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MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket for en stor sak som en stor sak kan göra för oss. 
I I I  

VI. ARG. II 
Tidens tecken. 

En serie händelser ha på senaste ti- 
den inträffat, vilkas enda logiska full- 
bordan tyckes vara lösningen av kvin- 
nornas rösträttsfråga vid årets riks- 
dag och genom medverkan av alla par- 
tier. 

Den första stöten gavs av nyheterna 
ute i världen. Underrättelsen att kvin- 
nornas rösträttsfråga stod inför sin 
omedelbara lösning i England och 
Ryssland, berörde kvinnorna i 4ve- 
rige på ett särskilt sätt. De sågo sig 
om och märkte, att  de höllo på att bli 
sist! 

Men de svenska kvinnorna ha icke 
förtjänat att bli sist och vilja ännu icke 
tro att så skall bli fallet. Den uppfatt- 
ningen finnes även utanför de organise- 
rade rösträttskvinnornas krets, bland 
kvinnor av alla yrken och stånd, där- 
om tals underskrifterna från 19 kvin- 
noföreningar under skrivelsen till 
statsministern ett tydligt språk. 

Det finns också något annat, som ta- 
lar ett tydligt språk, så pass tydligt 
att det borde kunna förstås tåde av 

Och det är trampet av kvinnornas 
fötter, när de lämna hem och arbets- 
platser och sluta sig samman i djupa 
led för att träda i skaror inför sina 
myndigheter och begära bröd åt  sig 
och de sina. 

Det har alltid varit ett farligt tecken, 
när kvinnorna börjat på att röra på 
sig på detta sätt. Det betyder att miss- 
förhållandena äro sådana, att de göra 
de tålmodiga otåliga. Det betyder att 
oron och missnöjet genomsyrat folk- 
djupen. Och märk väl, det var icke 
kvinnorna, som smittades av männens 

1 demonstrationslusta. Den första hun- 
gerdemonstrationen, som tidningarna 
omtalade i detta land, företogs den 12 
april av mödrar från Söderhamns 
skärgård, som inför brödbyråns ordfö- 
rande protesterade mot grynens in- 
dragande på kort. Den 18 april följde 
Karlstads husmödrar exemplet, och se- 
dan går knappt någon dag utan nya 
kvinnodemonstrationer över hela lan- 
det. 

Aven om kvinnornas missnöje blott 
hade gällt livsmedelpbristen, deras be- 

~ regering och riksdag. 
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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 politiskt medborgarskap 
på samma villkor, som äro gällande för svenska män. 

Uttalande i? möte i Auditorium i Stockholm 
den 73 maj 7977. 

päran endast bröd, 5å skulle orimlig- 
heten framstått tydligt och klart av att 
iessa tungt drabbade, hälften av Sve- 
riges befolkning, skola vara uteslutna 
frbn varje laglig möjlighet att öva in- 
Bytande på förhållandena och vara in- 
3kränkta till tårar och böner eller upp- 
.opp och böter. 

Men kvinnorna ha icke överlåtit åt 
regering och riksdag att utleta sam- 
nanhanget mellan bröd och rösträtt, 
ie ha själva forbulerat kravet så tyd- 
igt, at t  det icke kan missförstås. Mas- 
rorna inför riksdagen den 21 april be- 
järde inte bara bröd, utan också röst- 
rätt för kvinnor. Parollen har uppre- 
3ats på olika håll, och den stora 1 maj- 
iemonstrationen hade en samlingsfa- 
la för kvinnorna, pb vilken stod: röst- 
rätt för kvinnor och bröd åt  arbetar- 
lemmen. 

Om något behövts för att ytterliga- 
.e tillspetsa situationen, så är det re- 
reringsf örslage t om civil värnplikt 
iven för kvinnor. Som argument för 
rår medborgarrätt behöva vi icke den- 
ia civila vänplikt, vi anse vår rätt 
‘ullt klar och bevisad den förutan. 
den våra motståndare, som samman- 
,hällde värnplikt med rösträtt, så län- 
:e vi icke hade värnplikt, bli nu tvung- 
la att acceptera vårt krav eller att  av- 
,värja principen. 
Förslaget bildar en bakgrund, mot 

rilken statsministerns väntade svar pp1 
nterpellationen om hane stälining till 
;vinnornas 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 €råga skulle 
betydligt lätta det atmosfäriska t e c -  
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 vor0 med om att  ”så på- 
skynda dess avslutande, att hela arbe- 
tets gång på statistiska centralbyrån 
rubbades” (exc. Lindman till kvinnor- 
ria, nyåret 1911). Till och med de än- 
dringar i grundlagen, som reformen 
dculle medföra, ligga utredigerade. 

Det gäller alltså blott för våra statti- 
makter en viljeakt, ett övervägande 
och ett beslut att enas om frågans lös- 
ning. 

Sveriges kvinnor våga - trots m&n- 
ga missräkningar - hysa den förhopp- 
ningen abt 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. 

Osterrikes kvinnor kräva rösträtt, 
Den 6 maj ägde ett socialdemokra- 

tiskt massmöte rum i Wien, besökt av 
tusentals personer, som krävde infä- 
rande av rösträtt fö r  kvinnor. 

Stöd arbetet för  kvinnans politiska röst- 
rätt genom att ingd som medlem E när- 
maste rösträttsförening och genom att pre- 
numerera p d  Rösträtt för  Kvinnor. 
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Opinionsmöte för kvinnoröstratten. 
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 verksamhetsomrbden, 
anordnat ett offentligt möte å Audito- 
rium i Stockholm söndagen den 13 maj 
kl. 7.30 e. m. med tal av greviman 
Louise Stenbock, f r u  Agda östlund, f r u  
Agnes Ingelman, och jur. kand. f r u  An- 
na ,Wicksell samt sång av fröken Ger- 
da Frisell. Till mötet h a  regering och 
riksdag inbjudits. 

Nya skördar. 
Vid en inom Östergötlands län före- 

tagen tum6 har fröken Ester Röhl bil- 
dat Hycklinge F. K. P. R. med f ru  Em- 
ma Petterson som ordförande och fru 
Gunhild Molander som sekreterare 
samt 2 filialer till Atvidaberg i Bes- 
torp och Östra Ryd  med fru Hilma 
Svensson och fru Matilda Franzen 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, f ru  Anna Gisslen vice ordförande, 
fröken Selma Hellsen sekreterare och 
fru Hulda Frid kassaförvaltare. 

I Tvciåker, Hallands län, har  ny F. 
K. P. R. bildats av fru Frigga Carl- 
berg. Ordförande och centralstyrelse- 
medlem blev f r u  Thsra  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 And& och Hildur Nettelbladt. 

Till slut ha  2 fdialer till Lindesberg 
bildats av fröken Emma Aulin i Storå 
med fru Ester Göthblad som ombiid 
och i Vasselhyttan med f ru  Stina Sved- 
berg som representant. 

Barnmorskornas existensviilkor. 
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 lön+ 
reglering för barnmorskor har bifai- 
lits i båda kamrarna. 
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Viinsterpartierna och kvinnorösträtten. 
Interpellation i Andra kammaren. 

Vid andra kammarens sammanträde 
3en 27 april anhöll h r  Branting fi soci- 
zldemokraternas vägnar om kamma- 
rens tillstånd at t  till statsminister 
3wartz få framställa en interpellation 
3m utsikterna för regeringens medver- 
kan till en verkligt demokratisk för- 
Fattningsrevision, innefattande främst 
len 40-gradiga skalans avskaffande 
men även sådana ändringar i grund- 
lagen, att den politiska rösträtten blir 
verkligt allmän och lika för kvinnor 
3ch män. 

Det framstår för oss som otänkbart, ytt- 
rade h r  Branting, att  i den tid varlden nu 
Tenomlever, Sveriges arbetarklass kommer 
P t t  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 
,förvitliga, fattiga medborgare från ut- 
jvandet av valrätten och undanskjutandet 
zv halva nationen, kvinnorna, från all po- 
itisk 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 
len allvarliga vädjan att  de var för  sig 
måtte med det snaraste bringa samhälls- 
triden i landet och möjligheten till sam- 
manhållning inom vart 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 kammaens tillstånd att  till 
hr statsministern få  rikta följande spörs- 
mål: Ä r  regeringen villig att sätta in all 
3in kraft och sitt inflytande för att  med- 
verka till att  skapa förutsättningar för en 
Eörfattningsrevision 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 pii bordet och bord- 
lades. 

Skrivelse till statsmifiistern. 
Den 7 maj  överlämnades till stats- 

miniqtern 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 inily- 
tande i vågskålen for åstadkommande 
av ett beslut vid innevarande riksdag 
om rösträtt för Sveriges kvinnor pA 
grund av de nu föreliggande motio- 
nerna. 

Skall Sverige, heter det i motiverinden, 
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 fr i  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 st& 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 rösträttsfrtlgorna och gåve 
signal till samverkan fö r  en sådan lösning, 
som demokratiens grundsatser kräva. 

Skrivelsen överlämnades genom en 
delegation, bestående a v  förtroenderå- 
dets ordförande, vice talmannen Daniel 
Persson i Tällberg samt ordförande 
och vice ordförande i de liberala grup- 
perna inom kamrarna h r r  Eden, 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 nu kunna ge, 
enär han ännu icke haft tillfälle att i 
saken konferera med sina kolleger. 

Med tusen röster. . . 
h'äi 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. 

Bveriges äidsta, största o. bäst AcB, JOHN V, LÖF6iwN & C:O renommerade specialaffär i 

Ett tvåårsminne. 
Fredagen den 27 april hade Svenska sek- 

tionen av Internationella kviunokommit- 
ten för varaktig fred anordnat ett möte i 
Musikaliska akademien för a t t  fira tvS- 
brsminnet av kvinnornas fredskongress i 
Haag. Det var en stämningsfull stund, 
präglad av högtidligt allvar. Den stora sa- 
Len, vars tribun var smakfullt dekorerad 
med blommor och grönt, var väl besatt. 
Dock skulle man önskat, at t  vid ett sådant 
tillfälle e j  en enda plats stått tom. 

Den vackra och värdiga festen inleddes 
med Mozarts B-dur-sonat för violin och pia- 
no av direktör och fru Vretblad. Därefter 
hälsade fröken Anna Kleman de närvaran- 
de välkomna och erinrade om att  möten i 
samma syfte denna dag höllos i en mängd 
olika länder. Hon redogjorde så i korthet 
rör den internationella kvinnokommittens 
historia och drog upp principerna för dess 
rerksarnhet. principer, som kvinnorna på 
allt sätt måste kämpa för  och vilka måste 
göra sig särskilt gällande, då fred kom- 
me att slutas. 

Sedan fröken Maria Schildknecht på sil t 
medryckande sätt föredragit en dikt, sänd 
som en hälsning frkn Finland och kallad 
"Ny marseljäs för den tid, som stundar", 
BV professor Valfrid Vasenius, lämnades 
Drdet åt doktor Lydia Wahlström. Hennes 
föredrag präglades av en varm och inner- 
lig fredsvilja. Hon uppehöll sig särskilt 
vid historieundervisningen och därmed 
sammanhängande behandling av krigen. 
Att vid undervisningen helt förbigå dem 
vore en orimlighet, då kulturutvecklingen 
Dfta måste ses med krigen som bakgrund. 
Men man måste akta sig för  at t  framhål- 
la krigen som något självklart och natur- 
nödvändigt. Det gäller att  riktigt göra 
klart för  de unga hur krig strider mot all 
Lag och rätt. Sedan talarinnan något uppe- 
hållit sig vid den moderna sjörätten och 
det lagstridiga i den, framhöll hon vikten 
BV att även de små nationerna komme till 
sin rätt vid en fredsrijrelse, som eventu- 
8llt.komme att  ledas av stormakterna. De 
cmå nationerna ha en kultur, som ofta är  
lika hög, om inte i många fall högre, än 
de s. k. kulturfolkens, och denna finge ej  
g& förlorad. Vad mänskligheten behöver är 
c t t  samfund, höjt över de olika staterna 
med deras strid och kiv. Talarinnan hop- 
pades på en reformator, vars stämma skul- 
le vara så stark och myndig, att  den för- 
mådde överrösta världskrigets larm och 
lysa frid över jorden. "Och om han kom- 
mer, skola hans egna då anamma honom? 
Skall denna tids lidanden ha gjort oss till- 
räckligt ödmjuka för att ta emot sannin- 
gen även frkn det håll, där vi e j  varit va- 
n a  att få den?'' Med dessa samvetsfrågor 
slutade d:r Wahlström sitt utmärkta anfii- 
rande. 

Författarinnan f r u  Marika Stjernstedt 
talade om "Mänsklig solidaritet". I det liv- 
fulla och fängslande föredraget betonade 
hon hur bristande samhörighetskänsla mel- 
lan folken varit den innersta orsaken till 
det nu rasande världskriget. Fredsrörelsen 
har gamla anor, men den gjorde ett grund- 
ligt fiasko år 1914. Nu gäller det för  alla 
fredsvänner att börja på nytt och väcka 
till liv en broderskapskänsla, som omfat- 
tar hela mänskligheten. Först då kan en 
varaktig fred anses betryggad. 

Fru Stjernstedts föredrag mottogs lik- 
som de föreggende med ihållande applå- 
der. 

Fröken Schildknecht reciterade till sist, 
själfullt och gripande, Viktor Rydbergs 
dikt Snöfrid. Och med Rydbergs manande 
ord ännu genljudande i öronen gick man 
begrundande hem i den stilla aftonen. 

Marin Aimin.  

Kvinnliga stadsfullmäktige påmin- 
nas om att Svenska Stadsförbundet, 
Nybrogatan 7, Stockholm, lämnar upp- 
lysning om alla frågor, som röra stä- 
dernas angelägenheter. 
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11‘ Elegant. 
kemiskt tvattad och prässad blir Eder 
kostym, klänning, kappa eller överrock, 
om densamma insades till 

OaiytK Hemisha Tvätt- fhg8ri 1. E. - .  
GOTEBORG 

Förnöjsamhet. 
Föreställ er  en ökenvandrare som säger: 

jtiy är ändå nöjd!, när den efterlängtade 
rattendry&en tages frtfn hans av t6rst för- 
smüktande liippar. 

Föreställ er  en hungrig mor med hung- 
rande barn, som framför det tomma bordet 
småler och säger: jag är nöjd ändå. 

Hon jagas ur sin bostad, nordanvinden 
sveper om knuten och genomisar henne, 
barnen äro stela av köld, men hon säger: 
jag har det så bra, jag är nöjd ändå. 

Föreställ er  en kvinna med bundna hän- 
der. N i  vill lösa dem från bojorna, så att 
hon må  röra sig fritt, men hon ber att få 
vara i fred: jag har det så bra - jag äl- 
skar mina bojor. 

Föreställ er en kvinna med genom svår 
misshandel förkrympta fötter och vad hon 
skulle svara på en fråga om hon vill räd- 
da sin dotter från samma öde. Nej, hon 
är fullkomligt nöjd. 

Föreställ er  en annan kvinna - den un- 
derbaraste av alla - hon har en son, hon 
ilskar örer allt i världen. Hon födde lio- 
nom med smärta till livet, hon gav ho- 
nom sina dagars tankar och arbete, sina 
nätters vaka och dröm. Hon arbetade för 
honom tills hennes rygg blev böjd och hen- 
nes kraft bruten, han var hennes ögons 
ljus och hennes hjärtas fröjd - nu ligger 
han stympad och blödande på slagfältet. 

Men hon - modern - är ändå nöjd: 
”Herren gav och Herren tog” - utan en 
tanke ph att  dessa ord äro i detta fall en 
hädelse mot livet och allt livs upphov, mot 
naturen och mänskligheten. - - -  

Kvinnan som inte vill ha medbestämman- 
derätt i mänsklighetens viktigaste frågor, 
som tål allt, lider allt, ont och gott, rätt- 
färdigt och orättfärdigt, med samma an- 
svarslösa förnöjsamhet är den mänskliga 
utvecklingens farligaste fiende. Hennes 
ovetenhet härom är hennes enda ursäkt. 

F.  C. 

Anvand L. K. P. R:s 
brevkort och agitationsmärken. 

1 vårsol och snö. 
Ndgra intruck frdn en resa i Jämtland. 

ä n n u  IBg snön över Asar och gärden och 
björkarna lyfte sig u r  vita drivor, men 
skogarna hade kastat av vinterpälsen och 
över deras taggiga konturer skimrade fjäl- 
len i sagoglans. Men trots allt var det vår 
i luften. För varje dag grävde aprilsolen 
djupare hål i drivorna, det porlade och 
droppade, och genom forsarnas ispansar 
bröt sig redan de första skumvirvlarna 
fram med en klang av jublande röster. Na- 
turen själv företedde den islossning, som 
löser de bundna krafterna och bär det unga 
och livsdugliga fram i ljuset. 

Att tala om rösträttsarbetet i Jämtland, 
utan att  samtidigt tala om naturen är en 
omöjlighet, ty stod man i talarstolen i de av- 
lligsna byarnas föreningslokaler sökte sig 
blicken ofta ut mot de stora vidderna och 
de mörka åsarna, och man förstod a t t  de 
människor, som med så mycket allvar och 
så mycken fijrståelse lyssnade till budet om 
kvinnornas frigörelse, fått sin egenartade 
kultur och sin själsliga väst av det stor- 
vulna i den natur som omger dem. Vilka, 
om inte Arnljots ättlingar, som vårdat fri- 
heten och burit på kungstanken, skulle inte 
vara mogna för den nya tidens krav! 

Resultatet blev också fem föreningar och i 
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År,ets rösträttsrnotioner. 
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 Hallen m. fl. 
å den socialdemokratiska gruppens 
vägnar. I motionen framhålles att 
den socialdemokratiska riksdagsgrup- 
pen alltid framfört vkanden p% 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 fråganp läge i de olika 
länderna, framhåller han de svenska 
kvinnornas insats i rösträttsrörelsen 
samt rösträttspetitionen år  1914 ned  de 
350,000 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 
vanda 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 dålig statsmancakonst, 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. H r  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 

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, ä r  utsatt för den press, 
som industrialismen och de sociala missför- 
hållandena utöva ph 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 f l r  
tillskrivas en varm medkänsla och den ur- 
gamla frihetskärlek ,som är nedärvd hos 
jämten. 

Det var ett nöje a t t  tala till detta intel- 
ligenta och vakna folk. Under min färd 
kom jag att  besöka blde Östra, västra och 
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 hjiilpsam- 
heten. Jämten bär 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 dy första vindkanten. 

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 består 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 därp8, 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. 

Redan 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 rösträttskrav fick i 
riksdagen å r  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 fålunderkasta sig för att draga sig 
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 iått 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 Lindhagen 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 
å r  1907, då högerregeringen framlade 
sitt bekanta rösträttsförslag, dock utan 
att ta kvinnorna med. Hr Lindhagen 

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 s% gott som 
okänt. Naturligtvis fanns det många kvin- 
nor, som vor0 odeciderade. Det var nog en 
rättvis sak, det förstodo de, men de hade 
inte så noga tänkt Över förhållandena. 
Dessa odeciderade flngo stundom en liten 
knuff i ryggen, och en manlig stämma ljöd 
ur bakgrunden: ”Visst skall du gå med, det 
är ju ett rättfärdigt mål.” Och så var den 
saken klar. 

Ofta var intresset i de mest avliigsna 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 a t t  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 Hnmmerdal, Munk- 
flohögen, Ragunda, S i k h  och Strömsund. 
Föredraget p& den sistnämnda platsen be- 
vistades av 500 personer och en förening 

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 vilie 
för sin del antaga som vilande till 
grundlagsenlig behandling sadan 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. 
A det liberala partiets vägnar väck- 

tes av hr Eden m. fl. den 21 april mo- 
tion om politisk rösträtt och valbarhet 
för kvinnor. Motioqären 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 a t t  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- 

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 aver hela Sverige, skulle den 
lämna tusenfaldig skörd. I allmänhet äro 
kvinnorna sh förstående och kloka, att man 
i dem inte behöver frukta en oansvarig 
väljarskara, och fö r  en hel del har det g&tt 
upp att kvinnorösträtten inte är en pro- 
grampunkt, ntan 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 Hamrnerdal med 
övervägande konservativ befolkning, men 
båda föreningarna med samma medlems- 
antal. 

Det ligger under dessa klarnande april- 
dagar ett ljus över Jämtland och detta ijus 
utstrålar aven från dess folk. Ett varmt 
tack till alla dem, som gjorde min färd ge- 
nom Jämtlandsbygderna till ett vackert 
och oförgätligt minne. 

Stockholm den SO april. 
Gurli Hertrman-Eric~on. 
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tjänst såsom sjuksköterskor i fält samt ge 
nom arbete i ammunitions- och vapenfabri 
kix. A andra sidan har den inttrrnationellr 
kvinnorörelsens ihärdiga verksamhet föi 
freden fortgbtt med vtixande styrka. Så 
som naturligt gr, har denna verksamhet ! 
synnerhet framträtt inom de neutrala 1än. 
derna. men den har  även i form av mot. 
stånd mot nationalhat och chauvinism gjori 
sig gällande inom de krigförandes krets 
och kvinnorna hava med berättigad sjiflr. 
känsla kunnat peka på att deras interna. 
tioaella samhörighet i motsats till så goti 
som alla andra mellanfolkliga sammanslut. 
ningar bestått provet inför världskrigetr 
oerhörda pafrestning. 
E r  Ed& över& 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- 
gen yt t rar  han: 
I vårt land vänta kvinnorna ännu pB 

uppfyllandet av de löften, som givits dem 
av riksdagen år  1906 och av regeringen 
dels indirekt i motiveringen till 1907 Ars 
rösträttspropusition, dels direkt och nt- 
tryckligt i proposition till 1912 års riksdag 
samt i trontalet vid 1914 Ars A-riksdag. 
I 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 kvip- 
norna ä r  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 dnder nu rådande 
kritiska förhållanden borde framstå såsom ett 
allmänt önskemål. Realisdrandet 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 till£ällen utlovats dem, 
som de i fullt lika hög grad som grannsta- 
ternas kvinnor torde vara förtjänta av och 
8om cie säkerligen skulle till gagn f6r fä- 
derneslandet utöva. 
-I_- 

Qpasla hinntiga stadtntfiirening. 
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 tillhFjrt föreningen hade 
också hörsammat kallelsen. Även någ- 
ra av  de s. k. "prehistoriska", 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 
mera 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 'Okats. 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- 
bofgsmässofester ni. m. 

Minnesfesten började också med 
spex, introducerat av ett storartat ka- 
pen. Föreningen har som sagt genom 
övning utarbetat en synnerligen god 
spexteknik och verkliga skådespelare- 
talanger. Efter spexet följde sup6 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 Schiick, 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. 
ga8 Så politiskt vakna, som kvinnorna 
nu blivit, verka de nuvarande röst. 
rättsbestämmelseima rent oefterrättli. 
ga. Drinkaren har  rösträtt, men hans 
hustru, som genom övermänskliga an- 
strängningar håller hemmet uppe, hal 
intet att säga. Drängen har  rösträtt 
men hans chef, affätskvinnan, som ger 
arbete åt kanske hundraden, duger ej 
till a t t  utöva rösträtten. Halvidioten 
som e j  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 e j  ha  något 
begrepp därom. Ej lär väl den höger- 
kvinna finnas, som när hon börjar re- 
flektera över dessa saker, inte ser, att 
3et är galet, och vi anta, a t t  ej heller 
iien högernian finns, som inte i själ och 
hjärta inser att så är. Men ack, att ge 
kvinnorna rösträtt, det är att kasta oss 
u t  i det ovissa, och socialdemokraterna 
ER så stor makt om deras kvinnor kom- 
m a  med. 

Nu börja allt flera av de högersin- 
nade kvinnorna förstå detta tals oer- 
iörda ovederhäftighet. Gå de socialde- 
mokratiska kvinnorna med sina män, 
varför skulle då  e j  högerns kvinnor gå 
ned sina? Vågar ännu någon stå upp 
ned det påståendet, a t t  högerkvinnor- 
ia ej skulle ha  fosterlandskärlek nog 
ttt underkasta sig obehaget, om det nu 
skall kallas obehag att en gång vart 
:redje år ställa sig i ett led av  väntan- 
le valmän, om de ansåge detta game- 
igt ' för fosterlandet? Den Widellska 
itredningen och erfarenheterna från 
tndra länder visa tydl id ,  att parti- 
;tällningen e j  blir ändrad, om kvinnor- 
la komma med. LStt oss fastslå att SA 
ir det nu, men vem kan säga, hur det 
dir, om högern med all makt driver 
ivinnorna ifrån sig, nekande dem den 
mätt, som de självklart måste fordra. 
Den som följt rörelserna i vårt lands 
ivinnovärld, 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 on: 
de självständigare kvinnorna, skullc 
högern haft lätt att vinna just dessa 
kvinnor till anhängare, men högerpar 
tiet ha r  e j  velat detta. 

Redan vid de kommunala valen bör. 
ja kvinnor med självaktning alltmei 
frdga sig, hur  de skola kunna med in. 
tresse gå med dem, som e j  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 e j  se hur  många. 
som förut varit högersinnade, allt mer 
och mer drivits över till vänster. Lägg 
märke till att om de bildade männen 
€ör 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 
lit formligen drives en hel del kvin- 
nor, som eljes avgjort luta å t  höger. 

Anser man att högerpartiets insats i 
vårt politiska liv g r  gott och nödvän- 
ligt, m8ste man betrakta dess sätt att 
3ehandIa kvinnorna som en nationell 
)lycka. Går man e j  så långt, borde man 
lock inse att det medför en kanske 
ibotIig skada för högerpartiet självt. 

Ett försummat tillfälle att vinna 
rvinnorna, det blir vad 1917 års riks- 
lagsmän av  högerpartiet h a  att an- 

de nu neka kvinnorna de- 
ras jeckna* rätt. O? ad skulle det gagna att upp- 
skjuta frågans lösning 3 Ar, 6 år, 9 år 
Iller om det så vore tio gånger så lång 
;id? Nu håller e j  heller längre det ta- 
et streck, att kvinnorna behöva mog- 
?a, ty kom ihåg, att dessa sista tre år 
i a  mornat kvinnorna så mycket som 
, vanliga, lugna tider trettio år och 
ner. Inorid Hallman. 

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 
iöma en riktig kvinnorösträttsvår bry- 
e r  fram över världen, manas de sven- 
ika kvinnorna - de i Norden ensamt 
*östrättslösa kvinnorna, att i sommar 
lamlas till allmänt rösträttsmöte. ' 

Vi svenska kvinnor ha i dessa tider 
nycket att säga varandra och att råd- 
:öra om - och det är mycket, som vi 
rilja skall höras långt utöver lan- 
let. 

Redan på centralstyrelsemötet 1916 
lade Blekinge länsförbund äran att in- 
ljuda till allmänt rösträttsmöte 1917 
pch denna inbjudan blev välvilligt mot- 
agen. 
Nu sändma vi denna inbjudan ut till 

illa sv'enska kvinnor, som äro intres- 
;drade av arbetet för kvinnornas med- 
)orgerliga rättigheter. 

?tyrelsen för Rlekfnge länsförbund av 
F. K. P.  R. 

Preliminärt program. 

Mötet tager sin början i Fridshem- 
nets lokal ,lördagen den I i  augusti 
cE. I I  f .  m. med ett qalvensliilt möte, 
il1 vilket alla medlemmar av F. K. P. 
E. ha  tillträde oph varvid förekommer 
rälkomsttal av  f ru  Augusta Tonning, 
tandarinvigning samt förhandlingar. 

Efter förhandlingarna hålles föredrag 
om Den nya fattigvårdslagstiftningen 
a v  redaktör G. H. von Koch. 

Därefter blir tillfälle att bese sta- 
den och särskilt den vackra gamla kyr- 
kan. 

ICl. 7 e. m. blir offentligt möte varvid 
kyrkoherde Aug. Bruhn, fröken Fred- 
rikke Mörck (från Norge) och fru An- 
na  Wicksell komma a t t  tala. 

Söndagen den 12 utfärd till f ru  
Augusta Tonnings rösträttshem, Sol- 
vik. Vägen går genom den vackra 
Ronnebyån och ett gott stycke väster 
ut i skärgårdea. 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 sup6 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 
ruin samt andra förfrågningar torde 
insändas till 

Rösträttsmötet, adr.: F r i  Attgusta 
Tonning, Ronneby. 

Et t  begrängat antal mötesdeltagare 
kunna erhålla fria rum. 

Obs.! Varje mötesdeltagare torde 
medtaga kniv, gaffel och sked. 

Hyllad 60-åring. 
En av den kvinnliga rösträttsrörel- 

sens kämpar, vice ordföranden i Ström- 
stads F. K. P. R., f ru  Trina Hansson, 
fyllde den 16 april 60 år och blev under 
dagen föremål för en hjärtlig hyll- 
ning av släktingar, vänner och bekan- 
ta. Bland de uppvaktande, som med 
gåvor och blommor personligen fram- 
buro sina lyckönskningar var även F. 
K. P. R:s styrelse, som frambar för- 
eningens tack för det stora och upp- 
offrande arbete, som fru Hansson ned- 
lagt för föreningen samt överlämnade 
blommor i rösträttsföreningens färger. 

F r u  Hansson började sin bana i li- 
vet som lärarinna i sin födelsebygd, 
Skee socken i Bohuslän, och därefter i 
Strömstad. För  omkring 30 år sedan 
ingick hon äktenskap med handlanden 
H. Hansson härstädes. 

Under hela denna tid har  hon haft 
hiinderna fulla av husliga sysslor, men 
ändå vid sidan därav hunnit deltaga i 
kampen för kvinnornas frigörelse, ett 
arbete som jag tror, näst hemmet, le- 
gat henne varmast om hjärtat. Anda 
sedan F. K. P. R. bildades här, har  hon 
tillhört densamma och under en följd 
av år varit dess ordförande, en post 
som hon skötte med energi och till alla 
medlemmars belåtenhet. 

För alla som komma i beröring med 
Eru Hansson, vare sig inom eller utom 
rösträttsföreningen, framträder alltid 
hennes stora intresse för kvinnosakens 
Framgång, och då bon dessutom kän- 
ner varmt för de mindre lottade i sam- 
hället, har  hon vunnit allas sympati 
Ich aktning. 

Fru Hanssons litterära begåvning 
har funnit sitt uttryck i dikter m. m., 
3om litet emellanåt varit synliga i orts- 
pressen. 

Min, och jag vågar säga. hela F. K. 
P. R:s önskan iir at t  hon liinere m.itte 
Få leva och verka inom röstrzttsför- 
minpen, ävensom att hon måtte få upp- 
leva den dag, då  vi få  skörda frukter- 
l a  av vår  gemensamma strävan. 
' "Jag gläds att hon ännn står där 

med vita hår 
så varm. som när kraften svallde , 
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 Normunn. 

Skor gjorda av skräddaren. 
I dessa tider då riksdagen snart åter går 

ttt behandla frågan om rösträtt å t  SFeri- 
res kvinnor kan det ha sitt intresse att  
äsa den hälsning, som den forna högermo- 
ionären i Första kanimaren brukspatron 
Llbert Bergström sände till ett rösträttsmö- 
e i Karlstad 1908, dit Värmlands läns sanit- 
iga rikdsagsmän vor0 inbjudna. Brukspa- 
ron Bergström skriver: 
"Allmän rösträtt, grundad på personlig- 

ietsprineipen, som nu ä r  beslutad, är ett 
ittryck utan mening, så länge ej  kvinnan 
iäri inbegripes. Också jag är övertygad 
)m att  vi i många viktiga samhällsfrågor 
:j komma till lyckliga lösningar ntan att  
,aga kvinnans erfarenhet och åskhdning 
,il1 hjälp. Jag, såväl som varje annan nor- 
nal människa, lämnar ej  skräddaren i npp- 
irag att  även göra mig skor, utan uppdra- 
:er detta å t  sådana, som särskilt i deras 
'örfärdigande ha insiltter och erfarenhet, 
ikasom skräddaren p% sitt område. Sam- 
iällets krav äro nog ej  av mindre vikt och 
eke heller lättare att ändamålsenligt tili- 
rodose än individens beklädnadsbehov, och 
ag  har fått den uppfattningen, att sam- 
iällena hittills icke kunnat vare sig till- 
rodose det kvinnliga intresset eller utnytt- 
a kvinnans ,intelligens och produktions- 
'örmåga. Detta beklädnadsbehovet har  
ikräddarcn tillgodosett, utan att  äga full 
rompetens. Rösträtt för kvinna är således, 
,å synes mig, ej  blott en rätt  för henne i 
iammanhang med nu fastslagna utveck- 
ingsriktning, ntan därjämte, i den hän- 
ydda riktningen använd, ett oavvisligt 
~amhällsbehov." 
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Allm. Tel. i1410 Rika Tel. 6505 

I Tårarna i kongressen. 
I 

Genom dagspressen h a r  cirkulerat en no. 
tis om att miss Jeannette Rankin, d å  hor 
i kongressen skulle rösta för krig, i stället 
brast i gråt, och detta kvinnliga beteendc 
liar väckt mycket åtlöje f rån de håll, däi 
man väntar a t t  kvinnans insats i det poli- 
tiska livet skall ske efter manliga riktlin- 
jer. Med taoke på  vad ett kr ig  verkliger 
innebär, skulle det kunna pressa fram tårar 
iiven ur en klippa och den kvinnliga med- 
känsla som tog sig uttryck i miss Rankinr 
spontanla utbrott bör niinst av allt ge an- 
ledning till hån och spe. 

Aven den franska opiniuneu stiiller s i g  
på miss Rankins sida och det kan h a  sitt 
intresse a t t  se ett a v  de krigförande länder- 
nas sunda syn på saken. Le Temps skri- 
ver: 

Niss Rankin, medlem a r  det amerikanska 
parlamentet, liar nekat a t t  rösta för krig, 
inen hon h a r  inte häller velat rösta mot 
kriget. K ä r  hennes tur  kom, brast hon i 
gråt. Så lyder den rörande nyhet, som i 
går u5dde oss från Amerika. Det är en av 
dessa symboliska händelser som liomma att 
hevaras i historien, d å  zndra händelser, 
bom nu synas oss riktigare, för länge sedan 
äro glömda. Miss nankins  tårar förlänar 
en ton a v  mänsklig sanning St de larmande 
politiska debatterna, men den kommer inte 
a t t  bli rätt förstådd förrän tiden har ut- 
plånat många missförstånd. 

Svagheten, men också godheten och är- 
ligheten hos denna amerikanska, som tagit 
del i sitt lands politiska strider och segrat 
över sina konkurrenter, framstod i sådan 
klarhet, a t t  man inte skulle vara  fransman, 
om man inte hälsade denna kvinna med 
tårar. 

Det sägs a t t  hon är nng och hon har  ny- 
ligen intagit sin plats i parlamentet. En  a v  
hennes landsmän beriittar, a t t  i den stat, 
som miss Rankin representerar, måste kvin- 
norna respekteras, annars kan det hända 
att revolvern knallar, och m a n  skulle vän- 
ta t  a t t  f rån detta Montana 18. se en dristig 
amazon med en suffragetts vältalighet och 
en cow-boys blick. Men nej! Montanas män, 
r i lkas  händer och hjärtan äro hårda som 
metall, sände till Washington en ung flicka, 
som tror  på kärlekens djupaste bud. 

Tre gånger tillsporde man henne: "Ar ni 
för  eller emot kriget?" och till slnt svarade 
hon: "Jag vill gärna  försvara mitt land, 
men jag kan inte gå med p& krig." Och hon 
föll samman med händerna för  ansiktet. 
Hon är ingen Corneiia. Gracchernas moder 
fann i sin iildste sons blod vilja och kraft 
a t t  mana den andre sonen till fortsatt 
kamp. Miss Rankin ger inte sina medsyst- 
rar något föredöme i stoicism, men andra 
statsmän över hela världen kunna, utan a t t  
efterlikna henne, tira hennes föredöme. 

Hon är svag, men hon är ärlig, hon svik- 
tar, men hon g å r  inte på ackord med sig 
själv. Politiken är för henne varken ett 
spel eller en förrättning. ilen ä r  en reli- 
gion. 

Trots henne tå rar  kom kxiget till  stånd. 
Amerikas kvinnor ha förr visat, att de 
veta s in  plikt, nar männen försvara fos- 
terlandet. Miss Rankins sorg kommer inte 
att placcra henne bland de "krigets fien- 
der", som nästan bli fäderneslandets fien- 
der. Hon h a r  inte vågat a t t  vilja a t t  man 
skulle gripa till rapen, men ömt och iipp- 
offrande kommer hon att Iiiba de sår, som 
vapnen ge. 

Frankrike, som är så fast beslutet på 
kamp, tadlar henne inte, det förstår henne, 
trets allt, försvarar henne, ler mot henne 
och intalar henne tröst 
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Ur pressen: 
Riksdagen lider mot sitt slut och av 

görandet om kvinnorösträtten närmai 
sig, därom har pressen under senastf 
tid burit vittne. KvinnoföreningarnaE 
uppvaktning hos statsministern den 2~ 
april och hr Brantinge interpellation 
riksdagen den 27 ha närmast föranleti 
de uttalanden i tidningarnas ledare 
spalter, varur vi här göra några ut. 
drag. Så skriver 

Dagens Ngheter: 
Att  exemplet utifrån manar, det ktinna 

shkerligen statsministern och även höger- 
partiet bakom honom. Men det som borde 
driva dem a t t  följa maningen utifrån, det 
är  en annan känsla. Det klagas f rån den 
sidan Över oppositionspartiernas bitterhet. 
Örer oförsonlighet och motstånd, då  det 
mest behövliga vore samling och enighet 
Vore det då  icke skii1 a t t  bjuda något till 
fbrsoning, a t t  visa sin goda vilja genom 
att ge vad man politiskt kan ge till och 
nied iitan någon uppoffring allsP Säkert är 
att något billigare försoningsoffer än att 
EP kvinnorna det politiska medinflytande 
dc sa länge arbetat fö r  a t t  erhålla s tå r  icke 
niinistären till buds. Både regeringen och 
högern veta a t t  denna reform måste komma 
inom cn rät t  nära  framtid. Skulle dct icke 
då löna sig a t t  skänka kvinnorna dessa f å  
Br, om man därigenom kunde visa tillmö- 
tesgående mot de demokratiska önskemå- 
len, som man ser nu bryta fördämningarna 
ined all v5rflödenas makt, om man därige- 
nom kan minska bitterheten, om man diiri- 
eenom kan stryka en stor post på räknin- 
gen? Högern riskerar ingenting av sin 
niüktsfälIiiing genom denna reform; snarare 
Yr det anledning a t t  tro att den stora ska- 
ran av kvinnliga väljare .skulle öka hö- 
:ens led i starkare proportion än vän- 
i.terns, iitminstone iiiider de  första valpe- 
rioderna. - - _  

Frågan är SS utredd och utdebatterad at t  
niycken tid och flit icke skulle behövas för 
3tt framlägga proposition i ämnet. De nya 
rkäl som tillkommit under kriget, som 
samtliga äro a v  den natur  a t t  de direkt 
nöta  högerns gamla invändningar, finnas 
ntagna i de framlämnade partimotionerna. 
l ä r  både regering och riksdag kunna t a  del 
av dem. Och skulle regeringen icke kunna 
iinna at t  utarbeta en k. proposition, så TO- 
-e det j u  nog om de lovade kvinnorna a t t  
len, då saken ändå kommer före i riksda- 
ren, skall stödja den och göra vad den kan 
'ör att förrn5 högerpartiet a t t  också visa 
itet god vilja orh tillmötesgående, då  det 
ngenting kostar. 

Iöteborgs Handels- och Sjöfartstidning: 
Vi tro också, a t t  det vore et t  klokt steg 

iv regeringen att nu framlägga proposition 
läroni (rösträtt för kvinnor). Frågan är 
'ullt beredd, och vår t  land kan i allt fall 
cke på längden undandraga sig a t t  taga 
1et steg, som är taget eller under omedel- 
) a r  förberedelse av små och stora stater 
wnt omkring oss. Et t  starkt skäl för att 
ckc dröja är, a t t  det enligt vår konstitu- 
ionella ordning dröjer i fyra  Ar. innan re- 
ormen kan komma till stånd, i fall grund- 
agsändringen icke nu företages och blir 
.ilande. Och det är j n  meningslöst att kom- 
na så Iiingt och motsträvigt efter med en 
itgärd, vilken i alla fall är  oundviklig. 

:ötPborQs-Posten: 
Men det kan gärna sägas rent ut, a t t  det 

L V  regeringen skulle vara  synnerligen 

Tjänsteplikt och rösträtt. 
Ett  xttnlande av  Stockholms frisinnade 

studentklubb. 
Styrelsen för Stockholms frisinnade stu- 

lentklubb har  med anledning a v  den i f r i -  
:asatta civila värnplikten vädjat till riks- 
lagens vansterpartier att som ovillkorlig 
Grutsättning för bifall till det framlagda 
agförslaget fordra, a t t  de medborgerliga 
Ingelägenheterna handhavas under kon- 
roll och likabcrättigad medverkan a v  alla 
amhällets medlemmar. Det heter i yrkan- 
let: 
Det förslag om allmän medborgartjänst, 

oni nu föreligger, kommer att lägga en oer- 
iörd makt  i händerna p& statens verkstäl- 
ande organ. Betryggande garantier måste 
'es för att denna makt icke missbrukas. 
Främst torde därvid ifr&pakommo en fnllt 

klokt att nu allvarligt reflektera pk 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 mol 
det som starkast rör sig i tiden, skall rara 
mycket svagsynt, om den under sådana för. 
hållanden icke på  allvar upptoge tanken 
på  att ge den begiirda rätten Qt den hälft 
av folket, som hittills >-arit sin rä t t  mest 
undanhållen. 

Värmlands-Posten: 
Här vore onekligen ett tillfälle, som icke 

återkommer många g h g e r  i denna de kort- 
livade regeringarnas tid, a t t  föra igenom 
en reform, som även av de motsträviga 
snar t  skulle erkännas värdefull. Kanske 
ä r  icke tankarna på a t t  allvarligt upptaga 
frågan om kvinnans politiska rösträtt all- 
deles främmande för  h r r  Swartz och Lirid- 
man. Det har  icke undgått uppmärksamlic- 
ten a t t  sedan statsministern forst svarat 
det stora demonstrationstågets representan- 
ter, a t t  sådana frågor Iågo utanför miiii- 
stärens prograin han sedan s ra ra t  h i n -  
nornas deputation, att regeringeu SliUllC 
låta saken bli föremA1 för en grundlagsen- 
lig behandling och svar  senare lämnas. Del 
var  kanske "diploniatcn", som med t a n k  
p& 1 maj  och de redan fönit nog många 
orosanledningarna talade detta icke allt 
hopp iitesliitande språk. Men det kunde ock 
vara  en begynnande insikt om att oet u r  
alla synpiinkter vore skäl i a t t  icke längre 
skjuta lindan en fråga, som med säkerhet 
i alla fall måste lösas i begärd riktning 
snart pog. Men då  tydligen pZi annat s8tt 
och av andra personer ä n  h5de iiiigcrn och 
ilen niivarandc regcringcn r i l l .  

Väsfer?torrlands Allehaiid«: 
Om kort tid voterar riksdagen 0111 kviu- 

nornas medborgarrätt. Skall detta rättfär- 
dighetskrav ännu en g h g  slås till marken, 
utan vidare? Regeringen h a r  redan avvisat 
kvinnorna.(?) Kmna de nöja sig bara  med 
denna fråga till och detta svar  av regerin- 
gen3 Illa, mycket illa skulle landets rätts- 
krävande kvinnor förvalta det piind, som 
nu genom 'situationen själv ligger i deras 
händer, om de uraktlåta a t t  uppbjuda alla 
sina krafter a t t  komma till ett lyckligt re- 
sultat. Må de vädja till landets rättskänsla 
under de dagar  som äro kvar, m å  de i sam- 
arbete med allt verkligt nykterhetsintresse 
båda upp allt framstcgsfclk till gemensam 
påtryckning på de män i riksdagen, som 
inte vilja se vad de borde och mis te  se. 

Stockholms-Tidningen (Karin Fjällbäck- 
Holmgren) : 
Det ligger nu i statsminister Swartz' hän- 

der a t t  lyfta denna fråga till en fråga över 
partierna, a t t  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- 
lagen i denna period, d& 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 
-len största förväntan, vi motse regerin- 
gens åtgörande och riksdagens beslut. Vi 
motse det i förvissning om att de rättfär- 
iighetsprinciper, pB vilka var t  krav vilar, 
indå till sist skola segra. 

utsträckt allmän och lika rösträtt i såväl 
stat som kommun, rarigenom 'var je  oför- 
vitlig myndig svensk man och kvinna till- 
Iörsäkras rätt att ta del i varden al7 det 
illmännas 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- 
rald som deputerad och hon segrade, 
tillsammans med 23 män, ehuru 460 
kandidater vor0 uppsatta. Hennes 
namn ä r  miss Hermila Calindo, och det 
var hon som först påpekade, att det i 
konstitutionen inte finns någon para- 
graf, som utesluter kvinnorna varken 
M n  rösträtt aller valbarhet. 

~ 
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lbf almtorgsgatan 6, Stockholm 

Brev från Arma. 
Rösträtten tillfaller oss nog snar t  som en 

mogen frukt, t y  blir den civila värnplik- 
ten genomförd, kan det väl ej vara  menin- 
gen, a t t  1-i skulle utföra även dessa medbor- 
garskgldigheter, utan a t t  först ha erhål- 
lit  medborgarrätt. 

Att rösträttslösa föra oss i n  i detta nya, 
av plikter fyllda värv, skulle verkligen va- 
ra 6 1  mycket begärt. Allt detta SOIU nu 
p5 alla områden kräves a v  kvinnorna 
pekar vid ändå hän emot x-ad klockan 
är slagen. Låtom oss då, nied Ögon som se 
och öron som höra, \-ara pnpassliga inför 
dessa tidens tecken, a t t  v i  mS kunna dra  
all den nytta därav, som a r  möjligt, till 
vår rösträttsfrågas snara lösning, t y  "ej 
Tar v i i  natten så lång at t  e j  morgon skall 
raiidas". Varen därför vid gott mod nu 
i vårens och förhoppningarnas tid, Ni röst- 
rättstidiiingens alla läsare och Ni kamrater 
i röstriittsarbetet. 

Då vi nu under rårterininen e j  alls låtit 
höra av OSS i v å r  tidning, ville jag med 
ledning av protokollsboken i ett litet kort 
sammandrag visa, a t t  vi e j  stilla insomnat, 
utan dock något levat och verkat. 

Den 5 februari anordnades samkväm med 
redogörelse a r  undertecknad för det till 
rösträttsarbete pånyttfödande centralsty- 
relsemötet. Kaffebordet var  inbjudande och 
rikligt, trots svårigheterna at t  anskaffa va- 
ror på  grund a v  kortsystemet. Under sam- 
;pråk och handarbete förflöt ett par  trev- 
liga timmar. 

För  att påskpiida bildandet av en Män- 
nens förening för  kvinnans politiska röst- 
rätt inbjöds en del intresserade till före- 
h a g  a v  f ru  Gerda Rellberg, lördagen den 
17 mars. En liten grupp män hörsammade 
nbjudningen, och en mängd medlemmar in- 
lunno sig, och alla följde med stort intresse 
'ru Hellbergs utmärkta och belysande röst- 
-ättsföredrag. E t t  glatt gillande förspordes, 
iå det visade sig, a t t  de tillstädeskomna 
iiännen vor0 villiga att gr ipa verket a n  
ned bildandet a v  en Männens F. K. R. 

Till sist serverades tesupe, vars anriitt- 
i ingar  belåtet avsmakades. Med a v  meä- 
emmarna skänkta ingredienser hade åstad- 
rommits ett storartat resultat. En av med- 
emmarna, som innehar blomsteraffär, sän- 
le upp blommor till  lokalen och den kläd- 
ies med dessa och med både svenska flag- 
ror och rösträttsflaggor samt med standa- 
*et på hedersplatsen. 

För  ett uttalande med anledning av det 
!. k. Nöbbeledådet anordnades av Arvika 
7. K. P. R. måndagen den 2 april ett opi- 
iionsmöte, vartill inbjudits Fredrika-Bre- 
ner-Förbundet, Vita bandet och Socialde- 
nokratiska kvinnoklubben, och uttalade 
amtliga närvarande s i t t  instämmande i 
len a v  10 kvinnoföreningar gjorda hem- 
källan till Kungl. Maj:t angsende skydd åt 
m l i g t  boende lärarinnor. 
I år h a r  vår förening glädjande nog fhtt 

:anska m i n g a  medlemmar f r i n  Töcksfors, 
nen i pingst är det tal om att bilda en 
'gen förening där. Frn Gerda Hellberg 
:onimer a t t  resa di t  och i brev till under- 
ecknad ha Töcksforsborna uttryckt sin 
tora glädje däröver. t 
Detta i korthet vad vårterminen haf t  med 

i g  åt oss. Visserligen ingenting storartat, 
nen det heter ju - "gör det IilJa du kan, 
:ör det villigt och glatt", och det ha vi j u  
örsökt göra och alltid skall det väl  bära 
iågon frukt  i sinom tid. Kanske vi snart 
5 sluta med arbetet på  denna sidan röst- 
ätten, för att med nyförvärvade rättighe- 
er gripa in i det stora hela och där få 
:iva vad v i  kunna av tid och krafter. 
Arr ika i maj 1917. 

Crowan. 
- ~ 
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Arbetet ute i landet. 
AZingscis F. K. P. R. hade ordinarie års- 
möte den 29 mars. Uppläsning av A r s -  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 slnten omröstning. Styrelsen består 
nu av följande medlemmar: fruarna A. 
Kling, M. Täcklind, B. Barkstedt, G. An- 
dersson och fröken A. Norlander 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 
fllosoflska 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 e j  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 Anden 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; samskoiiärarinnan 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 fö r  
att f A  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 nnd- 
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 uthAilighet h innorna  måste visa i sin 
strävan att nå full medborgarrätt. Hon er- 

Söders ”English School” 
Engelska lektioner och bversättningar. 

Annie I. Scott. 
Eratagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035. 

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

Past- I. Tdaprrfilr. BOTEU VICTORIL 
Vördsamt Pru arera Schubert. 

Piks 53. Illm. 6651. 

Arvika Vagnfabdk, Arvika. 
Kungl. Hwiewrantör. 

Bveriees Etömta fab- 
rik !&i tillverkning av 
i l lp  norters lyx- och 
arbetahkdon 

Utställning : David 
Bagareagata 1, Sthlm. 

Prinkurant p0 be@- 
ram Rika t. Arvika 81, 
Sthlm 4644. 

Begär priskurant även & Kuliageraxlar. 

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 kommitte 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 f r in  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 gäst, 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 f r u  
Anna Carlsson, sekreterare fröken Ida 
Bäck. kassaförvaltare fröken Alma Lund- 
gren. Övriga styrelsemedlemmar blevo 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 a t t  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 ”flötgrötssup6”. 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: fnll medborgarrätt å t  
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 ”Johannisstngan”. Mötet öppnades av 
ordföranden. Ars- 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 dc$ vara att be- 
reda lärarinna möjlighet a t t  bb 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 

HARFVA- LOTTERI ET 
Vinstnärde över Tili förm&n far 

Självförsörjande Bildade Kvinnors Vilohem 
!m,OOo lotter -1 B 2 kr. 

Dragning snart fdrestående. Andra dra@mlngen. 
De högsta vinsterna utgöras a v .  

Möbler till S rum, matsal, vardagsrum och 
sängkammare, från Nordiska Kompaniet 

En uppsättning äkerbruksredskap för 
småbruk frän A.-B. J,ulius Slöör samt en 
arbetshäst . . . . . . . . . . . . . . . 

Vinterbonad stuga (hyggnadsmateriel) med 
möbler efter ritning av arkitekt E. Milles. 
Stugan’utställes & Liljans plan, Stockholm 

Motorcykel med sidvagn, Huskvarna . . 
Damrumsmöbel, polerad björk, Sv. Hemsliijd 
LlnneiitEtyrEel,fUllsuindig uppsattning duk. 

Iyg. sänglinne, handdukar m. m. frAn Nor- 
diska KÖmDaIIiet. . . . . . . . . . . . . 

Kr. 

KT. 

Kr. 
Kr. 
Kr. 

Kr. 

Dessutom ett stort antal andra mycket värdefulla 
vinster shom pianino, äkta mattor, juvelsmycken, 
föremal av guid och silver, konstverk, textilar- 
beten, möbler m. m. 

Lotter erhhllas efter rekvisition ställd till HARFVA- 
LOTTERIET, adress : lybrogatan 46-48, Stock- 
holm R antingen mot ostförskott eller mot insän- 
dande av förskottslikvid t kr. jämte kostnad för porto 
och dragningslista. 

Lotter försäljas äveu hos Allm. Tidningskontoret, 
Gust. Adolfs Torg, Nord. Kompaniet samt i de flesta 
bok-, cigarr- och pappersaffärer såvL1 i Stockholm som 
landsorten. 

0BS.I Lotteriets utställning, Eltye~arlsgatan 18. 

Somrnar= och örnås Vi ntersanatorium 
högt och hilrligt beläget i den fagra Simlångsdalen vid Mahults hulplats A Halmstad-Bolmens järnväg. Mot- 
tager gäster, som utan att vara i behov av egentlig läkare- eller sjukvård söka vila och rekreation i lngn och natur 
skön trakt under oklanderliga hygieniska förhållanden i förening med hemtrefnad och ett gott och rikligt bord. 

Personer, lidande av tuherknlos eller andra smittosamma sjukdomar mottagas ej. 
Referenser: Samtliga hrr läkare i Halmstad och d:r Manne Bergengren i Göteborg, Prospekt erhules pB 

begäran. FörfrBgningar och anmälniugar mottagas ,af INEZ CARLSTRbM. Postadresa Mahnlt, Ryaberg. Telef.: 
Simibgsdalen 4 via Halmstad. Telegramadresa: = b r n h ,  Halmstad. 

i Eu uppburen f 
5 - symaskin. - 
I Solid konstruktion. 5 
a Svenskt fabrikat.. t 
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Livlig och givande diskussion om barnupp- 
tostran. Efter densamma deklamerades Os- 
?ar Stjernes ”Maria”. Omedelbart vidtog 
samkväm med kaffeservering, uppläsning 
och sång. Mötet var talrikt besökt. 

Rumla F. K. P. R. har under april månad 
haft de Bergman-Österbergska kurserna 
törlagda 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- 
mdnat offentligt möte i samband med sitt 
xdinarie 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 
Eöredrag över ämnet Viljan till sanning. 
Fru Nina Andersson, Västerås, visade där- 
3fter skioptikonbilder ur  rösträttsrörelsens 
historia, vilka mottogos med stort intresse. 
Vid det därefter hållna föreningsmötet in- 
gingo flera nya medlemmar i föreningen. 
Fil1 sist vidtog ett enkelt samkväm varvid 
irdförandeu uttalade föreningens varma 
;ack och överlämnade ett kristallglas med 
3lommor till fru Lutteman, som inom kort 
Pvflyttar från staden, för all den hjälp i 
arbetet hon givit föreningen under den tid 
lon varit medlem av densamma. 

Motala F. K. P. R. hade söndagen den 25 
nars ett halvenskilt möte, då fröken Anna 
Lindhagen höll föredrag om Det nya lag- 
förslaget om barn utom äktenskapet, och 
len av L. K. P. R. föreslagna resolutionen 
antogs. Vid samma möte gjordes instäm- 
nande i den del av kvinnoföreningarnas 
petition om skydd för ensligt boende lära- 
rinnor, som genom justitiedepartementet 
inlämnats till konungen. Den 4 april höll 
iru Wmn-Bugge föredrag om Krigets lär- 
iomar för freden. Efter dessa båda möten 
var samkväm med musik, sånp m. m. Or- 
iinarie årssammanträde hölls den 18 april, 
iå års- och revisionsberättelserna upplästes 
ich godkändes. Efter övriga förenings- 
irendens behandling upplästes kyrkoherde 
Bruhns föredrag: Varför böra männen ar- 
wta för kvinnans politiska rösträtt. 

Aii~ VM @iims till Indurhi mi + ph. 

BUTTEBICKS MÖNSTERAFFÄB 
Riks 1726 Drottninggatan 57 Alim. 1410. 

STOCKHOLM 

Harvalo tt enet. 
Just en sådan där hemtrevlig stuga har 

jag alltid önskat få äga, sade en ung dam, 
då hon sbg den vinterbonade stugan, som 
utgör tredje vinst i Hamalotteriet och som 
är utställd å Lilljans plan. Ja ,  den är bra 
och eftersträvansvärd, men det finns också 
minga andra eftersträvansvärda vinster i 
det lotteriet, så tusentals önskemål kunna 
uppfyllas. Gör bara en titt in på lotteriets 
utställningslokal, Birfler JarZsgatan 18, så 
kan ni övertyga er. Det är bara att  köpa 
en lott  och se till att man köper den rätta. 
Allmänheten har också till fullo insett det- 
t a  och köplusten är så stor så nu torde det 
e j  vara skäl att  fundera länge om man vill 
vara med. Lotterna ha en strykande åt- 
gång och dragning stundar snart. Vi hän- 
visa i övrigt till annonsen i dagens num- 
mer. 

Rösträtt för Kvinnors 
tionde nummer för 1917 inneh&ller bl. a.: 

Tidens tecken. 
Vänsterpartierna och kvlnnorösträtten. 
Ett tvAArsmahne. Av Nana Almm 
Förnöjsamhet. Av F. C 
Arets rösträttsmotioner. 
I vArsoi och snö. Av Gurh Hertanan-Emm. 
För landets skull. Av Ingrid Hallman. 
Inbjudan till de svenska kvinnornas &te allmänna 

Hyllad BO-Bring. Av E d d a  Nornan% 
TArarna i kongressen. 
Brev irAn Arvika. Av &onas. 

rösträttsmöte i Ronneby. 

Stockholm 1917, Ivar Heggströmn Boktryckeri A. B. 




