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Eff wal .  
Till Sveriges kvinnor! 

I dessa dagar gür ut en iiiaiiiiig till 
alla sveiiska kvinnor att ansluta sig till 
kravet på full politisk iiiedboi~garriitt. 
Och aldrig liar väl  Iilantl upprop, sn i i i  
korsa varandra, nått deiii något, soiii så 
iiiira glillt deiii och deras fraiiiiid i vårt  
land. Ty riistriitt iir den svenska Itviii- 
iiaiis iiiuiidiglietsfiirklariiifi., given heii- 
ii(’ av tlrii svctiislie inaiiiien vid ilorten 
ii11 saiiiliiillet, diir hoii iiitriitler soiii 
iiiedborgare. 

Det mångåriga arbetet för kvinnans 
iiicdborgarriitt liar drivit fraiii frågan 
t i l l  deii piiiikt, att iiiiijligliet finns fiir 
(less fraiiigåiig iiiitler 1914 års rikstlag, 
deii sista i deiiiia periotl. Faller eiiiel- 
lertid frågan 1914, så niåste I- \ T  7 .  iiinoriia 
viiiita iiiiiist till år 1918, innan (le enligt 
svensk lag kuiiiia erhålla riistriitt. På 
detta siitt ltoiniiia de lielt visst icke 
blott sist a v  (le fyra iiorcliska Linder- 
iias Ii\-iiiiior, inen låiigt efter ileiii alla. 

Möjligheterna stii Iiiir eniot ;.araiidra 
orh det, soin lian tynga iier vikteriia 
till kriniioriias fiiriiiåii, iiiüste bli liviii- 
iioriias eget ord. Kviiinoriia niåste 
siigü det o r t 1  soiii 1)esegrar. 

Hiii. stiillas alla svciska kviiiiior iii- 
fiir ,ett val. 

Frågan giiller, 0111 vi iiga iiog t ro  1)å 
oss sjii]\-a och fraiiitideii fiir a t t  friiiio- 
(iigt begära att  få viLr i- i ist hiircl \-id 
avgiiraiidet a v  tlet laiids ötleii soiii vi 
iilska. Den giiller också o i i i  var  viirdig- 
Iieisliiiiisla iir 1-alieii och var  riittfiirtlig- 
hetsliiiiisla variii. Ei t 1ia1iiii iiiider deii 
opin ioiisyttriiig, soiii skall iiiiita riks- 
dagens iiiiin iiiisia Ar, hetytlt,r ett ja på 
dessa frågor. 

Men lioii soiii blir horta trots iiiiij- 
Iigliet att ge sitt nüiii i i ,  I i o i i  liar ciiir- 
iiietl cliiiiit sig ocli alla Itviiiiioi. o\-iii- 
(liga till swiiska iiietlborgai’c, Iioii hai 
visat, at t  hoii saknar tro till sig sjiilv 
ocli vilja till fiillkoiiiiiiiig. 

Laiitlsföreii iiigeii fiir I i  v i nii ans 1101 i t  i. 
ska riistriitt, soni tagit iiiiiialivet till 
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PaMym- och Ramaflär. 

Vi anse att detta lands kvinnor böra upplysas 
med avseende på de lagar under vilka de leva, så 
att de inte längre visa sin förnedring genom att för. 
klara sig nöjda med sin nuvarande ställning, eller 
sin okunnighet genom att försäkra att de ha alla 
de rättigheter de behöva. 

Resolution fattad av  den första kvinnokongressen 
i Seneca Falls. N .  Y .  1848. 

Lika, lön för lika arbete. 
Varför män böra arbeta för kvinnans politiska rösträtt. 

Av d r  Alma Sundquist. 

Kaiiipen fiir 1)riitlet iii. liård i det nio- 
liiriia süinliiil1et, ofta orimligt hård 
både för iiiiiii ocli kvinnor, ocli bland 
ieiii soiii arbeta f ö r  eii förbiittring liiir- 
utiimaii. i i ro meningarna delade 0111 

idka  ~ia~iaiialelronoiriiska principer, 
ioili b i is t  iigiia sig att råda bot på det 
~siikerlietstiIlståii<l, \-ariiiider f. ii .  sto- 
ra befolkningslager licla. Soiii et t  siir- 
skilt problem fraiiitiiitler härvid frå- 
gan o ni kl- i ii noa rbe t e t. 

Det arliiriatle kvinnoarbetet kan icke 
itingre anses soin iiågot tillfiilligt eller 
Iiidast iiiidaiitagsvis förekoniiiiande. 
Lika siikert soiii tlet Jir a t t  den industri, 
m n  till stor del iivertagit forna tiders 
Iieiiisysslor, icke lioniriier a l t  fiirsviiina, 
Lika siikert iir att de iitoni lieiiiiiien fiir 
liiri arbetaritle Iiviiiiiorrias aiital iiveii i 
Fraiiititleii 1ioi;iiiit.r att  förbliva högst 
ansenligt. Med all saiinolikhet h i i i -  
iiier det att i ikas, b!a~id aiiiint eiiiedaii 
lieiiiiiiens skiitsel alltiiier tenderar att 
f öreiik 1 as. 

Ä\-eii utaiifiir lieiiisyssloriia iiiiiias .iii 
iiiiinga ai-betsoiiiiådeii, där  eii iiaturlig 
iipptleliiiiig efter Iiiiii gör  sig giillantle. 
rissa sz-ss(tlsiittiiiiigar liiiiipa sig av- 
gjort biittre för iiiiiii, aridra avgjort 
&ittre fiir kvinnor. Men en iiiiingr1 ar- 
bete kan utaii tvivel utföras lika viil 
både a v  riiiin och Itviiiiior, de egeiislia- 
per soni erfordras iiro såtlana, som hå- 
da könen besitta. Erfarenheten v isar  
också att kviiiiior iiiiinera iitföra en 
iiiassa arbete, soiti Fiiriit (.iidast iiifiir- 
des a v  iiiiiii, utan att nian iiictl rin- 
gaste fog kan püstå a t t  det giires siiiiirr, 
~~ 

och oigaiiiserat tleriiia opiii ionsyt tri iig 
Irland s\-erisl\a kvi iinor, arbetar i deii 
f ö n  iswiiigeii, a l t  niir fiireningeii l i k t  
ckiiiia uppgift, sliall Sveriges riks 
(lag i(+!<(. i tlcssa i i : i iI : l i  och silyrois blot1 
SP ett iiytt statistislit iiialcrial fiir tlc 
hatterria, iileii \ rta att bakorii vari( 
iiaiiin står eit liv och en giiriiiiig- vet3 
och diirftir ge I i~i i i i ior i~a den i.iitt d c  
begiira i tlet saiiililille, d3ir (le i i \ a  si1 

giirniiig och lwa sitt liv. 

Grand P e n s i o n a t  
A. DEHN 

Stockholm, Jtranduägen 7 A 
Telegramadress Dehnpendonat 

Rikstel. 31 69, 2508 - Alim. Tel. 547, 87: 

Då varje arbetsftjr niedborgare iir 
,I<y-ldig att arbeta för sitt iippeliälle, 
bör väl också. varje niedborgare ha riit- 
tigliet att iitföra varje slag av arbete 
tiaii elleis tioii iir i stånd till. Den 0111- 

,tiindiglieteii a t t  ett visst arbete först 
iitfijrts a v  iiiiin, kan \-ii1 e j  riiiiligen 
betraktas soin ett skäl fiir alla koiii- 
inande generationer att hindra kvinnor 
Erån att i niaii av jiiinbördig förnibga 
Få tilltriitlr till saiiiiiia arbete. 

Det ena nya arbetsoiiirådet efter det 
aiitira liar ju  ocltså. faktiskt öppiiats 
fiir liviiiiior, meii att de bestäiiiiriaiicle 
iiärvidlag icke E t i t  sig leda a r  priii- 
ripeii 0111 de  båda köiieiis likstiillighet 
riå arbe! si I  arkriad en, f raiiigår tlii rav 
a t t  liviniioriia i de allra flesta fall så- 
viii i (le! alliiiiiiirias soni i eiisliilcla ar- 
betsgivai-es tjiinst endast fått bekllida 
iiiitlerordiiade ocli relativt I5gt avlö- 
ilade platser nied från biirjaii rätt 
7niivt iitst altade befordrings- och Iöne- 
fiirliii jiiiiigmiiijl igh eter, var j  ii inte kvin- 
iior ii:etl få iindaiitag arlöiiats betyd- 
lig! liigre i i i i  iiiiiii, iiveii oiii det iitförda 
arbetet varit fiillt likartat. 

Katiirligivis ha kvinnorna, vilka jii 
liksoiii iiiiiiineii fd kännas rid de dyra 
leviiatlsoiii1;osl iiaderiia, irkc lciiniiat va- 
ra iiiijda inetl en dylik uiitlcrvärderiiig 
av deras arbete, iitaii siikt förbättra 
hin stiilliiiiig. Allt eftersoiii de erhållii 
stö.iw iitbiltliiiiigsiniijligheter och i rät! 
htor iitstriivkiiing aiiviiiil sig Iilirav, ha 
(le iiven liiir ocli \ a r  lyckats skaffa sig 
gehiir f o r  sina krav på likställighet 
clocli i c > l < c a  I)& långt niir tillriic*lrligt. 

E n  f b r  Lviiiiioriias striivaii gl-iiiisaii 
tilldragelw var deii år 1909 stadfästs 
griiiitllagsiiiitlring, varigenoiii Iivinnoi 
fiirklaratles bcrättigacle a t t  heliliida v i s  
sa stateris tjiiiister, såsoin 1 issa liikare 
befattningar, lärarebefattningar vic 
statens Iiiroaiistaltci. ni. in .  Beslutei 
ifråga fattades eiiirllrrtid i en foi-ni 
soi i i i iigaluiida garanterar a It det saiii 
nias geiio1nfi)rantle vcrkligeii koniiiiei 
a t t  iii ed f iira en avse vii id f iirliii t t  r in g 
k \  i iinoriiah htiilliiing. Det bestäindr! 
iiiiiiiligcri a i t  tillsättandel av dess: 
platser \ ! k i i I l e  ske ”ined tilliiiiipiiiiig a\ 
grnii(ler, soiii av  koiiimgeii och rikstla 
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Teii godltiiiits”. Utarbetandet av dessa 
piiiider iiverläiiiiiades åt deii s. k. 1ö- 
iereglePiiigskoiiiiiiitteii, vilkens nia jori- 
.et franilade ett förslag, där nian inga- 
iiiida kunde spåra någon tillämpning 
iv lilistIillighetsprineipen, utan där  
rviiiiioriia allt igenoin ställdes i en be- 
ydligt säiiire ställning ä n  männen. De 
- t a k a  protester, soni liiijdes f rån kviii- 
iiohåll, ha väl siii andel i a t t  koriirnittt5- 
Fiirslaget icke framlagts till antagaiidc 
I riksdagen. 

Frågan oni denna grundlagsändrings 
realiserande ä r  endast ett exempel 
bland inånga på att de arbetande kvin- 
iioriias ställning avgöres av dem som 
ha politisk iiiedborgarriitt, d. v. s. av 
iiiiiiiien, iiiider det a t t  kvinnorna, soni 
.akeii näriiiast gäller, slå inaktlöüa. 

Och att riiiiniien skola behjärta allt 
vad denna och likartade frågor iiine- 
bära för kvinnorna, det kan inan knap- 
iiast vänta. Att  principiellt avlöna 
kvinnligt arbete lägre än  manligt inne- 
bär också vida mer än en ekonomisk 
D r i i  ttvisa mot vederbörande kvinnor. 
Det innebär ett  nedflyttande av  allt 
kvinnligt arbete i en lägre klass, u r  
vilken ingen möjlighet till uppflyttning 
finnes, det verkar som en förklaring att 
ett arbete ej kan anses fullödigt, om det 
iin iir aldrig så väl gjort, så vida det 
ej  utförts av iniiii. Kvinnorna berövas 
Ii:’ xigenoni : den arbetsglädje, den själv- 
tillit och det hopp 0111 framgång i ar- 
betet, soiii varje inänniska behöver för 
att  iiå bästa möjliga resultat. 

Och eti  koiiimande riksdagsbeslut ä r  
av desto större vikt för kvinnorna, soiii 
deii av staten fastställda principen 
utaii tvivel koniiner att kraftigt påver- 
ka såviil koniniiineriias som de enskilda 
arbetsgivarnas stallning till sina k \ .  rinn- 
liga underlydande. 

Männens inotstånd mot att kvinnor 
erhålla saninia liin fö r  sitt arbete soiii 
de, grundar sig huvudsakligen därpå, 
a t t  de anse sig dels personligen och dels 
soni familjeförsörjare ha större behov 
iiii kvinnorna. 

Detta motstånd stiiiniiier emellertid 
icke överens nied deii från niaiiligt håll 
ofta hijrda klagan att iiiiinnen mer och 
iner vid sökandet efter arbete bli i i i i -  
claiitriingda av kvinnor, vilka, även om 
de e j  alltid prestera e t t  så utomordent- 
ligt arbete soin niänneii, dock bli före- 
dragna på grund av att de nöja signied 
liigre lön. Denna iiiotsägelse frarnhål- 
les iiveii i en nyligen iitkoininen en- 
gelsk broschyr, ”Why meii should work 
for woiileii’s suffrage” (Varför män bö- 
ra arbeta för kvinnans rösträtt), förfat- 
tad a\- d:r Charles 1’. Drysdale, sekre- 
terare i ”Men’s leagiie for woinen’s suf- 
frage” (Männens förening fö r  K. P. R.). 
Författaren frainhåller där  såsom ett 
av liiiviidiiiotiveri, varför iiven m ä n  bö- 
ra arbeta på politisk medborgarrätt åt 
kvinnor, a t t  kvinnorna genoiii rösträt- 
ten biittre än gerioin något annat medel 
bli i stånd at t  hävda principen om lik- 
ställighet på arbetsmarknaden och där- 
igenoin göra ett slut på det mångenstä- 
des oredersiigligen råtiaiide inissförhål- 
landet, at t  dugliga inän riskera att bli 
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förbigångna av iriiiidre dugliga men 
"billigare" kvinnor. 

Soin åskådiiiiigsinaterial fraiiiliigger 
förf. förhållaiideiia bland iiianliga och 
kvinnliga liirare i Förenta stateriia. I 
staten New York utgjorde t. ex. de 
kvinnliga lärarnas löner anda tills för 
kort tid sedan endast 50 A 60 proc. av 
de inanligas, ehuru kompetensvillkor 
och arbetsskyldighet vor0 (lesaiiiiiia 
för båda könen, och oaktat de kvinnliga 
lärarna allt sedan 1862 arbetat för lik- 
stiillighet även i fråga om lönerna. 

Följden har  eiiiellertid blivit, a t t  
kvinnliga lärare av ekonoiniska skäl i 
stor utsträckning föredragits franihr 
inanliga, vilka senare därför råkat i 
en särdeles tryckt ställning. För att 
tillvarataga sina iiitresseii ha  de bil- 
dat  en sammanslutning, "Oanställda 
manliga lärares förening", vilken bl. a. 
samlat en del hithörande sifferniate- 
rid, varav framgår, att t. ex. å eri viss, 
rätt kort tid, uiider vilken 1,500 kviii- 
nor anställts, detta endast varit  fallet 
iiied 39 män. Och i uppsatser i pressen 
k1aga.s över att helt unga flickor, som 
knappt üdagalagt sin duglighet, före- 
dragas framför iner beprövade miiii. 
Emellertid infördes år 1911 en lönereg- 
lering, varigenoiii lönerna för nianliga 
och kvinnliga i arbete jäniställda lära- 
re blevo lika, och enligt av  d:r Drys- 
dale inhämtade upplysningar ha maii- 
liga lärare därefter blivit anställda i 
betydligt större utsträckning än förut. 
E j  heller har  den ofta framkastade far- 
hågan besannats, att likställighetsprin- 
cipen skulle leda till ett iiedpressande 
av  niännens löner. I New York äro 1ö- 
nerna visserligen a t t  börja med något 
lägre för  båda könen iin de förut vor0 
för kvinnorna, iiien stiga snart  så, att 
de bli högre än de förut vor0 t. o. iii. 
för mannen. Både de niaiiliga ocli 
kvinnliga lärarna kunna sålunda vara 
nöjda, och allmänheten har fått en 
större garanti  fö r  att den dugligaste 
först koininer i åtanke vid platsernas 
besättande. 

Soin ett annat exempel på huru det 
sämre avlönade, men likväl fullt an- 
vändbara, kvinnoarbetet kan tränga ut  
männen, framdrager d:r Drysdale, att 
i Tyskland regeringen beslutit att på 
grund av  de dryga försvarsutgifterna 
ersätta 8,600 manliga posttjänsteniiiii 
iiied kvinnor, varigenoiii en årl ig be- 
sparing göres av ungefär 5'12 million 
kronor. 

I den hos oss just  nu aktuella frågan 
om såväl läroverkslärariias soiii folk- 
slrollärarnas löiier liar det soin bekant 
koniiiiit på tal att tillämpa en alldeles 
ny löiieprincip, nämligen behovspriiici- 
peii, cl. v. s. familjeförsörjare, både 
inaiiliga ocli kvinnliga, skulle erliålla 
större lön iin niäri och livinrior utan 
familjeförsörjiiingsplikter. 

Denna princip syiies vid fiirsta påse- 
eiidet iiiycket tilltalande. Den ställer 
Itriiiiioarbetet på saninia iiivå soiii 
iiiaiineiis, och deii tillgodoser statens 
intresse av a t t  fariiiljebildaiidet fräiii- 
jas. Stora betiiiikligheter Iiuiiiia dock 
resas mot detta systeiii. Oiii staten di- 
rekt skall underliitta faiiiiljeförsörjar- 
iias börda, bör cietta viil riittrisligen 
ske i en foriii, soiii koiiiiiier alla faiiiil- 
jer  till godo, t. ex. geiioiii skattelin- 
tlri iig, uppf»sti.iii,vsbidiag till alla 
tiarririka familjer ellcr dylikt. Syste- 
mets föriiiåga at t  verkligeii ge lön ef- 
ter behov, sliiille f. ii. helt säkert visa 
sig högst tvivelaktig. Studieskulder, 
personlig förriiögeiihet, liälsotillståiid 
ii i .  ni. iiro oiiistiiiic~iglieter, soiii inverka 
lika iiiycket p& "behovet", soiii deii 
eventuella fiirefiiitligheteii a v  barii, och 
tletta systeiii liaii tliirför helt siiliert ej  
verka lika tillfietlsstiillaiide ocli spor- 
rande pä den eiiskiliie soiii lika liiii f ü r  
l i k a  arbete. 

Deii f idaii ieii talt  iiiiiiiskliga driften 
at t  bilda faiiiilj torde vii1 biittre iriiiii- 
j a s  geiioiii ntt stateii, sü vitt iiiiijligt 
ii r, iiiskrider iiiot allt soiii oiiötligtvis 
i'iiidyrar levriadskostiiaderiia liksoin 

hterrike-Ungern i kvinnoristrättens tecken, 
N%got om kondPessförberedelsePiia. 

Prograiiiiiiet fiir soiiiiiiarciis stora 
interiiationella röstriittsiiiöteii i &ter- 
rike ocli Ungerii börjar i i i i  att  antaga 
allt fastare former. 

Enligt besliit på Stoclilioliiis1ioii~re~- 
seii koiiiiiier ett tvåtlagarbiiiiite att 
iiga rum i Wien i saiiiiiiaiiiiaiig iiieti 
kongressen i Budapest. Dagariia för 
Wieneriiiötct, till vilket inbjudaii iit- 
gått  fråri österrikiska koiiiuoiwxi I öst- 
rättskommitte, iiro nu bestäiiida till deii 
11 och 12 juni. En särskild koniiiiiite, 
bestående av framstående österrikiska 
kvinnor irioin olika saiiiliiillsklasser 
och yrken, har tillsatts för att ordna för 
gästernas värdiga mottagande, och inga 
ansträngningar sparas för a t t  giira vi- 
stelsen i Wien både angeiliini och i ~ i -  
struktiv. 

Första dagens afton giver röstriitts- 
koiiiniitten stor iiiottagningsfest. -In- 
dra dagen anordnas ett offentligt möte 
iiied sup6 efteråt. Det preliniiniira 
prograiiiiiiet bjuder dessuloiii på en 
rundtur genoni staden nied visning av 
Wieiis seviirdheter och fivc o'clock tea 
nied iiiusik hos den lilindo tidiiiiigeii 
"Wiener Mode", iii. iii. 

Korigressdel tagare erliilla iicdsatt 
pris på österrikiska stateiis järiivkigar 
och även på en del hotell. Privat gäst- 
frihet för  ett begränsat antal tlelcgera- 
de ställes dessutom i utsikt. 

Kongressdeltagare - iiiiin och Iiviri- 
nor - kuniia skriftligt aniiiiila sig hos 
The Women's Suf f rage  Commitiee,  T 
Keichsratsstrasse, Wierz, I. ,  varifrån 
kongresskort erhållas till ett pris av 
4 österrikiska kronor (oiiiliriiig 3 lir. 
srensk t iiiynt). 

Budapestkongresseii öppnas siiiicla- 
geii deii 15 juni  på iiiorgoiien iiied 
gudstjänst och predikan av Rev. Aiiiia 
Shaw. På e. 1x1. saninia dag äger den 
egentliga öppiiingshögtidliglieteii rum 
med iiiusik, tal av Mliansens ordföraii- 
de, hlrs Chapirian Catt, överläniiiande 
av  de kinesiska lrriiinornas röstriitts- 
standar hi. 111. På aftonen iiiottagniiigs- 
fest i Laiitbrulisniuseet. 

På iiiåndagsefteriiiicldageri prorneniid 
i vagn runt stadeii; på aftonen ger sta- 
den Budapest iiiottagiiingsfest. l'ivla- 
gen och onsdagen anordnas offentliga 
inöten; torsdagen anordnar Miiiiiieris 
internationella Itviniiorösträttsalliaris, 
som samtidigt håller kongress i Buda- 

mot allt, soiii tillförsiikrar kapitalet 
oskäliga förinåner gent eiiiot arbetet. 

Avlöningeii efter behov lider f. ö. a v  
saninia fel soni underbetalaiidet a v  
kvinnligt arbete, oiii ocltså i iiiiiitlre 
grad, det tillförsäkrar iiiiiiiligeii icke 
dugligheteii de biista utsiklerna i hoii- 
kurrenseri och kan kaiislce t. o. i i i .  iiiåii- 
gen güiig korriiiia att motarbeta sin 
egeii avsikt, i det att eii farniljeförsör- 
jare  kanske blir åsidosatt fiir eii eiisaiii 
person eridast av elioiioniiska skiil. 

Man liaii j u  t. ex. tänka sig, alt. s p a r -  
sainnia koiiiiiiiiiier fiiredraga alt i sti i r-  
sta iiiiijliga iitstriickiiiiig niistiilla 
kviiiiior, iiveii 0111 i iier ineriterade iiiaii- 
liga iiiedsiikaiicle fuiiiics, tld j u  kviii- 
iiorria viil icke Iruniia antagas koiiiiiia 
at t  i jämförelsevis saiiiiiia utsträck- 
ning soin i i iä r i  bli beriitligade ii11 fa-  
:iiiljeförsiirjniiigsbi~~ra~. 

Deii princip, soiii i läiigtleri lir biisl 
iigiiatl a t t  lillfretisstiilla budc i i i l i i i s  0c1i 
kvinnors krav i ~ d  rättvisa och ekoiio- 
iiiisk siilterhet samt att  ge de  största 
garantierna för at t  de biista förniågor- 
iia också fü  de största iiiöjliglieterna 
af t giira sig gällaiitle, iir sålimtia "lika 
liiri fiir lika arbete". 

Och viigeii dit baiias siiltrast geiioiii 
att iiveii kviiinorna få politisk iiietlbor- 
garrä 11. 

pest, offeiitligi iriöte. i<Cii aCtoii aiiord- 
iias iiiåiiskeiistiir pB Donau ocli sista 
1;villicii uiigei-sli a\ 6i;edsfest på Ra- 

Aiigåeiitle sjiilva arbetsi>rograiiiiiie~ 
kaii rctlaii i i i1 iiiiniiias, a l t  ftirslag fiire- 
ligger 0111 iipyriittaiitle ilels a v  r i t t  iii- 
teriiatioiielli hiil udkvaider, dels oiii en 
iiiterriatioiiell pressbyrå. Förslag till 
olika iiridringar av alliansens stadgar 
1,oiiiiiia sirkerligeii att upptaga en dryg 
del av arbetstitleii. Vit1 deiiiia koiigress 
skall ii\ en \ a l  a v  Blliaiiseiis styrelse 
iign r~i i i i .  

eii tir tillfalle berett 
Iskapsresor till olika 

delar a\- iiiigerii. Kongressdeltagare 
iiro bl. a. iribjudiia att under personlig 
ledning a v  dcpsrtciiiciitscliefeii d:r 
Paul de Ruff>- företaga eii resa geiioiii 
Ungerii fö r  att bese stateii:, bariia- 
vårdsaiistalter. Deltagariia i tleiiiia 
resa bliva (le Loiiiiiiiiiiala iiiyiitliglieter- 
iias gäster i alla dr sti-itler de bes0ka. 

Att  döiiia a v  (le storartade f6rbere- 
delserna koiiiiiier Uut1apebtl;oiigresscii 
a t t  i yttre aiiordiiiiigar ö\-erglitiisa alla 
hittills hållna I,\-iiiiioröstr;ittsl~oii~res- 
ser. Geiioiii att bevilja aiislag till koii- 
gresskassaii, gciioiii at t  bevilja iietl- 
satt biljettpris på stateiis järnvhgar, 
geiioiii att upplåta fria koiigresslolcaler 
iii .  ni. ha såvW1 deii iiiigerslta stateii soiii 
stadeii Budapest bidragit a t t  giva den- 
na kongress eii officiell priigel, soiii iii- 
geii annan kongress iiiiriu agt. Koii- 
gressbestyrelsen uppiiiaiiar också. alla 
till I. W. S. A. aiislutiia Ilriidcr att siiii- 
(la så iiiånga deltagare soiii miijligt. 
Icke blott valda delegerade ocli supp- 
leariter, ulan alla soin byiiipatisera iiied 
kvinnornas rösträttssträvaiideii, &viil 
iiiiin soiii kviiinor, iiro v:illioiuiia. 

Korigressbyrhs adr 
ut,  Budapest, VII .  Telegramadress: 
Sufrngi i im,  Budapest.  

Det ä r  möjligt a t t  iiiöteii ocli fester 
även koiiiiiia a t t  anordnas i Uerliii och 
Prag för de lrongrebsdeltagare, soin 
passera dessa stiider på väg till öster- 
rike-Ungerii. Oni dessa planer 1;oiiiiiia 
iiäriiiaie nieddelaiideii att Iiiiiiiias ldiig- 
re frain. Hii\iidsalien är,  at t  de soni 
iiniiia sig till rösträt tskoiigresseii anslå 
så  ruiidlig tic1 soiii möjligt fiir rehaii 
till Budapest. Antagligeii koiniiier hela 
juni iiiåriad at t  åtgå fö r  koiigresseii 
med dess för- och efterspel. 

t i  oii. 

Kvinnornas representation i stadsfullmäktige. 
Stadsfiilliiiäktigvaleii i Stochholiii 

iiro iiii över ocli ha vad Iiviiinornas re- 
presentation betriiffar, utfallit så, at t  
tie tre under onival stående stadsiull- 
Iiiiktige saiiitliga omvalts. Fru Emilia 
Brooiiie insattes av dr frisiiiiiade i 
fjlirde Itrctseii, där Iion ingick som an- 
dra iianin på listaii. Briiken Aiiiia 
Iliiitlliagen ingick soiii andra iianin 118 
tleii socialclei~iokratislia listan i feiiitr 
krrtseii och frliken -Zliiia Hetiiii soin 
feiiile iianiii pk IiiPgeriis lista i femte 
krciseii. I deiiiia 1,rets Iiatle de frisiii- 
ilade och röstriittsviiiiliga lcviiiiioriia 
tillf redsbtällelseii att liiiriiia iiiedverLa 
till redaktör C. Fl. voii Kochs återjii- 
4 t  taiide i stadsfiilliiiii ktige. Däreiiiot 
lycltades de tyviirr icke att  tlciiiia gång 
piacern siii aiiclra speciella I,aiiditlat, 
friiLeii Aiiiia Aberghsoii, var5 i i a i i i i i  
tiock sanilatle 17,000 riister och soiii. 
tack vare Iiviiiiioriias agitatioii, vit1 
rösl~aiiiriiaiii.al~iijiigcii befanns iiiricliü 
tleii fjiirde platseii i stiillet fiir tleii t'eiii- 
te, sotii hon iii.~priiiigligeii iiiiieliaft på 
ieii offic*iella listaii. ICii siirlista, upp- 
tagande endast iiaiiiiicii Q. II. voii Kocli 
och Aiiiia Ahrgssoii ,  I i a t l t ~  liiir laiive- 
rats. 

Hur iizarlcen brytes. 
Pft tur116 i Hiirjedaleii. 

Prii Aiigiistii 'i'oiiiiiiig, soi i i  iiioiii JIürje- 
daleii iijretagit en 14 dagurs föreläsiiiiigs- 
tiirnt!, beriittar oni siii resa a t t  den alltige- 
nom varit  angenäiii och för vår sak glätl- 
jande. Intresset för deii kvinnliga rösl- 
rät,teii liar varit stort både bland iiiiiii ocli 
kviiiiior, s i  \- ü l  där fGreiiiiigar t t j  koiiiiiii t t i  1 I 
stBiid, soiii (lär del. bildats shlaiia. 

På de Ileslu ställeii 1iade Iioii deii glüil- 
jaiide erfarenlietcii att prästeriia \-oro €iii 
vdi- sak och åhörde Iieiiiics föredrag, och 
Iiori berät tar  a t t  "i Lillherrdal avtackade 
iiiig ef ter  mötets sliit v ü r  gaiiile 1-511 fråii 
riksdagen Ityrliolierdeii Enaiidi?. 

Där föreiiiiigar bildats och iiveii d ä r  di-  
rekt ansliitiia iiiedlciiiiiiar till Landsföreiiin- 
geii riiiiiiits, Iia iiicdleniinaiiia i alliniinlie1 
varit, boiidli iislriir, hlott eii och annan själv- 
fiirsiirjaiide Iiviiiiin. T Veiiidalen iiiträffa- 
de det, cgeiidoiiiliga att frii Tonniiig hade 
flera lappar blarid kliörariia, vilka upp- 
inürksaiiit lyssiiade t i l l  \-:id lioii sade. 

Ctoin denna fö r  en rösträttstalariiiiia gaii- 
ska cgeiidoniliga tillfällighet hade irii Toif- 
iiiiig äwii tiiwii at t  \.id resan över J<Iöv- 
sjiifjäll fR sr en större renhjord iippe på 
fjiillet, all1 saker  soiii e j  iiro vardagliga 
inirist iGr ('ii blckiiigslin. 

Under besöket i Veiiiditleii v a r  I'rii T. iii- 
hjudeii a\- pastor Haiiiiiiar at t  vara  Floda- 
koloniens gäst. 

Hiir tre\-ligt ocli aiigeiiäiiit livet där för -  
flyter båtle iiiider arbcts- och högtidsdagar 
var frii T. i tillfälic a t t  lievittria. Sång, 
iniisik ocli Iiögläsiiirig vid deii flarniiiande 
stoekeldeii, se där rad  soiii åstadkom eii  

säregen stäiiiiiiiig a v  Iiciiitrcv!iad ocali gäst- 
vänlighet. TUiik om r ü r t  land ägde flera 
dylika livsiiI)i'bygg~~ii(le, vurmande hiirdar. 

På eii ort diir det ej lyckades fru T. a1.t 
tl<:iina g å n g  bilda fiireniiig, sade några 
krii inor till liciiiic vid avskedet: "Vi t ro  
at,t ni kiiinpar flir en bra ocli rättvis sak, 
ocli det är iiog dumt att r i  e j  på med i fiir- 
eningen, i i i c i i  \-i först5 så litet ocli äro sa 
efterblirna liiir - nieii lioiii igen ocli vi 
gB nog iii licla byn". 

"överallt. ha de yar i t  glada ocli tackat, 
iiiig för a t t  j ag  Itoiii", - säger frii Toniiing. 
Xvrii rad vädcrleltcii angår, liar deii under 
resan T-nrit deii bästa. Lagoni kallt oc!i 
somliga dagar stralande so1sk;eii. 

De orter iiioiii Hlirjcclaleii, där föreningnr 
bildats, Uro Swg och 1,iiisiilI. I SI-cg be- 
vistades niiitet a v  150 personer, 43 av dessa 
inskrero sig ocli bildadc en förening. Ord- 
förande ocli ceiitralstyrelseiiiedleiii blev frii- 
lten Maria Alinberg, centralstyrelsesiipp!c- 
an t  fröken Sigrid Valilströiii. 

I Linsäll bildades en förening av 23 iiirtl- 

leniniar. Ordförande och centralstyrelsr- 
rnedlein blev frii Jeiiny U1ii.11, centralsty- 
relsesupplcaiit frii Hanna Fraiizeii. 

I JAllherrdal. där oiiifiriiig 90 pc'rsoiicr 
Bhörcle föredraget. iiigiiigo C k ~ i ~ i i i o r  i 
Laiidsföreiiiiigcii. I Hede iiigingo i. i RHtnii 
10, i Venidaleii 5, i Ttter1iog:rlal I0 ocli i 
Alvros i. 

I ö\-criiogdai voro 100 persoiicr sniuiade, 
m r i i  iiigcii i i i g i e l t  i i i i  i i'ijreniiigeii, f i ist.  
niåiign vor0 iritrcwc~ratft., s:( det fiiincs got1 
hopp oiii  :it1 de siiar!. lioiiiiiia efter. 

Overalit där lokalei: kostat i iåg:<~t,  liar 
deii ii a ii ost nad bet äck 1 j: gei i< i ni kol Ic It ter 
iitoiii ],a t.v:i stiilllm, där  ii5gra pcrsoiicr Pr- 
bjödo sig att  l i r t a l a  lokaleii. 

S i l l  sist vill Erii l'oiiiiiiig liiiriiiod fram- 
fiira sit,i varnia och iijiirfliga tack fiir a l l t  
t.illiriötcisg;o<critit. och all viitiligliet soni vi- 
sn ia  lieiiiie, rarjäiiitc I i o i i  riktar c i i  a l lvar -  
l ig iil>piiiaiiiiig t i l i  krinnorria i Hiirjrclnlen 
att de gerioiii 211 a i l l ~ ~ ~ ~ k l i : l  xii l : l  31a11111 5 
o~iiiiioiislist(ii,ii~i iii: visa :il1 tlr i i i i ska  i+i- 
f ' t  '1 1. 

i i x l t ~ ~ ~ i i i i t l  i niiiix 1913. 

Ai/ii(i I I  i i l i r1  i * i s l .  
t)t.d/'. i h i e r s i i t i d s  I<'. h'. P .  R. 

Använd L. K. P. R:s brev- 
kort ocli ngitutionsinärken! 
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England. 1"Ingen at ta kam+ 
1 pen op mot." Hhdelsernas utveckling. 

Vad kvinnans rösträtt beträffar, iir 
händelseutvecklingen snabbare i Eng- 
land än i något annat land. Knappast 
har  en månad förflutit efter regerin- 
gens plötsliga och oväntade återtagaii- 
de av sin rösträttsbill, förrän Kational 
Union of Wonien's Suffrage Societies 
(inotsvaraiide vår Landsförening) på 
ett offentligt möte i Kensington Town 
Hall, London, den 7 mars tillkännagivit 
att föreningen på sitt ceiitralstgrelse- 
möte beslutat anlägga en iiy taktik. 

Detta möte kan betraktas soni det 
hittills T-iktigaste i ftjrenirigens histo- 
ria. Det var besökt a v  596 delegerade, 
representerande 288 föreningar nied 
tillsammans 42,000 inedleniniar, och kan 
alltså anses vara ett gott uttryck för 
de konstitutionella rösträttskvinnornas 
uppfattning av vad situationeii f .  ii. 
kräver. N. U. IV. S. S. har  iiigeii egen 
partipolitik; den liar lwiiinaris rösträtt, 
och endast kvinnans rösträtt, på sitt 
prograni, men den beslöt nu at t  för 
framtiden stödja eller motarbeta poli- 
tiska partier allt efter deras förhållan- 
de till kvinnoröstriitten. Avsikten här- 
iiiecl iir att  ge den sittande regeringen 
ett oförtydbart beris på a t t  det h" ac 1 an- 
efter koninier a t t  vara  fördelaktigare 
för vilken engelsk regering soni helst 
att ha de organiserade och konstitntio- 
nella rösträttskvirinorna med sig lin 
mot sig. 

Denna nya taktik, soni i sj i i lm \-er- 
lret iir densainrna soni vi  liiir i Sverige 
antogo genoni det s. k. 20-junibesliitet, 
iir dock icke alldeles ny, iitaii iiinebiir 
egentligen endast ett  fortskridande på 
den väg, på vilken föreningen slog in 
redan förra våren, rlå deii besliit att 
r i d  trekantsval stiidja arbetarepartiet 
som det enda parti, vilket soni sådant 
uttalat sig för kvinnans röstriitt. Pr in-  
cipen har  nu ytterligare utsträckts, i 
det föreningen beslutat att vid alla fyll- 
nadsval söka förkortu den nuvarande 
regeringens umbefs t id ,  då deii huvnd- 
sakligeii består av  mot kvinriorösträt- 
text fientligt sinnade ii~edlemiiiar, sanit 
att stödja r i k e t  soni helst parti  i Vn- 
derhiiset, soin upptar kvinnans riist- 
rätt  på sit t  prograni. I de resolixtioner, 
soni a r  niötet fattades, gavs ett tydligt 
uttryck å den meningen, a t t  iiiedaii N. 
i'. W. S. S.,soiii iir en politiskt neutral 
förening, icke opponerar sig niot ilet 
liberala partiet soni sådant, iiiåste cleii 
dock heröva partiets kandidater sitt 
stöd, så länge partiet representeras av 
en reg%ring, som ä r  så litet liberal att 
den nekar att  ge hiilften av landets iri- 
vånare deras inedborgarriitt. Enieller- 
tid beslöts a t t  göra ett undantag för 
"säkra viinner" till kvinnans rösträtt, 
tillhörande det liberala partiet, &till- 
r ida  soni de vid ralen visserligen icke 
skulle stödjas, men icke heller niotar- 
betas. 

Efter alla dessa år av stiindigt svikna 
förhoppningar liar alltså N. U. W. S. 
S. äntligen koiiimit till den iippfattnin- 
gen att en enskild Iiarlainentsledaniots 
rösträttsförslag icke ä r  till den riii- 
gaste nytta, utan att det enda, soni 
kan föra kvinnorösträtten igenom, iir 
att regeringen upptar den i sin röst- 
rättsbill. Och det är  regeringens egen 
hållning, som drivit föreningeii a t t  an- 
lägga den taktik, soni med störst san- 
nolikhet koiiinier att ge landet en re- 
gering, soin enigt iir för  kvinnans röst- 
rätt. 

Ett kraftigt stöd anser N. C. W. S. S. 
sig ha fått i den resolution, som ar- 
betarepartiet antog på sin nyligen håll- 
na  kongress, i vilken dess representan- 
ter i parlamentet uppmanas a t t  niot- 
sätta s ig  varje rösträttsförslag, som e j  
iiven upptar kvinnorna. On3 de nu 
verkligen göra detta, ändrar  detta röst- 
rättsfrågans hela läge i Underhuset, då 
partiet med sina 40 röster är nödvän- 
digt för regeringens majoritet. Dessa 

Brev fra Norge. 

iF,rede redaktör! 

De vi1 lia rioet oiii sieiiinier 
os! <Ja, jcg liarlde iiipr sagt, at, 
soin tziiker iioet videre iiicrc paa tleii nii. 

Av den siiiiple griind a t  slik soiii vor  poli- 
tik har ntviklet sig, gaar sternnierctten av 
sig selv. 

Stortinget er  traadt saiiinicri o 
virksonihet. 123 niaiitlligc rcpi 
sitter der  nii og a-krg,jör soiii i for 
alle saker, soni n i i ~ : n a r  land og rike, iiitend 
og kvinder, stat og kirke. Ikke  e n  eneste 
krinde e r  nied. Hror  ineget dette end kiin- 
de rm-e a t  önske, san forekoniiiier det r i i i g  
personlig a t  dette a t  fan kviiider ind i vort 
storting i k k e  e r  de t  alisoliil rigligste, for 
det först,c inlfald. 

1-eiistrc er  atter l ioii i i i i i~t l i l  i i i i i g i e i i ,  itlcl, 
iiartiet roil valget ihiist fik stor niajoritel. 
Saniriien med socialdeinoliratcrri~ har  de 1111 

svgjörelsen ar alle griiricllovsspörsrnaal i 
-in liaaiid. Regjeriiig e r  dannet av stor- 
tingets flertal r i i d  Gzrnrinr Ktiitdscn soiii 
iiiiiiisterchef. 

Hvad angaar  tlcii lillc rest stciiiiiierct for 
kviiider, soin s taar  igjeri, sita c r  vi soiri sagt 
fiildkoinnicii tryggc for a t t  i löpet av dcnne 
treaarsperiode vi1 den alinindclige politiske 
steniineret for alle landets borgere vare  ct  
Euldbyrdet faktiini. Som jeg skrev i init 
sidste brev, e r  alle politiske partier enige 
3111 at det i vort demokratiske land ikli<? 
ia'nger gaar an a t  forholde noct voltsent 
niemeslic deres rettiglieter. O g  derfor staar 
igsaa alniindelig politisk stemmeret for 
kvinder paa saintlige partjers valgprograin. 
Paa det er altsan alle reprirsentariteriie 
c-akt, og de har dernied Zorpligtelse t i l  a t  
rjeiiiieinföre tleiiiit: reform i si i i  stortiiigs- 
periode. 

Den nydariiiede ve iistreregjcri iig 1,:rlI er 
tilaiidt sine niedleiiiiiier riitrtid soin altid liar 
vzrc:b sakens ti1h;t~iigere. Dens chef. G u n -  
twr Knitdseu,  svarte - ifiilge "Nylantlc" - 
da der fra England kom aniriodning oni a t  
faa iittalelscr o111 ltviridestciiiiner 
vore ledende politilicre. fölgentir : "Her i 
landet har livinder ha t  ret til  Ettt stcmine 
ved to politiske valg. De liar dcltnt i val- 
gene i raskt ölrende antal. Den erfaring 
tiian liar gjort, er nieget tilfredsstillcnde, 
og alle partier i Norgc cr nii ovcrhevist om 
vet f :rrd i K h p  t c n av  de ii t i c  rc f or1 i i ,  so in f ra  
ti<:gyndelseii a v  iiiiid l e  arlsli i II  i E iiititst,ii t i d  

fra tlc konscrvative." Og en  sritleii nv vor 
sittendc repjeriiigs iiit~ileiiiiiier, stnfsrciutl 
Cnstberg, iiltaltc ved saiiinie lciliglict: 
"Krindesteriiiiicretten liar vist sig gavnlig, 
liar git den nioralske side ved landets po- 
litik öket styrlie. Den liar i like liöi grad 
koniinet a Ile politiske part,ier tilgode. nrn 
liar ikke ptia 110en iiiaatc svzliket deii ila- 
tionale og politiske kraft i landets politi- 
ske liv. Ingen fraktion av folket iinsker 
kviridcstenirncretteri ophzwet. Tvertiinot 
k r a v e r  alle politiske partier - dct konser- 
vative, det liberale og arbeiderpartierne - 
paa sine prograniiner, a t  deii  skal iitvides 
fra den begrmiscde krindesteiiiineret v i  nii 
liar til almitidelig kviiidcsteiiiiiieret. Ilette 
vi1 bli gjenneinfört i nar frenitid." Sttrts- 
raad Bruggesna har  ved flere leiliglieter 
vwret kviiidesteminerettens och kvindesa- 
liens bedste talsniand i stortinget. O g  on1 
de andre 5 statsraader Iinr jeg griind til 
a t  tro att de c r  paa vor  side, saa Dc for- 
staar iiok, a t  vi kviiidcr beliijver iklie 1~7iii- 

ger a t  k.iiri1ipe. \'i liar faktisk ingen a t  ta 
kampen op iiiot! 

Kristiania 24. 3. 1913. 
Fr. Mörck. 

40 r6;ter givna åt oppositionen giira 
det iiiiiiiligen till en praktisk oinöjlig- 
het €tir regeringen a t t  komma nied nå- 
got förslag on1 utvidgad rösträtt föi 
miin utan att kvinnorna iiro nied. 

Ur den utländska bok- 
marknaden. 

'vzct/crsc6afi. Ett saninielvcrk ö v w  pro- 
bleiii rörande kvinnan s h o m  niorler. 
Ulgivct av Adele Schreihcr i saiiiwr- 
Itan med 52 medarbetare. Albcit Laii- 
gen, Miiiicheii. Pris 20 Mark. 

Fiii. alla dciii. soiii iiro iiitreüscr:itlc för 
Iiviiiiiosalicii ooli soiii läsa iitländska tid- 
5krift.c.r i iiiiinet, torde iiiiiiinet Adelc 
Schreiber vara helrant, setlaii iiier i i i i  ett 
tiotal år tillbaka. Det linnes knappast iiå- 
gon feniiiiistisk saiiiiiianslntning i Sysk- 
land: där denna energiska ocli initiativrika 
kviiitia cJ star bland dc friiiiista ledarna. 
liciincs iritornaiionella 1iig;piiiiig ocli stora 
sprBkkiirisl;apcr, 1 illsaiiiiiiaiis iiictl cii stor 
lätthet a t t  uttrycka sig i hiivlil la1 soiii 
skrift. h a  gjort henne syiiricrligcii lämplig 
att i~presci i tcra  \-id Iioii 
ioiii joiirnalist,. Heiiiics 
terarnia iivwtygolsc l i ar  Y i i  i i  i i  it iilanga ii ii- 

liiiiigarc dt drii ~ 2 i . k  I i o i i  I'iirfiiktait. 
I%laiid di, frågor, df 7-illtn hoii i syi i i i~r l i (~t  

iignat siii stora arl>etsföriii;iga. stå de soin 
röra nior och basii i friiiiista riiiiiiiic~t. Det 
av henne för feiii år sixlaii ntginia  saiiiiiiel- 
verket "Das Biich voin Kiiide" liar på siii 
tid riint, stor franigAiig i Tyhlilaiid och liar 
väl fyllt s i n  illats. 

Allt scdaii ckss liar .\tl i . lt \  Sclii.cibw h a f t  
planer pü  att ge iit ctt verk röi~aiicle ltviii- 
rian s k o n i  iiioder, ocli zrlietct för (leniin 
plans realiserande h a r  i i i1 hedrivits sedaii 
ett Br tillbaka. 

Man knri ej  annat  i i i i  uttala siii hi~iindrnii 
över a t t  iitgivarcii p5 så lioit tid Biiniiat 

+anila olt så vittoriifat.tiiiiil<t ocli rikt i t i i i -  

terial. Egciidoniligt iion i i i .  tlptta dct för- 
sta arlicte i sitt slag, soiii syssclsiitlrr sig 
uteslntande nicd kriiiiiari sUsoiii iiioder, 
och detta fastän k ~ i i i i i ~ ~ a l i < ~ i : s  nritagoiiister 
r j  nog kunna frainliiire i i i o t i ~ i ~ l i a l > ~ t  sdsoni 
Itai n iians enda iippgi f t .  

F'ijrdonisfritt och sxkliiiiiiiigt liiii' Ad6le 
Schrciber förstått. a t t  välja siria niedarlic- 
tam, soiii belysa niod<,rslia1)(\ts proiileiii i i i i ~ l  

hänsyn till kiiltiirliistorieii, hocialpolitilien, 
iiygieiien, psykologin. statist.iken, scxiial- 
vetenskapen och -rcsforiiieii, konsten ocli 
religionen. E j  blott de, som iiro iiiödrar 
själva,  i i t a i i  i irvii  de sovialt ;triirtaiitle livin- 
norria, liirariiiiiorna. TiirI'al.tai~iiiiioriia ocli 
e j  iniiist alla. (It,, b i t i t .  iniiii och kriiiiior, 
soiii li5lIa föredrag, skola f i i i i i a  iiigcken 
hjiiip i deiiria hol;. I k i i  statliga lista för -  
fatt,arti, där vi finna *Atlaria namn soin 
Ellen Key och Aii~iii Wicksell, Rosilta 
S<?liwiiiiiiicr och  Lily I%raiii i ,  dr ("Ii .  Drys- 
dalc, Rcrtha von Slit1 rirr O C l i  liosa Mayre- 
(ler, fiir iit,t ciitlast iiiiriiiia iiiigra f r i ,  hor- 
gal' för att iitgirariiiriaii skatyat sig för- 
träff liga niednr1)elarc. 

Kelt nytt och syririerligtiii tilllalancic ver- 
liar det, att arbetet ä r  rikt illiislrcrat nied 
vii1 lyckade reprodiilitinner av all världens 
lioiist\-erk. Av v8ra egna l i i i i ia  vi dHr bl. a .  
Carl Larssoiis AteljEidyll, Ciwrg v. Xoseiis 
Drii förlorade sonen ocli Zorris Moder. 

Den digra bokens elrgiiiila iitstyrsel gör 
den även nipcliet, liiniplig till gåva å t  dem, 
soiii iiro ointresserade för kvinnosalten. 
Kanslie a t t  de d2 skola fiiiiia att, deras 
kämpande inedsystrar I iara  iiiåiiga ficr an- 
ledningar ä n  de likgiltiga t ro  a t t  arhet,a fiir 
sina medborgerliga riiitiglie:er, <,.i soin ett 
iiiål, iitaii soiii ett i i ide l  i t t t  arlijiilpa dc 
stora orättvisor, soiii i delta arlictc hrliniict- 
lats pU ett lyckat sätt. 

Kii the Schirnincher: Il i e Sn f f r  a g  e t t e s. 

Verlag Aloxaiitlcr Ihincker. Pris kr. 2: 25. 
Kätlie Scliirinactier har  Bterigeir slticliat 

e n  eldskrift ut i viiildeii till fiirsvar fiir 
sina niedsystrar. Deiina gBng är det. en 
särskild grupp hennes försrer  gäller, näm- 
ligen suffragetterna. 

Författarinnans 1-arina nicdkänsla för 
kl-inriaii och bittra aiiklagclscr iiiot iniiii- 

iwii finna stoff i stor i i i i i i i g d  i siiffragettrr- 
rias historia. cii historia lika r ik  i6 iipp- 
riii.aiidr sliililiiiigar soin p i  dylika av deii 
niest liriniiande hänförelse och störcia per- 
sonliga uppoffring. Hon förstsr på ett 
mästerligt sätt a t t  sainnianföra det väsctit- 
liga. Boken visar K. Scliiriiiaclicrs beuii- 

Folkpensionerings1 örslaget. 
Regeringens med så stor spänning 

emotsedda förslag till allmän folkpen- 
sionering överlämnades den 14 mars 
till lagrådet. Med tillfredsställelse ha- 
va kvinnorna erfarit, att den största a v  
tie orättvisor, nied vilka förslagct i 
sitt nrsprnngliga skick var beliiiftat, 
blivit rättad. Visserligen iir fall solida- 
ritet mellan inän och kvinnor icke ge- 
nomförd, nien regeringen har  föreslagit 
avgiftspensionerna till 30 procent, lika 
f ö r  mon och kv inna ,  av de erlagda av- 
gifternas saiiiiiianlagda belopp och att, 
ile medel, onikring I'/- iiiillion, soni hlir- 
för ytterligare erfordras, skola tillsät- 
tas a v  statsverket. Däremot har  rege- 
ringen icke ansett sig nu kiiiina till- 
styrka likställighet mellan nian och 
I;\ inna betriiffaiide pensionstilläggen, 
vilken slciille koiiiiiia att kosta staten 
ytler1igai.c onikring 5 inillioner lxonor 
i"ii.1 i ge i i. 

Saiiiiiia dag, honi regeringens fiirslag 
blev känt, Iiatlc kvinnorna i Norrkö- 
ping anordnat offentligt möte nied fö- 
redrag a r  fröken Anna Åbergssoii ocli 
lir C. Landströni. Mötet antog en re- 
solution, vari  uttalades tillfredsställel- 
se nied regeringens förslag oin l ika av- 
giftspeiision sanit ett öiiskeniål om a t t  
iix-eii tilllig.gsperisioiien finge utgå nicd 
lika stort belopp för inan och kvinna 
samt att  de gifta livinnornas ställning 
niåt te förbii t tras. 

Det blir nii riksdagen, som koininer 
att fiilla utslaget. Skola kvinnorna än- 
1111 cn gårig lioiiiina att erfara friikllüs- 
lieleii a v  \-arje fiirsölr, a t t  ined ile nie- 
del, soin f. ii. stå (terii till buds, nå full 
riittvisa? Skola de iinnu behöva iiiån- 
ga påminnelser soni denna, om vad 
sträraiidet efter ilen fulla politiska 
iiietlborga~riitteii kan vara viirt? 

* u. 
* 

Ctoiii ile i füregåeiicle n:r iiäiiinda 
iiiöteiia i folkpeiisioneringsfrågan ha 
dylika iiiijteii hållits i Eskilstuna, Ki- 
riina, Luleå, Liiiid, Sala, Ystad, Vä- 
sterås ocli Örehro. Se iiveii iiniler Ar- 
betpt ute i landct! 

Fredrika Bremer staty-kom- 
mittens 

tred jc föredrags- ocli iuiisikafton äger rnni 
d e i i  3 april kl .  ' I -  8 e.  ni. i Kiingl. Veten- 
skapsnl;ad('iiii<.ris hörsal, varvid deii iiorska. 
i uida kretsar kända talariiiiiari, fil. kand. 
f ru  Karen Griide-Kolit håller föredrag om 
Caniilla Collett. En av våra mest kända 
och erkända lronstniirinnor har lovat bidra- 
ga iiied romanser av  Kjrriilf ocli Grieg. 
nå priset pi biljetterna deiiiia gång ställts 
SA lågt soiii till 1 kr. i salen och 75 öre 5 
lälitarcii, är det a t t  förmoda a t t  det vackra 
och enhetliga prograniiiiet skall lyckas saiii- 

la en t,alrik och intresserad publik. Biljet- 
ter tillhandahållas i Sandbergs bokhandel 
och Alim. t,icliiiiigslioiitnret, Giistaf Adolfs 
torg. 

dransvarda förinåga at.t lionceiitrera sig, 
och liiir hoii först,ått a t t  genom axplocii- 
ning iir "Votes for Women" giva deiina 
lilla skrift jiist aktualitetens livliga kolo- 
rit. Dcii koncisa stilen bidrager för öv- 
rigt att g e  liv ocli rörelse å t  det mycket 
tilltalande häftet, vilket är det första i sitt 
skig, soiii på tyska språket och skrivet av 
en iitoiiistBeride, t.ager dessa så många 
gånger niissiippfattade kvinnors Iiand- 
liiigssätt i försvar. "Die Suffragettes" är 
vida dji ipare och även rikare p i  fakta  än 
Sylvia Pa~ikliiirsts 1111 ett par år gamla, 
iucn ännii ii:tressniita historik "The Siiffra- 
gette". Kiitlic Xcliiriiiaclier söker på cn 
bredsrc biis, iiii iiågoii före henne iiar 
gjort, €örst$ och tolka de synpunkter och 
känslor, soiii drivit denna griipp engelska 
riisträttsliviiinor till deras förtvivlade 
handli iigar. A'. K .  
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Albg F. K. P. R. hade den 11 niars sitt 
första enskilda niöte efter föreningens bil- 
dande. Vid det av ett %-tal medlemmar 
besökta mötet, vilket hölls i ordförandens 
hem, antogos stadgar för föreiiingen. I öv- 
r igt  hade mötet formen av saiiikväiii, v a r  
vid förekom uppläsning a v  "Det dagas" av 
Elsa Collin saiiit a v  uppsatsen "Vad våi 
strid gäller" u r  Rösträtt för Kvinnor. 

Flens F. K. P. R. hade deii 5 uiars aiiord- 
nat  e t t  offentligt möte i godtemplarsalen, 
Talarinnan, f ru  Ellen Hagen, höll inför en 
talrik och tacksam publik ett sakrikt och 
belysande föredrag över ämriet: "Beliö\-a 
kvinnorna medborgarrätt?", varvid hon sär- 
skilt uppehöll sig vid det riyligeii frainlag- 
da förslaget till allmän folkpensionering. 

FäTgehzda F. K. P. R. hade den 9 niar8 
anordnat ett till trängsel besökt rösträtts- 
möte med föredrag av fru Frigga Carlberg. 
Talarinnan uppehöll s ig  först vid den sven- 
ska moderns värnlösa ställning inför lagen 
och övergick därpå till en skildring av de 
engelska suffragetterna och deras kamp för 
sin rösträtt. Mötet avslutades med at t  för- 
fattarinnan uppläste "Madame Anti", vilket 
livligt senterades a v  publiken. 

Gnesta F. K. P. R. hade den 12 mars nö- 
jet att jämte ett 80-tal utomstående åhöra 
et t  glänsande föredrag i folkpensionerings- 
frågan av frii Elisabeth WaPrii-Biigge. 

Grängesbergs F. K. P. R. hade den 9 mars 
anordnat en offentlig aftoniiiiderhållniiis. 
som blev i allo lyckad. D:r Lydia Wahlctröme 
föredrag om Fredrika Brenier blev på ett 
förtjänstfullt sätt uppläst; "Kvinnan genom 
seklen" framställdes i sju tablåer nied text 
i bunden form författad av ett par av för- 
eningens egna medlemmar; "Madame An- 
tis" dråpliga monolog fraiiifördes på ett 
mästerligt sätt, och till sist koni tablåri 
"Kung Heimer och Aslög" nied sång. Allt 
väckte livligt bifall, ocli "Nadaine Ariti" 
erhöll dessutom en extra femiiia i kontan- 
ter. Behållningen, som är avsedd a t t  an- 
vändas i agitationen för så väl F. K. P. R. 
som namninsamlingen, blev ganska stor, då 
det var  egna förmågor, soin utförde så gott 
som alltsammans. 

Gränna F. K. P. R. hade den 13 mars års- 
möte, varvid års- och revisionsberättelserria 
föredrogos, och beviljades styrelsen an- 
svarsfrihet för 1912. Ett stadgeändringsför- 
slag om ökade årsavgifter till Landsför- 
eningen bifölls. Därpå behandlades namn- 
insamlingen för  kvinnornas opinionsyttring 
till 1914 års riksdag. Listor utdelades och 
namninsamlingen tog omedelbart. sin bör- 
jan. F r u  Ebba Ströiii höll  ett intressant, 
kåserande föredrag om Jönköpings länsför- 
bunds första årsmöte i Huskvarria den 23 
febr., varefter föreningen beslöt anordna ett 
sommarmöte å Visingsö för länsförbundets 
räkning. 

Hanebo F. K. P. R. hade den 16 mars an- 
ordnat offentlig aftonunderhållning i Or- 
denshuset i Bofara. Hälsningstal hölls av 
v. ordf., f ru  Anna Skogsberg, varefter f ru  
Anna Thunkr uppläste "Det dagas", fröken 
Beda Sandelin "Fröken Juliana", ocli röst- 
rättsföredrag hölls a v  ordf. f ru  Anna Ty- 
bell. Musik utfördes på ett förtjänstfullt 
sätt av bröderna Lindbloms amatörkapell. 
Ef ter  föredraget visades en vacker tablå, 
föreställande Rättvisans gudinna delande 
rättvisa å t  kommande generationers Iivin- 
nor. I tablån medverkade fröken Cecilia 
Axlund och en grupp små flickor klädda i 
gul t  och vitt. Flera nya medlemmar an- 
tecknade sig. Festen var  talrikt besökt, och 
publiken uttryckte sin belåtenhet genom 
livliga applåder. 

Haparanda F. K. P. R. hade den 3 mars 
et t  talrikt besökt samkväm. Sedan ordfö- 
randen uppläst centralstyrelsens cirkulär 
angående namninsamlingen till den på- 
tänkta opinionsyttringen, vidtog en kortare 
diskussion, varvid beslöts, a t t  styrelsen 

soner, skulle taga denna om hand. Efter 
e t t  inledande föredrag i ålderdoms- och in- 
validitetsförsäkringsfrågan, uppläst a v  fru 
Teres Hollström, antogs efter något diskn- 
terande den s. k. Stockholmsresolutioucn. 
Fru Hilda Bucht uppläste därefter: "Varför 
böra religiöst intresserade kvinnor ansluta 
sig till rösträttsrörelsen". Till slut anlände 
"Madame Anti" efter en besvärlig och trött- 
sam resa i dagar  och nätter genom hela 
Sveriges rike från Ystad till Haparanda, 
men kom i lagom tid för a t t  framhålla skä- 
len mot kvinnans rösträtt. Den bästa stäm- 
ning rådde under hela samkvämet. 

Hässleholms F. K. P. R. hade den 7 mars 
anordnat ett ganska talrikt besökt sam- 
kväm, vilket öppnades a v  f ru  Riken Johns- 
son, varefter fröken Hanna Lagström på 
et t  förtjänstfullt sätt föredrog "Madame 
Antis" monolog. Därpå höll fröken Elisa- 
beth Nilsson, Malmö, föredrag över folkpen- 
sioneringsf örslaget. 

I 

I 

1 jämte en kommitte, bestående av fem per- 
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.Jur,/n filial t i l l  Suilt!rtiilje F. K. I'. I{. hade 

deii 14 niars ctt synnerligen talrikt besölil 
niöte. Mötet öppnades a v  lokalavdelniii- 
gens ordförande, f ru  S. Le,Moine, som häl. 
sade de iiärvarande välkomna samt på  et1 
intressant sätt redogjorde för den kvinnliga 
rösträttsrörelsens iippkoriist och vidare iit- 
veckling. Därps hö11 fru Maria Deiiii, Sö- 
dertäljt., ett längre, instriiktivt och delvi+ 
humoristiskt arifiirande, var i  lilarajordes 
varför kvinnorna önska politisk riistriitt 
Båda föredragen bcloiiades med starka ap. 
plåder. Diskiimion fiiljde därpå i äninet 
och visade de närvarande kvinnorna varinl 
intresse och stor livaktighet för denna frå- 
ga. Många n y a  iiidleiiiniar iriskrevos i för- 
eningen. 

Kiipir tys  F. K. I'. II. iiade c l ~ n  4 niars an: 
ordnat ett offentligt niöte besökt av 300 per. 
soner och med föredrag a v  fru Ellen Hagen 
över ämnet: "Behöva kvinnorna medborgar. 
rätt?" Det gedigria föredraget, varvid tala. 
rinnan särskilt $röjde vid folkpensione- 
riiigsförs!aget, var i hög grad upplysandc 
och övertygande o c l i  iiiot.togs med kraftigt 
bifall. 

Ludwika F. K. P. I i .  höll deu 11 mars års- 
möte under ordförandeskap av frökeii Ger- 
da Karlsten. Styrelse- och revisionsberät- 
telser föredrogos och godkändes, och styrel- 
sen beviljades ansvarsfrihet. Den avgå. 
ende styrelsen omvaldes. 

ICfnrstrands F. Ii. P. R. hade d m  20 fe- 
bruari anordnat ett offentligt iiiiite, varvid 
upplästes d:r Lydia Wahlstriiiiis levnads- 
teckning i jwr  Fredrika Brerner samt före- 
visades de därtill hörande skioptikonbilder- 
na. Efter föredragets slut gjordes en iiisam- 
ling för resande av Fredrika Breriier-statyn. 
Med anledning a\- folkpensioneringsförsla- 
get vidtog dislriission oc,h beslöts enhälligt 
att  protester:^. mot deii ogyniisairiiiia sär- 
stiillniiig som givits iit, kvinnorna i korii- 
mittkförslaget. 

Den 5 niars var  åriyo utlyst ett offentligt 
möte, då de från Ungern till L. K. P. R. 
sända vackra skioptikonbilderna förevisa- 
des och den åtföljande beskrivningen där- 
över upplästes. 

Motala F. IC. P. R.  hade den 15 febr. bc- 
sök av fröken Gert.riid af Klintbrrp soin 
offentligt talade över folkpeiisiorieringsför- 
slaget. Efter det ntmärkta föredraget, som 
åhördes av 140 personer, uppstod en liortare 
diskussion, varefter en resolution antogs 
med yrkande a t t  solidariteten måtte komma 
fullt till  sin rä t t  vid förslagets slutliga an- 
tagande. Motala F. K. P. R. har nu 90 mcd- 
lemmar, alltså en ökning a v  15 sodan ny- 
året. 

Norrcchummars F. K. P. R. hade den 11 
niars årsmöte, varvid års- och revisionsbe- 
rättelsen upplästes och godkändes. Däref- 
ter företogs val af styrelse, varvid hela 
den avgående styrelsen återvaldes. Sedan 
en del cirkulär från V. U. behandlats, läm- 
nade ordf. en redogörelse f rån  länsförbun- 
dets möte i Hiiskvarria, samt uppmanade 
inedlemmarna a t t  flitigt deltaga i naiunin- 
samlingen. Därefter behandlades ålder- 
ioinspensioneringsfiirslaget, ach föreningen 
anslöt sig enhälligt till Stockholmsresolii- 
tionen. Till sist upptogs prenumeration på 
tidningen Rösträtt för Kvinnor. 

Norrtälje F. K. P. R. hade den 25 febr. 
årsmöte, varvid års- och revisionsberättel- 
3er föredrogos och föredrag hölls a v  fru 
Anna Hunible. 

Nuköpings  F. IC. P. R. har  vid detta års 
början fåt t  flytta in under eget tak, i det en 
för föreningen intresserad person tills vi- 
i a re  gratis upplåtit ett rum till niöteslo- 
kal. För  alla, som äro intresserade av a t t  
sätta sig in  i föreningens verksamhet, s tår  
lokalen öppen varje tisdagskväll, d å  ett 
par föreningsniedleniinar h a  ansvaret för 
Tästernas såväl materiella som andliga 
Pörplägnad. Tisdagen den 25 febr. höll frö- 
ken Anna Molin föredrag om folkpensione- 
ringsförslaget. De närvarande instämde i 
Stockholmsresolutionen. Föreningen kom- 
ner  troligen a t t  med snaraste anordna sin 
qardc matlagningskurs för obemedlade 
mga kvinnor, då all anledning finns a t t  
intaga, det stadsfullmäktige skola bevilja 
legärt anslag härtill, och a t t  folkskolesty- 
relsen skall upplåta lokal. 

Den 4 inars hade föreningen anordriat 
:tt offentligt möte, besökt av 300 personer 
)cli med föredrag a v  fru Ellen Hagen 
iver ämnet: "Behöva kvinnorna inedbor- 
:arrätt?" Det gedigna föredraget, varvid 
alar innan särskilt dröjde vid folkpensio- 
ieringsförslaget, var i hög grad upplysan- 

. . .. 

(le ocli iivcrtygaiidt: och iiiottogs iiied kraf .  
tigt bifall. 

Nässjii F. K. P. E. hade den 15 iiiars er 
fest iiied föredrag av fröken Emma Aulir 
oni Fredrika Breiuers liv och verksamhet 

O ~ k a r h ~ n t n ~  F. K. P. R. hade sitt årsiiiötc 
den 25 febr. Sedan årsberättelsen före. 
dragits och ansvarsfrihet beviljats styrel. 
st!n företogs val, varvid iitsågs till ordf. 
fröken Ii. Ljiingqiiist. Uvriga styrelseined. 
loiiiniar blevo: fru Elin Magniisson, €rök. 
narna Anna Toll, 51. Vretman, R. Haskel 
E. Gabrielsson och S. Graner med €röker 
H. Stjernberg och R. Forsell som siipplean. 
ter. Till revisorer valdes fröken I. Stjern. 
berg och frii E. Levin; suppleanter f ru  I 
Wiilff ocli M. Olschaiiski. Sedan central. 
styrelsens ärendeii behandlats beslöt, för. 
eningen anordna studieaftriar vararinar 
inåndag, varvid föreningsmedlem äger rätt 
inedtaga utomstående. Efter förhandlin. 
garna vidtog samkväm. Flere nya medlem. 
mar  ingingo i föreningen. 

Ronnebg F. K. P. R. firade i sainband med 
årsmötet sin tioårsfest, vilken fick sir 
egentliga karaktär  geuorii hyllningen föi 
fikeningeris ordförande, f r u  Aiigusta Ton. 
riing. Under tonerna a v  en niarsch inför. 
des f ru  T. i festsalen av en av föreningem 
äldsta iuedlenimar, varefter f ru  Wahlgreii 
framförde föreningens tack för vad f ru  T 
under dessa 10 år verkat och å dess vägnar 
överlämnade en vacker korg, fylld med vita 
rosor. Fröken Hebecka Svenssoii iipplästc 
därpå av lieiiiic själv författade verser, till- 
Bgnade f r u  T. Festtalet hölls av d:r Gulli 
Petrini, som med värme framhöll fru T:E 
goda insats i rösträttsarbetet e j  blott i Ron- 
neby utan runt  hela landet. F r u  Bolin ocli 
fröken Elsa Helmig bjödo på sårig och mu- 
sik, och slutligen gjorde f ru  Tonning en 
överblick iiver de gångila tio årcn och slii- 
tade nicd en kraftig maning till arbete 
för opinionsyttringen till riksdagen 1914. 
Genare på  aftonen uppläste f ru  T. "Ma- 
dame Antis" roliga monolog, och den tal- 
rikt besökta festen avslöts med avsjungan- 
det, a v  "Du garnla, du fria". 

SolEefteå F. K. P. R. hade den 13 mars 
sammanträde med föredrag av f ru  Agnes 
Westin. Talarinnan utvecklade i ett längre 
anförande kvinnorösträttsfrågans uppkomst 
här i Sverige i början a v  1880-talet samt 
dess utveckling till närvarande tid och upp- 
drog några paralleller iuellaii rösträttsfrå- 
gan i vår t  land och andra länder, där  den 
ilr aktuell. Sedan därefter års- och revi- 
sionsberättelser föredragits och ansvarsfri- 
het beviljats styrelsen, valdes till ordf. fru 
Agnes Westin, v. ordf. f ru  Klara Ekman i 
Tjäll, sekr. fröken Ruth Nzslund, kassaför- 
valtare f ru  Ester Neander samt ledamot 
utan särskild funktion fru Karin Eriksson 
i Rösta, med f ru  Maja Sandström och frö- 
ken Majken Jansson soni suppleanter. Re- 
visorer blevo f ru  Augusta Wigert och frö- 
ken Söderlund. 

Stockholms F. K. P. R. hade den 14 mars 
sammanträde i Viktoriasaleii. Aftonens be- 
tydelsefullaste fråga var  opinionsyttrin- 
gen och dess organisation. Den inleddes av 
€röken Anna Ljungberg, föreståndarinna 
€ör namninsamlingen i huvudstaden. Hon 
redogjorde för den uppgjorda planen för 
arbetet. Det vore meningen a t t  i varje rote 
ha en s. k. roteordförande, som utdelar li- 
stor till  husbesökare, vilka arbeta inom 
vissa särskilda kvarter, efter samma sy- 
stem som tillämpades vid förbudsomröst- 
uingen. Under den diskussion, som följde 
på inledarinnans anförande, lade man mär- 
ke till  ett synnerligen stort intresse för det 
förestående stora arbetet. Enskilda perso- 
ner, som vore villiga medverka vid namn- 
insamlandet, hänvisades a t t  vända sig till 
Vamniusamlingsbyrån, Lästnialraregatan 6, 
:Iler a t t  dit insända iianin och adress, in- 
rlusive uppgift om rote och kvarter. 

E t t  av styrelsen framlagt förslag om för- 
indring a v  grunderna för årsavgiftens er- 
.äggande dryftades även och antogs såsom 
rilande till årsmötet. 

Strängnäs F. K. P. R. omvalde på års- 
nöte den 15 febr. till styrelse f r u  Augusta 
Widebeck, ordf., f ru  K. Giesecke, vice ordf., 
:ru Emma Rydberg, kassör, fröken Ninni 
Huldt, sekr., och f r u  M. Lindblom. 

Den 15 mars hade föreningen anordnat 
;oart! i Arhetarföreningens salong. Ordfö- 
-anden, f ru  Augusta Widebeck, visade en 
ierie ljusbilder f rån Ungern, och en finge- 
*ad stockholmsdam, vilken presenterades 
;om f ru  Anti, men i verkligheten var  f ru  
h r i n  Giesecke, föredrog med god uppfatt- 
iing och till åhörarnas stora förnöjelse en 

blixtrande kvick monolog, vars uddiga in- 
nehåll skenbarligen var  r iktat  mot kvin- 
nornas rösträttskrav. Efter supen läste lek- 
torskaii Nordström ett par  danska sagor. 
Sliitligcii erinrade ordf. om opinionsyttrin- 
gen orli manade till kraftigt arbete för deii- 
samma. 

Sundsvalls 3'. K. P. R. hade den 24 febr. 
årsmöte i stadsfullmäktigesalen uuder frö- 
ken Elin Wahlquists ordförandeskap. St,y- 
rclsen beviljades ansvarsfrihet för fjolåret. 
I styrelsen invaldes fröken Elin \Vahlquist, 
ordf., fru Gerdin, fröken Himmelstrand, 
fröken St,jernström och fröken N. Fjell- 
ströin. 

I S ä f l e  F. K. P. R. höll fru Else Kleeii 
den 15 mars  ett ined kraftiga applåder mot- 
taget föredrag över ämnet "Mobilisering". 

Sölvesborgs F. K. P. R. hade den 26 febr. 
anordnat ett offentligt diskussionsmöte å 
godtemplarsalen. Sedaii mötet öppnats av 
fröken Helga Jeppsson, hö11 fröken Ebba 
Hnltqvist föredrag över ämnet,: "Kvinnans 
ställning i folkpensioneringsförslaget." Tal. 
lämnade en synnerligen detaljerad och 
med siffror r ikt  belyst skildring av folk- 
pensioneringsförslaget samt ägnade detta 
kritik på  grund av den särställning kvin- 
norna givits i detsamma. Efter en kortare 
diskussion antogs en resolution mot denna 
kvinnornas särställning i förslaget. 

Uddeva lk  F. K. P. R. hade den 14 febr 5 
Stadshotellet därstädes möte med åt,följande 
samkväm, varunder f ru  Susy Silfverbrand- 
Erikson från Göteborg höll ett med stort 
intresse åhört föredrag om föregångskvin- 
nan och författarinnan Hedvig Charlotta 
Nordenflycht. I samkvämet, soni under 
bästa stämning pågick et t  par timmar, del- 
togo et t  60-tal av stadens damer. Till för- 
eningens styrelse för året valdes fröken 
Maria Jacobsson ordf., f ru  Hilma Kullgren 
vice ordf., f ru  Tyra Berghman sekr., f ru  
Sigrid Roch kassaförvaltare, f ru  Ingeborg 
Lychou, f ru  Gertrud Zachau och fröken 
Hiilda Hofvendal. 

Umeå F. K. P. R. hade deii 26 febr. sitt, 
första föreningsmöte för året. Ordföranden 
öppnade mötet och meddelade a t t  styrelsen 
fördelat funktionerna mellan sig på  föijau- 
de sätt: ordförande fröken Ingeborg Öqvist, 
vice ordf. fru E. Lindgren, sekreterare frö- 
ken A. Grönfeldt, vice sekreterare fröken 
F. Holmberg, kassaförvaltare fröken H. 
Ljungberg, ombud i Vita bandet och vär- 
dinnor för samkvämen fru O. Öhman samt 
f ru  Maria Edgren. Första ärendet gällde 
den till 1914 års riksdag planerade opinioiis- 
yttringen f rån  kvinnornas sida om politisk 
rösträtt och beslöts a t t  genast sät ta  i gång 
med namninsamlingen. Sedan ett par  för- 
eningsangelägenheter avgjorts, dliribland 
e t t  stadgeändringsförslag, avhandlades frå- 
gan om en Fredrika-Bremer-afton till  för- 
mån för den blivande statyn över kviiino- 
rörelsens banbryterska i Sverige, och be- 
slöts samarbete med andra kvinnoförenin- 
gar  och anordna densamma på  Maria be- 
bådelsedag (tredje dag  påsk). Efter för- 
handlingarnas slut lämnade fröken Grön- 
feldt en redogörelse för  det tionde central- 
styrelsemötet i Stockholm den 9-10 janu- 
a r i  i år samt några sifferuppgifter angåen- 
de deltagandet i senaste stadsfullqiäktige- 
valet h ä r  i Umeå, varvid det visade sig 
a t t  även i år kvinnorna i högre grad än 
männen gjort bruk a v  sin kommunala röst- 
rätt. Följde så flera sångnummer, varmt 
och vackert föredragna a v  f r u  Lmtadius  
till ackompanjemang av f ru  Lundmark- 
Löv. 

Till sist hade f ru  La Hallström påtagit 
sig en antirösträttskvinnas skepelse och 
Iöredrog under stormande munterhet några 
akäl varför kvinnorna icke skulle h a  poli- 
tisk rösträtt. 

Efter ännu ett par sångnummer var  det 
Lyckades samkvämet slut. 

Den 11 mars hölls ett talrikt besökt för- 
2ningsniöte hos f ru  Emmy Grahn, varvid 
:n kommitte på  14 personer tillsattes för 
stt handhava det förberedande arbetet med 
namninsamlingen inom länet för kvinnor- 
nas opinionsyttring för politisk rösträtt och 
valbarhet. Vid det följande samkvämet fö- 
redrog värdinnan, känsligt och flnt, flera 
sångnummer. 

Uppsala F. K. P. R. Arbetet för året bör- 
lades med ett offentligt möte i folkpensio- 
ieringsfrågan, till vilket inbjudningen 1111- 
lertecknats även av Vita Bandet, Upp- 
jala Kvinnliga Sjukkassa och Kvinnliga 
Studentföreningen. För  frågans olika de- 
ar redogjordes av fröken A. Abergsson, 
iröken G. af Klintberg och f ru  E Hagen. 
Kötet var talrikt besökt och en resolution, 
iknande den i Stockholm, antogs. Miss C. 
rite ägnade vid sitt besök i Stockholm 
iven en dag åt Uppsala, och de som Ango 
Tlädjen göra hennes bekantskap och höra 
iennes föredrag skola sent glömma hennes 
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utomordentligt viiinande personlighet 
Korrlaiids iiotioiis stora sal va r  fylld a\ 
ahörarr, i boltstavlig iiicniiig, ty  åhöraiiii. 
iioriia voru i'iir i l i i  giiiigs skiill icke i iiinjori. 
Itit! Dr friiii alla I i i 1 1  Iiniiiiiiiiiide vitriix 
nl>plåderiin vittiiadc o i i i  at t  talariiiiian för. 
inatt ge äveii de för äiiiiiel iiirst fräiiiiiiaii- 
de cri uppfattnitig ont kärtiaii, dcii iniier. 
sta drivfjädern till a l l t  rösträttsarhetc: det 
brinnande hjärtat, den lidande iiicdkäiislaii 
med alla de olyckliga och förorättade. 

Den 1 april koniiiier rppsa la  F. K. I'. Il 
a t t  fira sitt 10-årsiiiiite pil Sorrlaiids tia- 
iioii iiied varjehanda festligheter. Ncrlleiii. 
niar av andra F. K. P. R., väniier och gy~i -  
nare, soni gästa staden och som vilja pii- 
sta oss, äro hjärtligen välkonitia. 

Varbergs  F. K. P. R. liiill sitt årsinök d(1ii 
18 inars, rarvid deri avgåeiitle styrelsen cri .  
liälliat onil-aldes. Efter raleii och iivriga 
förliaiidliiigar redogjorde föreningens ccii. 
trrtlstyrelsestipple~~iit fröken Berta Silssor, 
i ett längre, iriiieli5llsrikt och intressant aii- 
förande för årets reiitralütyrclseiiiöte. 

Diirefter vidtog en eiikttl, nien tilltalaiidt 
Fredrika Breiiicrfcst, varav inkoiristeii till. 
faller statyforideii. 
I I'urholms F. K. P. R. hö11 frii Estei 

Hrisman deii 10 niars ett iiied skioptikon. 
1)ildcr belyst föredrag oin de engelska siif- 
fragetterna, Flera iiya inedleinniar ingiiigc 
i föreningen. 

Vid Västerds  E'. K. P. 1i:s saiiinianträdc 
den 12 inars hesliits a t t  iiaihniiisamliiig för 
opinionsyttringen i rösträttsfr5gari till 3914 
års riksdag skall försiggå iiioin staden i 
maj  ininad. Efter förhandlingarna hö11 
i'rijken Anna Löfgreri ett intressant fiire- 
drag om Fredrika Breniers liv och verli- 
sanihet. Iiisaniling företogs till fonden för 
resande av Fredrika Breniers staty. 

Växjö  F. K. P. R. saiiiniariträdde iiiåri- 
dagen den 17 febr. B stadshotellet. Sedpi 
en del föreningsangelugcnheter behandlats. 
redogjorde d:r Gii l l i  Petrini för ålderdoiiis- 
förs~ikrinKskoinrit teris förslag till alliiiäii 
peiisionslörsäliririg och för de aniiiärkniri- 
gar, som från skilda håll, siirskilt från 
kvinnornas sida, frainkoinmit mot detsain- 
ma. Föreningen uttalade enhälligt sitt 
ogillande a v  dcii ställning, soni givits kviii- 
norna i förslaget, i det a t t  de skola bära 
saiiiina avgiftsskyldighet som männen, iiien 
dock erhålla lägre såv-äl avgiftspensioner 
som pensionstillägg. 

ii'ngelholrris F. K. I'. R. hade dcii 5 iiiars 
.årsmöle, varvid deii ganila styrelsen 0111- 
valdes. Då föreiiingeii nu omfattar 125 per- 
soner, beslöts a t t  öka styrelseledarriöt<:rrias 
antal från 5 till 7. De två nya styrelsele- 
damötena blevo friiartia Asker ocli Ös- 
terberg. Sedan froken Ellen Wester läin- 
iiat eii sakrik och intressant redogörelse 
för årets ceiitralstyrelseniöte, och "Madame 
Aiiti" framställt sina skäl varför kviniioriia 
icke skola ha politisk rösträtt, vidtog ett 

Ett nytt memoar+ 
verk. 

Bengt von Hofsteiis brev Prån 1809 års riks- 
dag. Utg. a r  Lydia M'ahlströni. 1'. A4. 
Korstedt & Söner. Pr is  2: 75, inb. 4 kr. 

Intresse för politik har funnits bland 
kvinnor Eiigt innan ii1"i~on drönide om a t t  
deras arbete i'ör faiiiiij och folk också kiin- 
d e  lierättiga till iiågot al<t,ivt, arisvarigt 
drltagancle däri. Dessa föreliggande brev 
hade kanske aldrig kommit till, åtiiiinstoiie 
e j  blivit så grundliga och sakrikt redogö- 
rande soiii de äro, oiii e j  eiiiottagariiiiiaii 
iinskat deni just så. 

Bengt  on Hofsten, brukspatron och liov- 
.iiinkare, ledaiiiot a v  ridderskapet och atlrlii, 
\.istades i hiivudstadeii vid 1809 ars bety- 
delseiiilla riksdag ocli blev - eliiirii spc-  
Iaiidc en iiierit blygsam roll där - invald 
i baiikoiit.skottet. Sägon franiståeride lii- 
teriir persoiiiigliet v a r  Y, Iiofsten ej  Iieller, 
inen soiu deii priiktigc, goiliiiodige iiiaiirieii 
tyckrs vara gärna stlcltl och iierniiiastadd i 
i11 I:L lxelsar, sliegla haiis brev "g(~iioiii- 

siiittsopiiiioiieii" iiiider riksdagen. De ge 
on sS tydlig bild nian kar1 önska av deii 

alliiiiiiina r8dvilliieleii ocli de förvirrade 
ryktena både oiii kriget i södern och orn 
ryssariia, "soiii vaiidra onikririg i Väster- 
hotten". niii eländet i Fiiilaiid och oroii i 
1):iiiiiiark ocli Korge. Frågor och öiiskemål 
l as tas  fraiii fråii alla I i G i i ,  "frilietss~-stciii", 
"aristokr:itisi;t välde" ueli "despotisni" brot- 

Kappor, Rid- & Sportdräkter, Pälsar & Sup6-Kappor 

H. SALNLONSONS DAMSXRÄDDERI 
förfärdigas med elegant sni t t  och till billiga priser .  

Hallands kvinnliga rüsträtts- 
f Grening ar. 

För iitarbrtaiide a v  orgaiiisatioiislilaii i'ih 
opi1iioris:;ttririgen till 1914 års riksdag val 
den 15 inars i Falkenberg anordnat niötc 
iiiellan ordf. i Varbergs F. I<. P. R .  frii Elin 
Linder, ordf. i Halmstads F. K. It'. R. frölteri 
Anna Ljiingl~erg sanit soni reprcnseiitantci 
för Falliciibergs Y. K. P. It. dcss styrelse. 
iiiedlerririicLr fru J altobsson, f ru  Itellströii 
och fröken Blåberg. Saniskolan hade upplåtit 
lokal och till aPtonens ordförande utsågs fru 
Eliii Lindrr s5soui varande representant för 
Ballaiids stiirsta F. K. P. R. - Varberg ha1 
iiäiiiligeii 133 iiiedlcriiiiiar iiiot Iraliiistatls 81 
oeli Falkeribcrgs 40, ocli dess medlems. 
antal har sedan 1 nov. 1912 ökats ined 4: 
iiiedleriiniar. Dagens möte präglades av bä. 
sta samförs thd  och varrnt iiitrcssc? saini 
efterlämnade ett intryck hos deltagarna 
soiii iiianar till förnyat samarbete riiellar 
Hallands F. K. I'. R. 

Värmlands länsförbund. 
hade forsta dagarna i iiiars iiiijet och nyt. 
taii a v  en "riiobiliseriiigs"-turne a v  f r u  Blse 
Kleeii till sex limsföreningar. Dcii ?ynner. 
ligen lyckade starten gjordes niåndagrii deii 
3 inars i Karlstad, dar  rådhuset var över. 
f>llt,  mer Un 100 personer deltogo i sain 
1. .\amet .'. efter föredraget och 23 nya rnctl 
lemmar inshrevo sig. Efter Karlstad talade 
f r u  Kleen i Kristirielaamn, Säff le ,  Munk 
f o r s ,  Hagfor-s  och Forfhuga, överallt upp- 
vickande nytt intresse och nya medleni- 
inar genom sin pihaiita variation av dei 
gamla rösträttsteinat och sitt rättfraninia 
grepp pB det praktiska föreningsarbetet. 

~~ ~ ~~ ~ ~~ 

offentligt möte nicd diskussion om de pla- 
nerade faiiiiljebaden vid Skelderviken. 

Östersiinds F. K. P. R. har  på sitt års- 
möte till styrelse valt fröken -4. IIultqvist! 
frii Ii. Svenssoii, frijlten E. Nilsson samt 
efter tväririe styrelsemedlemmar, vilka av- 
sagt sig återval, doktorinnan Warodell och 
fru A. Palmgren. Övriga styrelsemedlern- 
inar äro frii Signe Grotlr och fröken A. 
Erikssoii. Revisorerna fröknarna Maja 
Liiidströin och Märta Hallström omvaldes. 
Föreningen beslöt a t t  söka få  till stand ett 
alliiiüiit kviiiriomöte fö r  behandling av det 
föreliggande folkpensioneringsförslaget. 

tas i diskussiouer, men vanmakten käriiie 
tryckande både för de ledande och dc 
ledda. 

Breveii från 1809 års riksdag föregås av 
en intressant iiiledning, byggd på en äldre 
serie brev, från år  1797, då v. Hofsten vi- 
stades i Stockholni såsom revisor i "Ban- 
lien". D:r \\'alilströin har  här på en gång 
givit en belysande inblick i brevskrivarens 
familjeförh&llanden och en  högst oiiiväx- 
lande och levande kulturskildring från hu- 
vudst,adens societets- och hovliv vid tiden 
för deii iiriga drottningens från Baden an- 
komst till Sverige. v. Hofsten, soiii delta- 
git i flera föregående riksdagar, var  ingen 
främling i huvudstaden, utan hade väniier 
i och tilltrüde till de "bäst underrättade" 
Gret sar. 

Hiistruii, t.ill vilka alla breven äro ställ- 
ila, Christina Lovisa Geijer, "Stornåden på 
Vaiiseii", som släkttraditionen kallar hen- 
ile, var en tliiglig, kunnig, allmiiiit intresse- 
rad fru, soiii i hög grad åtiijöt sin makes 
förtroende. " J a g  kunde e j  skrifva det till 
[.tt aiiiiat friiiitiniiner, ineii j ag  T-et, a t t  du 
liaii vara road af allvarsamiiiare saker", 
iäger lian en ghig efter än utförlig redo- 
görelse. Och en annan gåiig: "ilii förstår 
viil, a t t  dii icke bör för aiidra ointala detta 
initt raisoriiieiiicmt. - - Hvad soni passe- 
rar i Banken fBr j ag  icke tala om, ineii iiog 
l m i  jag säga livad jag  hör i sällskap deroin 
tblas." Och så sätter haii sig ned at t  varje 
ofton skriva några tä ta  sidor, vilka viir 
itt,oiicle dag a v  posten föras ned till frun i 
Västergijtlarid. för vilken dessa samlade 
brevark €5 bliva både tidiiingar ocli tele- 

Blekinge länsförbund 
hade den 16 mars årsiiiötc i Karlskrona. Vid 
iiiötet iiärvoro represeiitariter från Karls- 
lirona, Ronneby, Karlshariiii, Sölvesborg, 
Eringsboda och Lyckeby saiiit dessutom 
fråri Btskilliga andra orter såsoin Fogel- 
niara, Kalliiige och Nättraby. Av årsbe- 
rättelsen fraingick, a t t  nian under 1912 liål- 
lit tväniie iriötcn, båda i Ronneby, ocli a t t  
irioiii läiiet anordnats sociala kurser, beko- 
stade av Berginan-Österbergska fonden. Sty- 
relsen, SOIII under föregående i r  bestått av 
fru Augusta Tonning, Ronneby, ordf., sariit 
fröknarna Sigrid Krusc, Karlskrona, och 
Ebha lliiltqvist, Sölvesborg, omvaldes. Till 
siigpleanter valdes frii .Jeriiiy Johansson, 
Eringsboda (omvald) samt fru Lisa Velaii- 
der, Karlsharnii, elter frölieii Ida Schmidt, 
Karlshainii, som avsagt sig. För  övrigt 
uppgjordes organisationsplan för  läiiet nied 
anledning a v  kvinnornas opinionsyttring. 
Mötet präglades av stor livalrtipliet. Med 
anlediiing av läiismijtct hade Karlskroiia 
I". K. P. K. anordnat en anslående fest för 
länsrepresentanterna, varvid förekom ett 
särdeles värdefullt föredrag av jur. stud. 
fröken Elisabeth Nilsson från Lund samt 
såiig, musik och deklamation. Dessutom 
redogjorde fru Augusta Toniiing för sin 
nyligen avslutade agitationsresa i Härje- 
dalen. 

Meddelanden fr%n V. U. 
1. Organisationsarbetet för opinions- 

yttringen ä r  nu i full gång över hela 
laiidet. Från den geriiensaiiiriia röst- 
rättsbyrån i Stockholm ha redan iit- 
sänts 25,000 listor. Den första upplagan 
av flygblad särskilt utgivna för nairin- 
insamlingen, 15,000 ex., iir redan slut. 

2. För undvikande av missförstånd, 
ägnat att utnyttjas av rösträttsrörel- 
sens motståndare, torde alla namn- 
insamlare tillse att alla kvinnor mel- 
Iibn 18 och 21 Ar, som skriva sitt 
namn på opinionslistorna, även an- 
tecklza si t t  flidelsedr. 

3. På grund av dröjsiiiål iiied årsbe- 
rättelsernas insiindaiide - iiniiu salr- 
nas berättelser från några lokalföre- 
ningar - kan L. K. P. R:s årsberättelse 
utkomiiia först under senare hälften av 
april. 

fonmeddelauden om landets kritiska situa- 
tion. 

Med en högst sympatisk iver och rörande 
omsorg söker v. Hofsten hålla sin hustru a 
jour med händelsernas gång. "Med mycken 
fägnad finner jag a t t  mina långa bref roa 
dig och ä r  det mig så mycket större nöje 
göra dem så vidlyftiga som j a g  kan få  
ämne till", skriver han och st jä l  s ig  t. o. m. 
bort f rån en iniddag och går  hem i siii 
"traiiquillitk a t t  litet conversera med sin 
söta vän". "Att du fiiiiier mig så ar t ig  
soin en frånvarande man kan vara, är mig 
rät t  kär t ;  åtminstone ville j a g  vara det, 
helst mot en hustru, som är i ledsnad och 
måst dragas både med sina och mina göro- 
mål ocli bekymmer." "Di1 klagar", heter 
det en annan gång, "att mitt bref e j  var  
så långt som det förra, inen jag liar visst 
slirifrit allt hvad j ag  vetat." 

Sfen breveii gro c j  nog, iiiir ditaljerat 
de ä n  skildra både debatter i ständer och 
utskott, och "huru med bevillningen skall 
ställas" eller maktfördeliiingen mellan ko- 
nung och råd. "Alle ståndens protocollcr 
blifva deiirie gången tryckte" - heter det - 
"vill dn  liafva dem alla skall j a g  efter hand 
skicka." D. 18 Maij sänder maken "efven 
ett paqiiette nied riksdagsskrifter uti, livar- 
af dagel. utkoninia. S l las  liog är n u  ställd 
på politiquen, så ingenting annat  utkorii- 
mit." - "Her äro vi så översvämmade af 
politiska skrifter, att iiiari deraf kan sanila 
ett bibliothelr - a t t  köpa allt är för iiiyc- 
kel, och inte vet man Iivad inan deraf skall 
välja, - emedan det blir ändock endast 
regeringsformen, soin blir rättesnöret. J a g  

Ge dem bars mera UUS - 
Det skulle bli rösträttsföredrag för 

första gåiigeii i ~7årt lilla samhiille. Det 
giillde att starta en rösträttsförening 
- ett niål, iiiot vilket vi länge blickat 
frani - ocli våra sinnen vor0 fyllda av 
spänning och förväntan. 

Ett par dagar förut, en gråkall mars- 
dag, var jag inne i staden och gick då 
till torget för att skaffa litet björklöv 
at t  sniycka vår talartribun ined. Jag 
striivade omkring en god stund bland 
ståiid och lådor, valde och förkastade. 
Så koiii j ag  fram till en liten, liten 
guiiirna, soni tåligt stod på vakt vid en 
låda ined rotsaker. På inin förfrågan 
plockade hon varligt fram några björk.; 
risknippor ur ett gaminalt sängtäcke. 

"Ja, kiira gumma, de här löven äro 
ju  ganska långt hunna, men så gul- 
bleka de äro." 

Då såg den lilla gumman upp på mig 
ined sina ålderdorncblekta ögon. 

"Jaa, frun, det är inte så gott", sade 
hon ödmjukt, "se fönsterna mina äro 
så srnå och låga, så de har just inte fått 
någe ljus, de här. Men ge dem bara 
mera ljus, så ska frun få se." 

J a g  stod tyst ett ögonblick medan 
gurniiiaris ord ljödo i mina öron: ge 
deiii ljus bara. J a g  tyckte, att varje 
litet blekt blad plötsligt förvandlades 
till en liten förtvinande kvinnosjäl, 
som ropade efter bättre livsbetingelser. 

'Och så tog jag dem med mig, hela 
famnen full, hem till rösträttsmötet. 
Jag kände det, soni om deras tysta 
språk hos de församlade inåste väcka 
trängtan efter den rårtid, soin komina 
skall med ljiic och frihet för kvinnor- 
na, för de kvinnor, soni ännu leva bak- 
om för trånga fönster. 

Maria Widegren. 

RÖstr%ttsklubben 
sammanträder måndagen den 14 april 
kl. halv 9 e. ni., 20 Jakobsgatan 2 tr. 
Riktlinjer för arbetet. 

RYMKTINUTUR 
Hajorskan Eämann 

boriiager rynkor och pormaskar. Har en underbar 
iörmiga att förrngra och föraköns, ty byn blir skär ooh 
genomskinlig. Anses vara det yppersts medel i sitt ilag. 

I parti och minut i 
FRANSKA PARFYMMAGASINET 

Hovleverantor 
27  Drottnlnggrtrn 21, Stockholm 

1Ic samt i ftirnämste Periymeffärer. U 
( A .  F. 155.5). 

skall visst sända dig flere, när j a g  f å r  till- 
fälle, jemte alla protocollerne; vill du ef- 
ven hafva riksdagstidningarne så i å t  mig 
det veta. Bondens tal (en bonde från Up- 
land, som N. B. är Phil. Magister, höll e t t  
tal så förtriäffligt, att det hos många orsa- 
kade tårar) är icke apart  tryckt, men gör 
icke den impression, då man läser det, soni 
då han sjelf höll det." "Blir Constitution" 
- som jämte Napoleons krigslycka är hu- 
vudtemat i breven - "antagen, bl i r  den väl 
snart tryckt, och då skall du få  den till  
dig." Listan på alla "de nya embetena" 
sändes ock - "ehuru 4 Stats Secreterare 
fa t tas  ännu." "En Öfver jägmästare Ti- 
gerhjelm har uppläst e t t  memorial", heter 
det vidare, där i  han "påstod a t t  med in- 
dragning af biskoparnes löner staten skulle 
f å  lika stor summa, som behållningen kun- 
de blifva af inkomsterna af det förlorade 
Finland." Han blev "så välkommen hos 
bönderne at1 en 20-30 stycken följde honoin 
ned på gatan, vilie hafva memorialet a €  
honom och sät ta  sina namn derunder." 

Klubblivet florerar under denna tid, - 
adelskliibbeii, lantmarskalkens klubb, Vä- 
stra armens klubb, "der man skall rara väl 
trodd för a t t  få  entrb" - besöker v. Hof- 
sten flitigt, men allra inest drages han till 
den "charmant artiga" friherrinnan Silf- 
verstråhles "salong", som tyckes ha varit 
medelpunkten för en framstående politisk 
krets. Hon kallar skämtsamt sitt umgänge 
"klubben n:o 29", men v. Hofskn  förklarar 
nied lika mycket allvar, som äkta  gustavi- 
anskt galanteri, "att den är n:o 1". Där är 
dagligen större eller mindre sällskap sam- 
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Lunds F. K. P. R:s 
tio+årsdag. 

Skårinförhiiiidets av  F. J<. I'. R. 2rsiiiiitc 
iigde ruin i Liind deii 9 iiiars. FiirliAllan- 
dena rållarle. a t t  det Iiiiviidsakligen blev 
ett de liipaiicle ärendenas iniite, ett business- 
iiiöte, där  val och nödvändiga besliit, ut- 
gjorde buviidsaken, och föga diskussion fö- 
rekom. 

Skåneförbiiiidets ordfiirande, fru iIniia 
\~'icksell. satte dock med Iilara, sakliga iit- 
liiggiiiiigar a v  varje progr:iiiipiiiikt ( > i i  klok 
pcrsoniigtiets prägel p l  förliaiidliiigariia. I 
sitt hälsningstal betonade hon, a t t  det r a r  
en dubbel födelsedag, som firades deii 9 
niars, Sküncförbundets fem-åriga och Liinds 
F. K. P. R:s tio-åriga tillvaro. I detta liäls- 
uirigstal betonade hon ocksl,  a t t  vi alla, 
varje inedlein :iv ra r je  F. K. I'. I<., geiioiii 

att arbeta fiir den besliitatlc ol>iiiioiisytt- 
ringen till 1914 hade alt iiiitlaiiröjn "dcari 
sista och crida iiiviiiidiiing" mot liviniiaiis 
Imlitiska rösträtt, vari vi kvinnor 1 ~ i 1 t i i 1 ~  

finna ii3got berättigat, sedaii vi insett toin- 
heten ocli intigheten i alla andra argiiiiicwt 
däremot,; deii näiiiligen a t t  ett tillräckligt 
autal kvinnor icke SliiiIlC >-ilja ha politisk 
rösträtt. 

3fed anlediiing av Liinds F. Ii. P. R:s  tio- 
Arsdag fick årsinötets sedvanliga efterinid- 
dagsniöte rned särskilda föredrag ocli dis- 
kiissioner nii r ika,  och det \-ar tanken på 
denna högtidsdag, soni stärkte och ökadc 
känslan av a t t  L. R.  P .  R. nii också i sin 
helhet tillryggalagt ett stort och hctydelsc- 
fullt skede ar sin tillraro. En iiiiderlig till- 
varo, åt vilken ingen önskar Iångt liv och 
ingen heller önskar död, för vilken ingeii 
varslar återuppståndelse. nien om vilken 
alla veta, at t  den ande den ingjutit i niånga 
kvinnors själar, skall komma dessa att i 
sin tur ge nytt liv och ny ande å t  många 
av fosterlandets iiistitiitioiier. 

Den 24 januari 1903 bildades Lunds F. K. 
P. R. p i  initiativ a v  Lunds kvinnliga stii- 
dentiörening, som utfärdade upprop och in- 
bjudan till bildandet därav. Man såg ock- 
så rätt. iiiåiiga ivriga ocli flitiga stiident- 
skor i vita klädningar iiied mila sliäip 
fiingera soin iiiarskalkar i Grand Hotells 
stora sal, diir en liten scen var uppförd. 

Salen, som var  dekorerad ined bliigula 
fanor, och med scenens röda sainnietsför- 
hängen raekert. prydda av sinå gul- ocli 
vita röstriittsflaggor och blågula viinplars 

lat, som nästaii alltid staiiiiar till siilit! 
(särskilt oiiitalas e n  "större soiiper med 
pingstegröt"), mest är det herrar, iitoiii vär- 
dinnan nämnes endast grevinnan Silfver- 
sparre och "gamla frölien Insenstjerna". 
"Många intressante personer vor0 där, 2:iie 
af Constitiitions utskottet, bar. Mannerheini 
och biskop Rosetistein - nlliiiänt taleämiie 
är constitiition. Allmänna ton är för fri- 
lieteii, men nian x-et icke si noga, Iivariiti 
den med säkerhet förbiiiideii, varaktigt kan 
komma a t t  bestå." 

En annan afton "talas åter Constitiition 
lins Silfverstrihles" och Hans J ä r t a  får 
därunder ett betyg som ä r  roande återge 
"Maiinerlieim sade: vi vor0 30 i Coiistitutions 
Utskottet - ledamöternc Toro 15, nien Hans 
Järta som Secreterare utgjorde också 15; 
denne niannen måtte hafva en öfvcrlägsen- 
het i skicklighet, dü Mannerheini kan yttra 
detta, som e j  geriia slösar med beröm." 

Den fångna kiingafamiljen - Gustai 
A4dolf på Gripsholm och drothingeii o r i  
harucn pB Haga - ä r  iiatiirligeii förein51 
för iiiycket intresse och äfveii inyckrt del- 
tagande. Den lille kronprinsens öde s o i ~  
tronföljare eller icke tronföljare debatterar 
flitigt, och han liar sina förespråkare. Er 
medlein av bondeståndet "Svartengren frår 
Vermland hade yrkat  på prinsens arfsrätl 
och a t t  en så r ik t ig  sak borde i stånder 
afgör as," Tala r r n  Iiad c 01 yclc 1 i gti- is "dess. 
iitom varit orolig ocli ohöflig - han frilial. 
lades af  27, meii fälldes af 113, livareftei 
han, ef ter  utvoteringen, a f  1-aktmästarer 
leddes i i i  stindet". 

Bcngt v. Hofstens hustru t,yckes 2 sir 

'estoner, var fylld t.ill sista plats. Ef1.rr 
iågra iniisikiiiiiiiiner koin niiiinestalet, soin 
iölls av fru Anna Wiclisell. En översilit av 
Lunds F. K. I'. R:s historia borde h a  före- 
toinmit, sade talarinnan, och skiille ocksa 
iü gjort det, orii ej  drn soin var bäst ägnad 
ttt göra denna översikt, och soni ocksG 
itagit sig iippdragel., av svir sjiikdoiii bli; 
;it hindrad a t t  göra det. Det ~ t 1 r  doecii- 
.en Hilnia Boreliiis, rilkcn alltsedan 1903 
xrbetet rned i F. K. 1'. R:s styrelse, först 
jorn dess självskrivna ordförande och sedan 
+om styrelsetnedleni. Därför ville talarin- 
ia i i  istället tala i allmänhet om 12iistrCfts- 

x ,  icke om det soi i i  röst- 
t soiii sjiilya ~ i i r e f s c ~ ~  ya- 

;it för de in:uiior, soiii deltagit däri. 
Och Iion gjordc det ined deii II& saninia 

:åiig latenta ocli tändande kraft, soni är 
'iennc egen; med den bindande klarhet och 
ilokhet; med deii blidhet gentemot andra 
ich deii iiittrade st<indaiitiglic?t i rgiia åsik- 
.er, soni lyser frain i \-arje I)IFck och var.ict 
,rtl a v  frii Wicksell, ocli s o m  piir d r t  till 
'II glHdjc at t  s tA  i kdct iiiider vn sklaii 
:.lrcf'. 

E Itc r y ttcrl i ga ro II ügra  varli ra I i i i i  s i Ii - 
iiuiiriner spelades Ciccly Iliiniilton's ocli 
Cliristopher Si. Joliii's rösträttspjäs. Frii 
Frigga Carlberg hade översatt och till e n  
riss grad lokaliserat den och "liiiiitlclscii 
'iar förlagts till Stockholiii en viiidag i 
Eraintiden, då professor Riidoli Kjrl1i.n hli- 
iit  statsminister, ocli då  även Srrriges Iiviii- 
iior tillgripit siiffragcttiiietodeii". 

Det eiia soin det andra iii. i(ak(1 iroligt, 
>ch allrainest otroligt är  det sista. Svcri- 
res niän äro säkert klokare och b$t,tre iin 
Englands, och Sveriges kvinnor Iioiiiiiia diir- 
för icke att beliöva siiffragettcrnas iiieto- 
ler  fö r  a t t  1-äcka ett sovaiide folksaiiivetc. 
I det avseendet kan Cicely Hamilton's röst- 
rättspjäs e j  inriktas på svenska f6rhållan- 
den, nieii annars bjuder den många taeii- 
saniina och Instiga poänger. Själva itlceii 
nied niantieii, soiii iir ('II geiioriisnittsiiiaiilig 
antisiiffragiat, nien liüstigt och liistigt av 
sin egoisiii förvaiidl t,ill siiffragist, ger 
författarinnan ett o kt tillfälle t i l l  ironi. 

Han blir rösträtt,svän, då alla de självför- 
sörjande kvinnorna i hans familj På en 
gång rända sig till honoin som deras na-  
tiirligc försörjare. Och rösträttsv5iiiirr, 
nieiiar fiiri'attariniiaii, skiille alla landets 
män bli, om landets alla själs~försörjaiidc 
kvinnor icke iitaii niedhorgarrätt ville iitiiva 
sin arbetsförinåga eller förviirva sig skatte- 
förmåga. 

E ' l l ~ n  Wrs tc r .  

sida ej  Iicllcr I i a  försiiiiiiiiat föra I)eiiiiaii. 

ocli v. 'Hofsteii tackar  hciiiie för långa brev. 
"tJag fick iii1 posten", heter det en giiig. 

"Gud välsipne dig, som så inycliet koiniiier 
ihåg mig. Hjertinncrligt tackar jag dig 
för alltsammans!'' Och e n  annan gårig: 
"Jag är dig högst förbiindcn, soin gjort dig 
inöda vara så tidigt iippe och skrifwi s i  
niycket." 

Hiistriiii sköter driftigt egrirdoniariia ocli 
alunbriiket, och maken hoppas a t t  hoii 
"skall iitstiidera nägra nyttiga förändrin- 
gar  med underhafvandcna der." Hon hai 
haft a t t  genniiigli en strejk, en "Tnsiirrcc- 
tion", och f å r  beröm av  maken fiir a t t  hor 
biirit sig fijrståridigt åt. "Kiinde n i i i n  liar:, 

dcr  i t  folket, der  de kiiridc l i c  

ko  och kålsäng, finge maii nog hclibllr- 
dem". utbrister lian. 

Barnen talas jänifiirelseris inindre om 
breven, och fadren ordar dli mera om flit.. 
kornas uppfostran än oin gossnrncs. "Dci 
är  en hiskelig iitsikt", iitbrister han, "ati 
en 12  h 14 års flickas <:diikatioii kan kostt  
1,000 riksdaler. Giitl Iütc Hiii isätcr vn gårig 
hctala det ocli j ag  få mina flickor liy-ggc. 
liga och beskedliga!" 

E n  av döttrarna, Charlotte, gifte sig iiit'( 

deii nära graniicn, godsherren på Blniiiberg 
greve Iiariiiltoii, och hlrv sriirinoder t il 
Agncas Gcijer. 

Dvt grdiget iitstyrtla a r h t e t , ,  soiii ha I' v i ,  
fu I Iständigt pcrsunrc~pi ster och prydes a\ 
Bengt v. Hofsteiis och liaiis friis porträtt 
goda rcprodiiktiorier, iir ett intressant Ird 
rår tids si r ika merrioarlitteratiir. 

Elleri Hugen.  

ROHTLIEB 8r COMP. 
innehavare : 

Oversättarinnan EMILIE KULLMAN 
Kontor : 

Hybrogatan 26, Stochhoim. 
Prlma Anthracit i olika krossningar. 

Marje-Briketter till hilligaste priser. 
HushsSIlskol, Ookes, 

Riks Tel. 4062. Allm. Tel. 7839. 
(K. R. 403) 

D:F Eiin Beciimans Hetluftsinstitut, 
BiWnh5gatan 12. Riks 10552. Sthlms-Tel Br 4562. 

Rådfrågningstid: Vardagar halv 3-4. 
Behandling av reumatism, gikt, efterbehandling av 

edskador, neuralgier, frostskador och vissa fall av bör 
ande ålderdomsbrand. OBS ! Kan även anordnas i 
~atientens hem. (A. F. 1421) 

Arade Damer: 
Vem a v  Eder vill ej öka sina iwkomster med  
5 kr .  p r  dag? Detta kan ske genom att till vänner 
ich bekanta sälja det nya skönhetsmedlet r ~ n . f & t O h ,  
som betingar ett minutpris av 2 kr. pr tl. Sändes direkt fran 
[abriken till ett pris av i kr. pr st. om minst i 0  il. rekvire. 
.as, fraktfrit,t mot förskottslikvid. Agenter antagas. Begär 
prospekt. Anatolfabrikem, Riks  110 32. Vikinga. 
oatan il. Stockholm. (A. F. 15991 

Riks Allm. 

(Inneh. A. Lundgren) 
1 4  HollänCiaregatan 14 

verkstilller: 
Transporter iiv Pianiiio:i, Kassaskbp, 

2823 Stockholms Exlress 2823 

Ljiisltrönor etc. 

och iitrilies. 
Flyttningar (friiii v h i n g  till vaning) in. 

Packning av Konstsaker och Antikviteter, 
Budskickningar, Förtullningar, Distributioner 
billigt och under garanti. (A.  F. 1 5 5 i )  

Göteborgs F. K. 
Bernard S 

?. R. spelas 
iaw. 

MBiidagen tioii 17 i i i a r s  anordnade Giit(,- 
horgs F'. I<. P. It. i Iiorriislirrgs f(Ls1vRiiiiig 
c'n sonr6, vilken inGstc Iic(ruli1as sotji syii- 
iicrligeii lyckad. Aft,oiiciis cloii var ctt :IV 

Prigga Carlberp översatt sl<i"iiespel a v  Rvr- 
nard Shaw, "Tidiiiiigsurkli~~p", vars IIBI)- 

förandarätt skänkts till Giiteborgs F. K 
P. R. , soni g2vü av  iiirfattarcri. Slyc.l;c:t 
soiii satirisvrar viipclslia rrgcriiigvii, iiiili- 
tarisnieii och aiiiisiiffrar=(.itc,riia, !)iltiar et1 
helt fyrverkeri av den liii~i<lti Shüws l i a  
krickheten och I i a r a d o s e r n a ,  soin Iiär spi'a- 
lin mera bliiiitlaiide iin n5goiisiii. Urider 
snart sagt rar jo  replik diilier sig eii iiii. 

dernicniii.q ellcr anspelning ])A dagshiiiidel- 
ser oc,h fiirfaltaroii nrliar sir= iiitc iii5.ic.t at,l 
krydda iiiirii t t,ii i n : ~ c i i  i i i o t l  s i i iü  (,In lin ncl, 
nog så yäll>erlitt igudc utfall iiioi c i i  

statsinaliteii. 
Autlitoiict sytitt?'; iiictl dc1 st i i rs la intrcss< 

taga del i general Mitcliriirrs iiiissiiclcii ocl' 
dcn arnic statsiiiinisteixs friilitaii i i i i .  (1s. 
plodcrandc 11oniI)er. Til I styckvis fraiii 
girig bidrog ocksf att, det  fick (111 sK gott iit 
fiirancic. Geiicral Mitrli(*iiers långa ocsl 
iiiaIitp$liggniidc ro1 I s p c l a ( l t ~  iiirrl stoi 
aploinb ocli säkcrhrt  a\- :iostrsl)cdiiör S e  
lander, och i städerskans slicpiiad igriiliiiri. 

K. I'. R : s  selirctc~rarc. friilie; 
cr, snin iiitr l i k t  bidrog ii1 

iniiii te rh ctcn . 
Pjäscii gick incd tioi i  raskhet o(+li fart .  soii 

iir nödvändig fiir a l t  dcn  srialiha rri)lik 
viisliiipeii ocah tl:,ii Ii\-ick;t t1i:ilorc'ii skal 
koiiiiiia till sin i . i i t t .  o c ~ l i  
brast, en s l o r i i i  av bifall 1 

Röstratt! för Kviririws 
sjunde numnier 1913 innehåller id. a.: 

Ett val. 
Lika lön för lika arbete. A v  tlr I I I V Z U  Simd .. qtlist. 
Osterrike-Ungern i kvinnoröstrlttens tecken 
Kvinnorna8 representation i strdsfiillmäktige 
Hiir inarken brytes. A v  Arana Hultqaist. 
England. 
»iiieeii a t  t a  kaninen 01) nii1t.i Drev fra Nora, 

a; Fr. Mörck. 
- 

Ur den iitliindska bokniarkiiodeii. Av N K 
Folkpenslonoringsförslaget. 
Arbetet iite i landet. 
Et t  nyt t  memowrverk. Av Elle+& Hagen. 
Ge dem bara mera ljm. Av Maria Iidegren 
Meddelanden i'rån V. U. 
Lunds F.K.P.R:s 10-hrsdag. A v  Ellen Wester 

RA. Collijns 
~ 

Extra Prima 
Prima 

3omuilslärft. 
Harknadens 
kista 
aqalit6er. 

---- 
,fo, I... AFFARSREGISTER y 
I... .... ....................................................... 
Behöver saorna lagas? 
å viind Eder till Svenska Skosulningstabriken, 
Vorrlandsgatan 21. Skorna hämtas och hemsändes 
hfter tillsägelse pL allm. 248 40 eller riks 62 77. 
Ibs.! Billiga priser och prima materialier. (A F. 776). 

: RU ED IT HJÖiM S S O1 S Damskrädderi 
ekommenderar sig härmed i ärade kunders benägna hag- 

komst. (Obs. priserna de vanliga). 
Tel. Riks 6099. Allm. 6020. Remärk nya adressen 
3IRGER JARLSGATAN 18, uppg. D, i tr. (A. F. 1371) 

HAR W KYLDA HZNDER 
v o v  r y n k i  eller röd hud, anvi ind  dA endast, den 
; e r ö h d a  o& m e s t  vä lgörande  HudcrSmen Skln 
rooaf, Pris i:'& och 2 Iir. pi' burk. Skrides mot 
mstiijrskott (porto 40 öre)  e n d e s t  frXn 

Holländaregatan 8 8. Slockholm C. 
GUSTAF E. LINDSTR~M 

Agnes Hal lbergs  ModeafEir 
(A. F. ISSi!. 

Upplandsgatan SR 
,ekommendem. Smakfulla hattar, moderata priser. 

Sorghattar på lager. 
kllm. Tel. 11602. (A, F. i97.) 

Stockholms Ritkontor 
,ekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och vackra 
iandarheten. Ritningar till .broderier för klädningar 

utföras i extra vackra mönster. 
Huvudaffir: Drottninggatan 30. 

iiiialer: Humlegirdsjataa 11, St Paulsgatan 1, Upplandsgatan (A. F. 1401) 31. 

Atelje Central. 
3m Ni vill ha väl utförda portratt och billiga pri- 
;er, gi till Mästersamuelsgatan 71, andra huset 
Iån Vasagat+ Hiss. Visit 3 kr., kah. 5 kr. prduss. 

Atelje Central. 

Välj ett vackert arbete hos 
ESTHER PILYBORG 

'rapisseriaff+lr 

Vesterlinggatan 52, Allm. Tel. 21847 

Sötgatan 15, 1 tr. Malmskillnadsgatan 48 A 
Alini. Tel. 4&% Allin. Tel. XEG 

Alma Lundborg 
I:a klass Damfrisering - 25 Birger Jarlsgatan - ii. T. 247 25 
Eleganta kamningar, champonering, alla slags liår- 
wbeten m. in. Pordier det beprövade hårmedlet 

',REKORD9', 
;om på kort tid återger grått bår sin ursprung- 

Absolut oskadligt, ingen färg! 
(A F. 1491) 

liga Farg. 
Inga grsa hsr meri 

O B S !  
h k a r  ni stilfulla och välgjorda möbler? Gör d å  ett bes0k 
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MÖBELAFFÄREN 
Gamla iiungsholmshrogatan 26, MalmskillnadsrJatan 19 

A. P. Anderson. ........................................................ .... 
:::: .................................................... 

MÜLLERS CAPE 

.... .... .... 
52:: Hotell, Matsalar o. d. :::i .... 
16 Torrlandsgatan rekommenderas. Siirnkilda matsalar 
för damer. Stora hygieniska Matsalar i tr., känt  för  s i n  
Koda, vällagnde mnt. A nedre botten sorveringofGer tyskt 
och avenakt mönster. 0hs.l Rtor rabait vid köp av kn- 
panger. 0bs.l E t t  omtyckt kaffe serveras hela dagen. 

bypet t i i i  kl. en kvart före 12. 

Hotel l  Hägglund 
Innehavare : H. Brolin 

Nära Cmiralstatian 36 Vasagatan, Stockholm Vid Central-Porthuret 
P.,ekornrnenderar sina heinfrefiiga och r p t a  ruin t i l l  

Rikstel. 37 02. Alirn. tel. 116 73 .  nioderatn priser. 

Emma Grönbergs Pensionat 
15 A Norrlandsgatan 15 A 

(2 min. vag. tran Norrmalmstorg och Kungaträdoården) 
Tysta, k<irnfortnhelt ni0blerade riini från 2 kr. Hks. clel;tr. biis 

Xnnlish Ponken. Deutsch snraciian. AT. 114 4i .  R.T. Norr 505.  
FamielQdning. IV. ü. Rinrledning i alla ruiii. 

Stockholm, Ivar Haeggstronis Hoktiyckeii A. El, 1Yi3. 
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