibus
har tilldelats skådespelerskan fru te- agstätl
da Lundequist-Dahlström.

Insänd litteratur.

Albert Bonniers Förlag: Ur Fromhetsliveis
Svensk-Historia II: 1. Av Emilia Fo-
gelklou. Pris 4 kr.

Dahlbergs Förlags A.-B.: Amerikanskai ut¬
talanden om Det brittiska herraväldet i
Indien. Pris 50 öre.

Hugo Gebers Förlag: Arbeterskornas värli
Studier och erfarenheter av G®18
Meyerson. Pris kr. 3:50.

P. A. Norstedt & Söners Förlag: Fredrika
Bremers brev. Del III. Pris ™

Svenska Andelsförlaget: Filosofiska ^
riers inflytande på krig ochjreiI.¬
Severin Christensen. Pris 50 öre -
års vilddjursdyrkan. Av J. Uddn
60 öre. — De yttersta dagarna.
Ejnar Hedman. Pris kr. 3: 25. •
stacken. Av Laura Fitinghofl-
2 kr.

Ii; in

la al
I och

Tidens Förlag: Förnuftig sye^r5^re
Ett inlägg i stavningsstriden »v
Nerman. Pris 75 öre. — ?

, i-25,
Edward Stilgebauer. Pris kr.
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Stockholm 1917, Ivar Hseggströnis BokW<*er,i
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Slot. ROSTRÄTT FOR

KVINNOR
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.

ÅRG. STOCKHOLM, 15 DECEMBER 1917, N:r 24.
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Kvinnorostratteiis
seger i England.

lördagen den 8 december stod i den
®ka pressen följande telegram:

us

i Get-

7 dec. Underhuset har i dag
edje läsningen antagit valreform-
Jaget. Förslaget ger praktiskt ta-
rösträtt åt alla män över 21- år
it därjämte åt alla soldater och ma¬

ner, som fyllt 19 år, och åt alla kvin-
itdver 80 år. Vidare ändras valkrets-

delningen på grundval av befolk-

Fo-

Set ser så torrt ut. Och dock är det
revolution i hela världens politiska
som ägt rum, då det stora engelska

givit sina kvinnor medbe-
kmanderätt över världens största

j engelska kvinnorna ha kämpat
denna rätt i mera än 50 år. De ha

VUJ.; hån och smälek, de ha rönt lik-
Gerda I äghet, vrede och planmässigt mot-

"1 men de ha aldrig släppt taget,
| a aldrig- skytt arbete och möda,
•!t°cli obehag; de ha varit påpass-

A? -1 °ch kommit fram med sina krav
en möjlighet fanns; de ha

Slg politisk träning genom po-

pris valarbete och annat; de ha så
j i'Ä vunnit respekt, och nu,ander brinnande krig, ha de seg-

.6 segra^ grand av sin dug-
35. ; ;,!'siü seS,liet, sin outtröttlighet; då-aad nu ger dem den fulla med-

Farrätten, är det innerst inne där-
^ ^an säga om dem som Kip-
0ni lejonungarna-kolonierna:
ye are of the blood.

engelska folket nu efter kri-
att skapa det nya England, som

IjI a a s^aH Uamgå ur den stora
>Enrgen' s^ar äet samlat, män och1 sluten trupp. Det parlament,

maiei att framgå ur nästa all-
i Englad, blir icke som tidi-

Bl,M,ariient; står inför alldeles

ät ti"
et är
itt is¬

ätter

0 I
Uroble
f%. b |ln' nya oc^ gigantiska upp-L ' e ar en dubbel seger för Eng-
fUu fl =1101 *la ^a^ komma med
%na. §'år 1 de s'amla

aht skall rekonstrueras
,as efier nya linjer.

Englands kvinnor
ßa evßällit full medßorgarrätt

Det blir ett nytt England efter kri¬
get; det har länge stått klart för dem,
som känt till och kunnat följa med
engelsk politik. Att det sjuder och jä¬
ser bland folket tog sig uttryck denna
höst i ett litet fyllnadsval i en val¬
krets i norra England. Hittills ha
alla fyllnadsval under kriget gått
alldeles omärkligt, utan valstrid och
med ett val av endast formell natur:
det parti i kretsen, vars represen¬

tant i underhuset dött eller dragit sig
tillbaka, fick efter överenskommelse
med de andra partierna utse en efter¬
trädare, som valdes utan opposition.
Denna gång hade på övligt sätt unio-
nister och liberaler enats om en kandi¬

dat, som skulle väljas, men arbetar¬
partiet satte upp som motkandidat den
bekante arbetarledaren Ben Tillet. Nå¬

gon valagitation var det icke tid till;
men båda kandidaterna höllo var sitt
valtal i kretsen, och med överväldi¬
gande majoritet valdes Ben Tillet. Han
valdes därför, att han representerar den
stora rekonstruktionen, därför att han
representerar de breda lagrens under
kriget vunna insikt: det är vi som är
riket.

Det är rätt och rimligt, ja det är
självklart och det enda (möjliga, att
också kvinnorna nu kunna stå till¬
sammans med sina män och bröder och
upprepa: det är vi som är riket. Även
kvinnorna skola besluta om hur riket
ånyo skall byggas; de skola försöka att
mildra övergångstiden; de skola med
lena händer och kärleksfulla hjärtan
länka utvecklingen in på de jämnaste,
fridsammaste vägarna, de skola som

goda mödrar försöka att tillse, att var
och en får sitt, och ingen blir utan. De
skola föra samhällsfridens talan under
allt nyskapande.
Och medan de arbeta för sitt land,

arbeta de också för oss, liksom de gjort
länge innan vi själva voro mogna för
att ta hand om vår egen sak. Vi tacka
dem för allt vad de uträttat under de

långa och tung-a åren, och vi önska dem
lycka och framgång i de nya och stora
uppgifter, de nu skola vara med om

att lösa. Vi lyckönska också England
till det stora krafttillskott dess kvin¬

nor representera, och vi lyckönska vart
enda land på jorden, där kvinnorna än¬
nu äro politiskt omyndiga, till den se¬

ger, som nu vunnits åt oss alla.
Men det sticker till i bröstet, att vi

här i Sverige ännu behöva känna de
engelska kvinnornas seger som en se¬

ger för oss. I Norge och Danmark be¬
höva de icke längre lyckönska sig
själva.

A. W.

Högerkvinnornas rösträtts-
krav.

Sveriges moderata kvinnors röst¬
rättsförening har hos regeringen be¬
gärt proposition till nästa riksdag om
politisk rösträtt och valbarhet för
kvinnor på grundval av en ålders¬
gräns, högre för kvinnor än för män
och automatiskt sjunkande, tills den
för männen bestämda åldersgränsen
uppnåtts.
I skrivelsen framhålles att de mode¬

rata kvinnorna äro fullt övertygade
om, att det vore lyckligt om till en bör¬
jan rösträtt bleve genomförd endast
för en del av landets kvinnor, enär
bland åtskillig-a kvinnor av alla par¬
tier hittills icke framträtt något egent¬
ligt intresse för allmänna frågor.
Den till en början högre åldersgrän¬

sen har man tänkt sig bestämd till
eventuellt 83 år. Om kvinnornas röst¬
rättsfråga bleve löst av 1918 års riks¬
dag på grundval av nämnda ålders¬
gräns skulle 15 år förflyta innan alla
landets kvinnor bleve röstberättigade.

Rysslands kvinnor och
revolutionen.

Genom den ryska Föreningen for
kvinnans rösträtt i Petrograd har ny¬
ligen publicerats en redogörelse för de
ryska kvinnornas rösträttsarbete under
revolutionens första dagar.
Föreningens arbete har under de se¬

naste åren bestått dels i upplysnings¬
verksamhet, dels i direkt rösträttsar¬
bete i den mån detta låtit sig göra;
den har dessutom anordnat kurser i
kooperation, i kommunalpolitik, i sjuk¬
vård, den har inrättat två stora folk¬
kök, ett lasarett, anordnat föreläsnin¬
gar, diskussioner, möten o. s. v.
Så kom revolutionen, och kvinnorna

ansågo sig' kunna hoppas på en lösning
även av sin fråga. När provisoriska
regeringens program publicerades,
fauns där emellertid intet nämnt om

utsträckning av de medborgerliga rät¬
tigheterna även till kvinnorna. Tillsam¬
mans med delegerade för övriga kvin¬
noföreningar utarbetade då den kvinn¬
liga rösträttsföreningen en resolution
till regeringen, vari kvinnorna efter
att ha framhållit sin förvåning över
att regeringen i sitt program ej nämnt
något om borttagandet av den gamla
orättvisan, som hållit halva Rysslands
befolkning i förtryck, yrkade på att
efter orden "omedelbara förberedelser
för konstituerande församlingen på
grundvalen av allmän, lika, direkt och
hemlig rösträtt" skulle införas "utan
hänsyn till kön" samt efter orden "av¬
skaffande av alla streck, som röra sam¬
hällsklass, trosbekännelse eller natio¬
nalitet" skulle inskjutas "och av alla
streck, som röra kvinnorna, varförutan
Rysslands nydaning icke blir fullstän¬
dig."
För att samla kvinnorna trycktes i

35,000 exemplar ett upprop, som spreds
över hela landet, till kvinnorna att or¬

ganisera sig allt efter distrikt och yr¬
ken och att ena sig i strävan efter po¬
litisk frigörelse. Upprepade uppvakt¬
ningar hos arbetarrådet angående dess
ställning till utsträckning* av kvinnor¬
nas rättigheter gåvo emellertid till re¬

sultat att rådet förhöll sig negativt,
beroende på dess fruktan för de ryska
bondkvinnornas konservatism.
Redan under revolutionens första

vecka ordnades möten runtom i Petro¬
grad, och på många ställen måste före¬
dragen upprepas tre gånger efter var¬
andra för att alla, som väntade utan¬
för, skulle få tillfälle att höra dem.
Vid de första mötena bestod publiken
till största delen av kvinnor, hos vilka
man ej kunde vänta att finna förståelse
för rent politiska frågor, varför talar¬
na till en början lade största vikt vid
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frågan om förbättrande av kvinnornas
ekonomiska ställning. Snart blev pub¬
liken dock mera enhetlig och förstå¬
ende, och man kunde ägna sig åt fram¬
hållande av vikten av att kvinnorna få
vara med i landets politiska liv, få va¬
ra med vid danandet av dess politiska
framtid.
För att inverka på provisoriska re¬

geringen beslöts anordna en stor de¬
monstration. Före densamma tillställ¬
des samtliga medlemmar av regerin¬
gen samt dumapresidenten Rodzianko
ett exemplar av resolutionen samt en
lista på de föreningar, som instämde
däri.
Fjorton dagars intensivt arbete fö¬

regick den stora demonstrationen, som
ägde rum den 19 mars och i vilken
40,000 kvinnor deltogo. I spetsen för
tåget redo kvinnliga marskalkar med
ett stort standar och två musikkårer.
Mitt i processionen sågs en hil, omgi¬
ven av studenter, och i densamma åkte
en av de stösta förkämparna för Ryss¬
lands frihet, Vera Figner (förut skild¬
rad i R. f„ K. i en liten skiss, Martyrer,
av Gertrud Almqvist, n:r 9—10, 1912)
samt ordföranden i rösträttsföreningen,
d:r Schischkina Javein, bekant i Sverige
från Stockholmskongressen 1911. Mas¬
sor av åskådare hyllade tåget, där det
drog fram, hlommor kastades in i bi¬
len, och överallt hördes ropet: "Länge
leve kvinnans politiska rösträtt!" I tå¬
get buros en mängd plakat, bland vil¬
kas inskriptioner man lade märke till:
"Plats för kvinnorna i konstituerande
församlingen!" "Utan kvinnornas del¬
tagande är rösträtten icke allmän!"
"Fria kvinnor i ett fritt Ryssland!"
Deltagarna i tåget representerade

alla yrken och samhällsklasser, kvin¬
nor ur de bildade yrken«, tågade sida
vid sida med arbetarkvinnor och tjä-
narinnor. Som representanter för de¬
monstranterna erhöllo Vera Figner och
d:r Javein tillträde till dumasalen.
Dessa interpellerade de deputerade an¬
gående arbetare- och soldatrådens ställ¬
ning till kvinnorösträtten och förkla¬
rade att ändamålet med demonstra¬
tionståget var att få denna ställning
klargjord. Därpå återvände de till de¬
monstranterna, och efter en god stunds
väntan uppenbarade sig vice presiden¬
ten i arbetare- och soldatrådet, Sko-
belev, och höll ett tal, vilket slutade
med orden: "För förverkligandet av
edra rättvisa krav skola vi arbeta till¬
sammans med eder."
Detta svar tillfredsställde emellertid

ingalunda demonstranterna, vilka ford¬
rade att arbetare- och soldatrådets pre¬
sident, Tseidze, och dumapresidenten
Rodzianko skulle komma ut till dem
'och lämna ett definitivt svar. Det sva¬

rades att Tseidze ej kunde komma, eme¬
dan han "förlorat rösten". Kvinnorna
visste emellertid, att han kort förut i
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Rösträtt för Kvinnor.
1918.

Återigen stå vi inför ett nytt år, ett
år, som möjligen 'kommer att medföra
vår frågas lösning. Det är under dessa
auspicier Rösträtt för Kvinnor vädjar
till sina läsare att mera energiskt än
någonsin arbeta på tidningens spridning.
Det får icke ske, att vi, när vi stå in¬
för målet, endast äro en fåtalig skara,
medan mängden av kvinnor alltjämt för¬
bli ljumma och likgiltiga. Det är stora
och krävande uppgifter, som vänta kvin¬
norna i deras egenskap av samhällsmed¬
lemmar. Rösträtt för Kvinnor vill för
sina läsare utreda och klarlägga dessa
uppgifter, påpeka, den politiska rösträt¬
tens betydelse för deras realiserande och
i den mån den förmår det uppfostra
kvinnorna till att begagna sin rösirätt
på ett sådant sätt att det länder det all¬
männa till nytta. Den uppehåller även
förbindelsen mellan rösträttsföreningarna
och meddelar vad som händer och sker
inom rösträttsvärlden, såväl i Sverige
som i andra länder.
I dessa sociala frågor ha under årets

lopp värdefulla bidrag lämnats av många
framståendepennor, bland vilka vi nämna
Maria Almén, Anna Lenah Elg=
ström, Maja Forsslund, Ellen
Hagen, Gertrud af Klintberg, Anna
Lindhagen,HélenePhilipson,Ester
Röhl och Naima Sahlborn.
Bland dem som företrädesvis behandlat

rösträttsfrågans vikt och betydelse äro så¬
dana kända krafter på området som
Emma Aulin, Signe Bergman,
Hilma Borelius, Ester Brisman,
August Bruhn, Frigga Carlberg,
Ingrid Hallman, Ann Margret
Holmgren, Karin Fj'ållbäck=Holm=
gren, Sigrid Kruse, Gulli Petrini,
Jenny Richter=Velander, Hilda
Sachs, ElinWahlquist,Anna Wiek-

seil, Augusta Widebeck, Elin Weig¬
ner och Hildur Oijer.
Skönlitterära bidrag ha influtit av

bland andra Elsa Alkman, Fanny
Alving, Anna Björkman, Elisabeth
Krey-Lange, Elisabeth Kuylen=
stierna-Wertster, Ragnhild Prim,
Marika Stjernstedt och Gustava
Svanström.
Eva Fröberg, Anders Lindwall,

Lina Gren=Nilsson och K. G. Ossian=
nilsson ha lämnat bidrag i bundenform
och från många andra ha artiklar i olika
frågor influtit.

Rå grund av de oerhört ökade kost¬
naderna i fråga om papper och tryck
har redaktionen sett sig nödsakad att
öka Rösträtt för Kvinnors pris till kr.
2: 50 pr år. Med tanke på det text-
innehåll tidningen bjuder sina läsare
måste priset alltjämt betraktas som mycket
lågt, och det är under clen fasta förhopp¬
ningen att clet ökade priset icke skall in¬
verka menligtpå prenumerantantalet, som
vi nu inbjuda till prenumeration för år
1918. Måtte det året bli ett glädjens och
förnyelsens år och måtte kvinnorna komma
till insikt om sin plikt att deltaga i sam¬
hällets angelägenheter. Spricl intresset
för rösträtt och samhällskunskap, och sprid
intresset för rösträttens eget organ.

Rösträtt för Kvinnor utkommer den
1 och 15 i var månad. Prenumera¬
tionspriset, postarvodet inberäknat, är
kr. 2: SO. All prenumeration sker
genom posten. I utlandet bosatta pre¬
numeranter kunna även erhålla tidnin¬
gen mot insändande av kr. 3:25 i post¬
anvisning till tidningens expedition,
Karduansmakaregatan 6, Stockholm.
Lösnummer 15 öre.

duman talat till sjömännen, läto sig
därför ej avspisas utan förklarade att
de skulle vänta tills de fått svar av hr
Tseidze — bara ja eller nej.
Vänta fingo de också göra, men var¬

ken den fuktiga väderleken eller den
framskridna timmen avskräckte dem,
fast de alla varit ute sedan kl. 10 på
morgonen. De förklarade att de skulle
stanna till dess de fått svar och att,
om Tseidze alldeles förlorat rösten, kun¬
de han nöja sig med att nicka eller ska¬

ka på huvudet. Inför så mycken ihär¬
dighet kunde varken Tseidze eller Rod¬
zianko längre hålla stånd, utan båda
kommo till sist ut och mottogos med
ett större tal av d:r Javein. Hon bör¬
jade med att erinra om hur de ryska
kvinnorna alltid stått vid männens si¬
da i kampen för Rysslands frihet, hur
de jämte männen vandrat i fängelse
eller till galgen och jämte dem sett dö¬
den i ansiktet utan fruktan. Det vore
därför kvinnornas oförytterliga rätt

LB. JOHN V. LÖFGREN t C:o
• Kungl. Hofleverantör ■

snett. 4 29 FreisjataB 3, gteekliSB. A. T. 50 48

specialaffär

iåea-å YIIe-Kltinin§8tfger
Prover t. landsorten sändas gratis o. franca.

Skutskärs Husmoderskola
Skutskär.

tillhörig Stora Kopparbergs Bergsbo« i
~u* •^inj« ° .P, yr*börjar sitt 10:de arbetsår den 14
Undervisningen omfattar enklare och
matlagning, bakning, konservering, st
tvätt, glansstrykning, vävnad och växttj
linne och klädsöm, trädgårdsskötsel
Billig avgift. Prospekt och upplysnin,
porto.
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att erhålla jämlikhet med männen:
ett nytt fritt Ryssland. Hon fransk
att man i de principer, som fastställ
för framtidens fria styrelsesätt, pK,
klamerat avskaffandet av alla stram¬
men glömt de streck, som röra 1%
norna, och slutade med orden: "Vi ^
kommit for att säga er att de rysta
kvinnorna för sin del göra anspråk ^
de mänskliga rättigheter, till vilka de
som mänskliga varelser äro berättiga¬
de. Vi förklara att den konstituerande
församlingen, i vilken endast ena'
ten av nationen är representerad,
på intet sätt betraktas som uttryck fe
hela folkets vilja, utan blott för hi
därav."
Efter d:r Javein talade Tseidze,

tagen med långvarigt bifall. Han ytt¬
rade endast få ord och slutade mi
"Vi kunna icke tillåta att i ett fi
Ryssland kvinnorna alltjämt skola1
ra slavar, berövade sina rättigheter,
arbetare- och soldatrådets namn förk
rar jag att vi skola kämpa för kvinnov
rösträtten." (Fråga från en åhörare
hopen: Vem ha ni nu att kämpa af
Efter Tseidze trädde Rodzianko fram

och mottogs med ovationer samt:
ett nytt tal av d:r Javein, vari
framhöll att det skulle vara skada
kvinnornas outtröttliga energi sk
användas till strid mellan könen
som i England i stället för till gen
samt produktivt arbete, av vilket lan¬
det nu är i så stort behov. Hittills ta¬
de kvinnorna ej klagat, då inännen
deras sida saknat medborgerliga
tigheter i nästan Ifca hög grad.
är det emellertid annorlunda, nu vilja
kvinnorna vara med, då landet mer
någonsin behöver alla krafter, då1
stora verket på grundvalen av lagl
het och rättvisa skall byggas.
"Vi vilja icke längre ha några kil

om god vilja", slöt hon sitt tal, "vi u

fått nog därav. Vi fordra ett officiell! j
och tydligt svar — att kvinnornas'
få rösträtt till konstituerande för:
lingen. Vi skola icke lämna d(
plats, förrän vi fått svar att kvinnorna
skola få rätt att rösta till konstitue¬
rande församlingen, vilken enda!
detta fall kommer att representera
la folkets vilja, d. v. s. att konstitue¬
rande församlingen sammankallar Pj>
grundvalen av allmän, lika, direkt oc
hemlig rösträtt, lika för män och p®
nor, då rösträtten icke är allmän nt
kvinnornas deltagande." . ,

I sitt svarstal förklarade Rodzian
att han väl kände de ryska kvinnorn
uppoffrande arbete på det sociala
vets alla områden, och att han vilc
fullo understryka allt vad Tseidze
ut yttrat. Han betvivlade icke att
provisoriska regeringen och d«
fullt sympatiserade med tanken a
vilja kvinnorna rösträtt och s
med ett råd t-ill dem att vända
ministerrådets president, furst
Demonstranterna sände da o

att
»or

(t, oc
F

a pre

bart en deputation till Lyov, pr0.
klarade, att med "allmän" mein
visoriska regeringen att i°s
skulle utsträckas även till kvim^Detta svar kom som en «^bran¬
terna med gott samvete skiljas å
ning, och äntligen kunde dem ^

en väl använd dag.
Så stod alltså de ryska tu

sak den 19 mars, och sedangsf-f
•• j n • 1 Wa» ti i PU1Janvänt alla sina krafter till po 8

att kvu»lupplysningsarbete, sa
må kunna bidraga till
av en demokratisk republik- 1
intaga sina platser vid ma'111
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(glädjebudskap från Amerika.
Kvinnorösträtten har segrat i New York.
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följa tätt på varandra
^rets sista månad. Samtidigt
.legrammet från England kom

om att även New York
trätt in i raden av de stater,

åtagit kvinnorösträtten. Mitt i
mörkret komma dessa bud-

% v som strålar av ljus och hopp och
vissheten om all skörds mognad
all mödas lön.

vi icke under årens lopp följt
och särskilt staten New

kvinnor under deras sega, ihär-'

ari)ete för den rätt, som nu
#ijs dem i segerlön. Genom åtlöje,
'otstånd och hån ha de hanat sig väg

fördomarnas snår, och det är
„Je deras ryggar raknat och de-

rpannor ljusnat under kampen. De
■rest sitt kvinnliga motstånd mot
ipitalismen, egoismen och spritintres-
,, mot de makter inom samhället som
irat människors välfärd på egennyt-
äs altare, och de ha haft rättfärdig-
len på sin sida. De ägde icke bara
ktsviljan, uthålligheten och energi-
iitan de ägde också hänförelsen,

i, vitglödgade deras viljor, de ägde
i, som försätter berg.
Därför kunde nederlaget år 1915 icke
äslå dem, utan sporrade dem i stället

större ansträngningar. För var
kil stod det klart, att år 1917 skulle
iett segerns år och så blev det även.
Yorks kvinnor visste att en verk-

»Émokrati icke kunde komma till
y »tan kvinnorna. De hade stödet
ilandets förste styresman, de kunde

på landvinningarna i Kanada,
lyningen i Ryssland och det gynn¬

arna läget för rösträtten i England,
kunde vidare med tillförsikt säga

, att sju stater i Amerika infört
»rösträtten under det gångna
t och att det nu är nitton stater,
kvinnorna åtminstone ha rösträtt
i presidentval.
len vad kvinnorna satte sin största

1 var dock deras egen organisa-
växt och styrka. Den har varit

bipunkten och det centrum från vil-
■ kraft och energi utstrålat, och där
trådarna hållits samman av klar-
a hjärnor och fasta händer. I sta¬
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den New Yorks huvudkvarter har en

stab av fem kvinnor arbetat, som ägnat
all sin tid åt rösträtten, medan tio le¬
dare för olika sektioner organiserat
arbetet inom olika distrikt av staden.
Allt har varit ordnat på det mest mön¬
stergilla och praktiska sätt. Arbetet
har varit fördelat på tio sektioner, av
vilka var och en haft sitt arbete att
sköta, och dessutom har det funnits
tolv ledare, som lett kampanjen i olika
delar av staten New York. Det finns
snart sagt inte en skrymsla, dit man
icke trängt, överallt väckande och ma¬
nande och samlande kvinnorna i en

gemensam aktion för mänskliga rät¬
tigheter. Det medlemskap, som staten
New York enrollerat, uppgår till 800,000
kvinnor, ett antal, som vida överstiger
de mäns, som äro anslutna till det de¬
mokratiska eller republikanska partiet.

På grund av sin egen styrka och
solidaritet visste alltså New Yorks
kvinnor hur fast deras ställning var,
och de gjorde Susan Anthonys gamla
valspråk: "Failure is impossible" till
sitt stridsrop. Det var även överty¬
gelsen om att den allmänna opinionen
svängt till kvinnornas förmån, som
föranledde mrs Chapman Catt till slut¬
orden i det stora anförande hon höll i
Saratoga: "Antingen New York vinner
eller förlorar, komma alla Förenta sta¬
ternas kvinnor att inom två år erhålla
full medborgarrätt."
Vi hoppas, att hennes förutsägelse

kommer att slå in, ty segern i New
York måste betecknas som den betydel¬
sefullaste av alla rösträttssegrar i Ame¬
rika. Den kan medföra att kvinnornas
rösträttsfråga kommer att lösas sam¬
tidigt och på en gång i alla stater ge¬
nom en ändring i unionsförfattningen
och icke gå igenom den långa procedu¬
ren i varje enskild stat. Sista gången
en sådan federal lagstiftning genom¬
fördes var vid negerslaveriets nnnhä-
vande, och även nu skulle det bli en för
mänskligheten stor och genomgripan¬
de reform, som föranledde densamma.
Ändringar i unionsförfattningen kom¬
ma till stånd genom två tredjedelars
majoritet i varje hus och träda icke
i kraft som lag förrän tre fjärdedelar

Ur bokmarknaden.
"ifa Stjernstedt: En officers-
historia. Albert Bonniers för-
.fo 305 sid. Pris kr. 5: 50.
ätteraturen har alltid varit en tro-
iåterspegling av tidens själsrörelser
1 wder de senaste åren har världs-
W angivit grundtonen i de moder-
iorfattarnas diktning. Det har
*iast varit möjligt annat, ty de
'Skakande händelserna ha icke

)a skapat lidandet, nöden och smär-
' c'ess högsta potens, utan det har
<t)1?T'rat reaktionen mot dess för-
h het, kärleken till alla dem, som
!Smt hära dess tunga och viljan
rättfärdighet.
I rhster göra sig alla förnimbara

kiernstedts vackra och tänk-

tfsi» ni officershistoria, som lyf-tifi ett ^högre plan än författa-
L'iiw !,or,fående diktning. Marika
jttWiju liar aJJtid förstått konsten
§' x a så att hon väckt intresse för
uii/16' aven om ^ess obetydlighet

önska att hon påtagit
ti- v e ,uPPgifter. Och med varje ny
k W|51V, har hon vuxit, den objek-
Dvnpf r ^a^ för medkäns-
Lrino-fiernen ^.a fi^upnat, karaktärs-
d.vrmnit i fasthet, medan sti-in fia klarhet förblivit den-TV/T • XUlUllVlt

^övt stn f1>ia ^kiernstedt har aldrig
er' hon v nitryck för vad hon kän-
förelio-o.Qei|ar1Ine^ enkla medel, men
ililin, i.. .nc e bok kunna de nå en101 höjd.

En officershistoria är en psykologisk
människostudie, men den är också en
protest mot krigets grymhet och van¬
vett, den kristalliserar ut de känslor,
som behärska oss, då vi maktlösa må¬
ste åse att rätten trampas under föt¬
terna och att våldet triumferar. Den
visar oss hur en relativt hederlig- och
präktig ung man frestas att begå en
neslig handling, som han under andra
förhållanden aldrig skulle varit i stånd
till; det är krigets upplösande av van¬
liga begrepp om tro och heder, som
verkar korrumperande på karaktä¬
rerna och förvirrar de moraliska be¬
greppen. Med logisk blick visar för¬
fattarinnan hur människan, utslungad
från den sfär där lagar och förordnin¬
gar reglera hennes tillvaro, mister sitt
jämviktsläge och tillägnar sig grott¬
människans instinkter.
Men det finns ockaå en djup ödmjuk¬

het i Marika Stjernstedts bok. Icke den
ödmjukhet, som. håller till godo med
förhållandena sådana de äro, utan den
ödmjukhet som födes av tanken på
mänsklighetens långa utvecklingsväg
med dess brott och misstag, dess tusen
återfall, men också med dess gradvisa
framåtskridande. Hon väntar inte att
få uppleva rättfärdighetens seger, ty
hon känner människornas begräns¬
ning, men det är luft och vidd kring
hennes tankar, det är evighetsperspek¬
tivet under stjärnorna, som kommer
henne att med Luka utbrista: "I tusen-
den av år, alltifrån urtidernas stum¬
het, har mänskligheten vuxit fram

av staternas legislaturer sanktionerat
desamma.
New Yorks kvinnor stå nu vid målet,

men ett mål, som endast är medlet till
nya ansträngningar. Framför dem lig¬
ga alla de nya uppgifter, som hopats
under årens lopp och som de äro villi¬
ga1 att lägga på sina skuldror med sam¬
ma arbetsglädje, som sporrat dem un¬
der kampen för rösträtt. I dessa da¬
gar gå många tankar till ledaren för
den internationella rösträttsrörelsen,
mrs Chapman Catt, som från 'och med
nu är medborgare i staten New York.
Hennes krafter, som varit bundna vid
rösträttsarbetet, och hennes organisa¬
tionsförmåga äro nu lösgjorda, men
säkert blir det alltjämt som bäraren av
kvinnornas idéer hennes röst blir hörd
och hennes verksamhet förspord. Och
tillsammans med de bästa av sitt lands
döttrar kommer hon att bereda rum

för de tider, då krigets mardröm icke
skall tynga folken, utan rättfärdighe¬
ten och förnuftet bilda grundstenarna
på vilka den nya samhällsbyggnaden
kommer att vila.

Gurli Hertzman-Ericson.

De nya barnavårdsnämn¬
derna.

Under loppet av de närmast kom¬
mande veckorna skola i en stor del
svenska kommuner val företagas av
kommunala nämnder och styrelser. På
grund av ny lagstiftning, vilken träder
i kraft den 1 januari 1918, får en av
dessa nämnder, nämlig-en barnavårds¬
nämnden, sig hädanefter tilldelad ett
alldeles nytt, mycket stort och betydel¬
sefullt arbetsområde; dessa nämnder
skola nämligen föra ut i livet alla i den
omtalade lagstiftningen införda nya
bestämmelser till skydd för utom äk¬
tenskap födda barn och deras mödrar.
Det är barnavårdsnämnderna, som sko¬
la mottaga alla anmälningar om födelse
av barn utom äktenskap och för vart
och ett av dessa barn tillsätta barna¬
vårdsman; de skola dessutom organi¬
sera hela det maskineri, som måste stäl¬
las till barnavårdsmännens förfogande,
ifall de skola kunna gå i land med sin
uppgift att skaffa barnen och mödrar¬
na det moraliska och ekonomiska bi¬
stånd, som ligger i fastställande av fa¬

derskapet och tillseende, att utdömda
eller avtalade uppfostringsbidrag ock¬
så verkligen komma att utgå och lända
barnen och mödrarna till nytta. Och
sist, men icke minst, är det barna¬
vårdsnämnderna, på vilka det hänger,
om hela denna lagstiftning skall bli
tillämpad i samma anda, som besjälat
dess tillskyndare och skapare.
Alla, som hysa intresse för att denna

nya lagstiftning alltså skall bli mera
än en lag på papperet, vilket man väl
tyvärr måste säga blivit fallet med den
lag om vanvårdade och sedligt försum¬
made barn, för vars skull barnavårds¬
nämnderna ursprungligen tillskapades,
böra nu tillse, att dessa nämnder över¬
allt erhålla en sammansättning, som
gör dem skickade att fullgöra sin nya
och stora uppgift. Framför allt är det
både att hoppas och att vänta, att kvin¬
norna inom varje kommun skola varmt
intressera sig för dessa val och med
råd och dåd bistå de valberedande och
väljande myndigheterna, då det gäller
att till dessa nämnder skaffa så lämp¬
liga personer som möjligt.
Som barnavårdsnämnder ha hittills

fungerat skolråden eller, där folkskole¬
styrelse finnes, denna eller ett utskott
ur densamma. En kommun, som så ön¬
skar, kan emellertid mycket väl till¬
sätta särskild barnavårdsnämnd, men i
så fall måste motion härom väckas på
kyrkostämma.
På de flesta ställen kommer emellertid

sannolikt den gamla ordningen att bi¬
behållas att skolrådet fungerar jämväl
som barnavårdsnämnd; här kan det
dock, och detta gäller även kommun,
som eljest icke i år väljer nämnder, bli
fråga om att öka antalet ledamöter i
skolråden, för att de skola bli i stånd
att tillfredsställande fylla sina nya
plikter. Även härom måste motioneras,
och de som mest äro intresserade av att
dessa nämnder skola bli väl samman¬

satta, böra göra sig underrättade om,
hur ärendet ligger inom deras kommun,
tänka på lämpligt personval och i tid
vända sig med sina framställningar
till vederbörande myndigheter.

Prenumerera i god tid på
Rösträtt för Kvinnor.

mot fullkomningen långsammare än
en mask krälar över vägen, och jag
skulle inte kunna bära att verket icke
blev färdigt under mina ögonf
Men varken Marika Stjernstedt eller

bokens hjälte förtvivlar om vägens
riktning. Det uppenbaras i bokens
sista sidor, där Maria ligger på halm¬
bädden med det sovande barnet vid sitt
bröst. Vägen, som skall leda ur mörk¬
ret och fasorna, mänsklighetens, ut¬
vecklingens väg, den är så enkel, så
sublim i sin upphöjda storhet, den är
"ingenting annat än ljusglorian kring
ett litet barn, inför vilket alla syntes
böja sig med godhet, och om vilket de
likväl intet visste, mer än att det en
gång skulle vara med bland dem, som
buro bördan vidare, då de själva för¬
svunnit."
Framtiden, de nya länkarna i den

gamla kedjan, är räddningen ur hopp¬
löshetens mörker, och mitt under fa¬
sorna och armodet och förnedringen
sprider moderskärleken sitt förklaran¬
de skimmer över tillvaron. Den lyfter
Maria över hennes eget hårda öde, ty
hur arm hon är, finns det alltid något
hon skall kunna ge. Åt denna moders¬
kärlek har Marika Stjernstedt givit de
vackraste uttryck och den är solstrå¬
len, som kastar sitt ljus över de dystra
tavlor av mänsklig dårskap, hat och
orättfärdighet, som författarinnan med
sin stils pregnans rullat upp för vår
syn.

#

Gurli Hertzman-Ericson.

Gerda Meyerson: Arbeterskor-
n a s värld." Hugo Gebers för¬
lag. 172 sid. Pris kr. 8: 50.

Då Gerda Meyerson ger oss en skild¬
ring- av arbeterskorna, deras värld, de¬
ras förhållanden, deras arbete, då gör
hon det med den rätt, som vederhäf-
tig-het och mångårig erfarenhet ger.
Hon beskriver själv, hur hennes in¬

tresse kom att väckas och hur sedan
just verksamheten bland arbeterskor¬
na kom att fylla hennes liv, blev hen¬
nes livsuppgift.
"Under 22 år", skriver hon, "har jag

stått i ständig personlig beröring med
representanter för olika kvinnliga yr¬
kesgrupper: fabriksarbeterskor av alla
slag, hemarbeterskor i en mängd olika
fack. Jag har sett inneboendesystemet
i dess mest motbjudande former. Jag
har sett de övergivna ogifta mödrar¬
nas förr så obeaktade kamp för sig
och barnen, klena och sjuka arbeter-
skors ständiga vandring mellan sjuk¬
huset, arbetsplatsen och pantlånaren
och äldres, i förtid utslitnas liv på
svältgränsen för att i det längsta und¬
gå fattighuset. Jag har sett hemarbe¬
terskor träla vid stick- eller symaski¬
ner med arbetsplatsen tätt invid köks¬
spisen för att icke behöva stiga upp
för att då och då röra i pannan eller
för att äta, hemarbeterskor, som på 14
—16 timmars arbetsdag förtjänade 1 kr.
till 1:50. Jag har vandrat genom mån¬
ga olika slags fabriker i Sverige och i
utlandet och sett, hur kvinnans arbets¬
kraft i allt större utsträckning tages i
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Valborg Ulrich,
själen i Kvinnliga kontorist- och expe-

. ditföreningen och en på många områ-
tden intresserad och vaken personlig¬
het, fyllde den 11 december 50 år. Ge¬
nom sin spänstighet och sitt ungdom¬
ligt rörliga sinne är fröken Ulrich ett
bevis bland många på att de femtio
;åren ingalunda förmått stäcka själens
utveckling, och de kontorister, vilka
betrakta henne som sin sannskyldiga
ifostexmor, finna henne alltjämt som en
:av de gladaste i de ungas krets och en
;av de påhittigaste när det gäller att roa
.andra. Trots sin ansträngande verk¬
samhet, eller kanske just på grund där¬
av, har fröken Ulrich ett varmt in-
Itresse för rösträttsrörelsen. Man ser
ihenne aldrig utan det internationella
märket, vilket hon bär som ett tyst
agutationsmedel, hon har varit en vär¬
derad talare på Stockholms F, K. P.
R:s samkväm och hennes namn har
,även varit synligt i Rösträtt för Kvin-
mors spalter. Hennes anföranden äro
alltid präglade av den humor, som
verkar befriande och hennes kloka och
varma personlighet gör henne till en
gärna sedd gäst i alla kvinnokretsar.

G. H. E.

Kvinnorosträttens ställning till tidens frågor.
Samhällsmoderlighet än en gång.

Ny kvinnlig stadsfullmäktig.
"Vid röstsammanräkning i Malmö till

.'återbesättande av den genom statsrå¬
det Rydéns avsägelse lediga platsen i
.stadsfullmäktige befanns fru Anna
; Stenberg ha kommit närmast de på ar¬
betarepartiets lista förut valda och in¬
lär mu sin plats i Malmö stadsfull¬
mäktige.

Kvinnlig utmärkelse.
I Kristiania har d:r Ingeborg .Saeter

blivit utnämnd till stadsläkare i 3:e
kretsen. Det är första gången en kvin¬
na innehar sådan befattning i Norge
..och saken är för den skull ganska an¬
märkningsvärd. D:r Sseter har sedan
år-1914 praktiserat i Kristiania, och vid
sidan.av sin privatpraktik bar hon va¬
rit anställd som assistent hos sundhets¬
inspektören.

..anspråk »,yom :snart sagt alla industri¬
grenar. ,dag har sett mörka, ohygieni¬
ska, utap minsta tanke på de arbetan-
des hälsa inrättade arbetslokaler och
jag har sett fabrikshus, inrättade med
alla nutidens bästa anordningar för
hygien och bekvämlighet.
Så har jag också fått se något av

arbeterskornas kamratliv, den uppoff¬
rande hjälpsamheten, men också den
stora bristen på enighet och solidaritet,
den ringa förståelsen hos flertalet arbe-
terskor för sammanslutningens bety¬
delse, medan ett fåtal för kårens bästa
entusiastiska kvinnor oegennyttigt sö¬
ka samla, organisera, upplysa.
I arbeterskornas krets har jag mött

bitterhet, hatfullhet mot bättre lottade,
hopplöshet och sorglig oemottaglighet
för det ideella. Men oftare har jag mött
den mest beundransvärda förnöjsam¬
het, den segaste uthållighet under otro¬
liga svårigheter, den lyckliga förmå¬
gan att ta vara på minsta glädjeämne,
längtan efter ideellt livsinnehåll och
Ihos många den levande religiösa tro,
fsom förädlar och bär genom de vidri-
.gaste bekymmer."
För den, som närmare vill ha reda på

.allt det, som rör kvinnorna som indu-
striarbeterskor, kan boken betraktas
som en fullkomlig uppslagsbok. Man
får t. ex. veta, vad kvinnorna syssel¬
sättas med inom industrien och till vil¬
ket antal de äro engagerade inom de
olika yrkena. Så lämnas en redogörel¬
se för löne- och arbetsförhållanden in¬
om en del yrken och i följande kapitel
behandlas skyddslagstiftningen, stuve-
riarbeterskorna, bostadsfrågan, semes-

En resa, från vilken jag först härom
dagen återkommit, har hindrat mig
frän att förr besvara fru Petrinis gen-
mäle på min artikel Samhällsmoder¬
lighet i n:r 21 av Rösträtt för Kvin¬
nor. Ehuru sent begagnar jag dock
tillfället — det kan endast vara till
rörelsens fromma att dess fundamen¬
tala idéer dryftas. Blott så, i brytnin¬
gen mellan olika uppfattningar klarna
och utformas de, hållas levande, allde¬
les som en människas livsåskådning
formas genom kampen mellan mot¬
sättningarna kring henne.
Fast egentligen behöver jag knap¬

past vittna om att denna uppfattning
är min — hade den icke varit det
skulle jag ingen orsak i världen haft
att publicera min artikel. Att fru Pe-
trini icke hyllar samma åskådning är
lika tydligt. Det framgår redan av den
förebrående ton, vari hon omnämner
att de anmärkningar jag framställt in¬
galunda äro nya utan allt som oftast
återkomma, "vanligen från personer,
vilka haft så gott som ingenting med
rösträttsarbetet att göra" — en fras, ur
vilken man synnerligen lätt avläser
undermeningen: "vad veta de alltså
om det de anmärka på!"
Vilket är ungefär lika dräpande som

om en riksdagsman skulle besvara en
kvinnlig vädjan i någon politisk fråga
med: "Vad vet den om politik, som
icke haft med riksdagsarbetet att
göra!"
Man bör icke, för att använda ett

bildlikt uttryck, anse att riksdagsar¬
betet är hela politiken och F. K. P. R.
e.t.t slutet förbund, ett frimurarskap
inom vilket ingen opposition, intet tan¬
keutbyte annat än i de officiella fåror¬
na tåles. Att små tendenser i den vä¬
gen existera är ju tydligt — annars
kan man väl knappast förklara varför
icke dessa, enligt fru Petrini, täta an¬
märkningar (och att de verkligen va¬
rit rätt många har jag märkt på den
varma anslutning till min lilla artikel
jag fått mottaga) föranlett diskussion
långt före detta och med en mindre
förebrående inledare än fru Petrini i
téten.

terfrågan, hemarbeterskorna, de min¬
derårigas arbete m. m. I kapitlet om
fabrikssystrarna ges en skildring av
fabrikssystrarnas och intressekonto¬
rens verksamhet och slutligen berör
författarinnan arbetslöshetsproblemet
och skildrar en del nödhjälpsarbeten,
som igångsatts under kristiden.
Gerda Meyerson besitter i hög grad

förmåga att väcka ett allt starkare in¬
tresse för sitt ämne, detta helt säkert
mest beroende på den personliga prä¬
gel, hon givit sitt arbete. Man tar med
intresse del av alla de fakta hon kom¬
mer med, men man läser med ännu
större intresse hennes blixtbilder från
olika fabriker, hennes skildringar av
de många olika förhållanden, hon mött,
och man får ett starkt intryck av hen¬
nes personliga uppfattning i en hel del
hithörande frågor.
Hon säger i sitt företal att hon skulle

önska "att boken kunde nå till vidare
kretsar, till dessa många som tanklöst
begagna sig av de tusende lyx- och nöd¬
vändighetsartiklar, i vilkas tillverk¬
ning arbeterskan ej blott — ofta till un¬
derpris — säljer sin arbetskraft utan i
oräkneliga fall också säljer hälsa, livs¬
glädje, människovärde. Och jag önskar
jag kunde visa människan, där många
blott se den mer eller mindre billiga
varan."
I denna sin avsikt har hon till fullo

lyckats. Och värdet av hennes bok
kommer icke minst att uppskattas av
alla dem, som var på sitt område del¬
taga i arbetet för en förändring till det
bättre i kvinnornas ställning.

Karm Fjällbäck-Holmgren.

Fru Petrini förebrår mig t. ex. den
okunnighet, som hon anser att mitt på¬
stående ätt "kvinnosak för flertalet so
cialt intresserade kvinnor är endast
rösträtt" avslöjar och upplyser mig
om att kvinnosaken är mycket äldre
än kampen för rösträtten. Jag tycker
bara upplysningen visar en väl djup
tilltro till den naturnödvändiga grova
okunnigheten hos en "som haft så gott
som ingenting" etc.
Jag skulle tro att t. o. m. en höger-

man vet detta. Jag skulle också tro
att vi alla veta vad fru Petrini sedan
— efter vad hon tyckes tro — till mitt
gendrivande meddelar, nämligen att
rösträttskvinnorna i skilda föreningar
äro verksamma för olika sociala mål,
att när kvinnor fingo rätt att bli stads¬
fullmäktige, måste vederbörande ofta
nog gå till rösträttsföreningarna för
att finna dem o. s. v.

Med samma rätt skulle förstås de an¬
dra olika föreningarna kunna säga att
vederbörande fingo gå till dem — detta
inom parentes. Ty vem har tvivlat på
att bland rösträttskvinnorna, antingen
de äro medlemmar av den eller den
föreningen, finnes själva blomman av
präktig kvinnokraft? Frågan gäller
alls icke detta — som helt enkelt icke
kan ifrågasättas — ett sådant faktum
är det. Nej, frågan gäller fortfarande
varför F. K. P. R. icke till kvinnornas
och samhällets fromma sammansmälter
alla dessa skilda sociala kvinnointres-
seu till en enda stor strävan av "sam¬
hällsmoderlighet" — varför F. K. P. R.
i stället — enligt fru Petrinis egna
ord — "inom rösträttsföreningarna ar¬
beta de endast för rösträtt" — avkopp¬
lat alla andra kvinnofrågor från ar¬
betsprogrammet, vilket nu uteslutande
upptar kampen för rösträtt. Därige¬
nom har man visst uppnått många go¬
da resultat, men också det mindre go¬
da, att kvinnosaken, detta invecklade
komplex av psykologiska, sexuella och
moraliska frågor — alla olösta, alla
skriande mot skyn — för flertalet kvin¬
nor, för "de djupa leden", utkristallise¬
rats så att säga till blott en fordan på
rösträtt — varvid man kan befara att
det levande medvetande om alla kvin¬
nornas ömtåliga problem, utan vilken
vår rösträtts seger (då vi en gång nå
den) icke får den genomgripande be¬
tydelse den bör ha — lätt kan av¬
trubbas. Och detta kan minsann ske
fastän kvinnosaken är äldre än kam¬
pen för rösträtten — ja, kanske just
därför.
Avkopplingen har skett i kraft av

Landsföreningens beslut.
Det är det enda svar på min fråga

jag får.
Jag har satt frågetecken för detta

beslut och dess konsekvenser.
Som skäl för beslutet ger fru Petrini

utan vidare — blott beslutet självt! Det
förtjänade dock — efter fru Petrini var
inne på en liten historik — att fram¬
hållas att Landsföreningens beslut
blott var följden av Internationella
rösträttsalliansens förhandlingar på
rösträttskongressen i Budapest år
1913, där den tog ställning till frågan
huruvida de skilda ländernas rösträtts¬
föreningar borde på sina program ha
endast rösträtt eller även andra kvin¬
nofrågor. På denna kongress talade
man för övrigt enligt deltagarnas be¬
rättelser "mer om den vita slavhan¬
delns utrotande än om rösträtt". Vil¬
ket dock icke hör hit, emedan detta i
huvpdsak skylldes mrs Chapman Catt
och eftersom frågan i det här samman¬
hanget endast gäller den svenska kvin¬
norösträttsrörelsen.
Detta gör också att fru Petrinis ar¬

gument för rösträttskvinnornas "akti¬
va pacifism" icke heller angår mig; ty
jäg har aldrig hört talas om att Jus
Suffragiis, tillvaro under kriget skyll¬
des svenska rösträttskvinnor.

För att emellertid återvända till r
ternationella ' rösträttsalliansens
slut, så gick det ju ut på att
skulle äga rättighet att bestämyarjeU
det på sin rösträttsrörelses
ville ha blott arbete för rösträtt
icke.

Program;

Hur Sveriges rörelse bestämt
vi ju. "Enligt beslut på centralstrS
semöte avhåller sig LandsföreniiJ
av princip från att göra uttalanden!
andra än rena kvinnofrågor, där
kan förutsätta att alla dess med
mar äro eniga."
Dessa fall ha icke varit så v®

många. I min artikel nämnde jag»
ra av dem, och det torde kunna fö™
sättas, att hade jag glömt några ar-

tydenhet, skulle nog fru Petrini hapj.
mint mig.
Däremot vet jag gånger då manift

få Landsföreningen att yttra sin a

slutning till humanitära frågor, soi
blivit aktuella och fordrat handlijj
men att den vägrat, ibland den end
av alla tillfrågade kvinnokorporaiii
ner (däribland liera politiska),
Jag skulle kunna draga fram änJe

exempel på Landsföreningens "nefc
litet"— t. ex. de svårigheter som fes
att driva pacifistisk propaganda»
dess maktområde mött o. s. v., men ii;
sagda får vara nog. Vi äro i alla fl
framme vid den punkt, där man te
om alla detaljanmärkningar, alla t
och förklaringar hit och dit ser vägea
dela sig som vi alla gå på -
denna fråga är själva klyftan
två huvudlinjer inom den nn
svenska kvinnovärldens strävan
och att allt som vi i den yttra är ä,
att belysa meningsskiljaktigheten
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enkelt men belysande, oss feminii
och dem, vilka känna som en i
ende rösträttskvinna uttryckte
mig härom dagen: "Jag hatar
men!"
Själv hör jag ju, som jag i min arti¬

kel vittnade, till feministerna
feminismens mål och väsen uttryckte
jag mig med så pass stor t
min artikel Samhällsmoderligliet, a«
jag här icke behöver ingå därpå
blev icke förvånad över yttrandet
fast det ju varit förklarligt
blivit det — när har man väl hört ea
man säga, att han avskyr ma%
Nej, jag förstod att det var

löjligade i feminismen hon avskyii iilja f^r
med ett av männen kanske lik
ket som av rörelsens egna sma
heter inympat förakt — detta Mj stilig,
förakt, vilket så ofta kastar ut
med badvattnet.
Men det är antagligen på

ningsskiljaktigheten det ^ beror,«
är så sällan en kvinnofråga
om vilken "Landsföreningen &'dL
utsätta att alla dess medlemmar
na vara eniga".
Det är väl också därför d® '

kriget kunnat fasthålla sitt a u
ett beslut är ju icke i ock /oD
fäst till evig tid, fast mffeß
tro det av fru Petrini) att eu ^ %
selsätta sig med rösträtt! ^
Tänk om i stället enig'he

mellan kvinnor, medvetna■ ^jit ^
kvinnlighets, sin moderligt „

verka som fredsivrare utan
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quand méme! Icke blott s0®Ljf, „ -
med visad fredsvilja här och^ ' fin,
K. P. R:s lokalföreningar ;
stor, samlad oavlåtlig 51ll
empel för kvinnorna i an .
länder, en styrkekälla ha^ $•
de pacifisterna i de krig
terna!

bästa

11 gen
Aärld

Jag säger bara
Då skulle förstås ros

rat, att en del vredgade
uppskjutit dess lösning ^
Men jag undrar oru i<h

den dock vunnits - me*«
och inåt, att kvinnorna
som mödrar
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s® kvinnor verka ju i speciella freds-
?
och väl, men ser ni icke att

it ar den innersta kärnan i spörs-
Jet, detta som för mig står som ide-
let-en F. K. P. B., vilken ju inför
Sverige står som sammanfattnin-
av medveten svensk kvinnokraft,

siligen också bliven till en syntes
ii! vad denna kraft vill.

är kärnan.
det nu är med de många olika

som finnas inom P. K. P.
ar man alls icke säker på det.
an är icke ens säker på att icke
rösträttskvinnor vilja ha röst-
ät för att kunna motverka de

mer i en del frågor, som det . just
- —kvinnans plikt att föra fram. Med
grovt m inj v|ii jag icke högerkvinnorna till
femnusta jag ;|r sg,ker på, ja, jag vet det
nframstJ- -att många av dem äro nitiska femi¬

de det i

som {fa
mda i

I
i
man kl

, alla skäl
ser väj
- set att t,

;an melian
medvetii
travan

a är"

,. Éter och pacifister. Och med mitt nt-
ir lem® nyck "de övriga" — de, vilka icke

enas i de för kvinnorna särskilt
a frågorna — bättre lagstiftning
tonens skydd, sexualreformer,

minärt

uttryckte Ä1,
tydlighet

;t

aspekt av det speciella kvinno-
om skydd för svaga, upp-

e åt förtrampade — "deras av-
är ingen förlust" — med detta

.. Td har jag velat ha fram att ett
., Jür' deklarerande av en pacifistisk

feministisk ståndpunkt blott skulle
'till F. K. P. R:s fördel — skulle
% fåren från getterna — skulle av-
W ur rörelsen element, vilka sedan
™ fått rösträtt blott skulle vara

ar

av

lika 0
små 1#

ut
» dill skada

heslut (Ö äjpi
wsio0 le

ts plikt* pt
återvi
m

hvar

en1

iragan och dylikt som ju äro

genom att inom vårt eget
'jC motarbeta våra ideal, vår strä-

, att i denna männens värld införa
också för kvinnornas rätt —

a"

äikehe^ ^ såna karn i alla be-

ii?» 'i%S.r iag tm det d:ii,paste dju-
^ vad jag Sagt är blott ord, ord,n fIllkea i kvinnorörelsen och
1, V' r®s^ra^t blott ser en strä-r tattre .villkor på arbetsmark-

,Jäst sF ! e, ? 3*ag (och som väl är! J atlra) däri i stället huvudsak-
' fltt ijkiup6 kill den revolution i det
a3 tit, nfa ]1olec4yetandet jag ovan
att & •, <lr stå vi mot varandra på-'WOr om .i.n om

i klyftan — de, vilka så
% b(h.a ;., etaljen rösträtt" (ut-
"ai) fnilsattas. inom citat, så är det
i bästa a a san ökning i denna
% ufV varldar, där man blott
och de ,3 lön' sä är allting bra
El1 gpriA,)!n S.e ded skriande behovet
^ingripande livsförändring

1 värm .ändelse — invånarna i
tfe. ' dl ör längtarna till en

tiff övrigtniiRda det ^ehöver ia8'
tär- ,?att ar fiö+A?appast tillägga, så

"

att ep- "l11 T vek tias* att alla
hövD°r'Ua alen av rösträtts-

i'ara så npnVivr är darför 3agr vå-
% ? vågat visa på,
icke J']1?. iane På enligt minri*tigt gör oss själva

rättvisa eller ger vår högsta strävan
tillräckliga mål.
Det är därför jag vågar tro att Röst¬

ratt för Kvinnors spalter skola komma
att stå öppna för en fortsatt diskus¬
sion i detta ämne, där intresserade,
oförhindrade av genmälesteknikens
bråte, kunna vidare få avhandla dessa
av fru Petrini och mig vidrörda
spörsmål. Därför jag hoppas på att
det kommer att finnas så pass intres¬
serade, att de vilja diskutera dem.
I varje fall har jag efter detta intet

att tillägga.
Stockholm 10 dec. 1917.

Anna Lenali Elgström.

Om det kan glädja fru E., vill jag
gärna upplysa henne om, att jag, tvärt
emot vad hon tror, är en stor vän av
diskussioner och tankeutbyte. Hon be¬
höver ej heller vara orolig för att frå¬
gan om rösträttens förhållande till an¬
dra kvinnofrågor ej varit tillräckligt
beaktad, förrän hon tog upp den. Den
har varit föremål för allvarliga över¬
läggningar från så många synpunkter,
att den för oss syntes utdehatterad, när
vi fattade det för fru E. gå besynner¬
liga beslutet, att i regel ej göra of¬
fentliga uttalanden annat än i de
egentliga kvinnofrågorna. Att därav
dra den slutsatsen att vi avkopplat alla
andra kvinnofrågor är en förvräng¬
ning, som är så mycket mer obegrip¬
lig, som jag i mitt genmäle så tydligt
framhållit, att rösträttsföreningarna
ständigt och jämt från första hörjan
och intill nu strävat att intressera
kvinnorna för alla möjliga sociala,
kommunala och politiska frågor och
framför allt att väcka deras ansvars¬
känsla. Detta är dock det väsentliga¬
ste av allt. Mötesresolutioner oeh pe¬
titioner kunna nog vara nyttiga och
nödvändiga, men bero de blott på en
tillfällig stämning, och ligger där icke
bakom insikt, allvar och ansvarskäns¬
la, väga de icke mycket.

Vad fredsfrågan beträffar, ansågs
den höra till de frågor, som L. K. P. R.
under förhandenvarande omständig¬
heter kunde göra till föremål för ett
uttalande. Redan på centralstyrelse¬
mötet 1915 (det första efter krigsut¬
brottet, antogs på ett möte på Strand
Hotel följande resolution: "Kvinnor
från hela Sverige, samlade i huvud¬
staden med anledning av L. K. P. R:s
centralstyrelsemöte, vilja i känslan av
det pågående världskrigets oerhörda
tryck uttala sin solidaritet med varje
strävande att uppnå en snar, god och
på varaktiga grunder byggd fred samt
beklaga, att vi icke kunna stödja des¬
sa strävanden jämväl med kraften av
den fulla politiska medborgarrätten.")
Sedan höllos fredsföredrag i ett stort

antal lokalföreningar, och de flesta an-
slöto sig till "Uppropet för varaktig
fred". När Rosika Schwimmer kom
från Amerika för att få kvinnor med
sig till kvinnornas fredskongress i
Haag, höll hon sitt fredsföredrag i
Grand Hötfils stora sal på inbjudan av
E. K. P. R. i Stockholm. Numera kan
man väl knappast tala om rösträtt
utan att sätta den i samband med fre¬
den. Själv har jag under de sista åren
talat om fred i mina rösträttsföredrag
och rösträtt i mina fredsföredrag, så
att skillnaden varit ganska liten om
jag uppträtt på ett rösträtts- eller
fredsmöte. Pacifisterna synas mig san¬
nerligen icke ha någon anledning att
beklaga sig över rösträttsförenin¬
garna.
Och den där djupa klyftan, vid vil¬

ken fru E. tycks svindla, den existerar
nog mest i hennes egen fantasi. Åt¬
minstone måste de rösträttskvinnor
vara få, som stå på andra sidan. Eller
tror verkligen fru E. att det finns så
värst många i våra dagar, som afise
vår värld vara den bästa av alla värl¬
dar, bara kvinnorna få rösträtt, eller
som vilja ha rösträtt enbart för att få
liögre lön. Man behöver verkligen icke

Korta anmälningar.
Radium och radioaktiva processer.

är titeln på. en bok, som nyligen utkom¬
mit samtidigt i Sverige och Norge, utgiven
av de båda kvinnliga docenterna Eva Barn¬
stedt vid Stockholms högskola och Ellen
Gleditsch vid Kristiania universitet. Som
bekant är det Nobelpristagaren Madame
Marie Curie, som upptäckt radium och ut¬
fört ett storartat vetenskapligt arbete på
detta område. Båda författarinnorna ha
varit hennes lärjungar. Då radiologin är
en vetenskap som tillkommit under de sista
årtiondena och därför är ganska obekant
för de flesta, är boken synnerligen att re¬
kommendera.

Sveriges belgiska barn i Schweiz
är rubriken på en liten broschyr, som fru
Anna Glasell Andersson skrivit oeh vari
hon lämnar en både underhållande och liv¬
lig skildring av den barnkoloni, som på
svenskt initiativ kommit till stånd i Schweiz.
Genom det intensiva arbete fru Glasell An¬
dersson nedlagt på att rädda den uppväxan¬
de generationen från krigets förödelse är
hon värd den allra största tacksamhet från
alla dem som erkänna broderlighetens och
den mänskliga solidaritetens värde, och sä¬
kerligen kan man inte visa sin tacksam¬
het på ett bättre sätt. än att söka möjlig¬
göra att den koloni, som nu består av 75
ba.ru må kunna utökas till ett hundratal.
De små skyddslingarna komma i ett rent
personligt förhållande till sina välgörare
och det är även sörjt för att de få känne¬
dom om det land, genom vars försorg de
räddats undan så mycket av livets elände.
Broschyrens titelblad prydes av några lev¬
nadsglada småttingar mot en bakgrund av
snöhölj da alptoppar.

Ljusglimt
är namnet på en förening, vars tioåriga
verksamhet är välkänd för alla socialt in¬
tresserade, oeh nu är namnet även förbun¬
det med en tidning, som publicerats med
anledning av tioårsjubileet och som, både
vad utstyrsel och innehåll beträffar, står på
en konstnärlig nivå. Louise Hagberg be¬
rättar om föreningens tillkomst och verk¬
samhet, hur den genom donationer och bi¬
drag stadigt gått framåt och hur genom
dess försorg gamla uttröttade och utarma¬
de kvinnor slippa att komma fattigvården
till last och kunna bevara sin självstän¬
dighet. Föreningen har under de gångna
tio åren utdelat pensioner till 25 gamla, och
nu har man kommit så långt att inom en

snar framtid ett ljusglimtshem för tio pen¬
sionärer kan upprättas. Bland de värdeful¬
la bidragen till tidningen kunna nämnas
En egen vrå av Ellen Key samt artiklar av

Anna M. Boos, Oscar Montelius, Lotten
Dahlgren och Sven Hedin. Bo Bergman och
K. G. Ossiannilsson bidraga med dikter och
kronprinsessan med egenhändigt tagna fo¬
tografier. I Tankar om ålderdomen lämnas
enquétebidrag av en del kända personer,
och till slut må nämnas att Hilding Ny¬
mans omslagsvignett är både väl funnen
oeh konstnärligt tilltalande.

FORORPAJ- AV LÄKARE
e/® Vid allmän sVagb^t,
n^rV^si tet, överansträng¬
ning och sömnlöshet.g\9

A. B. PHARMACIA, Stockholm
Kontrollant: PROFESSOR A.VESTERBERG

känna sig ensam och utvald numera
för att man längtar efter fred och en

världsordning, som betryggar rätten
och freden. Det är hela mänsklighe¬
tens gemensamma hopp, det enda söm
håller den uppe. Kanske finns det än¬
nu så torra hjärtan, att de inte annam-
mat det evangeliet, men det är ganska
misslyckat att leta efter dem just bland
rösträttskvinnorna. De ha alltför län¬
ge vant sig vid tanken på att kvinnor¬
na ha ansvar inför samhället för att
inte veta, att de äro kallade till det ny¬
daningsarbete som stundar. Och när
det nya samhället skall byggas upp,
skola de icke glömma kvinnors och
barns rätt; hela deras rösträttsarbete
har varit en strid för rätten emot mak¬
ten. Vi våga hoppas, att de skola vara
minst lika väl beredda som andra,
även om de hysa olika åsikter mot fru
E. i en sådan teknisk "detalj", som i
vilka frågor man bör fatta resolutio¬
ner.

Gulli Petrini.

Rösträttsåret — rösträttsöret.
En korrespondent till tidningen har

insänt följande beaktansvärda förslag,
som vi härmed låta utgå till vidare
kretsar. Vore det icke skäl att anslå
år 1918 till kvinnornas speciella röst¬
rättsår och genom listor söka förmå så
många som möjligt av svenska kvinnor
och män att dagligen offra 1 öre till
rösträttens fromma. De, vilka så önska,
kunde erlägga hela beloppet i början
av året och till gengäld få, dels med¬
lemskap i E. K. P. R., dels tidningen
Rösträtt för Kvinnor. Vore icke detta
något som föreningarna ute i landet
skulle kunna ställa sig i spetsen för?
En summa i ett för allt måste under
dessa oerhört bistra tider kännas be¬
tungande, men ett öre om dagen, det
kastas så ofta bort i onödan. Tänk på
rösträtten och främja dess sak med de
sparade ettöringarna.

För rösträttskvinnorna att beakta.
På det att hela vinsten av Hemmets

Räkenskapsbok skall komma rösträtts¬
rörelsen till godo till nästa år, då den
bäst behöves, måste hela upplagan,
2,000 ex. försäljas. Ännu finnas 700 ex.

kvar. Den förordas varmt av lärarin¬
nor vid husmodersskolor och har rekvi¬
rerats av flera sådana.
Insänd genast rekvisitioner till utgi¬

varen, fru Signe Thörnqvist, Motala
verkstad.

Verkställ prenumerationen å edert post¬
kontor. Sänd ej in beloppet i postanvis¬
ning till tidningens expedition. Endast i

utlandet boende torde begagna sig av detta
sätt.

Kvinnokrafter,
Vita Bandets årsbok, ger en god inblick i
föreningens verksamhet och man läser den
med nöje. Förutom redogörelser för för¬
eningens olika departementer innehåller
boken åtskilligt av allmänt intresse. Så
skriver Ester Brisman en orienterande upp¬
sats om kvinnornas rösträttsfråga hemma
och utomlands, märket A. P—n redogör för
kvinnornas fredsarbete, oeh ordföranden för
Vita Bandet i Australien berättar om kvin¬
nornas sociala och politiska arbete därute.
En hel del fotografier illustrera den rik¬
haltiga texten.

Folkskolans barntidnings julpublikationer,
vilka under årens lopp hunnit bli våra
småttingars vänner, stå även denna jul på
samma goda nivå som länge kännetecknat
dessa kalendrar och sagoböcker. Genom sitt
billiga prisläge kunna de även nå till vida
kretsar och spridas i de tusentals hem, där
tryckalster vanligen förekomma endast i
form av tidningar. Främst bland sagoböc¬
kerna står Guldslottet, som nu uppnått sin
nittonde årgång och omkring denna grup¬
pera sig en rad småsyskon, Lilleputt, Tris-
se, Bosengull, Tummetott samt nykomlin¬
gen för året, Guilebrand. Anna Wahlen¬
berg, Jeanna Oterdahl, Alfred Smedberg
m. fl. kända sagoförfattare stå för textin¬
nehållet oeh illustrationerna äro i de flesta
fall tilltalande

G. H. E.
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Nya landvinningar.
Ny F. K. P. R. bildades den 1 novem¬

ber i öjebyn efter föredrag av fru Eli¬
sabeth Wsern-Bugge. Medlemsantalet
är 22 och till ordförande valdes fru
Hilda Dahlberg.
I Glimåkra har hildats en ny röst¬

rättsförening med fru Helga Rönn som
ordförande. Övriga styrelsemedlem¬
mar äro hr E. P. Karlsson, fru Kristin
Cato och fröken Anna Christensson.

*

En lokalavdelning av Männens för¬
bund för kvinnans politiska rösträtt
bildades den 22 november i Skara. Till
styrelse valdes borgmästare Aug. Nils¬
son, ordförande, bankkassör E. Tid¬
blad v. ordförande och kassör samt
d:r G. Herrlin sekreterare. Revisorer
hlevo banmästare J. G. Borgh och di¬
rektör A. Rosenberg med handlanden
J. G. Bladh och distriktschefen K. Seh¬
lin som suppleanter. Föreningen beslöt
offentliggöra ett upprop om anslutning
av nya medlemmar.

Arbetet ute i landet.
Alby F. K. P. B. hade tisdagen den 6 no¬

vember offentligt möte med föredrag av fru
Wsern-Bugge. Den 3 december hade för¬
eningen sitt sedvanliga möte för hösten med
val av centralstyrelsemedlem och central¬
styrelsesuppleant. Kommitté tillsattes för
tidningen. Förslag om bidrag till L. K.
P. R:s kassa behandlades och beslöts frå¬
gan bordläggas till nästa möte för slutbe¬
handling.
Grängesbergs F. K. P. R. höll årsmöte

den 5 november. Av årsberättelsen fram¬
gick, att medlemsantalet under året ökat
med 10 och nu utgör 79. Val av styrelse fö¬
retogs med följande resultat: ordförande
fru Agda Adolfsson, v. ordförande fru
Augusta Ljungberg (nyvald), sekreterare
fröken Margareta Pettersson, v. sekretera¬
re fröken Louise Schenström, kassaförval¬
tare fru Hilma Eklöv, styrelsesuppleant
fru Tekla Hansson (nyvald). Till medlem
av centralstyrelsen valdes fröken Marga¬
reta Pettersson med fröken Louise Schen¬
ström som v. centralstyrelsemedlem. Revi¬
sorer blevo fru Augusta Hjelm och fröken
Sigrid Hermansson med fru Emma Lars-
sen som suppleant. Ombud till länsförbun¬
det blev fru Hilma Eklöv. Vid mötet vi¬
sade fru Eklöv L. K. P. B:s intressanta
skioptikonbilder, behandlande den kvinn¬
liga rösträttens utveckling. Vidare, före¬
kom sång av ingenjör Befwe samt musik.
Hälsingborgs F. K. P. R, hade möte den

22 november med föredrag av författarin¬
nan fru M. Anholm om Jane Addams och
hennes livsverk. Föredraget åhördes med
spänd uppmärksamhet och stort intresse
av de ovanligt talrikt tillstädeskomna för¬
eningsmedlemmarna. Därefter följde ett
trevligt samkväm med sång av bankkam¬
rer B. Hildestrand och fröken Siri Borg,
bygdemålshistoria, berättad av överlärare
G. Herrlin samt servering av kaffe och te.
Under samkvämet upptogs kollekt til]
Landsföreningens upplysningsverksamhet.
Kollekten jämte penningar, som av sty¬
relsemedlemmarna insamlats på lista, har
insänts till V. U. Hälsingborgsföreningen
har på så sätt lyckats hopbringa det stipu¬
lerade bidraget av 2 kr. pr medlem.
Kalmar F. K. P. R. hade den 24 novem¬

ber sitt årsmöte i flickskolans lokal. Sedan
föreningens ordförande, fru Runbäck, häl¬
sat de närvarande välkomna företogs val
av styrelse, varvid den förutvarande enhäl¬
ligt omvaldes. Fröken Frida Hellstedt höll
därefter föredrag över ämnet Hur blir
kvinnan rustad att rätt använda kommu¬
nal och politisk rösträtt? Efter föredraget
följde en livlig diskussion, huvudsakligen
om upplysningsverksamhetens organiseran-

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

RiKs 25 5O Allm. 62 96

t»
Malmtorgsgafan 6, Stockholm

de. Samkväm med tesupé avslutade sam¬
manträdet.

Linköpings F. K. P. R. höll årsmöte tis¬
dagen den 20 november. Till ordförande
omvaldes fröken Jenny Wallerstedt och
till v. ordförande fröken Anna Löwendahl.
Även övriga styrelseledamöter, fru Maria
Tollin, fru Melin-Fridén, fröken Anna
Wahlbeck, fröken Anna Janson och fröken
Mattis Folcker, omvaldes. Till revisorer
utsågs fröken Anna Wiklund och fröken
Ragnhild Lundberg med fröknarna G.
Lundström och A. Höglander som supple¬
anter. Till centralstyrelseledamot omval¬
des fröken Jenny Wallerstedt med fru Eva
Hanzén som suppleant. Till sist refererade
ordföranden en artikel av fröken Ingeborg
Wikander om Den nya tidens inbrott för
Kinas kvinnor.
Linseils F. K. P. K. höll den 18 november

sammanträde varvid styrelseval förekom.
Samtliga ledamöter i förutvarande styrel¬
sen återvaldes. Till medlem i centralstyrel¬
sen utsågs föreningens ordförande, fru Ida
Mesch, med fröken Anna Bäckström som
suppleant.
Lunds F. K. P. R. sammanträdde den 23

november å Wieselgrens minne. Till ordfö¬
rande omvaldes fru Louise av Ekenstam.
Till styrelsemedlemmar omvaldes doc. frö¬
ken Hilma Borelius, professorskan H. Lars¬
son, dövstumlärarinnan Anna Lundborg,
fröken H. Hermann samt f. d. postmästaren
fröken C. Charlier. I stället för fröken Han¬
na Persson, som avsagt sig, invaldes i sty¬
relsen fru Maria Benedicktson. Till med¬
lem av centralstyrelsen omvaldes doc. frö¬
ken Hilma Borelius med fru av Ekenstam
scm suppleant. Till revisorer valdes frök¬
narna Hanna Möller och Ingeborg Mårtens¬
son. Till ombud vid Skåneförbundets års¬
möte utsågos fröknarna Anna Lundborg, H.
Hermann och Elna Persson. Fru Anna
Wicksell höll föredrag om: Rösträttsfrågans
nuvarande läge och riktlinjerna för arbetet.
Efter föredraget inbjöds fru Anna Wicksell
till tesupé, i vilken ett stort antal medlem¬
mar deltogo.

Mölnlycke F. K. P. R. höll den 24 novem¬
ber sitt ordinarie höstsammanträde. Sedan
ordföranden hälsat de närvarande välkom¬
na, skreds till styrelseval, varvid till ord¬
förande återvaldes fröken Vendia Lindvall
och till v. ordförande fröken Anna Brun¬
skog. Till centralstyrelsemedlem valdes fru
Helga Severinson, med fröken A. Brun¬
skog som suppleant. Övriga styrelseleda¬
möter blevo: fröken Gurli Styrén, sekrete¬
rare och kassör, fröken Emma Severinson,
v. sekreterare samt fru H. Laurentsie och
fru E. Dahlberg. Till revisorer utsågos fru¬
arna A. Hedlund och E. Liljenberg med fru
H. Johanson som suppleant. Sedan ordfö¬
randen uppmanat till prenumeration å
Rösträttstidningen, höll fröken Gerda Brun¬
skog ett väl genomtänkt, vackert och in¬
tressant föredrag om Barnens fria läsning.
Sedan fru H. Severinson som vanligt glatt
föreningen med sin vackra sång, avslutades
det hela med. kaffe och tårtor.

Norrköpings F. K. P. R. hade den 21 no¬
vember sitt ordinarie höstmöte, varvid sty¬
relse och revisorer omvaldes. Styrelsen ut-
göres sålunda av d:r Anna Clara Romanus-
Alfvén ordförande, fröken Betty Olsson v.
ordförande, fröken Dagmar Wessberg se¬
kreterare, fröken Emelie Anderson kassa¬
förvaltare, samt fröknarna Aurore Pihl,
Octavia Lundell och Gertrud Helin. Supp¬
leanter äro fruarna Hilma Lundgren och
Anna. Elg. Revisorer fru Margaret Some-
lius och fröken Elin Malmberg, med frö¬
ken Ragna Torgersruud som suppleant.
Till ledamot i centralstyrelsen omvaldes
ordföranden och till suppleant v. ordföran¬
den. Till representanter i länsförbundet
valdes fröknarna Aurore Pihl och Gertrud
Helin. Prenumeration upptogs å Rösträtts-
tidningen varjämte gjordes insamling för
Landsföreningens agitationskassa. Sedan
övriga föreningsärenden genomgåtts upplä¬
stes Svenska fattigvårdsförbundets medde¬
lande om de nya barnalagarna samt Elin
Wägners Medan vi vänta.

Höjden
AF TEKNISK
FULLÄNDNING
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Svenskt fabrikat
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Vill Julbaket i mjölbrist.
Att baka med 1/s mjöl matbröd, vetebröd,

plättar, våfflor, gräddtårtor till 40 öre, mycket
omtyckta. Boken erliålles mot postförskott eller
75 öre i frimärken från RUTH ERLANDS¬
SON, Åkersnäs Hov, Växjö.

Ronneby F. K. P. R. firade Birgittada¬
gen den 17 oktober med ett enkelt sam¬
kväm varvid Lydia Wahlströms Drottning
Margareta och Elin Wägners Medan vi vän¬
ta upplästes. Ronnebyresolutionen antogs.
Musik utfördes av föreningsmedlemmar.
Under höstterminen har föreningen samlats
till enkla samkväm varvid diskussion och
uppläsning förekommit, — Den 19 novem¬
ber hade föreningen sitt ordinarie höstsam¬
manträde varvid alla val företogs. Däref¬
ter höll hr L. Thunborg från Söderhamn
ett medryckande föredrag Om kvinnornas
medborgarrätt. Sedan musik utförts, gav
hr Thunborg en skildring av invalidutväx-
lingen vid ryska gränsen, och formades
hans anförande till en verklig fredspredi¬
kan.

Strömstads F. K. P. R. hade den 8 novem¬
ber ett talrikt besökt sammanträde i Grand
Hotells festvåning. Förutom en del smär¬
re föreningsfrågor som behandlades, före¬
togs val av styrelse för 1918, vilket utföll
så att den gamla styrelsen i sin helhet om¬
valdes och består av fru Anna Hellborn,
ordförande, fru Trina Hansson, v. ordfö¬
rande, fröken Gurli Jacobson, sekreterare,
fru Anna Wikström, v. sekreterare, och fru
Amanda Hange, kassör, samt suppleanter
fru Blända Holkedal och fröken Tyra Jo¬
hansson. Till ledamot i centralstyrelsen
omvaldes fru Anna Hellborn med fröken
Gurli Jacobson som suppleant. Likaså om¬
valdes revisorerna fru Emilia Johansson
och fröken Maria Karlsson, samt till press¬
ombud fröken Hilma'Normann.
Växjö F. K. P. R. hade fredagen den 23

november sammanträde under fröken Inez
Malms ordförandeskap, varvid val av sty¬
relse, eentralstyrelsemedlem och revisorer
förrättades. Till styrelse utsågos fröken
Inez Malm, ordförande, fröken Stina Åker-
stein, v. ordförande, fru Judit Olsson, se¬
kreterare, fru Alma Hoffman, kassör, samt
tandläkare Anna Svanbeck. Till supplean¬
ter valdes fru G. Torstensson och fröken
Sola Svanbeck. Till central styrelsemedlem
utsågs fröken Stina Åkerstein med fröken
Inez Malm som suppleant. Revisorer blevo
fröknarna Maria von Friesen och Beda An¬
dersson. Ordföranden redovisade för de me¬

del, som influtit från Birgittafesterna den 7
och 10 oktober. Av behållningen, 402,25 kr.,
hade 250 kr. överlämnats till Soppkokningen
för fattiga inom staden, 100 kr. till L. K.
P. R:s kassa som bidrag till dess upplys¬
nings- och agitationsarbete samt resten till
föreningens egen kassa. För närvarande på¬
går ock en gisstävlan på skänkta arbeten
och skall inkomsten av dessa även gå till
lokalföreningens kassa. Sedan ordföranden
uppläst skrivelsen från V. U. till stats- och
justitieministrarna samt till konungen in¬
ledde fröken Stina Åkerstein frågan om
nykterhetsnämnderna. Av diskussionen
framgick hur sainhällsnyttig denna insti¬
tution är och beslöts att hos hrr stadsfull¬
mäktige i staden väcka förslag om att en
kvinna insättes i bemälda nämnd. Likale¬
des beslöt föreningen att söka få till stånd
en kurs i samhällslära under februari eller
mars 1918 och att styrelsen i detta syfte
skulle vända sig till kommittén för de Berg¬
man-Österbergska samhällskurserna. Hos
styrelsen för populära arbetareföreläsnin¬
gar uppdrogs åt ordföranden att mana dem
kalla föreläsare i sociala och politiska frå¬
gor i*er än hittills varit fallet. Sedan yt¬
terligare beslut fattats förklarades mötet
upplöst.
Skaraborgs länsförbunds årsmöte ägde

rum i Lidköping den 18 november. Trots de

m

Årvika Wagnfabrik, Arvika
Kungl. Hovleverantör.

Sveriges största tonk for tillverkning a,aila sorters 1 vx. Å
arbetsåkdon '

Utställning: DavidBagaresgata 1, gth,™
Priskurant

rau. Riks t.
Sthlm 4544,

Begär priskurant även å Kullageraxlar.

Husmoderns bästa hjälp i dyrtiden är

"Slemmets &äkenskapsbok",
Genom den kan hon lätt kontrollera vart

de nu så odryga pengarna ta vägen och
visa vad som åtgått till matvaror, kläder
ved o. s. v. Den är enkel och lättskött
praktisk, överskådlig och fullständig, si
att man vid årets slut kan på grundvalen
av densamma göra ett ordentligt bokslut
Behållningen tillfaller oavkortad röst-
Pris pr st. 75 öre, 10 st. 70 öre, 20 st. {3

öre, 50 st. 50 öre, 100 st. 40 öre.
Rekvisitioner sändas snarast till
Lärarinnan Fru Signe Tkörnqvist

Motala Verkstad.

Lämpliga Diilgäi
i rosträttens tjänst.

Servetter 50 öre pr-bunt
Korrespondenskort med
kuvert 60 » » >

Läskpapper 50 » » »
Korsbandsomslag 25 » » »
Brevkort 10 » » >

Annotationsblock 12 » » styck
Miniatyrbordvimplar . . 50 » » »

Dessa trevliga och nyttiga ting skulle i
nya upplager betinga dubbeli pris. Det st
alltså skäl att nu göra inköp av det mycket
begränsade lager som ännu återstår.
Rekvisitioner ställas till

Fröken HILDUR ÖIJEB,
GÖTEBORG 1.

Jul- och Nyårskort!
L. K. P. R:s JUL- och NYÅESKOKT

med den svenska flaggan och rösträtts¬
märket till ett pris av 5 öre pr st. eller
4 kr. för 100 rekvireras från

RÖSTRÄTTSBYRÅN,
6 Karduansmakaregatan 6.

försvårade kommunikationerna voro för¬
eningarna i Mariestad, Skara, Hjo ocln'«w
representerade och medlemmarna i b '
ping hade talrikt samlats. Föreningsnio
hölls på eftermiddagen. Sedan ordtora
den, fru Jenny Veländer, hälsat deltagar ^

välkomna fördes en livlig diskussion ona
olika frågor programmet upptog, ni. •
beslöts att öka antalet medlemmar t -
reisen till 7. Den gamla styrelsen områ¬
des och nyvalda blevo fröken \v ickmarn
ra, fröken Lundquist, Lidköping, fröt«1
ström, Falköping. Hälsningstelegram
sändes till hedersledamoten, fru An
Floren, förutvarande ordförande. H ^
par timmars samvaro skildes man a
kl. 8.15 träffas på det offentliga nio

vart ibjöd på ett rikhaltigt program
der höll ett varmhjärtat anförande,
tonades vikten av att kvinnan me ^
intelligens och målmedvetet arbete > *
uppgifter som åläggas henne. Darp
föredrag av fröken W. V ester o ^
nan och samhällsarbetet, känslig ^

moristiskt framfört. Efter del-daßmBier
fröken Wickman och några ®n®\v,-r c3rl
följde ett längre föredrag av fa. n
Boden, Hjo, Om kvinnan ock Iags"överrv-
arbetet, däri han med värme oc
gel se framhöll vikten av att r l#1.
deltaga i detta arbete. Mötet, soi ^r,
rikt besökt, avslöts med ett
Därpå följde gemensam supe, oc ^ ^
angenämt samkväm skildes ^ raa
de bästa förhoppningar om de .
året.

i
På grund av bristande ui! ? '.'!vcrsti $

en del av Arbetet ute i IaIU'e 0
nästa nummer.

Stockholm 1917, Ivar
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