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Ställningen. 
Det är nu sex år sedan riksdagen i 

l h n c i p  godkände kravet på politisk 
rösträtt för kvinnor, d å  båda kamrarna 
efter konstitutionsutskottets tillstyrkan 
lieslöto en skrivelse till regeringen med 
begäran om utredning och av densani- 
iiia föranlett förslag angående rösträtt 
för kvinnor. Första kanimareii biträd- 
de beslutet ined 9 rösters majoritet, 
Andra kammaren nied 27. Sedan dess 
bar Andra kammaren två gånger anta- 
git  förslag om rösträtt för kvinnor 
1909 utan votering och 1911 iiied 120 
röster mot 92, medan Första kaninia- 
ren ined förebärande av huvudsakligen 
fyra  skäl ställt sig avvisande mot de 
framlagda förslagen - kiinsloskäleri, 
soiii naturligt är, häri  icke inberäknade. 

E n  granskning av  de fyra huvudskä- 
len för rent avslag eller ett  uppskjutan- 
de på obestärnd tid av frågans lösning, 
visar att dessa nu äro brakta u r  värl- 
den. 

Den första av irivändniiigariia hette: 
wäiinens rösträttsfråga måste lösas 
först. Detta skedde år 1907. 

Deii andra invändningen "vi niåste 
först avvakta resultatet av den igång- 
satta utredniiigen" kan icke heller 
längre åberopas, då den till professor 
Jteuterskiöld anförtrodda delen av iit- 
redningen förelåg färdig redan i inars 
förlidet år, och den andra, den sista de- 
len överlämnades till riksdagen i niars 
iletta år. Båda dessa utredningar ha- 
de igångsatts av den Lindnianska rege- 
ringen, vars chef öppet förklarat, att 
några vidare utredningar fråii dess 
sida icke skulle ifrågasättas. 

Det tredje skälet för  avslag att "en 
s i  viktig reform måste föreslås geiiorii 
regeringspropositioii" röjdes ur vägen 
den 2 april 1912. 

Ateistår det fjärde, det sista skiilet, 
att "inan först borde få erfarenhet av 
verkningarna av den utvitlgacle röst- 
rätten för  inän". Resultatet fraingick 

~~~~ 

Jöaköpings-Magasinet 
Etabl. 1873. Regeringsgatan 45. A. T. 5541. 

Parfym- ouh Ramaffär, 

ag måste erkänna, att då jag ser denna överlägsna @! int ellektuella och andliga kraft, så väl organiserad 
och s6 frikostigt använd ad kdinnorna i deras kamp 
för rösträtten, beklagar jag att så mycken kraft skall 
berövas andra stora sociala reformer - nykterhet, 
fred, arbetarelagstiftning och mycket annat, - vilka 
lika mycket beröra kvinnorna som männen. Det 
sociala reformarbetet är f. n. berövat mycken ädel 
hänförelse och många visa råd, under det att våra 
kvinnor fortfarande tvingas att uppehålla striden 
och kämpa för sina egna elementära rättigheter, 

BISKOPEN ATT LINCOLN. 

av  valeii till Andra kaniiiiaren liösteii 
1911 och visar en överväldigande iriajo- 
ritet av  de partier, vilka satt politisk 
rösträtt och valbarhet för kvinnor på 
sitt program. 

Visserligen finnas även rent priiici- 
piella motståndare till frågan orii röst- 
rätt för kvinnor, men dessa, soin voro 
i minoritet redan 1906, torde, med den 
sanimansättning Första kanimaren ef- 
ter upplösningen erhållit, knappast 
kunna diktera kaniniareris beslut. 

De skiil, vilka i realiteten torde 1- 10111- 

nia att bli avgörande vid frågans be- 
handling i riksdagen, iiro nog de rent 
partipolitiska. Anhängare och inot- 
ståndare skiljas numera iiiistan uteslu- 
tande genom partigränserna, och hö- 
gern såsoni parti gör numera lika liten 
hemlighet av sitt riiotstånd mot kviiino- 
iösträtten som vänstern av sitt stöcl- 
jande av deiisaiiirna, on1 ock högern så- 

som förmildrande omständighet ofta 
visar på det faktum, a t t  det finns 
inånga enskilda högermän, som iiro aii- 
liiiiigare av saken. 

Xedaii vid röstrattsdebatten i Första 
kaniinaren 1908 yttrade dåvarande ord- 
föranden i koiistitutionsutsliottet pro- 
fessor Blomberg: "Jag inser iiven fu l l  
väl, att våra rösträttsivrandc kvinnor, 
som under senare år så liraftigt samlat 
sig för a t t  arbeta för utvecklingen av 
dessa strävanden och vilkas leder dlir- 
under så starkt tillväxt, - - dessa 
kvinnor, soni nu kiinna sig vii1 rustade 
och ägnade att ta del i det politiska ar- 
betet, räkna som förlorat varje år, som 
går, innan de få till fosterlandets gagn 
utnyttja sin intelligens, sina insikter 
och sina samlade erfarenheter, och de 
vilja därför så fort som möjligt 8öi.a 
sina varina religiösa, hiinianitära ocli 
iiationella intressen gällande." 

C O N STAN CE M A  L M S T R b M  

R A I -  It B O i i ~ i F F A i i  rami rikhaltigt lager af Toilettartiklar 
f. d. A. E. Schuidheis - Firman grundad 1794 
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Kviiinoröstriittens kände anhängare 
justitierådet Trygger yttrade vid sam- 
nia tillfälle: 

"Enligt niin iiiening böra vi redan 
1111 giva ett  otvetydigt bevis på, att vi 
värdera kvinnans insats i samhällsli- 
vet, även det politiska. Vi böra i gär-  
ning erkänna, att inåiiga viktiga socia- 
la och ekoiioniiska spöisniål - av  vil- 
l a  en del rent av uteslutande beröra 
kvinnan - erhålla en bättre utredning 
och en lyckligare lösning, oni kvinnor- 
na så att säga officiellt inbjudas att 
dgri uttala sin mening." 

För  det faktum att kviiiiioröstriitten 
r:.k ci nar  enskilda anhängare iiioiii hö- 
gern är  icke heller liögerpressen blind. 
Sålunda säges i en ledande artikel i 
det inoderatkonservativa Lunds Dag- 
Glad: 

"Det ä r  sålunda orätt, då det fråii 
viiiisterhåll förklaras, att det moderata. 
partiet iir motståndare till kvinnans 
röstriitt, a t t  partiet vill hålla kvinnor- 
na tillbaka, beröva dem deras oföryt- 
terliga rättigheter o. ö. 17. Detta kan 
iiog siigas oni en del moderata inän 
- _ _  " och vidare siiger sariiiiia tid- 
iiing: "Kvinnorösträttsfrågan lär nog 
icke kiinna nier ä n  på sin höjd upp- 
skjntas en relativt kort tid, och det 
moderata partiets flertal torde icke va- 
ra siniiadt att göra motstårid endast 
för dettas egen skull," 

Till och nied i en ledande cirkulär- 
artikel, son1 införts i ett stort antal 
l-tögertidningar i lantfsorteii och soin 
ualurligtvis i övrigt ställer 5ig avvi- 
saiide till regeringsförslaget, finner 
nian efter ett erkaniiande av 'att "At- 
-killiga frainstående hiigeriniin i rilrs- 
lagen - -- - gjort  sig till danicrnas 
riddare", ett yttrande sådant som detta: 
"justitieministern i den Lindmanska 

4STRID AHLSTRdM & C:o 
MODEAFFÄR 

18 Norrmalrnstorg 18 (åt Smålandsgatan) 
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Meddelaktighet och medaasvarighet, 
Eckle'ciastiliiniiiistern bemöter lir Lindman. 

Söndagen den 21 april talade ecklesia- 
stikministern d : r  Fridtjuv Berg på ett 
av omkring 500 personer besökt möte i 
Kalmar på 5a1nma ställe dä r  omkring 
en månad tidigare f. d. statsministern 
Lindman drog i härnad mot den kvinn- 
liga rösträtten. Ecklesiastikministerns 
anförande blev ett uttömmande bemö- 
tande av  hi- Lindmans tal och en drli- 
pande kritik av  den hållningslöshet, 
sorn högern såsom parti intagit till det 
kvinnliga rösträttskravet. Utrymmet 
tillåter oss tyvärr icke att ha r  anföra 
iilera än  en bråkdel av det till kvinno- 
rösträttens förmån så tungt vägande 
ocli logiskt bindande föredraget, vars 
huvudinnehåll Ban sammanfattas i or- 
den: ingen niakt utan ansvar. 

För min personliga del, yttrar dr. Berg, 
har jag varit klar med frågan rör mer än 
?n mansålder sedan, och lika litet som jag 
har något nöje av att debattera frågan 
tiiiruvida 2x2 är 4 eller 3, lika litet till- 
talar det mig att rent principiellt be- 
handla frågan huruvida kvinnorna böra 
eihålla fulla medborgerliga rättigheter eller 
fortfarande vara utestängda från ansvarigt 
3eltagande i det politiska livet. Jag säger 
med flit: ansvarigt deltagande. Det är 
niiniligen en sak som högerns män vid tal 
om denna sak ständigt glömma, nämligen 
stt kvinnorna icke kunna utestängas från 
jeltagande i de politiska striderna och där- 
för ej heller äro utestängda därifrån. När 
h r  Lindman stod här i Kalmar och "inför 
landstingsmannavalen" talade mot den 
kvinnliga rösträtten, så manade han i själ- 
ra verket sina kvinnliga åhörare att an- 
vända den faktiska politiska rösträtt soin 
le  för närvarande äga till Första kamma- 
ren på så sätt att de icke måtte kunna 
I% rösträtt även till Andra kammaren. Som 
var och en vet, förhåller det sig j u  ock& 
3 %  att kvinnor, icke minst högerkvinnor 
Ich kanske framför alit just sådana kvin- 

regeringen har  onekligen genom sina 
attalanden i 1907 Ars rösträttsproposi- 
tion ställt sig så välvilligt till de nya 
kraven, a t t  han torde få litet svårt  att 
tipptriida såsom en  principiell motståii- 
i a re  till dem." 

Vad slutligen beträffar den från hö- 
:.erhåll framhävda farhågan av en 
rubbning i partiernas jämviktsläge 
jåsoni en följd av kvinnorösträtten, så. 
mrde ju de slutsatser, som högerrege- 
ringens rösträttsutredning i detta av- 
seende kommit till, verka lugnande. 
Förslaget om röstning genom fulI- 
iiiakt för akta makar bör dessutom, så- 
som vi redan förut framhållit, bryta 
Iddeii av  detta argument. 

För  var  och en som ser någorlunda 
d a r t  i frågan, torde ohållbarheten av 
iiotståndarrias positioner framstå nied 
i11 önskvärd tydlighet. Det fordras i 
ijiilva verket endast stödet av  12 ti 14 
iögerrnän i Första kammaren, för att 
Frågan skall gå igenom redan i år. 
skall icke Första kainmarhögern kuii- 
?a framvisa så många rättfärdiga? 
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nor, som bekämpa det liberala förslaget on 
kvinnlig röstriitt, själva med liv och liis 
kasta sig i n  i de politiska stridigheterna 

hielm, tidningsartiklar, bland annat  mo 
kvinnornas inkastande i partipolitiken 
andra äro vid valtillfällena synnerligen ni 
tiska nied a t t  värva röster och fullrnakte~ 
samt a t t  iitfärda upprop till sit.t partis för 
mån o. s. v. J a ,  rä t t  ofta händer det til 
och med a t t  kvinnor inom själva riksdager 
bereda sig tillfälle att offentligen gripa ii 
i förhandlingarna, framför allt i sådan: 
frågor där  kampens vågor gå särskilt höga 
Under de 2% år j ag  varit ledamot av Andr: 
kammaren har  det sällan hänt  a t t  talman 
iien måst bruka klubban, men då det h ä n  
h a r  det så gott som alltid varit mot applå 
derande damer på läktaren. Rätta förhål 
landet torde i själva verket vara  a t t  kvin 
norna redan nu t a  en ganska livlig del 
de politiska striderna, detta icke blott pi 
vänstersidan, utan lika mycket, on1 e j  änni 
mera, på hiigersidan. 

Nu torde möjligen någon vilja invända' 
J a ,  men om så är, vartill behöves då val. 
rätten även till Andra kammaren saiiit val. 
barheten till båda kamrarna? Vartill skolc 
de t jäna ,när  kvinnorna i alla fall redan ha 
rä t t  att utöva politiskt inflytande och i 
vidsträckt omfattning även utöva den4 
Svaret är för oss liberala mycket enkelt 
Enligt vår åsikt är det icke rä t t  och siini 
a t t  kvinnorna uppfatta det politiska livel 
såsom et t  pikant skådespel eller ett spän- 
nande intrigstycke, i vilket de visserligen 
kunna ingripa, men för vilket de detta oak- 
t a t  aldrig ha  något ansvar. Vår grundsats 
iir a t t  ingen medborgare eller niedborgar- 
irina skall ha makt som icke tillika liar an- 
svar. Meddelaktighet och niedaiisrarighet 
skola här  som eljest följas åt. 

! 
1 Somliga skriva. såsom friherrinnan Åker 

Kvinnorösträtten och n ~ j k t e ~ h e t s s a -  
lien. Vid ett stort politiskt niöte i Hjo: 
iitlyst a\- Frisinnade landsföreningens 
lokalavdelning diirstädes, yttrade re- 
daktör A41kiiian från Göteborg i en 
längre vidräkning nied högern för dess 
taktiksvängningar a t t  

"en frontförändring försiggått inom hö- 
gern från förliden sommars kampanj; då 
framhölls att religionen och näringarna 
vor0 i fara, men i stället för frågorna om 
Ciid och Mammon hade högern nu vänt sin 
uppmärksamhet till den kriniiliga rösträtten 
och försvaret. Den kvinnliga rösträtten 
hade även högern pS sin tid e j  visat sig 
avog emot, nien ett omslag hade skett efter 
resultatet om förbudsoinröstningen 1910 bli- 
vit känt. Omfattningen a v  det kvinnliga 
deltagandet i denna hade gjort a t t  högern 
ansett sig böra taga front mot kvinnans po- 
litiska rösträtt. - - - - - - - - - - 

En bok om en personlighet, 
Lily Brauns Memoiren einer Sozialistin. 

Av Elisabeth Iireij.  

II. 

V i  leva genom människorna, lå t  oss leva 
för människorna, sådan var  den maxim, 
soni Alix r o n  Glyzcinski tog i arv a r  sin 
nian och som hon heredde s ig  a t t  efterleva. 
Kort efter mannens död reste hon som de- 
legerad till en stor livinnokongress i Lon- 
don och mottog dar  s tarka livsavgörande 
intryck. Två saker stå i förgrunden från 
denna resa: samrnaiikomsterna i Fabian So- 
ciety, där  Bernhard Shaw förkunnade kät- 
terier om socialismen och ett besök i Lon- 
dons slums. S h a n s  högförrädiska förknn- 
nelse, a t t  det är de revolterande borgar- 
na, som föra socialismen franiåt, a t t  ar- 
betarklassens befrielse icke är ett verk a v  
arbetarklassen själv, ligger och gror i hen- 
ne och skjuter upp långt senare i hennes 
liv, då hon s tår  inför viktiga beslut. Hon 
återvänder till Berlin styrkt i sin föresats 
att gå in som medlem i det socialdemokra- 
tiska partiet. Hon känner sig kallad a t t  
uträtta stora t ing med detta partis hjälp 
och hennes fantasi, som alltid är på språng, 
kastar sig över de socialistiska framtidsut- 

I Feiijzcpslatset. 
Mötet  -i Stockholm. 

Icke ens kvinnornas argaste fiende 
kunna göra gällande at t  de i sin kam] 
haft den hjälp och det stöd, soni till 
äventyrs kunna ligga i de flygande i'a 
norna och de klingande spelen. I röst 
rättsarmen iir till och rned generalei 
soldat och arbetar som sådan - de 
veta bäst vi stockholmskor soin i nat 
tens sena timmar på väg från arbetl 
eller nöjen passerat upplysta "röst 
rättsfönster", soin likt ensainrna och se 
na stjärnor varsla om den koniniandi 
dagen. Våra hjärtan ha rörts och vå 
tacksamhet givits inför sådana sen 
brinnande arbetslaiiipor. Hittills ha di 
fått ersätta en inera festlig eklärering 

Vid kongressen var det ju  litet an  
norlunda - nien vi veta ju  själva at 
det endast var återskenet f rån alla rå 
ra  många arbetstimniars lampor son 
åstadkommit det vackra resultatet. 

Emellertid ha vi nuniera Btiiiinstonc 
en dag att peka på då vår rösträttssa! 
varit omgiven av härlighet och fest 
Det var i Stockholni söndagen den l a  
april. Slockholmsförenirigen höll of 
fentligt opinionsmöte i Fenixpalatse 
för att stödja propositionen och för at 
antaga den resolutioii soni ä r  känd lan 
det över. 

Sällan har väl en förväntansfull ock 
glad publik fått samlas i en vackrart 
niöteslokal. Solljuset silade som gulc 
geiioin det färgade glastaket högt övei 
\ åra  huvuden, ströiiiniade ned iivei 
läktarnas ljusa trävirke och fann blom 
nior och griiiit a t t  gnistra och leka niec 
runt pelarnas ointag och franinie vic 
talarstolen - från läktarna Iiiingdc 
flaggorna raka och tunga i hlåtl ocl 
guld, och uppe på estraden strålade der 
uppgående solen på alliansens Faner -- 
sannerligen, värdinnoriia kunde var2 
nöjda - de hade anordnat en vacker 
yttre ram kring det ståtligaste mött 
len svenska rörelsen hittills haft at1 
II registrera. 
Med statsministern i spetsen hade 

iäniligen flertalet inedleininar av lan- 
lets regering infunnit sig, och bland 
len fulltaliga publiken i den stora sa- 
en syntes ett mycket stort antal riks- 
lagsniii n. 

Talen ha redan blivit återgivna i hela 
len svenska pressen. Anna Lindhagen 
jppnade mötet och gav ordet åt Anna 

3einrich Brandt tillsammans skola nämnas 
,om rörelsens ledare. D:r Heinrich Brandt 
ir en av redaktörcriia för Vorwiirts och 
iigirare av en socialistisk tidskrift "Die 
ieiie Gesellschaft". Alix von Glyzcinsky blir 
lans malia, sedan han för hennes skull skilt 
ig  f rån sin fru, och ser med förvåning, a t t  
leras aldenskap franikallar skandal inom 
iartiet, det hade hon icke trott de frigjorda 
ocialdemokraterna om. Överhuvud taget 
ir det e t t  utmärkande drag hos denna unga 
isomvända entusiast, att hon överskattar 
nänniskorna. Allt det småsinne, det kotte- 
iräsen och den avundsjuka, som möter 
ienne hos partikamraterna, kan iclie nedslå. 
iennes mod. Hon förlorar visserligen sina 
llusioner, då det gäller dc socialdemokra- 
iska kämparnas personer, men iden s tår  in  

det sista liha hög och oförstörbar över 
triden. 
Vad "Memoiren einer Sozialistin" ger oss 

il1 livs av tysli inre politik under de två. 
enaste årtiondena, ni& hkr alldeles lämnas 
ir räkningen, kejsarens tal, klasslagarna 
iiför riksdagen och ralkampens hetta be- 
andlas har  pS många sidor och äger nog 
i t t  intresse liksom de raskt gjorda små- 
kisserna a v  Bebel och Liebknecht, av U'an- 
a Orbin, den socialdemokratiska ledarin- 
an och de mindre stjärnorna, som omge 
ennc. Men Alix Brandts personlighet fyl- 

J r  boken och skjuter allt annat  åt sidan. 
Man ser henne soni talarinnan, vilken med 
i n  känslostkmning behärskar folkförsam- 

Mot och för. 
E t t  ncötc i Uppsala .  

Det ä r  en känd sak, a t t  när  en frågi 
eller en rörelse, om vilken meningarna äri 
delade, börjar nalkas sin lösning, då  slute 
sig oppositionen sainnian Pör a t t  lägga s: 
iiiitnga stenar som inöjligt. på. den sistr 
vägsträclian. 

En sådan sten på vägen mot mAlet: röst 
rätt för Sveriges kvinnor, skulle det möti 
vara, till vilket ett antal damer av fram 
skjuten sainhällsställriing i Lppsala inbju 
dit dem, som e j  ansågo, a t t  de skäl, son 
frainförts för den livinnliga rösträtten, VO 

ro tillräckligt uttöinmandr. 
Mötct, som var  till trängsel besökt a v  så 

väl anhängare som motståndare till kvin 
naris politiska rösträtt, hade e j  mindre är 
5 inledarinnor. vilka var  och en f rån  sir 
~ l i ip i ink t  gav et t  nekande svar på  de båd: 
frågorna: "Behöva kvinnorna den politi 
ska rösträtten?" och "Behöver samhälle 
kvinnans politiska rösträtt?" 

Huvudtalare var  f ru  Anna Söderblom 
vilken såg saken uteslutande från den lyck 
liga makans och moderns synpunkt, frår 
k ras  synpunlit, "som stodo djupast inne 
livet". Rösträttskviriiiornas framtidsper 
siiektiv var  enligt hennes påstående "et 
idealsamhälle, där  välmående herrar  oct 
larner gingo oniliring rned var  sitt barn ock 
var sin röstsedel i handen". 

Den andra talarinnan, fröken Eneroth 
iippräknade alla de gamla välkända höger. 
,kälen mot kvinnans rösträtt och slutadc 
,iied att frainh8lla, a t t  kvinnan ju  redar 
iade et,t oriiråde, där hon kunde verlia ock 

Whitlock, soin talade om K. P. R. soni 
:tt led i all inodern och demokratisk 
lolitik. F ru  Montelius rekapituleradc 
l*örelsens utveckling och historia, f r u  
4gda Ostlund förde nied talang de so- 
:ialdernokratiska kvinnornas talaii, ocli 
l:r Gulli Petrini, soin alltid höjer an- 
lakten vart hon kommer, gjorde så 
iven här. Och regering och folk applå- 
lerade under och efter talen, och röst- 
*ättskvinnornas hjärtan fröjdades och 
loppades, och till och nied för de mest 
Iessiiriistiska riiå det ha legat nära till 
iaiids a t t  tänka tio år tillbaka i tiden 
- då en liten hop kvinnor, endast 
igande en fast förtröstan, sammanslöto 
i g  på en blygsani lokal icke Iångt från 
7enixpalatset för att söka verka för 
nedborgarrätt för Sveriges kvinnor! 

Gwen. 

ingar. Där lever och blomstrar en sida a v  
iennes väsen, hon öser ut av sitt medlidan- 
le med massorna, a v  sin frihetskärlek, sitt 
lat till förtryck, hon spelar på sina åhö- 
ares sinnen som på et t  mäktigt instru- 
uent. E n  helt annan själ visar hon i sitt 
örhållande till sin gosse. Inför honom är 
,on den mottagande och den girande i den- 
ia lyckliga växelverkan, som endast en 
ann mor lyckas bringa till stånd med sitt 
arn. Kamrat  i leken och förtroendena, be- 
kyddarinna i stunder, d å  barnets svaghet 
ehöver det kraftiga moderliga stödet. Av 
oktor Brandt per boken en sympatisk bild, 
n nian som blir starkare i motgången, seg, 
ull av kraft till kamp och full a v  vekhet 
nför den älskade. Deras äktenskap hotas 
v ekonomiska bekymmer och av de inre  
riser, som intet innerligt mänskligt för- 
ållande kan undgå. I ett anfall av miss- 
iod och överretning utbrister Alix' make 
i11 henne: "Blitenskapet är dock en gräs- 
g inrättning!" Och hon svarar: "Hur 
lark måste icke kärleken vara  för att hålla 
t med d e t . .  ." 
Efter all den kamp inom och utom par .  
et, som denna kvinnliga riddare av soci- 
ldeinokratien haf t  att utstå, kommer hon 
11 en inre klarhet över sin ställning gent 
mot de fördömande partikamraterna och 
ent emot socialdemokratiens ide. 
- Jag grämer mig icke längre över de- 

as  dom, säger hon. Som de kvinnliga kam- 
aterna ständigt förargade sig över mitt 

gagna, nämligen det kommunala. Det ar 
för övrigt märkvärdigt att iakttaga huru 
skarpt man på detta hå11 skiljer mellan 
kommunalpolitik och statspolitik, glömman- 
de a t t  kommunen är en stat i smått och att 
i våra  dagar politiken mer ä n  någonsin 
spelar i n  i de kommunala valen och det 
Lommunals livet. 

E n  tredje talarinna, f ru  Ribbing, sökte 
nied hjälp a v  lagparagrafer bevisa, a t t  
kvinnornas intressen vor0 på ett fullt till- 
fredsställande sätt tillgodosedda genom vår  
nuvarande äktenskapslagstiftning och a t t  
det vore e t t  fel hos kvinnorna själva, att 
de e j  begagnade s ig  av de möjligheter, soin 
här  stodo dem till buds, t. ex. äktenskaps- 
förord och boskillnad. 

Sedan ytterligare ett par talariiinor fram- 
hållit, a t t  hemmets genomsnittskvinna e j  
hade tid a t t  deltaga i politiken, som borde 
hållas f järran från hemmets lugna rär ld ,  
och att kvinnorna mycket väl kunna på- 
verka den allmänna opinionen utan att del- 
taga i det politiska livet, begärdes ordet a v  
d:r Lydia Wahlström. I et t  storstilat, ofta 
av starka bifallsyttringar avbriitet anfö- 
rande bemötte hon de föregående talariii- 
nornas synpunkter och påvisade varför 
kvinnorna behövde rösträtt och varför sam- 
hället behövde kvinnornas rösträtt. 

Kvinnorna behövde rösträtt både för a t t  
kunna tillvarataga sina egna intressen och 
för att slippa de reformer, som männen 
välvilligt ville påtvinga dem. 

Staten behövde kvinnornas rösträtt, därför 
a t t  den på så många 1iå11 ingripit just  på 
hemmens rättsområde. 

Frågan on1 kvinnans politiska riisträtt 
vore e j  längre en princip- utan en tids- 
früga. 

Därefter framhöll f ru  Louise Woods- 
Beckman, a t t  det ingalunda behövde råda 
någoii konflikt niellan hemlivet och ett ak- 
tivt deltagande i samhällslivet, att det vikti- 
gaste a v  allt vore a t t  lära  barnen att bli godn 
medborgare och att man i fråga om hem- 
och samhällsliv mycket väl kunde "det ena 
göra och det andra icke låta". Sedan et t  
pa r  korta repliker växlats mellan et t  par  
av inledarinnorna och d:r Wahlström, för- 
klarade ordföranden mötet avslutat. 

Intrycket a v  detta möte mot kvinnans po- 
iitiska rösträtt blev, att de starkare skälen 
3ch de större synpunkterna framfördes a v  
snliängarna av den kvinnliga rösträtten 
x h  a t t  det sålunda långt ifrån a t t  skada, 
tvärtom torde komma a t t  verka för en kraf- 
&are anslutning till den kvinnliga röst- 
.ättsrörelsen. Exaline Boheman. 

yttre, så måste de manliga ta anstöt a v  
nitt väsen. Det låter mycket högmodigt 
,ch är dock vitt skilt f rån  allt högmod. Vad 
iag blivit har  j a g  andra att tacka för, icke 
)lott mina förfäder utan även de många 
usenden, som gjorde deras tryggade till- 
Taro, deras andliga utveckling möjlig ge- 
iom si t t  slavande arbetsliv. 

Alla överlöparna från en annan klass för- 
iäva sig över hur  mycket de uppgivit, d å  
le slöto sig till socialdemokraterna. Det iir 
'alskt, säger Alix Brandt. - Jag vet nu, 
'ortfar hon, a t t  vår t  offer icke alls var  nå- 
:ot offer, utan i stället självhävdelse, ett 
ktgivande på den inre rösten. Med iden 
im självuppoffring h a  vi vilselett oss själ- 
'a, men med de andra idberna vilseleda vi 
nassorna: med jämlikheten i betydelsen av 
ika värde och lika utvecklingsmöjlighet, 
ned broderligheten i betydelsen a v  ömsesi- 
lig förståelse. 
I stället måste man respektera de gränser 

iaturen själv uppställer och arbeta med ut- 
ecklingen, som alltid går f rån  det enkla 
il1 det sammansatta. 
Det blir icke mycket kvar a v  socialdemo- 

raten Alix Brandt, sedan hon nått detta 
tvecklingsresultat. Men det är någonting 
lon kämpat sig f ram till efter många lidan- 
en, och med sin vanliga oförskräckta ärlig- 
e t  slungar hon u t  det i världen. Sen m å  

-e andra slita henne i stycken. 
siktcr som hon skådar framför sig i det 
förlorade landets morgondager. Hon och 

- ÖMSESIDLGT - 
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Opinionsmöten över hela, lamdet, 
Kvinnornas dag liar över hela landet 

iirats på ett synnerligen anslående och 
1 ärdigt sätt. Talare ha varit iiiånga av 
\ åra inest kända rösträttstalare och för 
frågaii intresserade inän, och resolutio- 
iien har  överallt antagits enhälligt. Till- 
slutningen till mötena har m r i t  storar- 
tad - lågt beräknat, torde antalet del- 
tagare tills dato ha uppgått till 16,000. 
Från  många håll klagas över a t t  e j  till- 
räckligt stor lokal funnits för att kun- 
iia ryinina alla som ville vara ined. Li- 
kaså hindrades många, särskilt p& lan- 
det med dess långa avstånd, av den 
svåra snöstorinen; antalet deltagare 
skulle utan dessa båda hinder säkert 
ha ökats ined ännu ett eller annat tii- 
sental. Som exempel på liiir svåra för- 
liållandena kunde vara, må anföras 
iiågra ord u r  ett brev fråri en lands- 
ortsförening: "Vi avhöll0 vårt opini- 
onsmöte under vinterns allra viirsta 
yrväder.. . Vi tänkte oss a t t  av brist 
på folk inställa detsaniina, då det ju  
var antagligt a t t  ingen som e j  var 
tvnngen skulle våga sig ut. Snön yrde, 
så vi sågo endast några meter framför 
oss, dessutom vadade vi i snön till knä- 
ila.. . K1. halv 9 vor0 vi 70 personer och 
inåste alltså börja; den lilla publiken 
tycktes tillfredsställd av både musik 
och tal, och sedan tågade vi i väg hein 
iinder iinnu värre väder med orkaiilik 
btOrn1, glada at t  äiidå haft så Pass till- 
slutning, och fråssade i tanken a t t  om 
det varit fint väder vi fått fullt hiis, 
eller 250 & 300 personer." Vid de flesta 
mötena liar Rösträtt för Kvinnor an- 
tingen sålts eller ntdelats gratis, och 
nya medlemmar vunnits för vår sak. 

Vi komplettera här den i förra nuni- 
ret lämnade siiinniaTiska redogiireken 
för mötena. 

BoZZnäs F. K. P. R. hade den 23 april an-  
ordnat opinionsmöte med frii Ella Rilliiig 
snm talare. 

Charlottenbergs F. K. P. R.  hade den 14 
april anordnat opinionsmöte ined rektor 
Dahlgren som talare. Mötet var  besökt av 
I00 personer. 

EngelhoZms F. K. P. R. hade den 15 april 
anordnat opinionsmöte, varvid föredrae 
liölls a v  jur. kand. f ru  Anna Bugge-Wick- 
sell. Några musik- och deklamationsiiiini- 
iner utfyllde programmet. Mötet var  besökt 
av 200 personer. 

Enköpings F. K. P. R. hade den Il april 
anordnat opinionsmöte. Frihrminiian Ebba 
Palmstierna höll e t t  föredrag, var i  hon re- 
dogjorde för den kvinnliga rikträttsfrågans 
utveckling samt för det huvudsakligaste i 
den kungl. propositionen. Mötet var  besökt 
av 200 personer. 

EsZövs F. K. P. R. höll sitt opinionsmöte 
den 8 april. Rektor T. Nyström, soni lovat 
lala, hade blivit förhindrad a t t  infinna sig. 
varför hans föredrag: "Några ord om kvin- 
nan och hennes politiska rösträtt" upp- 
lästes a v  f r u  Elsa Alkman. Sedan några 
musiknummer därpå utförts, hölls hiivud- 
talet för aftonen a v  fru Annie Giirinarsson, 
iiom särskilt uppehöll sig vid den Widellska 
iitredningen. Mötet var  besökt a v  60 per- 
koner. 

Falkenbergs F. K. P. R. hade den 13 apri l  
anordnat opinionsmöte, varvid fröken Ca- 
rola Karlsson från Göteborg höll ett syn- 
nerligen uppmärksammat föredrag. Nötei 
v a r  besökt a v  150 personer. 

FaZu F. K. P. R. hade tillsammans med 
Vita Bandet anordnat opinionsmöte den 1: 
april. Ordf., fröken Valborg Olander, före- 
drog några utdrag ar regeringspropositio. 
nen, varefter fröken Cecilia Francke talade 
över ämnet: "Kvinnorna ocli kvinnoriias 
ansvar" samt utvecklade de synpunkter. 
nom Vita Bandskvinnorna ha  på rösträtts- 
frågan. T. f. borgmästaren E. Lyberg hö11 
c.tt anförande över ämnet: "Varför är hö- 
gern numera motståndare till kvinnoröst- 
rättskravet?" och f ru  Ellen Hagen redo- 
gjorde för den modärna kviiinoröstrittsrö- 
relsens utveckling och arbete. Mellan talen 
sjöng en kör några fosterländska sånger 
saiiit "Kvinnornas lösen". Sist sjöngs iini- 
botit "Du gamla, du  fria". Miitet var  he- 
s6b-t av 400 personer. 

Porshaga F. K. P. R. hade jämte Vita 
Bandet anordnat Opinionsmöte den 14 april. 
Som talare inedverkade riksdagsman Berg i 
hluiikfors och fröken Cecilia Francke. Bå- 
das föredrag mottogos med kraftigt bifall. 
Forsliaga arbetares manskör utförde präk- 
t ig  sång. Besökarnas antal var  450 perso- 
ner, varal hälften var  kvinnor. Doktor E. 
Thoreliiis avslutade det vällyckade mötet 
med ett uttalande i saniiiia riktning som 
föredragsliållarria. vilket även moi.togs med 
varmt bifall. 

Furgelanda F. K. P. R. hade anordnat of- 
fentligt möte tisdagen den 9 april. Trots 
den svåra snöstormen var  anslutningen stor. 
Såsom talariniior uppträdde fröknarna Sofia 
Svensson och Ruth Bergiiis. Mötet iippnades 
a r  ordf. Fröken Bergiiis höll därpå ett kor- 
tare anförande om "Skälen för kvinnans 
rösträtt" med siiiskild anslutning ti!l den 
kungl. propositionen. Därefter talade frö- 
ken Svensson om "Den kvinnliga rösträtts- 
sakens utveckling i Sverige", varvid hon 
särskilt behandlade: i) De politiska parti- 
ernas ställning till kvinnornas röstrütts- 
krav och 2) De 1:viiinliga rösträttsförenin- 
garnas ställning till de politiska partierna. 

Efter föredragen upplästes "Kviniiornas 
lösen" av K. G .  Ossian-Nilsson och "Varför 
frii Håkansson gick in  i rösträttsförenin- 
gen" a v  Frigga Carlberg. Därefter spela- 
des "Varför f ru  Iiåkanssons dotter gick in 
i rösträttsföreningeii" och "Sveriges kvinna 
i ord och bild", vilka båda mottogos ined 
livliga bifallsyttringar. Mötet var  besijlit 
av 110 personer. Flera tiga medlemmar aii- 
mälde sig till iiiträde i fiireningeii. 

Färila F. K. P. Ii. höll s i t t  årsmöte den 9 
april i samband med den a v  centralstyrel- 
sen bestämda Kvinnorna dag. Sedan ord- 
föranden i ett kort anförande redogjort för 
dagens betydelse och uppläst f ru  Klara 
Lindiis "Den svenska lrrinriorösträttsrörel- 
sens historia", upplästes ocli antogs den 
föreslagna resoliitionen, varefter förhand- 
lingarna enligt 4 $ i våra  stadgar för april- 
sammanträdet genoingingos. Mötet var  da- 
gen till ära festligt anordnat, varvid i'iire- 
liom sång, musik m. m. 

Gävle 5'. K. P. R. hade den 16 april anord- 
nat  opinioncmiite. Sedan mötet öppnats av 
frii Klara Lindh, höll f ru  Ella Billing afto- 
nens första föredrag, vari hon sürskilt be- 
tonade a t t  kvinnornas rösträttskrav var r t t  
krav på rät,tvisa. Det andra föredraget 
hölls av redaktör K. M. Lindh, som redo- 
gjorde för den kungl. propositionen. Vid 
mötet utfördes sång av en kvartett, ocli soin 
avslutning sjöngs iinisont "Du gamla, dii 
fria". Mötet var  besökt a v  400 personer. 

Göteborgs F. K. P. R. hade tillsammans 
iried flera andra kvinnoföreiiingar anordnat 
opinionsmöie den 9 april. Sedan fröken 
Eva Rodhe iitsetts till mötets ordföraride 
och uttalat den iijrhoppningen a t t  mötet 
måtte s tå  höjt över allt partisinnc, Jiiill fru 
Frigga Carlberg et t  föredrag, vari hon skis- 
serade kvinnorösträttens historia och fraiii- 
hö11 betydelsen av kvinnans fulla medbor- 
garskap. Representaiit,er för de föreningar, 
som jämte F. K. P. H. inbjudit till mötet, 
hade därefter ordet. Samtliga iittryckta 
kvinnornas glädje ocli tacksamhet över den 
kungl. propositionen. I övrigt utfylldss 
programmet med sårig av fröken Elsa Steii- 
liammars kör, som sjöng delar a v  röstriitts- 
kantaten, samt nied iippläsning a v  en av 
Olive Schreiners "Dreams" i svensk över- 
sättning. Mötet, som avslöts med uiiisoiit 
avsjungande a v  "Du gainla, dii fria", var  
besökt av 1,000 personer. 

H j o  F. K. P. R. hade anordnat opinions- 
möte den 8 april. Frii Fr igga Carlberg ta- 
lade ijver propositionen och iitredningen, 
och programniet utfylldes nied sång samt 
uppläsningar av frii Öberg och fröken Tore- 
son, ett kortare anförande av d:r öberg 
m. in. Mötet var  besökt av 125 personer. 

Hvet landa F. K. P. R. hade den 8 april 
anordnat opinionsmöte, varvid fil. kand. J .  
Fager höll föredrag över ämnet "Kvinnans 
ställning och uppgift i samhället". Mötet 
var besökt av 100 personer. 

Hälsingborgs F. K. P. R. Jiade tillsani- 
man med Vita Bandet anordnat opinions- 
möte den 11 april. Först sjöbg en kör t re  
sångnummer, varpå frii Anna Bugge- 
Wicksell höll ett im alla synpunkter 
briljant föredrag oin "Den politiska röst.- 
rättens betydelse fiir kvinnorna". Hon gav 
därvid en skildring a v  kvinnorösträttsfrå- 
gans utveckling från 1906 och betecknade 
den kiingl' propositionen som början t.ill 

slutet pB kvinnornas rösträtt.skamp. För- 
fattaren K. G. Ossian-Nilsson uppläste där- 
efter några av sina dikter: "Kvinnornas 16- 
sen", "Arbeterskan", "Emigrationen" och 
T u  komma de svenske", vilka mottogos 
nied varmt bifall. Till slut sjöngs unisont 
"Dii gamla, du fria". Mötet va.r besökt a v  
300 personer. 

Härnösands F. K. P. R. hade tillsammans 
med Vita Bandet anordnat opiiiionsniöte 
deii 8 anril. Mötet, öppnades med unisont 
avsjungande av "Vårt land". Fru E. Set- 
terlind Jiälsade de närvarande välkomna 
nied ett kortare anföraride, var i  hon be- 
mötte de vanligaste argiimeiiten mot kvin- 
rians rösträtt. Sedan riksdagsman A. J .  
Hagström valts till mötets ordförande, höll 
f ru  H. Kallstenius föredrag oiii den svenska 
kvinnans uppvaknande. Därefter hade frri 
G. Åsard ett anförande över Sninet "Vita 
Bandet och rösträtten", vari kraftigt iin- 
derströks kvinnornas insat.s i f råga om be- 
kämpandet av rusdryckskonsumtionen. Si- 
ste föredragshållare var riksdagsman Siind- 
ström, som redogjorde för de motiv, som 
I'igga till grund för kviniiorösträttsarbetet 
samt för frågans läge i riksdagen. Riks- 
dagsman Hagström gjorde slutligen en 
sammanfattning av grunderna i den kungl. 
propositionen och föreslog resolutionen. 
Mötet avslöts nied "Du gamla, du fria". 
Bland publiken, som uppgick till 300 per- 
soner, märktes en del a v  landsbygdsombii- 
den vid det frisinnade valkretsförhiiiidsmö- 
tet. 

Hörby  F. K. P. II. hade deii 9 april anord- 
nat  opinionsiniite, soni trots det rådande 
ogynnsamma vädret var talrikt besökt av 
intresserade åhörare. Mötet öppnades av 
frii E. Persson, och förste talare var riks- 
dagsman Ivar  Säfstrand, som redogjor- 
de för deii kvinnliga rösträttsfrågans niiva- 
rantle läge i riksdagen. Därefter talade frii 
Annie Gunnarssoii, som särskilt uppehöll 
sig vid utredningen orli proposii,ionen. Mö- 
tet var  besökt a v  130 personer. 

Jönköpings,  Hzcskvariau ocli Norrahawi- 
+Mars F. K. P. R. samt Jönköpiiigs koopera- 
tiva kvinnogille anordnade den 8 apri l  opi- 
nionsmöte i Jönköping. Trots den samti- 
digt påbörjade iiykterlietskiirsen i staden, 
hade miitet vunnit ganska stor tillslutning. 
Först sjöng Hiiskvarna liembygdskör "Hör 
oss Svea" och "Stridsbön", varefter Jönkö- 
pings F. K. P. R:s ordförande, fröken E. 
Aiilin, hälsade de närvarande välkomna och 
gav en resiime av de kvinnliga röst.rätts- 
strävandena i vår t  land, berörande lika 
arvsrätt för kvinnor, den kommunala röst- 
rätten för kvinnor och kvinnornas myndig- 
hetsförklaring, som ock Fredrika Bremers 
insats i lrviiinoemaucipationen. Så upp- 
räknades i riksdagen inlämnade motionzr 
angående kvinnornas rösträtt och deras re- 
sultat, varefter delar a v  den kungl. propo- 
sitionen iipplästes. Sedan åter några sång- 
nunimer föredragits, hö11 f ru  E. Wmm- 
Bugge föredrag om "Kviunans uppgift i 
kampen för tillvaron". Det formiiilländade 
föredraget, framburet med varm entusiasm 
för kvinnornas ansvar och ställning i sain- 
hället, belönades med livliga applåder. Mö- 
tet bevistades a v  omkring 300 personer och 
avslöts nied unisont avsjungande af "Dii 
gainla, di1 fria". 

K a l m a r  F. K. P. R. hade den 10 april lin- 
der stor tillslutning a v  medlenimar anordnat 
fest å Stadshot,ellet med iippläsning, kör- 
och solosång samt föredrag av f ru  H. Run- 
bärk om "Kvinnofrågans utveckling". Ut- 
drag u r  den kungl. propositionen upplästes. 

Karlshamns F. K. P. R. Då et t  stort fri- 
sinnat möte (Blekinge läns frisinnade val- 
kretsförenings årsmöte) hölls i Karlshamn 
den 8 april, ansåg föreningen det icke vare 
sig lämpligt eller möjligt att samma dag 
eller omedelbart därefter anordna et t  opi- 
nionsmöte. I stället hölls den 8 apri l  på 
aftonen et t  föreningsmöte, varvid förenin- 
gen hade glädjen se representanter för  fyra  
a v  länets övriga kvinnliga rösträttsföre- 
ningar som gäster. Gemensam sup4 in- 
togs, varunder förslag väcktes om bildande 
av ett länsförbund inom Blekinge. Försla- 
get vann livlig anslutning, och det bestäm- 
des, att frågan med första skulle föreläggas 
de olika föreningarna till avgörande. 

Karlskoga F. K. P. R. hade den 14 april 
anordnat opinionsmöte. Ordföranden, frö- 
ken Hulda Forsgren, inledde mötet med en 
resiime a v  rösträttspropositionen. Frii 
Ebba Danielsson framhöll varmt och över- 
tygande en rad a v  motskäl till alla kviniio- 

rösträttens motståndare, och riksdagsmaii- 
iien pastor H. Hallen skildrade kvinnorö- 
relsens Iiistoria orli utveckling orh veder- 
lade en bel del slutledningar ur den Widell- 
ska utredningen. Mötet var  besökt av över 
300 personer. 

Karlskrona F. K. P. R. hade den 12 april 
anordnat opinionsmöte. Sedan ordföranden. 
fröken Sigrid Kriise, hälsat de närvarande 
välkomna och hälsningstelegram från F. K. 
P. R. i Ronneby och Sölvesborg samt riks- 
dagsmännen Ingvarsson, Leander och Aug. 
Larsson föredragits, sjöngs unisont "ltöst- 
rättskvinnornas sång". Därpå hölls före- 
drag a v  d:r Gulii Petrini, som polemisera3r 
mot vad som från högerhåll sagts om kvin- 
nans rösträtt, speciellt mot h r  Lindmans 
Kalmartal. Mötet, som avslöts med "Dii 
ganila, du fria" var  besökt a v  500 personer. 

KarEstads F. K. P. R. hade tillsammans 
med Vita Bandet den 13 apri l  anordnat opi- 
nionsmöte. Efter e t t  musiknummer öppna- 
des mötet av F. K. P. R:s v. ordf.,frnGreta 
Giillström. F r u  Ellen Hagen höll därph et t  
intressant och väl framfört föredrag, som 
hälsades med kraftiga applåder. Publiken 
sjöng unisont "Kvinnornas medborgar- 
sång", och f ru  Hagen utbragte e t t  a v  kraf- 
tiga hurrarop besvarat leve för den kungl. 
propositionen. Slutligen sjöngs unisont 
"Du gamla, du fria". Mötet var  besökt av 
400 personer. 

KiEs F. K. P. R. avhöll s i t t  opinionsmöte 
den 8 april. Sedan ordf., fru Adek Melen, 
öppnat mötet och angivit avsikten med det- 
samma, hö11 riksdagsman Aug. Lindh före- 
drag  om den kvinnliga rösträttsfrågans 
uppkomst och utsikterna för dess lösning. 
Mötet var, trots snöstormen, besökt av 70 
personer. 

Kroks trands  F. K. P. R. hade den 13 april 
sitt opinionsmöte. Efter e t t  par  musiknum- 
mer öppnades mötet ar F. K. P. R:s ordf., 
fröken Serafia Svensson, som redogjorde för 
inötets betydelse, varefter ordet lämnades At 
pastor Karlsson från Strömstad, vilken i sitt 
Iöredrag skildrade kvinnans ställning i sani- 
hället f rån kldsta tider tills nu. Därefter 
uppläste ordf. den a v  V. U. utsända resolu- 
tionen, som antogs a v  omkring 70 män och 
över 120 kvinnor. Sedan en damkör sjungit 
en del sånger, talade hr Wallin för männen, 
vilka för tillfället gjor t  vad de kunnat, dä  
de antagit resolutionen, men ville också ut- 
trycka sin önskan, att den kungl. proposi- 
tionen i frågan m å  bli antagen, om e j  nu 
med den sammansättning, som Första karn- 
maren nu  har ,  så dock i en snar  framtid. 
Därefter spelade Krokstrands musikkår, ocli 
folksånger sjöngos a v  både mans- och dam- 
körer. Till sist upplästes några poem, som 
efterföljdes av folksånger, och sedab mötet 
avlysts, avslutades det med en marsch av 
musikkåren. 

Köpings  F. K. P. R. avhöll on&agen den 
10 april stort opinionsmöte i Godtemplar- 
salongen, som blev fullsatt av 500 deltagare. 
Lokalen var  festligt prydd med flaggor och 
blommor och talarestolen med band och 
flaggor i F. K. P. R:s färger. Efter musik 
av Köpings stråkkapell och hälsningstal av 
redaktör Segerborg höll fröken Elin Wahl- 
quist föredrag om den kvinnliga rösträtts- 
f rågans nuvarande läge, därvid hon höll 
en skarp vidräkning med högerns uttalan- 
den om kvinnlig rösträtt. Det väl fram- 
sagda, formfulländade föredraget applåde- 
rades kraftigt. Härefter följde vackra mu- 
sikstycken, väl lyckade tablåer, illustreran- 
de kongresskantaten, som samtidigt upplii- 
stes. Till sist sjöngs "Du gamla, du fria", 
och så var  det väl lyckade mötet slut, men 
förbliver ett minne, aoni ingen närvarande 
skall glömma. 

Laiidskrona F. K. P. R., Vita Bandet m. fl. 
kvinnoföreningar hade den 9 april anordnat 
opinionsmöte. Mötet öppnades a v  föreniu- 
gens ordförande, doktorinnan Agnes Sjö- 
berg, som i et t  kortare anförande påvisade 
skälen för kvinnlig rösträtt och valbarhet 
på samma grunder som för män. Ordet 
lämnades så åt fröken Sigrid Kruse, solii 
på  sitt kända väckande och entusiasmeran- 
de sätt gav en redogörelse för rostriittsfrb- 
gans läge och kvinnans ställning i vår tids 
kommunala och politiska liv. Fru Elsa 
Hallberg-Sjöström, vår  bekanta nykterhets- 
kämpe och rösträttskvinna, höll därpå et t  
a v  Övertygelsens värme genomandat före- 
drag  över "Kvinnan och nykterhetsar- 
betet", bevisande med statistikens hjälp 
dryckenskapens förfärande resultat ocli 
ställande en vid jan  till kvinnau at t  gB 
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främst i ledet för  I>ekiiiripaiidcbt a v  vår v2r- 
sta nationalfiende. Sista föredraget, a v  ju- 
ris studerande fröken Elisabeth Nilssoii, bc- 
handlade ämnet "Ungdomen och rösträtten". 
Samtliga föredrag belönades med livliga 
applåder. Mellan föredragen utfördes sång  
a v  en tjugii röster stark mariskiir - Laiids- 
krona allmänna sångförening. Arsliitnings- 
ta l  hölls av ordf. Cirka 250 personer, mest 
kvinnor, men et t  e j  ringa antal män, bevi- 
stade mötet. 

Ljusdals F. K. P. R. hade den 10 april med 
anledning av den kiingl. propositionen sani- 
lats W skolköket, vars sal var smyckad med 
hlommor och en vacker flagglekoration. 
Ii'örst hölls föreiiingsniiite, och därefter vid- 
t,og et t  angenämt saniliviiin. S1iitlig.cn 
iipplästes den k. propositionen sanit jiiytitir- 
iriinisterns anförande vid dess frainläggan- 
de för riksdagen. 

Lule6 F. K. P: R. hade (len 12 april an- 
ordnat opiriionsiiiöte, soin inleddes iiied ett, 
hälsningstal av ordf., frijken Märta Riicht. 
Sedan sång utförts av en damkör ocli röst- 
rättskantaten upplästs, höll seininariearl- 
.iiinkten E. Lyttkens ett ined mycket livliet 
bifall mottaget föredrag var i  Iian punkt fiir 

'piinkt bemötte de skäl, from anförts mot 
kvinnans rösträtt, samt slutligen framhöll 
de skäl, som tala för derisainina. Sist sjöngs 
iirtisont "Du ganila, du fria". Xötct v a r  be- 
sökt av över 300 personer, och F. K. P. R. 
hade glädjen a t t  efter mötets sliit antccltria 
åtskilliga nya medlemmar. 

Ltcnds F. K. P. E. höll opinionsmöte deii 
10 april. Den festligt dekorerade salen var 
fullsatt a v  omkring 250 personer. Föredrag 
höllos a v  prof. S. Herncr, som ironiserade 
över den alltid återkommaiide motiveringen 
för samhällets motstånd mot. varje riibb- 
ning av männens privilegier, av doc. Hilina 
Roreliiis samt av fru Anna Biigge- Wiclisell. 
Fröken Leijonhiifviids rösträttskantat iipp- 
lästes känsligt och vackert av friikcn Dielil, 
och mellan föredragen sjöng en liten kviii- 
iiokör iinder anförande av f rn  Ekcliif Ossi- 
an-Nilssons och Hiigo Alfv6ns rösträttssång 
samt den internationella rösträttssången; 
vid möt.ets slut sjöngs "Dii gamla, dii fria" 
iinisont. 

Lysekils F. K. P. R. hadc tillsariiinaiii 
med Socialdemokratiska kvinnokliihhen ocli 
Vita handet anordnat opinioiismiite drn 17 
:lprit. Hiiviidtalare var fru Gi i r l i  fTertzriian- 
Ericson. Mötet var  besökt av i0 personcr. 

Malmö F. K. P. R.  hade anordnat otrent- 
ligt opinionsmöte 5 Arbetareföreningcns sal, 
tisdagen den 9 april. Mötet öppnades :iv 
föreningens ordförande., frölieii Stina Hcll- 
gren, varefter ledamoten av riksdagens 
Första kammare h'. Rriice i e t t  kortare a n -  
förande bemöt.te de av högern franiställrla 
skälen mot kvinnlig rösträtt, av vilken ta. 
laren vore en varm anhängare. Därefter 
talade d:r Giilli Petrini. Hon erinrade om 
a t t  denna dag vore en glädjens och tack- 
ssimhetens da.$. Genom några korta drag 
iir den svenska kviiinoröat,rätlens riksdags- 
historia hcvisac!e hon det ogriiridadc i CIcf, 
f rån  högcrhåll framstiillda pAstBendct, x t t  
den kiingl. proposi kionrri vorc "en  Ovrr- 
rumpling". Mötet räknade ornliri ng 400 del- 
tagare. Det avsliit.adc-s med at t  en i'ijrc- 
ningsmedlem deklamerade rösträtt~liaritateii 
och med "Dii gamla, dii fria", som avsjiinzs 
iinisont. Den i svenska och rösträttsfärger- 
na festligt smyckade salen bidrog i sin niån 
a t t  giva ett stäinningsfiillt. intryck. 

Markari/ds F. K. P. R. avhöll opinioiisniiitr 
den 10 april, varvid folkskolliirarinnan IJil- 
degard Hcrtheliiis höll föredrag över Srii- 
net: "Vad kvinnorna arbetat och viinriit". 
Miisik och sång förekom vid mötct, som 
var  besökt a v  40 personer. 

X n r s f r a n d s  F. Ii. P. R. hade ,den 8 april 
rlå stadshotellct anordnat ett offentligt 
möte. Salen var vackert deliorcrad inctl 
flaggor och grönt. Omkring 175 prrsoncr, 
de flesta livinnor, hade festklädda irifiiiiriit 
sig. Efter miisik ocli et t  s5ngriumincr häl- 
sades piibli kcn viilkornnieri av ordfiirariden 
fru A. Olhii. Föredrag om kviiiiior6relscns 
iippkomst och iitverkling hölls ;tv fröken 
Sofia Svensson, rarpå frökeri Eisa Nygren 
iitförde Jlera sångniiuimer på ett förträffligt 
sätt. 

Norn F. K. P. R. jiiintc den frisinriatln 
föreningen pii platsen höll dcn 14 april 5 
godtemplarlokalen, festligt prydd nied bloiii- 
mor och flaggor, opinionsmöte med ariled- 
ning av regeringens förslag om Iivinrioröct- 
rätt. Inledningsvis avsjöngs "Vårt larid", 
varefter riksdagsinaii Elof Ljunggren talade 
iiver ämnet: "Det politiska I ä e t  just nii -- 
med särskild hänsyn till det föreliggande 
förslaget om politisli rösträtt ocli valharhet 
för svensk kvinna." Han påpekade särskilt 
a t t  hon "i all rimlighets namn" väl bör f å  
rösträtt till  Andra kammaren, då hon fak- 
tiskt såsom stadsfullmäktig redan IIII ägci 

I ä t t  att,  indirekt, välja lctlaiiiöter till Fiir- 
sta kammareii. Tiärarinnan Ellen Fröström 
höll  ett mycket iippmärksamniat rösträtts- 
förrdrag. Mötet, soin avsliitatles med "Du 
gamla, du fria", rälinade 125 dcltagare. 

.V'.r/köpings F. K. P. R. liadc den 14 april 
anordnat opinionsmöte, varvid frii Elisa- 
beth Wzro-Rugge hiill föredrag oin deri 
\\~idellslia iitrcclningeri. Mötet r a r  besiilit 
a r  136 personer. 

Ockelbo F. K. P. R. liade den 14 april opi- 
rdonsmöte. 

Oskarskanins F. K. P.113. hade anordnat 
offentligt möte å stadens teater den 8 
april. Efter ett a v  direktör Siindst.röm iiiii- 
sterligt utfört piananiimnier lämnade före- 
ningens ordförande 1. L. Westesori en kor- 
t.are, men i hög grad irit.rc-oseräck:in(le, re- 
dogörelse för den svenska kvinnoriisträ t.ts- 
rörelsen samt läste därefter u p p  iiigra 
punlctcr iir dcii I<uiigl. propositionen och 
uttalade kvinnornas g l i i d j e  över densainiiin. 
Efter några av frii Sundströni ypperligt 
sjungna sånger, framtriiddc frii F. Steen- 
Iioff och höll e t t  iitornordentligt och med- 
ryckande föredrag över äiuiiet: "Presseii 
soni människovän." Mötct var besökt a v  
500 personer, tyvärr  kunde lokalen inte 
rymma de skaror, soni fingo vända 0x1. 
Med avsjungandet av "Du gamla, dii Erix", 
avslutades den i allo lyckade och stäm- 
ningsfiilla aftonen. 

Ousbz/ 3'. IL P. R. höll den 10 april opi. 
nionsrnöt,(., varvid riksdagsman G. Eliasson 
hö11 föredrag över ämnet "Några av de skiil. 
som tala f ö r  och emot kvinnans polit,islia 
rösträtt samt riisträt,tsfrdgans iiiivarand(: 
läge". Efter e1.t miisikniiinmer talade sedaii 
fru Annie Gunnarsson. Mötet avslöts med 
iinisont avsjungande a v  "Di1 gamla, dii 
fria" och var besökt av 250 personer. 

Pi ted  F. K. P. TZ. hade den 17 april aiiord- 
1ia.t opinionsmöte, som inlctldes mcd ett Iiort 
hälsningstal a v  frii Lotten Lindgren, var- 
efter följde uppläsning av rösträttskaiit 
samt sång och musik. Redaktör G .  Segrr- 
sten lämnade därefter ett referat av den 
kiiiigl. propositionen. Efter ytterligare ett 
par ssng- och musikniimmer avslöts mötet 
med "Dii gamla, du fria". 

Ronneby F. K. P. R. hade den 12 april an- 
ordnat opinionsmöte, soiii öppriadcs av ord- 
fiiranden, frii Aiigusta Tonning, vilken iit- 
tryckte sin glädje över a t t  kvinnornas rijst 
rättsfråga nu kommit så Iångt soni t i l l  en 
kungl.  proposition. Scdaii cn damkör s j i i i i -  
Cit "Kvinnornas sång", talade pastor R. 
'i'houiz~iis om het,ydclseii i i v  Iivinnaris riist- 
riitt samt därefter frii Anna Rugge-Wick- 
iell. Mötet avslöts nicd iinisoiit avsjiingan- 
de av "Dii gamla, d i i  fria" och räknade 250 
kltagare .  Säkert slog Ronneby P. K. P. R. 
rlen dagen ett slag P i i r  sin sak, vars TTerli- 
ningar e j  skola iitebli. 

Sala F. K. P. R. antog på förcningssain- 
iiiantrii.de den 16 april den geuicnsainnia re- 
ioliit ionen. 

Sandvikens F. K. P. R. hade den 9 april 
nnordnat opinionsmöte, som var hesölit av 
:tt 50-tal personer, 7-a.rav deii övervägande 
rlclcn var  kvinnor. Scdari fröken Lilly Nils- 
3on uppläst K. G. Ossian-Nilssons dikt 
"Kvinnornas liisen", hö11 apoteliarcn Ei. F. 
Giistrin ett föredrag, var i  Iian redogjorde 
för den vid årets rilrsdag framlagda kvinno- 
rijsträttspropositionen och motireringen för 
knsamiiia. 
S k a m  F. K. P. R. hade den 15 apri l  anord- 

riat opinionsmiite. Mötet inleddes av Isro- 
rcrlcsadj. E. Jansoii, soni föredrog en av 
lians bror skriven dikt. Apotelrare Halldin 
3cli f ru  Jenny Velander vor0 aftonens t.a- 
lare. Dessutom förekom såiig av frii E. 
[loiieterlt och opcresångüi.cn C. Liiridqiiisl, 
varjämte frii Elisabeth Kuylensticrna- 
Wenster iippläste en a v  henne själv för- 
rattad dikt, "Hand i hand". Mötet avsliits 
nied unisont avsjungande av Axel Liinde- 
rårds "Fosterlandet" ocli "Dii gamla, dii 
rria" och var hesökt av 500 personer. 

Skee F. K. P. R. hade den 7 april aiiord- 
riat opinionsmiite nicd förcdrag a v  fi.iik(!ii 
Signe Wollter, som gick skarpt till riitla 
rucd ministären Lindniaii, medan hon å an- 
ira sidan uttalade rösträttskvinnornas för- 
troende för deii nuvarande regeringen. M ö -  
bet var besökt av 100 personer, och flera 
!lya medlemmar ingingo i föreningen. 

SkutskGrs F. K. P. R. hade den 13 april 
inordnat opinionsmöte. Talare var nota- 
rien C. Björlrling från Älvkarleö, soni i ett 
d i r i k t  föredrag redogjorde för  den histo- 
i.iska utveclrlingcn av c k  rättigheter kvin- 
norna i vårt land hittills erhållit. Mnsili 
och unison sång utfördes. 

S k ö m  F. R. P. R. anordnade deri 13 april 
offentligt möte. Fröken Elin Nilsson f r h i  
Sundsvall höll ett med stort intresse åhört 
föredrag, var i  hon på  ett utmärkt sätt redo- 
gjorde för  lirinriornas rösträttsarbete ocli 

f rågans iiiivaraiide läge. Mötets ~)rograiii 
iipptog för övrigt musik för orgel orli fiol, 
sBng av en för tillfället, liildad dainkör 
samt iippliisriing av Selnia Lagerlöf's stiim- 
ningsfulla skildring av Fredrika Kremer i 
berättclseri "Mamsell Fredrika" i "Osynliga 
länltar". Mötet var  besökt av 150 personer. 

Sollef teå F. K. P. R. hade deii 24 april an- 
ordnat opinionsmöte nied frii 1%. Kallsteiiiiis 
cwli fil. l and .  H. Nordströin soin talare. Mö- 
tet var besökt av 200 personer. 

Stenstorps F. K. P. E. hade den 14 april 
anordnat opinionsmöte i tingshiiset. Till 
stor glädje för föreningen var stora salen 
därstädes alldeles fiillsatt a v  åhörare vid 
mötets början. FBrst sjöngs ps. 121 v. 1 ge- 
inensamt varpå fru Jul ia  Rydström. ordf. 
i F. R. P. R. i Stenstorp, hälsade de niir- 
varandc välkomria. Fiiredrag hölls av apo- 
telrare Halldiii. Frii I<ydstriiin upplästc den 
i Stockholm sistlidne sommar iitförda röst- 
rättskantaten samt deri kungl. propositionen 
om kvinnans politiska rösträtt. Hr Gunnar 
Laven, Stenstorp, utförda, ackompanjerad 
a v  fr. Rydström, vacker iiiiisik till violin. 
Sång presterades därjämte av stationsskri- 
w r e  Fischer sanit av eii mindre kör. Samt- 
liga uppträdande hälsades med kraftiga 
applåder. Mötet var  besökt av 200 persoiiCr. 

Strängnäs F. K. P. R. hade den 21 april 
anordnat opinionsmöte ined ta l  a v  löjtnant 
Giesecke och f ru  Elisabeth Wzern-Biiggc. 

Strömstads F. K. P. R. hade den 15 apri l  
opinionsmöte, som var besökt av omkring 
150 personer. Programmet inleddes med a\-- 
sjungandct av "Vårt land", rarpå mötet 
öppnades med ett inlednings- och hälsiiings- 
anförande a v  fröken Tngrid Kilsson. Här- 
efter Iiöl1 frii Gurli Rertzman-Ericson frtln 
Göteborg ett intressant och sakligt föredrag 
om "Kvinnan ocli iitveclilingcii" i anslut- 
ning till den kvinnliga rösträttcii. Förc- 
draget åhördes med det största intresse ocli 
talariniian bclönadcs ined kraftiga applå- 
der. Frii Anna Schöjler föredrog några solo- 
iiummer å fiol, vilka senterades livligt. 
Sist uppstämdes unisont "Du gamla, dii 
fria", och så var det i allo lyckade mötet 
slut. 

Söderköpings F. K. P. 13. Iiadc aiiordnat 
ett opinionsmöte den 15 april. I egrnskap 
a v  Y. ordf. hiilsade doktorinnan M2rt.a Hrll- 
ström de närvarande välkomna och erinrade 
därvid om vilken betydelso Aret 1912 har  
l'iir b'. K. I'. 11:s \erltsarntiet. Frii Frigga 
Varlherg Iiiill diirefter ett föredrag, 
i vilket hon berörde den kungl. propositio- 
nen och dess motivering. Efter föredragets 
sliit iippläste frhken Tnez Dahlbcrg Sigrid 
Leijoiihiifviids kantat, och ett rnuaiknnni- 
nier utfördes. Därefter besteg fru Malla 
Grönlund talarstolen och talado n i d  eiitii- 
siasiii om liviniians miinniskovärde. Till 
slut sjöngs iiiiisont "Dii gamla, dii fria". 
Mötet var besökt a v  150 pcrsoner. 
' Södertälje F. K. P. R .  hade den 3 april 
anordnat opiiiionsiiiiitc. Därvid föreltomnio 
iiircdrag a v  borgni5stare J .  Pettersson och 
frii C. Snlil-von Kocli. Ikii förslnänintle 
t,alareri redogjorde fiir g511geii or11 idrcck- 
liiigen a v  lir innoriias röstriittsfråga fran 
dess första frainirädaride och till dess nii- 
varande läge samt fiir regeringens pi'ol)osi- 
tion om röstriitt och valharhet för Iiviiirior. 
F r u  von Kocli talade över ämnet: "Varfiir 
ha de  amerikanska kvinnorna e j  rösträtt?'' 
För a t t  ge mötet dcn festliga och högtiil- 
liga karaktär, soin dagen Iiriivde, vidtog 
efter talen en konstnärlig avdeliiiiig av  
programmet, varvid synnerligt vacker sårig 
och stiimningsfiill iippläsning fiirekoin. Mö- 
tet var besökt av i50 personer. 

Söl,wcsborgs 1". K. P. R. avhöll ol)iiiioiisriiiitc 
deii 11 april. Bfötcslokaleii vitr siiiaktiillt 
dckorwiid i vitt och gult,. Högtidstalcii JiOl- 
los a v  dolitor Giilli Pclririi och ltaiiirer N. 
P. Olrson. En daiiikör sjiiiig "Kviiiriorii;is 
Iöscri", "Sten Sture" ocli "Fri hctsshg",  och 
Sigrid I~eijonliiifviids riistriitiskantat upp- 
liistcs. Mötet va r  besökt av mer iin 200 
persoiier och gjord<: et.t iiiHktigt iniryck. 

?'ida7zolw/~ p'. K. P. Ii. och i'iirciiiiigeii 
Vita Xaiidct Iiadc i tisdags anorclriat ett 
opinioiismötc 1'6, dan liviniiliga röstriitteii. 
Mötet inleddes iiiod nhgra vällcorns.tord ;{.I 
rösträttst'öreriiiigeris ord töranile fr i i  Nyiiiari. 
Därefter betriiddcs talarstolcii av fiiriittta- 
riiiiiaii f r u  Uiirli Hertziriitii-F;ricsoti, soni i 
ett läiigrc iiöredrag talade ;iver Iiviiinornas 
frigörelsekamp. 

I'icrps F. K. I'. R.  Iiade den 9 ajiril aiiord- 
iiat ol)iniorisinötc nicd f6redrag av friherr- 
innan Ebba Palmsticrna ocli såiix a v  dr. 
Palmqvist. Mötet var till följd a v  dcii svara 
snöstormen endast besölit av 50 personer. 

Tinysrgds  F. Ii. 1'. R. iiado cleii 13 april aii- 
ordriat ett opiriiorisniötc, vilket var talrik1 
hesölit a v  såväl niiiii som iiviiinor. Sedan 
ordföranden hälsat de närvarande välliom- 
im, höll Irökeii Sigrid Kriise från Karls- 

krona föredrag on1 kviiiiiaiis saiiihällsiipp- 
gift. Därefter upplästes fröken Sigrid 
Jici.joiiliiifi-uds kantat samt K. G. Ossiaii- 
Kilssons riisträttssång. Flera nya mcdlcni- 
niar ingingo i ftireningeii. 

Tro2ZlzGtfnn.s 8'. K. P. I l .  hade den 
april ett statligt opinionsmöte, besökt a v  
omkring 300 personer. Talare vom r i k +  
dagsmaii Gustaf Strömberg, fröken Signe 
Wollter och pastor Nils Hehrne. Frökeii 
W. talade om betydelsen av  de opiriioni- 
möten, som nii anordnas landet riint, oc?h 
den kungl. propositionens innebörd. Riks- 
dagsman S.  talade om "Folkliga frågor in- 
fö r  riksdagen" och betecknade naiiirligtris 
kvinnornas rösträttsfråga som den viltt.iga- 
?te som föreligger till lösning. Pasbor 
II. talade orn rösträttsfr6pan iir rätt- 
Iürdighetssyripunkt. Sårig av  inaiislt.i-art,ri I, 
qaiiit deklamation förekom. Salrii vii I' 
smalifiillt dekorerad i giilt och vitt ocli t.ilI 
iniitet siirsliilt förfärdigade rösträttsflaggnr 
hängde ut frAn talarstolen. 

Ulricehniiins F. K. P. R. avhöll s i t t  o1)i- 
iiionsmöte den 9 april. Programmct iipptoq 
iippläsning lir trontalet och propositionen, 
föredrag av fröken Signe Wollter sanil 
sång och musik. 

UnmC F. K. P. R. hade den 8 april anortl- 
iiat opinionsmöte. Därvid talade ordfiiraii- 
den i Umeå moderata. valinansförening rek- 
tor Lindgren om kviniioröstrüttsfrågan si- 
som stående i viss mening över partierna 
xmit bemötte några invändningar, soni 
framställts mot kvinnornas rösträtt. Vi- 
3are talade folkhögskolelärarinnan fru I i i -  
gchorg Holmström-Vifäll oin kriniioröst- 
rätten från de gifta kvinnornas synpiinlil. 
3ch ledamoten a v  Första kammaren reilali- 
tör G. Rosen om vänsterns arbete fiir 
iiriiinorBsträttsfrågans lösning. Mötet var  
besökt av 400 personer. 

IJppsalri  F. K. P. R. höll den 9 april cl t  
upinionsmiite å Norrlands nation, Iwsökt a\- 
3inkriiig 500 personer, däriblafid ett mindre 
Bntal män. Mötet inleddes med några mii- 
jikniiminer av Upplands artil1eriregemcr:tc.s 
musildiår, varefter f ru  Tcresia Euren hiil 1 
ztt nicd applåder mottaget anförande i biin- 
len forni. Därpii int,ogs talarstolen a r  frii 
E. Söderman. som talade över ämnet "VarBiir 
iocialt intresserade kvinnor önska riistrRtt". 
Prof. N. Ed6n iit.vecklade därefter iiiiie1)iir- 
1cii av deii kiiiigl. Iwopositiaricri ocli h r l c i -  
nade sürskilt. a t t  dct politiska livet ht:liövc*i. 
kvinnorna. Sliitligen frainhöll frii Ella RII- 
Iing a t t  kvinnornas röst,riittskrar ä r  r i t  

isa. Frii Hagen iithragtr! c l t  
ättsförslagets antagande, vil- 

k e t  hesrarades med kraftiga hiirrarop avi: 
raiirarer. 

Porbei-gs I+'. K. P. R. samt loltalartlcliiiii- 
%en av Vita Bandet avhöllo den 13 a p r i l  
:)pinionsiiiötc. Mötet, som ra r  offentligt 
3c.h med f r i t t  inträde, rar besökt a v  440 
nän och l i~ in i ior  - huviidsaltligast kvinnor. 
Antalet deltagande liaii förhållaridevis kal- 
las storartat. Föredrag hiills av friikeii So- 
lin Srerissoii, som sakrikt, iii8tt~liillt o t . l i  
viirdigt, gal- en skildring av kviririoröst.i~iit- 
tbriis historia i \-;Ert la.rid, frii i i  .Tärtas, dc 
Geers, Fredrika Breiiicrs dagar  allt i i i t i l  I 
iiiivaraiido stiind. Programmet utfylldes a v  
Lablåer, sang ocli niiisik. 

I'isUjy V, K. P. R. hade tisdagen dct i  !) 
ipr i l  å Högre allm. I~iroverkets högliclxm I 
inordnat opinionsmöte. Mötet, besiilit il v 
:tt sextiotal deltagare, iippnadcs av ordfii- 
randen, f ru  Caroliiia Beriedicks-Eruce, soni 
liireft,er iippläste delar iir den kuiigl. I ) ~ I ) -  
positionen. Sedan höll dcii ende pü  Gott- 
land hosattc iiiedlcmnien a v  Bfiiiiiieiic fiir- 
b i i i i d  fiir kvinnans politislta rösträt,t, kali- 
:cueii vid C ottl ands i nf an ter  ircg<~iiiviitt~ 
Axel Bolin ett siirdclca intrcssarit och stil;- 
iriltt fiiredrag om "Kvinnaiis i-öslriiti". E f .  
ior a t t  ha pBniiiit oin üiilednirigcu till iiii;- 
:et, redogjord<: talaren för de skäl, soni l i t i i i  
tnssgc tala för kvinnans rösl.rätt. Tal~ii~rii 
~ippchöll sig även vid dcii av drii Tiiiid- 
iiaiiska rvgrriiigeii föranstaltade "iii rrdiiiti- 
:(,ii". Efter fiiredraget utbragte talaren ril, 
cvc fiir iioniiiipen, följt av ett fyrfaldigt.  
iiii'ra,, \-arpi kiiiigssArigeii sjiiiigh. lXircrl(>i. 
'iiljde ett i i i - t a n  av fyrfaldigt hiirra ;Itföljt 
Icve fiir Sverige. Sedan deklariierado frii 
Kri icc ocli kapteii Bolin Sigrid Lrijonliiif- 
r i ids ocli El frida Andreeö Kaiitat, och P t i i  

\f.litrt,a Olofsson sjiiiig "Koiig Ileiiiier orli 
Asliig" samt Heidenstains "hiedhrgar-  
Girig", allt iiiot1.aget mcd livligt bifall. 

Vnsferås F. K. P. R. hade dcn 21 april ~LI I -  
ordiiat opinionsmöte med frölren Aiiiia 
Whitlock och rcdaktör Anders Pers soni t:i- 
lare. Mötet var besökt av 200 personer. 

ihfersunds  F. K. P. R. hade den 10 april 
tillsanimaiis iiied några i frågan intrcssera- 
de aiiordnat sainkväiu. Ordföranden, fri>- 
lieii Anna Hiiltqvist, hö11 därvid et t  anfij- 
raiide r a r i  lioii bland annat  framhöll de al l .  
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Kui n nor östrä tte n s  r i ksd ag s h i stor i a. 
Av Gulli Petrini. 

Första gången kvinnans politiska 
rösträtt på  allvar behandlades i riks. 
dagen torde ha varit å r  1884, då der 
gamle frihetskämpen Fredrik Borg I 
Andra kammaren väckte motion orii 
valrätt och valbarhet för kvinnor på 
samma villkor, som då gällde för niän 

Det vilar över hr  Borgs motion en 
viss enkelhet och klarhet. Den ä r  gaii- 
ska kort och utmynnar i ett yrkande 
at t  början av $ 14 Riksdagsordningen 
erhåller följande lydelse: 

Valrätt tillkommer inom den koiii- 
mun, där  de bosatte äro, en var i koni- 
niunens allmänna angelägenheter röst. 
berättigad nian och kvinna, vilken 
o. s. v. samt 0 19: 

Till ledamöter i Andra kammaren 
kunna endast väljas personer . . . 

Motiveringen börjar med ett påpe- 
kande av, att Andra kammaren flera 
gånger uttalat sig för en utsträckning 
av den politiska rösträtten (för niän). 
men ”Första kaniinarens bleklagda nej 
har dock varit lika envist som Andra 
hammarens vidhållande av sitt reform- 
strävande i denna punkt”. Hr Borg 
anser huvudskälet härtill ha varit att 
Första kammaren fruktade, att tyngd- 
punkten för den politiska makten inom 
Andra kammaren skulle övergå till 
personer, för vilkas politiska kvaliii- 
kationer den e j  ansåg sig ha tillräck- 
liga garantier. En  dylik tveksamhet 
borde e j  möta vid denna reform, då de 
kvinnor, som skulle komma i åtnjutan- 
de därav, vor0 alltför få fiir a t t  över- 
flygla niännen. Sedan talar han oni de 
ökade fri- och rättigheter kvinnan fått 
under de sista årtiondena - särskilt 
nämnes den kommunala rösträtten - 

’ 

männa synpunkter som tala för kvinnans 
rösträtt, vilka framställts i den nu förelig- 
gande regeringspropositionen. Mötet präg- 
lades alltigenom av  en glad och angenäni 
stämning. Sång utfördes av fröknarna 
Hultqvist och Hallberg. 4 nya medlemmar 
anmäldes. 

Oxnereds F. R. P. R. avhöll den 8 april 
opinionsmöte diirstädes samt påföljande 
dag ett dylikt vid Brinkebergs kulle. Lära- 
rinnan fröken Hilma Jakobsson gav en kort 
iiversigt Över frågans uppkomst, dess iit- 
veckling samt nuvarande läge. A båda 
ställena talade landstingsman Albert Jo- 
hansson, vilken i ett sakrikt och väl fram- 
sagt föredrag påvisade det berättigade i 
iiämnda regeringsförslag samt något be- 
rörde de olika partiernas ställning till 
nämnda fråga. Musik utfördes av ingenjör 
G. Graner samt sång av ett 10-tal flickor, 
Tilka bland annat med kraft sjöngo ”Kvin- 
nornas lösen”. Mötena roro  besökta av 160 
personer. 

~~ 

I Spårvagnen. 
Just  som vi skulle gå, kom tidningen, och 

jag stoppade den i min kappficka för att 
l isa den under den långa spårvägsfärden. 
I sällskap hade jag en vacker flicka, och när 
vi kommit upp i vagnen, gav jag det lösa 
bladet åt  henne och vecklade själv ut ytter- 
arket. J a g  gjorde detta fullkomligt oskulds- 
fiillt, blott därför att jag var spänd på hur 
det senaste numret av rösträttstidningen 
kunde t a  sig ut. Vi läste en stund och 
växlade ett par repliker: nej, de ha redan 
haft femtio opinionsmöten, - den här bi- 
ten av Marika Stjernstedt skall du läsa, 
tänk, att hon är rösträttskvinna. Men så 
småningom blev jag medveten om att  nå- 
gonting hade hänt, såg upp och mötte spår- 
vagnens blickar i rund och stillastående 
häpnad riktade på oss. J a g  knuffade på den 
yackra flickan och intrycket var så över- 
väldigande löjligt att vi brusto i skratt. 
Hon har ett särskilt sätt att ge till små 
klara fristående skratt, och nu stänkte de 
iit över publiken en smula vårdslöst ring- 
aktande, ty - vill ni tro mig mitt herr- 
skap - den unga flickan var högfärdig i 

Fredrik Borgs motion. 
och påpekar, att eftersoni mannen: 
röstrütt vilar på hans skattskyldighet 
kvinnan, som har sanima skyldighet 
också bör få sainnia rättighet. 

Konstitutionsutskottet avstyrkte nio 
tioneii, huvudsakligen på den grund 
att ”inom vårt land e j  förnummits frår 
kvinnornas sida några yrkanden at 
komma i åtnjutande av de rättigheter 
deiii motionären vill tillerkänna dem” 
Utskottet tilltror sig dock ickP att säga 
”att kvinnan efter sin natur salrnai 
förmåga att bedöma de frågor, soni in 
om det politiska livet förekomma: et 
dylikt påstående skulle nogsamt jäva! 
av den erfarenheten, att kvinnan i er 
mängd förhållanden, de där  ligga uton 
det enskilda livets område, intager er 
framstående ställning”. Fyra reser 
vanter ansågo dock att .i.tskottet bor 
tillstyrka bifall till motionen, i vac 
den avser medgivande för kvinnor at1 
erhålla valrätt till riksdagens Andrs 
kammare. Med dessa förenade sig mo 
tionären och yrkade således bifall blot 
till första punkten i motionen. 

Behandlingen av  motionen i Andrz 
Lammaren är mycket intressant att lä 
sa. Man förvånar sig snarast över dei 
stora intresse som den på många hål 
mötte. Motionen föll visserligen, mer 
blott med 53 röster mot 44, och det äi 
j u  vackert så, att den redan då  kundc 
sainla så många röster. Att frågar 
\ar  ny och iignad at t  väcka motstånd 
ja, t. o. ni. löje på somliga håll är j L  
tydligt, men de 44 rösterna och åtskil 
ligt av  vad som sades visade, a t t  An 
dra kanimaren på den tiden var  någol 
helt annat och bättre, än  vad den ble\ 
några år senare, då tullstriden med all 
sin reaktion i släptåg bröt in  över den 
År 1884 fanns det i Andra kammarer 
män soni satte en ä ra  i a t t  vilja hjälpa 
kvinnorna fram till ökade rättigheter 
och större möjligheter a t t  göra nytta 
i samhället. H r  Borg själv öppnade 
debatten med ett längre anförande 
däri han gav en historisk utredning av 
kvinnans stidhing, hänvisade till Her- 
bert Spencer, Stuart Mill m. fl. och ci- 
terade Geijer: ”Eller huru rimmar sig 
medgivandet att kvinnan även kan in- 
taga tronen, med den allmänna grund- 
satsen, att hon i offentliga angelägen- 
heter äger ingen röst? Kvinnor finnas. 
som uppfyllt de högsta politiska plik- 
ter, som kraftigt bidragit att rädda sitt 
fädernesland. Varje rättskaffens kvin- 
na känner sina förbindelser även mot 
det allmänna och visar detta även un- 
der den mest obemärkta verksamhet. 
Huru skulle hon ej även i avseende på 
den allmänna välfärden äga rättighe- 

_ _ _ ~  

sitt hjärta över att  vara rösträttskvinna. 
Men jag blev generad och höjde tidningen 
€ör ansiktet, så att  de betydelsefulla orden 
RÖSTRÄTT FOR KVINNOR blev0 ännu 
bättre synliga. 

Nu försökte jag läsa Albert Bergströms 
artikel, men det gick dåligt. Suset omkring 
mig störde mig, och plötsligt lade jag ner 
tidningen och tog en rundvy av församlin- 
gen, innan den hunnit lägga om sitt an- 
siktsuttryck, om den eljest brytt sig om det. 
Därvid såg jag, att  vad jag först tyckt vara 
2n enda kompakt och dum häpnad hade 
många nyanser, och jag iakttog också - 
Och log däråt - att  man mindre tycktes 
förvåna sig över mig, som hade en mera 
praktisk än prydlig aftonkappa och som 
3åg ut i ansiktet - ja, som en S. E. K. och 
rösträttskvinna kan bli med åren, än  över 
min unga, söta väninna, med sammetsägon 
x h  sammetshatt. Snett emot oss satt en 
iing dam med ett runt, rosigt, friskt och av  
ankar och mödor fullkomligt oberört an- 
sikte. Hennes toalett var så fulländad, som 
ie små nätta stockholmskorna bruka kunna 
istadkomma, när de få ge alla vakna tim- 
nar på dygnet åt  bestyret. Hon hade böjt 

ter?” Då Första kanimaren redan hun- 
nit avslå motionen, ger h r  Borg den 
en liten gliring och uppmanar Andra 
kammaren att visa sig såsom inneha- 
vare av vår t  lands sanna adelskap och 
fylla dess förpliktelser att beskgdda 
kvinnan, som här  bara begär sin rätt. 

Friherre Stackelberg ville t. o. m. 
hälst gå längre än  reservanterna och 
ge kvinnan fullständig politisk lilrstäl- 
lighet med mannen även i fråga om 
valbarhet. ”Jag vill”, säger han, ”att 
hon inför grundlagen skall vara lik- 
stülld nied mannen lika väl som hon 
lir det inför strafflagen. Därvid fäster 
jag  niig icke vid om hon har någon 
särskild fördel av likställigheten, men 
jag  anser denna vara  välsignelsebrin- 
gande för vår t  land.” I sitt yrkande 
åtnöjde han sig dock ined att instäm- 
ma med reservanterna. 

Men naturligtvis bestod kammaren 
inte av  idel idealister, som ville verka 
för en reform, endast därför att den 
var  rättvis och nyttig, fastän den icke 
iramtvungits av någon folkopinion 
eller stark agitation. 

Den bekante Dalarepresentanten hr  
Liss 01. Larsson hade inte inom den ort 
han tillhörde funnit något behov av 
reformen, och fann den varken nödig 
eller nyttig, ett uttalande, som inbrag- 
te honom det svaret av h r  Borg, a t t  
det hade han inte behövt säga, ”ty han 
ställer sig ju  i allmänhet emot alla re- 
former både på det kyrkliga och andra 
områden”. 

Det saknades inte ens motståndare i 
den gammaldags överlägsna manliga 
stilen, den på vars renässans somliga 
nu för tiden hoppas. Den rollen åtog 
sig greve Sparre. Först förklarade 
han at t  han inte hade något emot kvin- 
nans likställighet med mannen, men då 
ville han hennes valbarhet; det skulle 
vara för oss alla angenämt. Ty jag  
vill icke bestrida, att det skulle vara  
intressant, om vi här  hade fruntim- 
merssällskap. Men det vore j u  bra 
obilligt mot Första kammaren att icke 
unna även den agrementet av hennes 
närvaro o. s. v. Men den anmärknin- 
gen ville han göra, att vi nu äro för 
trångbodda. Damerna kunde inte så 
kostymerade, som modet fordrar, kom- 
rna fram på dessa trånga gångar och 
nöja sig med det lilla utrymme, som 
här bestås oss. Gud vet, om förslaget 
låter sig genomföras, innan vi byggt 
om riksdagshuset. Vidare anmärkte 
ban, att vår grundlag inte tillåter en 
person som är vald till Kammaren att 
undandraga sig valet, men fruntimrea 
kunde ibland ha  laga förfall .  

~ 

iig fram och satt nu och mönstrade min 
väninna på ett sätt, som hennes mamma 
kunde ha sagt henne vara opassande. Hon 
Dörjade med de amerikanska kängorna, spa- 
nade efter underkjolen, taxerade skrädda- 
-ens pris för dräkten, glömde icke hand- 
;karna, värderade utseendet ur giftermåls- 
synpunkt och bedömde med kännaremin den 
“öda sammetshatten. Hela hennes lilla själ 
åg i ögonen, och hennes Ögon sade: varför? 
l u r  i all världen kan du bry dig om sånt? 
D u  kan j u  bli gift om du vill, har du för- 
;ökt? 

Bredvid mig satt en medelålders, enkelt 
clädd kvinna, som smygläste över min axel. 
Jag riickte henne tidningen och sade: var 
så god, det är vår nya tidning, den kostar 
)ara 75 öre till årets slut. 
- Tack så mycket, sade hon, jag har 

änkt att prenumerera, men jag kommer 
nig aldrig för. 
- Ge mig 75 öre, sade jag, så skall jag 

xenumerera, vad är er adress och ert 
)ostkontor? 

Hon rodnade litet. - Ahnej, sade hon, så 
lålig ä r  jag ändå inte. 

Under våra korta repliker sutto två her- 

K V I N N A N  1 HEM- 
MET OGH I YRKET 

ÄR BÄST BETJÄNAD 
MED E N  

“ S  I N G E R”. 
Greve Sparres kvickheter tyckas dock 

icke den gången ha gjort åsyftad ver- 
kan. Flera talare uttalade sin protest 
mot att en allvarlig fråga blivit be- 
handlad på ett kammaren ovärdigt 
sätt, och h r  Borg svarade honoin ge-. 
nom att omtala de t re  perioder en frå- 
ga  har att genomgå: löjets, förargel- 
sens och aktningens. 

Det var nog så, att frågan oni kvin- 
nans rösträtt den gången åtminstone 
för folk i allmänhet ännu befann sig i 
löjets period, och just därför ä r  det 
dess mer hedrande för Andra kamma- 
ren, att de flesta talarna behandlade 
den så allvarligt, enkelt och rättvist. 
Greve Eric Josias Sparre, landshör- 
ding i Vänersborg, var  trots sin höga 
börd och ställning just aldrig ansedd 
såsom någon synnerligen vederhäftig 
representant, såsom de många anekdo- 
terna om honom från hans riksdags- 
period utvisa. Men hans anförande är 
väl ändå ett uttryck för hur  åtskilligt 
gott folk den tiden ansågo sig kunna 
tala om kvinnans politiska rösträtt. 

Första kammaren avslog naturligt- 
vis motionen utan votering. Redan då 
var den det ”bleklagda nejets” kanima- 
re, när det gällde reformer. Om fri- 
sinne och reaktion något växlat i den 
Andra, så har  då  den Första varit sig 
lik i alla tider, Det är först i år som 
jordskredet börjat nå även den. En röst 
höjde sig dock även där  för h r  Borgs 
motion, och det var  bankdirektör A. O. 
Wallenbergs. Han var  ju en man, som 
flerfaldiga gånger trätt inom skranket 
för kvinnans rättigheter, även när han 
som här var en ropandes röst i öknen. 
Ar 1884 var  han således villig att ge 
kvinnan politisk rösträtt. Man un- 
lrar en smula vemodigt, hur långt hans 
son, den yngre bankdirektören Wallen- 
berg, även han medlem av  Första kam- 
maren, har kommit år 1912. 

(Forts.) 

EAU =ON0 
(Professor MONO) 

löverträffat medel för erhållande av klar och frtisch hy. 
Pris Kr. 3.-, 550 ,  och lo.-. 

FRANSKA PARFYMMAQASINET 
Hovleveran t ö r  

2l Droffnlnggatan 11, Stockholm. 
liks Tel. 33 09. Allm. Tel. 311. (KR 476) 

r a r  och stirrade på oss, just på det ogene- 
rade sätt som ingen gentleman skulle an- 
vända mot en dam, men vi vor0 ju rösträtts- 
kvinnor. Deras min var nyfiken, road och 
ömkande på en gång, SA vände sig den 
yngre till den äldre och sade: suffragetter! 
Och han gjorde en rörelse som om han ville 
värdera rutorna i spårvagnen. 

Jag måste säga, att jag inte var alldeles 
beredd på att göra dessa erfarenheter. 
- Kära du, sade jag till min vän, när vi 

stigit ur spårvagnen, det var riktigt kus- 
ligt och lärorikt det här. Det var som om 
jag varit en tappad hatt i Norrström. 
- Nej, sade flickan och log glatt, du var 

som den första tussilagon på backsluttnin- 
gen. 
- Den första! Vi som har gjort så myc- 

ket väsen av oss i så många år! Vi som 
h a r  blivit voterade om, innan du var född, 
och vi som har haft tusentals möten och 
blivit utredda och nu fått kunglig proposi- 
tion! 
- Lugna dig, sade den vackra flickan be- 

kymmerslöst, det var nog en ovanligt duni 
ipårvagn. 

Eltn Wtigner. 
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Vid Målet-3 
(Verser föredragna vid opinionsmötet i 

Uppsala den 9 apri l  1912.) 

Kämpa, kämpa - och ingenting vinna, 
vandra tunga vägar och aldrig målet hinna, 
gäckas av löften, föraktets fagra ord, 
fallande smulor från Överfyllda bord!. . . 
När tålig strävan hoppets näring saknar 
och hånet blir dess enda svar, då raknar  
den svikna väntans förbittrade mod 
och det, som förut i skymundan stod 
i inisstrons och vanmaktens tyngande skam, 
a v  sammanträngd längtan pressas fram, 
förkastar det långmod, som evigt haf t  
a t t  nöja s ig  med et t  försåtligt ”härnäst”, 

till ljungande stolt protest! 
’ och samlar hela sin misskända kraf t  

V i  vil ja e j  tro på et t  nederlag, 
nien se i hoppet vår segers dar: 
och r ä n t a  e j  svek men ärligt stöd 
av deii räckta hand, som hjälpen bjöd; 
v i  säga varandra: kämpa - och vinna! 
Vandra tunga vägar och sist - till målet 

hinna! 
Teresia Eurdn, 

f. Eneroth. 

IN MEMORIAM. 
C‘oritmsa Giacinla Martiiii har  avlidit den 

II) mars i Rom. Med hennes bortglng led 
1 taliens kvinnliga rösträttsrörelse en stor 
förlust. 

På deri stora italienska krinnokongressen 
i Rom 1908, på vilken en seans r a r  anslagen 
t i l l  rösträtten, höll contessa Martini på Ca- 
pitolium et t  tändande föredrag om denna 
sak, och från detta år daterar s ig  den 
egentliga sammanslutningen härför bland 
Roms kvinnor. Hon blev ordförande för 
iöreuingen, soni ofta samlades i hennes 
liein, och trots sin svaga hälsa försummade 
Iinii sällan et t  möte. Hon var  en eldsjäl 
i en svag kropp, och hennes anföranden 
horo alltid prägel a v  den äkta  hänförelse, 
bom övcrtygar, som samlar och försonar, 
vcii detta gjorde a t t  de rä t t  starka skiftnin- 
garna inom Ronis lilla men ytterst livak- 
tiga rösträttsskara villigt enadc sig under 
hennes spira. 

De senare åren, då hcnnes hälsa s tarkt  
avtog, överlämnade hon dock alltmer led- 
ningen åt professoressa Tercsa Labriola, 
hem allt i f rån början bistått henne i arbe- 
trt, trofabt stödjande. Italien och kviiinor- 
na  i många länder skola minnas Giacinta 
Martini med den beundran och tack vi 
alla ägna åt pionjärcrna, de modiga, dc 
\armhjärtade. 

V I  iiifet tautionella k.c. innorüsträltsko~i~res- 
sciis förhnndlingnr, a v  vilka första uppla- 
gan hastigt utsåldes, har  1111 tryckts i en ny 
tipplaga. Rekvireras mot postförskott till 
vit pris a v  kr. 1: 50 f rån L. K. P. R:s expe- 
dition, 6 Lästmakaregatan, Stockholni. 

Ngtt rösträttsbrevkort. Skara F. K. I’. R. 
har  utgivit ett konstnärligt, a v  artisten G. 
Sandstriim utfört brevkort framställande 
en ung maii och en ung kvinna ”hand i 
hand i hem och stat”. Kortet rekvireras 
mot postförskott hos Skara F. K. P. R:s 
kassaförvaltare f ru  Lisa Appelgren, adress 
Sknra. Priset iir 5 Öre p r  styck med 20 
iiroc. rabatt vid köp a v  minet 50. Det ut- 
märkta agitationskortet förtjänar vid- 
sträckt spridning. 

Arbetet ute i landet. 
På gruud a v  massan av iucddelaiidcn fråri 

opinionsmötena riied auledniiig a v  kungl. 
propositionen laiidct rundt  måste de förc- 
ningsmeddelanden, som inkommit, stå över 
till nästa nummer. 

Plenummrii pil RÖOtrim iör Kvinnor. 

Det socialdemokratiska par- 
tiets ställning till regeringens 

röstriittsproposition 
diskuterades på et t  av socialdemokratibka 
kvinnokongressens verkställande utskott an- 
ordnat möte å Folkets hus i Stockholm den 
22 april. Besliitet om mötet hade föregåtts 
av en insiindare i Soc.-Dem., underteck- 
nad Elin Lindley, var i  bland annat  för- 
slagets kringskärande av den gifta kvinnans 
rösträtt särskilt kritiserats och önskvärd- 
heten a v  et t  opinionsmöte mot detsamma 
förordats. På angrcppen svarade kvirino- 
kongressens l7 U. med ett uttalande a v  den 
förmodan, a t t  riksdagsgruppen fortfarande 
som hittills skulle komma att arbeta på at t  
få bort alla streck och i synnerhet det sär- 
streck, som skulle drabba de gifta fattiga 
kvinnorna. Ett avstyrkande a v  regerings- 
förslaget i dess föreliggande form villc V. 
U. däremot icke förorda. Riksdagsgruppen 
hade j u  också redan vid tvenne föregående 
tillfällen i sista hand röstat för samma för- 
slag. I samma riktning uttalade sig re- 
daktör Hjalmar Branting, som inledde dis- 
kussionen på mötet. 

”Det måste ärligt erkännas, yttrade redak- 
tör Branting, a t t  regeringsförslaget bcteck- 
var et t  verkligt framsteg, ehuru rösträtis- 
frdgan iekc kan anses löst pd rent demokra- 
t iska linjer, förrHn alla de som blivit ställ- 
d a  iitanför kommit med. - - - - - - 
_ _  För den fulla allmänna röstriittrn 
böra socialdemokraterna kämpa, men när 
regeringsfördaget bjuder dem en avbetal- 
ning på en miljon röster, vorc det oklokt 
att avvisa dem.” 

Efter en långvarig och livlig diskubsion, 
rlär V. U:s och riksdagsgrnppens stånd- 
r.iinkt försvarades a v  bland andra fröken 
Anna Lindhagen, f ru  Amanda Horney, fru 
Agcla Östlund och flera närvarande riks- 
dagsmän, under det att motsidans talan 
Lörnärnligast fördes av fruarna Ruth Gu- 
stafsson och Anna Ekberg, antogs en reso- 
lution överensstämmande med de i inled- 
tiingsanförandet framlagda åsikterna. 

D e n  sociuldernolcratislca rnotioncii i 
rijsfiättsfrdyaiz, krävande allniän röst- 
rätt för riiäri och kvinnor f rån iiiyndig 
ålder, franibars på onsdagen i Andra 
kaniiiiaren av  h r  Branting. 

Ilusliu regerirhgen och kvinnoröstriit- 
ten. Ministerrhdet har  förklarat, att 
rn av  40 dunianiedleininar väckt ino- 
tion oiii valrätt för kvinnor vid val till 
riksduman är oantaglig. 

Finskt omdöme om Röstratt 
för Kvinnor. 

I dcn ganimalfenuomanska tidningen Uiisi 
Aura skriver fröken Aini Nevander: 

Rösträtt för  Kvinnor är Sveriges kvinnors 
iösträttstidning, vars  program är: rösträtts- 
frågans lösning. Oaktat dess lilla format 
ar det e t t  särdeles piggt blad. Då Sveriges 
kvinnors rösträttskamp nu pågår som he- 
tast, utgör tidningen en viktig faktor i stri- 
den, så väl redigerad som den är. Till tid. 
ningens medarbetare räkna s ig  såväl Sve. 
riges som andra länders bästa förmågor och 
kvinnorösträttcns förkämpar. Bladets om. 
växlande artiklar göra det lätt, niedan u p p  
satsernas saklighet och exakta stil väckei 
aktning för  Sveriges kvinnor. Aven vi 
kunna icke säga något bättre än förena oss 
i Carl Lindhagcns önskan: m+ tidningen 
uppfylla sin uppgift så väl att den snar1 
icke har  någon uppgift vidare att uppfylla 

Friska blommor 0th vackra beirafnin!ikraiuar 
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Oversättarinnan EMILIE KULLMAN 
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Ngbrogatan 26, StoeRholm. 
Prlmr Anthraclt i olika krossningar. 

Hushdllskol, Ookes, 
Marle-Bdket ter till billigaste priser. 

Riks Tel. 4062. Allm. Tel. 78 39. 
fK. R. 403) 

Meddelanden frhn V. U. 
1. Ett ex. a v  den ined aiileduiiig av 

1911 års kongress betydligt utvidgade 
årsberättelsen konimer a t t  under för- 
sta veckan av  niaj utsändas till varje 
lokalförening, efter vilken tid relivisi- 
tioner av  årsberättelsen ställas till 
Skattmästaren, adr. Stockholm 3. 

2. Det andra allinänna kvinnoröst- 
rättsmötet, till vilket inbjudning utfiir- 
dats av  Skåneförbiindet, kornnier att  
äga rum söndagen den 16 och niånda- 
gen den 17 juni. På söndagen aiiord- 
nas stort offentligt friluftsmöte i Nack- 
arpsdalen. Måndagens inötesförhand- 
lingar bliva förlagda till Lund. Vidare 
underrättelser 0111 mötet, prograiii in. 
ni. konima att  inflyta i iiiirmaste två 
riiiminer a v  Rösträtt för Kvinnor. 

3. För publicering av ny förteckning 
p& talare uppmanas alla talare och fö- 
redragshållare tillhörande 1,. K. P. I l .  
att till L. K. P. R:s sekreterare srbarast 
insända namn och adress jämte upp- 
gift på ämnen, tider, villkor ni. 111. 

Ny landvinning. 
E’. K. I’. It. liar bildats i Segrrsta, Hal- 

siiiglaiid, efter föredrag av fröken Eliii PåI- 
nian. 25 medleiniiiar ingiiigo i föreiiiiigcii. 

Sfockholtns F .  K .  P .  R. Niiriiiast iiictl 
anledning av at t  ett stort antal perso- 
iier icke lyckades erhålla biljett till 
opinioiisiiiötet (len 14 april  anordiiar 
Stockholms F. K. P. R. offeiitligt iniite 
& Viktoriasalen måndagen den 29 april 
kl. 8 e. 111. Frii Frigga Carlberg korn- 
iiier h ä r  att  besvara frågan: ”Beliöva 
kvinnoriia rösträtten?’’ och fru Hilda 
Sachs koriirrier att tala iiver iiiniiet 
”Männens lagar och kviriiiorrias solida- 
ritet”. F ru  Greta Holmgren liar lorat  
bidraga nied sång och uppläsning. 

.__ 

Horlänge-Stora Tunu F. K. 1’. R. Iiatlc 
den 17 mars anordnat aftoniindcrliallniiia, 
varvid uppfördes ”Eii ciiqiiete i IIadcs”, 
där g lngna  århundraden vittna om var nya 
sak. Den stora lokalen var  niislan till si- 
sta plats fylld a v  en publik, som ined npp- 
repado applåder gav  uttryck åt sin stora 
tillfredsställelse ined dessa storslagna per- 
sonligheter f rån g ingna  tider. Vacker sAng 
och niiisik förhöjde ytterligare den trevliga 
stämning, som hela aftonen rådde. 

-- 
Ilen frisinriade ungdomen och kciririaica 

politiska rätträtt.  Vid s i t t  6cii:ibte sam- 
manträde antog Stockholms Frisinnade 
Ungdomsförening enhälligt den vid opini- 
onsmötena fattadc resolutioneu. 

_- 
Melleruds frisinnade valiiiaiisriiiciiiiig Iia- 

de den 21 april möto. varvid l i r  A4. Aiiders- 
son f r h  Iväg varmt talade för kvinnornas 
sak och föreslog resolutionen, vilken eiihäl- 
ligt antogs. 

” I  it~?rknsta Siticliand”, fru Frigga C”ar1- 
bergs bearbetning av G. von Niiiiiers’ ”Rak- 
om Kuopio”, spelas f .  II. i landsorten a v  
Knut  Lindroth5 teatersällskap. 
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Prenumeration i utlandet å RÖSTRÄTT 
FÖR KWNNOR sker genom insändande av 
Kr. I: 75 i postanvisning till tidningens ex- 
pedition, 6 Lästmakaregatan, Stockholm. 

TUS SUFFRAGII u 
Tidning utgiven av 

utkommer den 15 i var månad. 
international Woman Suffrage Alliance 

Redaktör: ,Ilccrtifia G. Kramers, 92 Kruib- 

Prenumeration sker pr år genom insändande av 

Tidningen utgives i en engelsk och en fransk 

kade, Rotterdam, Holland. 

3 kr. i postanvisning till redaktionen. 

JPPlaga. 

pöst räff s brev kort. 
Brevkort med porträtt och uttalanden av kanda 

örkämpar For kvinnans politiska rösträtt: 
Ser. I utgiven av Göteborg F. K. P. R. 

B II D B Uppsala F. K. P. R. 

D III o B Paul Heckschers förlag. 

5 öre pr st.; 50 öre pr 12 st. 

10 Öre pr st.; 1 kr. pr 12 st. 

10 öre pr st.; 1 kr. pr 12 gt. 

L. K. P. R:s Expedition, 
6 Lästmakaregatan, Stockholm, 

Prenumerera på Rösträtt för Kvinnor! 

All prenumeration sker på posten. 

Rösträtt för Kviniiors 
fenite nummer innehåller bl. a.: 

Biskopen av Lincoln oni kvinnorna8 

Jtällningen. 
Meddelaktighet och ansvar. 
i Fenixpalatset. Av Gwe.n. 
Mot och för. Av Ezaliite Boheman. 
Eu bok om en personlighet. Lily 

Brauns Meuioiren einer Sozialistin. II .  
Av Elisabeth Krey. 

röstrfittskamp . 

Kvinnornas dag. 
Kvinnorösträttens riksdagshistoria. 

I spårvagnen. Av Elin Wägner. 
Vid målet-? Av Teresia Etmin, f. 

Av doktor Gzclli Petrini. 

Eneroth. 

Stockholm, Ivar Hieggströms Boktrycken A..B., 1918. 


