
ROSTRATT FOR KVINNOR 
Tidning utgiven av Landsforeningen for kvinnans politiska rösträtt. L 

Morro: Vi kunna aldri igöra så mycket f ö r  en stor sak som en stor sak kan göra f ö r  oss. 

I ÅRG. STOCKHOLM, 15 M A R S  1912. 

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR 
utkommer den 1 och 15 i var månad 

Redaktör: ELISABETH KBEY. 
Träffas onsdag och lördag kl. 

Redaktion och Expedition : 6 Lästmakaregatan I 
Expeditionen öppen vardagar kl. 1-4. 
Rikstel. Norr 600. Allm. tel. Brunkeb. 944. 
Telegramadress: Rijsträtt, Stockholm. 

Rikstel. Norr 585. Allm. tel. 20968. 
9 f. m.-7 e. m. 

Pris för i9B 75 öre. Lösnummer 5 öre. 

tidningens expedition. 

annonser och iireannonser rabatt. 
Rikstel. 456. Allm. tel. 604. 
9 f m.-7 e. m. 

4-1/2 5.  

Distribuenng i Stockholm : 

Prenumeration genom posten 

För Utlandet 1 krona 75 öre i postanvisning ta1 

Annonspris: 20 öre per millimeterhöjd, större 

Landsting svalen 
på landsbygden förrättas som bekant 
numer vid de ordinarie kommunal- 
stämmorna under senare hälften av  
mars månad alla jämna år. Enligt den 
nya ordningen äro nämligen lands- 
tingsmandaten fyraåriga och hälften 
av  dem tillsättas vartannat år. De för- 
sta valen efter denna ordning förrätta- 
des 1910, då undantagsvis landstingen 
på en gång nyvaldes helt och hållet. 
Men i år väljer den ena hälften av de- 
ras valkretsar i varje län. 

Landstingsvalen förr i världen, 
före den Lindmanska rösträttsrefor- 
men, tilldrog0 sig ingen vidare upp- 
märksamhet. Under den gamla kom- 
munala röstskalan låg all makt in- 
om kommunerna i det förmögnare få- 
talets händer, kommunalstämmorna 
och allt vad på dem förekom, således 
också landstingsvalen eller rättare va- 
len ‘av landstingselektorer - ty lands- 
tingen valdes på den tiden medelbart 
- vor0 nästan att anse som en privat 
angelägenhet för detta fåtal; det stora 
flertalet röstägande kände sin vanmakt 
att uträtta något vid dem och höllo sig 
därför i regeln borta. - Nu har  det 
blivit väsentligt annorlunda. Den nya 
40-gradiga skalan, om än även den äg- 
nad at t  ge de ekonomiskt och socialt 
bättre ställda ett övervägande inflytan- 
de, lämnar dock möjlighet för de i 
dessa avseenden mindre gynnade att 
göra sig på ett helt annat sätt gällan- 
de än förut. Och särskilt vid lands- 
tingsvalen är den möjligheten gan$ka 
stor, då dessa val efter den nya ord- 
ningen äro proportionella och sålunda 
medgiva även för det svagare partiet 
att bli representerat i landstinget i för- 
hållande till sin styrka. 

Då nu landstingen, från politisk syn- 
punkt betraktade, äro valkorporationer 
som utse de respektive länens riksdags- 
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Måtte röstrattsrörelsens nya organ kunna 
framställa sanningen, s å  att den blir trodd, 
rättfärdigheten, så att den blir älskad, ihär- 
digheten, så att den blir tåld och därmed 
komma alla missljud att tystna, så att, då 
den stora segern en gång vinnes, den kan mö- 
tas av enstämmigt jubel. 

SELMA LAGEELÖF. 

män i Första kammaren, ha de sålunda 
reformerade landstingsvalen helt na- 
turligt tillvunnit sig ett intresse och 
en anslutning från befolkningens sida, 
som fullständigt saknades för de gamla. 
Landstingsvalstriden i mars 1910 var  åt- 
minstone i det allra närmaste lika liv- 
lig som en riksdagsvalkampanj. Och 
det är j u  inte heller till sist någon 
annan skillnad mellan de politiska in- 
tressen som kämpa vid landstingsvalen 
och vid riksdagsmannavalen än att det 
i första fallet gäller hur Andra, i andra 
fallet hur  Första kammaren skall bli 
sammansatt. Och det ena är på  det 
st.ora hela lika viktigt som det andra. 

Inte minst för kvinnorna äro i närva- 
rande tid, så länge deras politiska röst- 
rättsfråga kvarstår olöst, landstings- 
valen, d. v. s. valen av  elektorer till 
Första kammaren, av stor vikt. Redan 
före fjolbrets ordinarie val hade an- 
hängarna av den kvinnliga rösträttsre- 
formen majoritet i Andra kammaren, 
och denna majoritet har  genom 1911 
års val blivit ännu mycket starkare - 
do båda vänsterpartierna, som uppta- 
git kvinnornas reformkrav på sina 
program, hemburo ju som bekant från 
dessa val en lysande seger. Men i För- 
sta kammaren ha kvinnorösträttens 
motståndare allt fortfarande majoritet. 
Visserligen är denna majoritet inte 
synnerligen stark: endast 85 högerrö- 
ster mot de båda vänsterpartiernas 
sammanlagda 64 - talmannen får som 
bekant inte utöva sin rösträtt. Det kan 
ju tänkas at t  någon enstaka på höger- 
sidan är för och någon enstaka på vän- 
stersidan emot i denna fråga, men i 
stort sett går nog linjen mellan anhän- 
gare och motståndare efter partigrän- 
sen. De två dussin röster i runt tal, 
som högern sålunda i Första kamma- 
ren har  över vänstern, räcka i alla fall 
till a t t  fälla den proposition om val- 
rätt och valbarhet för kvinnor, som i 
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dagarna väntas från regeringen. 
För kvinnorna, de kvinnor som kän- 

na och vilja något för sin sak, ligger 
det därför stor makt uppå att få mot- 
ståndarnas majoritet i Första kamma- 
ren förvandlad till minoritet. Och det 
förnämsta medlet härför är naturligt- 
vis landstingsvalen.‘ Att verka vid och, 
ziär de äga rätt därtill, deltaga i dessa 
val är därför nu alla vakna kvinnors 
angelägnaste uppgift. 
Särskilt angelägen är denna uppgift 
inom de län, som skola omvälja sina re- 
presentanter i Första kammaren för de 
återstående två åren av de tre år för 
vilka Andra kammaren är vald - efter 
som det är under något av  dessa två 
å r  ett grundlagsändringsförslag måste 
antagas till vila för att kunna defini- 
tivt antagas vid första riksdag av  nä- 
sta 3-årsperiod, 1915. De län, som ha 
Första-kammarval i år äro Söderman- 
lands, Kalmar läns norra del (detta län 
är delat i två landstingsdistrikt), Hal- 
lands, Örebro och Västernorrlands, och 
de som ha Första-kammarval 1913 äro 
Östergötlands, Kronobergs, Göteborgs- 
och Bohusläns samt Värmlands. Alla 
rösträttskvinnor i dessa län ha därför 
framför andra en plikt att vid lands- 
tingsvalen denna månad göra sitt bä- 
sta. På den grad av vakenhet och 
energi, som de utveckla, kan det tankas 
i större eller mindre grad bero, hur den 
nya landstingshalva, som skall framgå 
u r  valen, blir sammansatt, och på deu 
sammansättningen kan sedan i sin ord- 
ning det resp. länets nya Förstakarn- 
mar-kontingent bero. 

Det gäller sålunda för kvinnorna, 
friimst i de nämnda länen, a t t  vid de 
förestående landstingsvalen bruka sitt 
inflytande, direkt eller indirekt, till för- 
niån för dem som de kunna räkna på 
som sina vänner. Försumma de detta, 
så försumma de sin egen sak. 
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Eos en af de kämpande, 
Irs Coates-Hansen om ställningen i 

England. 

En liten blek engelska, som ser frn- 
ben u t  kommer emot mig i hotellrum- 
met på Grand. I en folkhop på tusen- 
tals människor skulle man kunna ta 
fram henne som typen för en engelsk 
husmor av medelklassen, hon tyckes 
föra med sig det engelska hemmets at- 
mosfär, dess traditionella värdighet, 
dess avskildhet från världen. Fastän 
mrs Coates-Hansen icke har  andra hus- 
gudar med sig än en liten pall för sina 
små fötter i de typiskt brednosiga en- 
gelska inneskorna, ser hon i alla fall 
ut som om hon toge emot i sin egen 
salong en eftermiddag, då teet nyss var  
ütburet. Men det är något i uttrycket 
i hennes smala, energiska ansikte och 
i hennes sätt som för tanken på annat 
än husmoderliga egenskaper. 

Mrs Coates-Hansen sitter i styrelsen 
för The Freedom League, en av  de käm- 
pande föreningarna för kvinnans poli- 
tiska rösträtt, vars ordförande är den 
bekanta mrs Despard. Mrs Coates- 
Hansen karaktäriserar sin förening 
som ”reasonably militant”, d. v. s. käm- 
pande med förstånd. Deii har  aldrig 
gjort sig skyldig till de överdrifter, 
som W. S. P. U. (Women’s Social and 
Political Union) vunnit sin ryktbarhet 
På. 

Mrs Coates-Hansen skakar beklagan- 
de på huvudet, då samtalet kommer in  
på suffragettupploppen i London - och 
dit komma vi genast, ty hur skulle man 
kunna tala om den engelska rösträtts- 
rörelsen i dessa dagar, utan att ta 
ståndpunkt till suffragetterna? 
- Så här  på avstånd och utan att 

ha fått alla underrättelser om saken, 
siiger mrs Coates-Hansen, kan man na- 
turligtvis inte bedöma mrs Pankhurst 
och hennes kamraters tilltag fullt rätt- 
vist. Men jag kan inte se annat, än 
at t  det är vanvett av dem at t  handla 
som de gjort. Women’s Freedom 
League måste ta avstånd från dem. 
Fast, tillägger hon småleende, om vi 
av utomstående bli tillfrågade vad vi  
tänka om suffragetterna försöka vi att 
försvara dem så långt det går. Man 
kan alltid dra fram någonting som 
männen gjort för att vinna sin röst- 
rätt och som varit ännu vansinnigare, 
iiilnu mera hysteriskt, fast ingen hittat 
på att kalla det så, än  vad kvinnorna 
tagit sig till. Ännu ha icke suffraget- 
terna gjori något som närmar sig brän- 
nandet av  Nottingham Castle 1832. 
Mr Hobhouse har j u  också förebrått 
dem detta offenligt och sagt, a t t  de icke 
ägde samma livliga önskan at t  få  röst- 
rätt som männen, därför att denna ön- 
skan ännu icke tagit sig våldsamma 
uttryck. 
Suffragetterna ha svarat på denna ut- 
maning, beklagligt nog, ty vart komma 
de? Vi riskera att Conciliation bill 
som vi satte vår  lit till faller igenom, 
och det är dock bättre, a t t  kvinnorna 
få en begränsad rösträtt genom den än 
ingen alls. Suffragetterna vilja nume- 
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störta Conciliation bill, sedan mr 
Isquith talat om att framlägga ett för- 
J a g  om allmän rösträtt för män. 'I 
detta förslag vilja suffragetterna ha 
kvinnorna med. Men mr Asquith 
kommer aldrig att föra fram en sådan 
bill. ,Condiation bill leder ju ändå in 
på den rätta vägen, därf0r vilja vi 
stödja den ända tills vi se, att den icke 
leder till någonting. 
- Och vad tror ni om mr Lloyd 

George? 
- Vi lita icke på honom, lyder det 

snabba svaret. Han säger icke vad 
han täilker, och han har förut yttrat 
saker som stå i skarp motsats till vad 
han nu säger. För ett och ett halvt år 
sedan sade han, att frågan om kvin- 
nans rösträtt icke kunde behandlas av 
parlamentet, så länge någon annan 
fråga av vikt stode på arbetsordnin- 
gen. 

En ljusglimt för kvinnorna är, att 
arbetarpartiet har beslutit att stödja 
kvinnans rösträtt. Och regeringen är 
beroende av detta parti. Nära två mil- 
joner fackföreningsledamöter vor0 re- 
presenterade på den sista kongressen, 
som arbetarpartiet höll, vilket bevisar 
partiets makt och myndighet. Till dem 
står nu kvinnornas hopp. 

Utsikterna till framgång äro emeller- 
tid icke stora och tiden för avgörandet 
närmar sig. Den 22 mars kommer Con- 
ciliation bill före till behandling i par- 
lamentet, och sedan måste något göras, 
som mrs Coates-Hansen uttrycker sig. 

Hennes förening har förut i sina an- 
naler inskrivit sådana bedrifter som 
vakthftllningen utanfor parlamentshui 
set och ett tal i underhuset. En af Free- 
dom League hade kedjat sig fast vid 
gallret framför damernas läktare i un- 
derhuset och apostroferade från denna 
upphöjda plats församlingen. Förenin- 
gen är stolt över detta, men den tar be- 
stämt avstånd från våldsammare åt- 
gärder. 

Antisuffragisternas väldiga möte i 
Albert Hall, lett av lord Cromer är ock- 
så föremål för några randanmärknin- 
gar av mrs Coates-Hansen. Ett av de 
engelska antirösträttsivrarnas starka- 
ste skäl kom fram i miss' Markhams 
tal, som sedan gått genom världspres- 
sen och införlivats med antis arsenal 
som ett av deras kraftigaste tillhyggen. 
Miss Markham pekade på i hur ringa 
grad kvinnorna gjort bruk av sin kom- 
munala rösträtt, hur få kvinnor, som 
sitta som stadsfullmäktige i Englands 
städer. Nu ä r  saken den, som miss 
Markham glömde att tala om, att ge- 
nom en kommunallag af 1907 äro alla 
gifta kvinnor uteslutna från stadsfnll- 
mäktigevalen, men å andra sidan äga, 
enligt en annan lagparagraf, endast 
gifta kvinnor den "residential quali6- 
cation", som ger dem kommunal röst- 
rätt. Kommunallagens dunkla aff att- 
ning har givit anledning till att den 
tolkas olika på olika håll. I Birming- 
ham t. ex. sitta gifta kvinnor i stads- 
fullmäktige, men mrs Coates-Hansen 
har varit vald i sin stad, men fick sitt 
val överklagat, därför att hon var gift. 

Den lilla damen talar ännu länge om 
sitt land och om de förändringar, som 
det undergått på de sista åren. Jag 
ser för mig det korrekta England, som 
jag minnes med alla dess: "We don't do 
that, you how",  "We never go to this 
sort of place", o. s. v. Rösträtten hal 
flyttat många skrankor och närma1 
kvinnor av olika klasser till varandra 
Den lilla suffragetten berättar om dc 
politiska massmötena under bar him 
mel, då en kvinna talar till tusentalt 
människor. Ett tätt packat torg mec 
huvud vid huvud. Ingen går förbi var 
ken fina damer eller arbetsklädda. Ock 
den lilla kvinnan, som de fiesta vä 
kunna se, men endast ett fåtal höra 
håller dem alla fångna därför att dc 
veta, att hon är en suffragett och där 
för att de ha sympati för henne! 
kamp. 

Elisabeth Krey.  

3t adsfullmtiktigevalef i 
Stockholm. 

ännu ett par namn. 

I 3:dje kretsen, som först gick till 
ral, ha 972 flera röstande deltagit, än 
fjol i 4:de 550. Detvore glädjande om 

le röstande kvinnornas antal ökats. 
tnnu återstå val i 6:te, 1:sta och 2:dra 
xetsarna. Endast det frisinnade par- 
iet har här uppställt kvinnliga kandi- 
iqter. I sjätte kretPen uppsattes folk- 
,kollärarinnan fröken Ida Johansson i 
Indra rummet. 
Sitt intresse för kommunala angelä- 

renheter har fröken Johansson ärvt 
'rån sitt barndomshem. Efter att ha 
;enomgått Folkskollärarinneseminariet 
mställdes hon vid Katarina folkskola, 
;om hon sedan dess tillhört. Inom sko- 
an har hennes förmåga tagits i an- 
;pråk inom ett stort antal kommit- 
eer. Såsom medlem av lärarekårens 
)mbudsförsamling har hon haft till- 
'iille att genom sina lugna, sak- 
iga inlägg vinna gehör för sina 
irav på folkskoleundervisningens för- 
)ättrade.  Till likarekårens represen- 
ant i överstyrelsen för Stockholms 
siads folkskolor valdes hon 1906, och 
ioder 5 g r  verkade hon inom Översty- 
.elsen för reformer i undervisningen, 
'ör sociala reformer såsom fattiga skol- 
iarns bespisning m. m. ävensom för 
'örbättringar i lärarekårens löner; sär- 
,kilt äro lärarinnorna i detta avseende 
ienne tack skyldiga. 
Redan 2 år innan Föreningen för hus- 

noderskolor och Barnavård bildades 
lade hon i samråd med fröken Anna 
3ylander tagit initiativet till dess före- 
:ångare Folkskolelärarinnornas hus- 
noderskola, avsedd för de elever, som 
;ått ut folkskolans 'högsta kurs. I sty- 
*elsen för denna institution har hon 
'ungerat såsom ordförande och i den 
~v de gula spårvägskorten understödda 
'öreningen är  hon styrelsemedlem. 

Fröken Johansson tillhör såväl Fri- 
;innade valmansföreningens central- 
;tyrelse som sjätte kretsens lokalsts- 
*else. 
1 andra kretsen har på suppleant- 

ilats uppsatts fröken Gertrud af Klint- 
Ierg, som gjort sig känd inom det 
;ociala området, särskilt fattigvårds- 
zrbetet. Fröken Klintberg är född 1866 
)ch började sin bana som slöjdlärarin- 
la efter att hava genomgått Nääs slöjd- 
jeminarium och den Lundinska slöjd- 
iursen. Efter ett års sociala studier 
iid kvinnliga Settlernents i England 
)ch Tyskland ingick hon 1902 i Före- 
Tingen för Välgörenhetens Ordnande 
x h  övertog ledningen av F. V. 0:s 
jlöjdavdelning. Det kan räknas som 
iennes förtjänst, att hava omorganise- 
rat slöjdavdelningen så att den numera 
nästan bär sig. Hon är ledamot av or- 
ganisationskommitten för F. v. 0:s re- 
gisterbyrå och föreningens styrelse- 
suppleant. 

laom fattigvårdsarbetet har fröken 
Klintbergs kraft tagits mer och mer i 
ampråk. Hon är medlem i styrelsen 
För Asylerna för husvilla, ledamot av 
Fattigvårdsnämnden sedan 1905, av 
Försörjningsinrättningens styrelse se- 
jan 1907, av Fattigvårdsnämndens upp- 
nandlingskommision sedan 1909 och har 
nu senast utsetts till ordförande i den 
av fattigvårdsnämnden tillsatta kom- 
mitten för bespisning av arbetslösa. 
Såsom delegerad för beviljande av fat- 
tigvård och såsom medlem av den kom- 
mitte, som organiserat stadens späd- 
barnshem, har hon nedlagt ett drygt ar- 
bete. 1909-10 deltog hon i de förbere- 
dande arbetena inom Fredrika-Bremer- 
förbundets yrkeskomniitte och är supp- 
leant i styrelsen för Sunnerdahlska 
stiftelsens hemskolor på landet. 

Det vore önskligt, att båda dessa d u  
gande krafter komme till användning 
inom vår kommunalrepresentation. 

Am&. 

Vad våra vänner säga. 
Rösträtt €ör kvinnor har haft glädjeii 

nottaga flera sympatiuttalanden från 
le ledande inom rösträttsföreningarna 
. grannlanden, vilka vi här publicera. 

Svenske Kvinder har Grund til nu, 
itöttet til den kongelige Proposition, 
tt samle al Kraft på at  erobre den 
sidste Skanse "Majoritet i Förste Kam- 
neret". Hertill synes mig Bladet at 
Iare et udmaerket Vaaben for den store 
;venske Landsorganisation, som raader 
Iver saa mange fortrinlige Penne. 

Paa min Organisations Vegne önsker 
ieg de svenske Kvinder: Lylrke til! 

Eline Hansen, 
fiormand for 

Danske Kvindforeningers Valgrets- 
forbund. 

Samtidigt med at  jeg udsaender mit 
sidste Nummer af "Kvindestemmerets 
Bladet", i hvilket jeg fra Jan. 1907 har 
Sestrzbt mig for a t  give en Beretning 
snart om det ene Land, snart om det 
andet, saaledes at  jeg ligesom har holdt 
?t Vindue aabent, hvorfra vi har kun- 
%et see Kvindestemmeretsprocessioner- 
ne drage forbi snart den ene - snart 
len anden - og jeg nu altsaa staar i 
Begreb med at  'smzkke det i - saa er 
Jet mig meget kert ,  at L. E. P. R:s nye 
3rgan: "Rösträtt för kvinnor" ligesom 
,ager Arbejdet op med Hensyn til Ud- 
andet og gör det saa prisbilligt, a t  Alle 
>g Enhver kan holde det. 

Naturligtvis e r  Bladets Opgave In- 
ladtil det vigtigste og jeg slutter mig 
,il Fru Ann Margret Holmgrens 
'Dröm" om hvad detta Blad: "Rösträtt 
för kvinnor", skal udrette som forbin- 
iende Led" och soni "Initiativtagende 
Nlskynder"; og önsker kaxe Venner i 
3verrig "Held til Rejsen" og "god Fort- 
vättning!" som vi med saa god Grund 
kan forme vor Hilsen, naar det gzlder 
(Tverrigs Arbeide for  Stemmeret. 

Johanne Munter. 
Köbenhavn 4 Marts 1912. 

Modtag herved Landskvindestemme- 
retsforeningens Lykönskning med at 
Foreningen har oprettet sit eget Blad, 
ger allerede i sit förste Nummer byder 
e t  saa velikende Indhold til Fremme af 
Kvinders Ret. At eie et eget Organ for 
sin Sag gir en Styrke, der kun kan 
overtreffes af det levende Ord, som 
dog, selv med de svenske Kvinders ud- 
maerkede Stemmeretsorganisation, ikke 
kan naa Alle slig som et Blad, der paa 
Grund af sin Prisbillighed kan holdes 
og lzses af Hvemsomhelst. 

Naar man faar Bud om at den sven- 
ske Konge i sin Trontale har meldt 
Fremsettelse for Rigsdagen af Lovfor- 
slag om Stemmeret f o r  Kvinder og 
samtidigt ser 'Landsföreningens" sid- 
3te Vedtag gir det Forjaettelse om, at  
de svenske Kvinders store og maalbe- 
vidste Arbeide for sit Krav snart skal 
krones med Held og vise vor faelles 
store Sags uimodstaaelige Seiersgang 
fra Land til Land. 

For Hovedstyret 
F. M .  Qvam, 

Formand. 
Landskvindestemmeretsf oreningen. 
Gjaevran 3-3-12. 

Kommunalt röstberättigade kvin, 
nor försumma icke att deltaga i åretc 
landstingsmannaval! Kom ihåg at1 
iitgången av dessa val inverkar pi 
Första kammarrrrs sammnnsiittning 
och på derina åter beror lösninger 
av kvinnornas rösträttsfråga. 

Tre programuttalanden. 
De moderatas, de frisinnades 

och soeialdernokraternas upprop till 
Landstingsmannaval en. 

Ur de valupprop, som de olika poli- 
tiska partierna utsänt till landstings- 
mannavalen ha vi hämtat några punk- 
ter, som särskilt angå partiets ställ- 
ning till vår brännande fråga. De mo- 
derata ha givit frågan om kvinnans 
politiska rösträtt en framträdande plats 
i sitt upprop, där det bl. a. heter: 

Man må om den politiska kvinnorösträt- 
ten ha vilken mening som helst, så borde 
man i alla fall kunna inse, att  dess genom- 
förande under nuvarande förhållanden 
skulle bli till en stor olycka för  samhället.. 
Våra almogehustrur och allmogedöttrar 
skulle icke infinna sig vid valurnorna, och 
detta betyder detsamma som att det stora 
flertalet svenska kvinnor icke skulle be- 
gagna sin rösträtt. Möjligen komma de s. 
k. bildade klassernas kvinnor att deltaga i 
valen, men dessa kvinnor utgöra ett ringa 
Fåtal. De kvinnor, som säkert,skulle infinna 
sig till valen, vore sådana delar av arbeta- 
reklassens kvinnor, som stå U n d p  påverkan 
av socialisternas bearbetningar. 
I Frisinnade landsföreningens upp- 

rop kommer en annan synpunkt fram: 
Slutligen tyda alla tecken på. att Första 

kammarens högermajoritet kommer att resa 
ett starkt motstånd mot kravet på rättvisa 
åt kvinnorna genom tillerkännandet åt dem 
av politisk rösträtt, vilket krav dock den 
stora huvudmassan av landets valmän givit 
3in anslutning genom fjolårets val. 

Bland de särskilda reformönskemål, 
soni Frisinnade landsföreningen fram- 
håller intar politiska rättigheter åt 
hinnorna en av de nest  framskjutna 
platserna. De frisinnades upprop är 
ställt till män och kvinnor, under det att 
de moderata uppmana "alle man" att 
gå fram till valurnorna. 

Ur det Socialdemokratiska partiets 
upprop anföra vi följande: 

I den nya, efter den 40-gradiga skalan ut- 
sedda Första kammaren, finnas visserligen 
Irisinnade element, ja, t. o. m. några arbetar- 
representanter, men majoriteten utgör ett  
urval a v  de mot folkvil jan "mest stridbara" 
bland den gamla högern. Det lider därför 
icke ringaste tvivel, att den skall, om den 
får sitta kvar, till det yttersta begagna sitt 
beto mot Andra kammarens reformförslag 
i lagstiftningsfrågor, såsom frågor om 
efiektiv nykterhetslagstiftning, om rösträtt 
för kvinnor - - - 

* Kursiverat av oss. 

Rösträttspropositionen. På grund av 
ytterligare dröjsmål med den av den 
Lindmanska regeringen till överdirek- 
tör Widell uppdragna statistiska ut- 
redningen, vilken ursprungligen sades 
skola föreligga färdig sistlidna juni, 
kan den kungl. propositionen framläg- 
gas först i slutet av denna månad. 

- 
Kvinnorösträttsdagen. L. K. P. R:s 

verkställande utskott föreslår med an- 
ledning av den ändrade tiden för röst- 
rättspropositionens framläggande att 
F. K. P. R:s opinionsmöten anordnas i 
samband med riksdagsmännens påsk- 
ferier eller under dagarna 8-10 april, i 
stället för 23 eller 25 mars, som förut 
föreslagits. 

~ - ~~~ 

EAU M O N 0  
(Professor MOKO) 

Oöverträffat medel för erhållande av klar och frbisch hy. 
Pris Kr. 3-, 550, och lo.-. 

FRANSKA PARFYMMAOAS1AIET 
Zi Drotfnlnggatan 2l. Stockholm. 

Riks Tel. 3309. Allm. Tel. 311. (KR 476) 



N:R 2 

Vad pressen säger. 
Rösträtt för  kvinnor, vars första nummer 

utgått i en upplaga av 25,000 ex., har haft 
glädjen av ett synnerligen välvilligt mot- 
tagande av pressen såväl huvudstadens 
som landsortens. Till och med det finska 
Hufvudstadsbladet har i bref från dess 
Stockholmskorrespondent innehållit en läng- 
re sympatisk anmälan av tidningen. 

V i  anföra här utdrag ur några a v  de 
pressuttalanden, som kommit oss tillhanda. 
Dagens Nyheter: 

Det lilla, till sin yttre utstyrsel mycket 
enkla bladet betecknar realiserandet av ett 
mångårigt önskemål hos rösträttsrörelsens 
ledarinnor: ett eget organ, helt och hållet 
ägnat åt de frågor som röra kvinnornas 
medborgarrätt, tjänande på samma gång 
som agitationsvapen och som sammanbind- 
ningsled mellan de hundratalk rösträttsför- 
eningama från Ystad till Haparanda. Att 
döma av tidningens första nummer kommer 
Rösträtt för kvinnor på ett förträffligt sätt 
att fylla denna sin dubbla mission. Det är 
innehållsrikt och, så underligt det än för  
mången kan låta, till sitt innehåll mycket 
omväxlande. med bidrag av mer än ett 10- 
tal av  kvinnorösträttens förkämpar och 
vänner. - - - - - - - Tidningen inne- 
håller dessutom ett flertal aktuella artiklar, _ _ - - _ -  en omständighet som visar 
att tidningen i fråga om nyhetsmaterial 
från kvinnovärlden ämnar anstränga sig 
att  icke bli efter sin tid. 
Aftonbladet: 

Formatet är litet, men ändå har man IYC- 
kats ”få in” en massa saker av intresse. 
Så bjuder det första numret på en hel del 
alster a r  kända pennor. Uti ”Vad våra 
vänner säga” ha Ernst Beckman, Ellen Key 
och Carl Lindhagen bl. a. gjort en del för 
tidningen sympatiska inlligg. Jane Ger- 
nandt-Claine har bidragit med en dikt och 
Frigga Carlberg med ett klseri. Dessutom 
har redaktören själv, fröken Elisabeth 
Krey, påbörjat en serie, behandlande Lily 
Brauns bok ”Memoiren einer Socialistin”. 
Lägger man sedan till några översättningar 
och några meddelanden rörande rösträtts- 
rörelsens verksamhet, så får man en inblick 
uti allt, som behandlas i denna nya tidnings 
första nummer. 
Stockholms Dagblad: 

Det nu utkommande synnerligen rikhal- 
tiga numret, som utgår i 25,000 ex., inne- 
håller bl. a. en dikt av Jane Gernaudt- 
Claine, artiklar i för rörelsen brännande 
frågor, uttalanden av manliga och kvinn- 
liga rötsrättsvänner, meddelanden fr%n lo. 
kalföreningar, från utlandets rösträttsar. 
bete och från den stora kvinnokongressen 
i Berlin samt även en litteraturuppsats och 
en del lättare artiklar. 
Jämtlands Tidning: 

innehållsrikt intryck. 
Nga Samhället: 

Rösträtt för  kvinnor heter Sveriges första 
kvinnorösträttstidning, som i dagarna ut. 
sänt sitt första nummer. Detta, som utges 
av  F. K. P. R. och framträder i en myckei 
tilltalande utstyrsel, utkommer t. v. val 
fjortonde dag. Tidningen räknar bland si 
na medarbetare den kvinnliga rösträttens 
bästa kämpar i in- och utland. Dess ten 
dens anges helt kort och gott så: rösträtts 
frågans lösning. Priset är för hela 1912 i’! 
öre, 1ösn:r 5 öre. 

Vi tillönska det nya rösträttsorganet al 
framgång, instämmande i Carl Lindhagenc 
uttalande: ”Jag skulle vilja önska, att tid 
ningen fyllde sin uppgift så väl, att de1 
snart ej hade någon uppgift vidare a t  
fylla.” 
Västerbottens-Kuriren: 

Innehållet i tidningens första nnmmer äi 
både rikhaltigt, intressant och omväxlande 
Öresunds-Posten: 
I de kampdagar, som nu stunda för dei 

kvinnliga rösträttens anhängare, när de 
gäller att bryta ett segt Förstakammarmot 
stånd, kommer stora krav att ställas på tid 
ningen. Man kan endast med h r  Lindhagei 
önska, att ”den fyller sin uppgift så väl 
att den snart ej  har någon vidare uppgif 
att fylla”. 
Huvudstadsbladet: 

Den gör redan genom sitt yttre ett gansk: 
respektabelt intryck. Det föreliggande num 
ret omfattar 6 fyrspaltiga sidor - - - - 
--- Tidningen äger naturligtvis betyd 
liga journalistiska resurser, då den blanc 
sina medarbetare självfallet räknar röst 
rättsrörelsens bästa pennor. 

Det första numret gör ett omväxlande och 

RÖSTRÄTT FÖR KUTWNOB - - 

Kuinnornas sång. 
Marschtakt. 

J 
Fram att må - let hin-na, Syst-rar hand i hand! 
Tu - sen - - å - - rig bo -ja Lö - sw skall en gång. 

J 
Fram att se- - ger vin - na, Sprän-ga fjätt-ram band! Framåt på v& 

I - - f&n slott och ko --ja Hö -jaa se - - ger-sång! Sveriges dött -rar 

” 
Fram med - bor - ga - - rin - nor! Se -gem skall bli vår. 
Fram med -bor - ga - - rin - nor! Se -gem skall bli vår. 

>Kvinnornas sångx iir en öfversäjtning af »Women’s Battle Songn, som sjöngn af 
Göteborgsköreii på rÖsträttskongressen. Ofversättarinnan har godhetsfullt ställt denna sång 
till Rosträtt för kvinnors förfogande som lämplig att sjungas vid den blifvande kvinnodagen. 

Högern och, kvinnans rösträtt, 
I en del av högerpressen ha på se- 

iiare tid framkommit yrkanden på at t  
högern vid de stundande landsiingsva- 
len skulle proklamera öppet motstånd 
mot kvinnoröstratten. 

Huruvida partiet verkligen hörsam- 
mat uppmaningen ä r  för undertecknad 
iinnu icke bekant. Såsom ett uttryck 
för högerns ståndpunkt torde emeller- 
tid ett uttalande av riksdagsmannen re- 
daktören Karl Hildebrand vid ett poli- 
tiskt möte i Sunne den 3 mars förtjäna 
beaktande. Under framhållande av at t  
högern, i motsats till vad man från 
vänsterhåll vill göra gällande, visst 
icke vore reformfientlig, erkände h r  
Hildebrand likväl att högern hade be- 
kämpat kvinnorätten. 

Kvinnorösträttsfrågan hade man 
sett, menade talaren, för mycket ur 
känslosynpunkt och utan at t  tänka på 
vad saken i verkligheten gällde. Syn- 
punkten från vilken man skall se frå- 
gan är den, huruvida reformen länder 
till skada eller gagn. Genomfördes 
kvinnorösträtten skulle huvudsakligen 
det socialdemokratiska bliva det parti 
som vann fördel. 

Detta underkännande av de ”borger- 
liga” kvinnornas politiska intresse och 
vakenhet borde uppkalla dessa till pro- 
test. 

Man uppställer dessutom ovillkorli- 
gen den frågan: Skulle ett motstånd 
från vänsterpartierna kunna försvaras, 
om dessa befarade att kvinnorösträt- 
tens genomförande huvudsakligen 
skulle komma högern till godo? 

E.  V. A. 

Till Red. för Rösträtt för  Kvinnor. 
1. Kunna vi samla namn och adres- 

ser på prenumeranter på en lista och 
sända in den jämte avgifter till Expe- 
ditionen av  R. f. K. och verkställer den 
i så fall prenumerationen? 

2. Hur skola vi kunna prenumerera 
på R. f. K. för personer boende å annan 
ort? 

Ivriga prenumerantsamlare. 

~~ 

B I R G I T T A - S K O L A N S  SYKURSER 
Klädsömnad, Fransk linnesömnad, Kanstbroderi, Spets- 

öm och Knyppling. OBS. Rysk spetsknyppling i silver 
c h  guld. Lärarinna: Fru Ebba Salwen. Upplysningar 
ich prospekt i skalans lokaler, Regeringsgatan 19-21. 
Ziks Narr. 504. Allm. 152 35. Föreståndarinnor: 
K. R 433). Elisabah Glanizberg. Emmy Hylander. 

Friska blommor 0th vatkra begrafningskraosar 
‘’LA ROSE” Blomsterhandel 

30 Sturegitan. Stockholm 

Samhällskurserna, som togo sin början 
iimm Jönköpings län med Norrahamniar 
)ch Ekeryd komma nu närmast att fortsättas 
i Vaggeryd och Skillingaryd, varefter kur- 
ser äro planerade i Gnosjö, Sm. Rydaholm, 
Hillerstorp, Eäfsjö, Landeryd, Refteled, 
Sislaved, Tenhiilt, Forserum, Tranås, Ane- 
by, Mulseryd, Angershestra och eventuellt 
Kumlaby på Visingsö. 

De ämnen som kurserna avse, äro enligt 
sndan i donators bestämmelser förjande: 

1) Kommunalförvaltningen och i samband 
därmed den allmänna hälsovården. 

2) Fattigvården, dess omfattning och or- 
ganisation; i samband därmed ogifta möd- 
rars ställning och barnavårdslagstiftningen. 

3) Äktenskapslagstiftningen. 
4) Statsförvaltningen och de politiska par- 

tierna. 
Lokalfrågan har hittills lösts på ett 

tillfredsställande sätt genom ett oegen- 
nyttigt tillmötesgåendc från nykterhets- 
organisationer och enskilda. Det är en stor 
glädje att  med tacksamhet få  konstatera 
detta, och vi våga hoppas, att vi fortiaran- 
de på detta sätt skola få  de yttre betingel- 
serna till arbetets fortgång. 

”Genombrott eller stillastående.” 
Ellen Key höll, som bekant, den 6 mars B 

Folkets hus ett av ana partier mycket npp- 
ni.ärksammat föredrag om genombrott eller 
stiiiaetående, i vilket hon yttrade några 
tänkvärda ord om kvinnornas ställning till 
det politiska genombrottet. ”Vi kvinnor”, 
sade talarinnan, böra stöda den nuvarande 
regeringen, icke minst därför att  den har 
vår rösträtt på sitt program. Vi måste 
lijälpa till at t  motarbeta misstron. Vi må- 
ste leva efter den vissheten, att icke alle- 
East våra egna utan även andras ideer döda 
vi genom misstron.” 

Behöver Ni hjäll, 
>ör Ni anskaffa en god och pälitlig 
;ådan. Den bästa hjälpen vid lag- 
iing och stoppning av linne och 

yllesaker är e n  

’SI N G E R”-SY M A  S K  I N. 
Är därför oumbärlig i hemmet. 

F r h  15sekretsen. 
Snffragister och suffragetter i England. 

Redaktionen av Rösträtt för  kvinnor. 
Undertecknad och säkert många med hen- 

ie skulle vara tidningen tacksam för en 
klargörande skildring hur  det verkligen 
Erhåller sig med de olika rösträttsorgani- 
iationerna i England. Den stora allmän- 
ieten är djupt okunnig om denna sak. Den 
iöreställningen är allmänt gängse, att hela 
ien engelska rösträttsrörelsen är identisk 
ned suffragettrörelsen. Att så icke är för- 
nAllandet är mycket svårt att förklara, i 
synnerhet för dem som icke vilja förstå. 
Varje nytt suffragettuppträde ger våra mot- 
ståndare nya vapen i händerna och de för- 
summa icke att begagna dem. 

Till  

Svensk rösträttskvinna. 
Vi bedja att till en början få påminna 

>m, vad som från ledande kvinnorösträtts- 
håll ständigt framhållits, nämligen att den 
engelska suffragettrörelsen är en jämfö- 
relsevis ny rörelse, den har  endast varat 
amkring 6 år, under det att den ursprung- 
Liga rösträttsrörelsen pågått i bortåt fem- 
tio. Den äldsta rösträttsföreningen, the 
National Union of Women’s Suffrage Socie- 
ties, är liksom den svenska L. E. P. R. an- 
aluten till den internationella kvinnoröst- 
rättsalliansen, medan den yngre föreningen 
lhe Women’s Social and Political Union 
icke är det. Det var sålunda den äldre 
Iöreningen, som var representerad på den 
internationella rösträttskongressen i Stock- 
holm. W. s. & P. U. hade icke ens sänt nå- 
gon s. k. fraternal delegate. 

Ordförande för the National Union of 
Women’s Suffrage Societies är mrs Millicent 
Fawcett, LL. D., änka efter den kände 
politikern generalpostdirektören Fawcett. 
blrs Fawcett är även vice ordförande i den 
internationella kvinnorösträttfialliansen. 
Ordförande i the Women’s Social and Politi- 
cal Union är mrs Pankhurst, vars namn ge- 
nom de internationella pressbyråernas för- 
sorg numera torde vara det utanför Eng- 
land mest kända av de två. 
N. U. W. S. S:s ställning till suffraget- 

ternas taktik klargöres bäst genom ett brev 
från mrs Fawcett till mr  Lloyd George - 
som bekant medlem av regeringen och prin- 
cipiell anhängare av kvinnorösträtten - 
med aniedning av de närmast föregående 
suffragettoroligheterna, och som offentlig- 
gjordes i den engelska pressen. 

Efter ett beklagande - ja, fördömande 
av vad som ägt rum, och under framhållan- 
de av att mrs Fawcetts förening alltid varit 
motståndare till handgripligheter, bönfaller 
hon de rösträttsvänliga medlemmarna av 
regeringen att betrakta denna sak på samma 
sätt, som Lord Morley och regeringen pip 
sin tid betraktade upploppen i Indien. Mot 
de förbrytelser, som där begingos, äro in- 
slagna fönsterrutor och demonstrationer på 
möten, hur obehagliga och förnärmande 
för dem det gäller dessa än kunna vara, 
ingenting att räkna. 

Mrs Fawcett citerar Lord Morley, då han 
i överhuset framlade sitt indiska reformför- 
slag, där han sade: 

Vi stå i Indien inför en levande rörelse, 
och vari består denna rörelse? Den är 
igångsatt för att nå några fördelar, som 
vi själva lärt befolkningen att betrakta 
som efterstravansvärda, och med mindre vi 
kunna förena god ordning med tillfreds- 
ställandet av dcssa nyvaknade önskemål, 
blir felet icke deras utan vårt. Detta vore 
ett brott mot brittisk statskonst. 

Åter uppfordrar mrs Fawcett mr Lloyd 
George och hans kolleger att framhärda i 
sin politik och visa.  kvinnorna rättvisa. 
Blir det klart, att de önskade reformerna 
kunna nås med vanliga konstitutionella 
medel, skola våldsamheterna upphöra, och 
hon slutar med ännu ett uttalande av Lord 
Morley: Ingen reformator agnar sig för  sitt verk, 

som låter avskräcka sig av en ytterlighets- 
gående flggels excesser. 

Redaktionen. 



ROSTRATT FOR KUINH.OR 

I I Arbetet ute i landet I EI I 
Avesta-Krylbo F. K .  P. R. anordnade mu- 

sikafton i godtemplarsalongen i Avesta den 
26 febr. Det särdeles rika programmel 
upptog solosång, violin- och pianomusik 
samt ett kortare anförande av fru 
Greta Holmgren i anslutning till före- 
ningens syftemål. Musikprogrammets vo- 
kala avdelningar utfördes även av f r u  
Greta Holmgren, som sjöng komposi- 
tioner av Peterson-Berger, Grieg, m. fl. 
Fru Norbeck föredrog en del violinnummer. 
Fru Elisabeth Holmgren tillvann sig ett 
livligt och berättigat bifall för ett par 
pianosolon med ackompanjemang av fru 
Greta Holmgren. 

Göteborgs F. K .  P. R. hade den 23 febr. 
anordnat Fredrika-Bremer-afton å Grand 
HGtel Haglund med fru Hilda Sachs från 
Stockholm som talarinna. Fru Sachs flck 
här  tillfälle att för Göteborgspubliken fram- 
lägga sitt förslag om resandet av en staty 
örer Fredrika Bremer, 6om hon förut med 
så mycken vältalighet framlagt i Stock- 
holm, och även här mottogs förslaget med 
glädje och sympati. Programmet utfylldes 
med sång ur Elfrida Andres rösträttskan- 
tat samt uppläsning av Selma Lagerlöfs 
"Mamsell Fredrika". Det i allo lyckade 
samkvämet avslöts med en animerad sup& 

Den 4 mars hade Göteborgs F. K. P. R. 
anordnat möte å Chalmerska Institutets 
högtidssal med föredrag av d:r Alexandra 
Skoglund om "Gift kvinnas rättsliga ställ- 
ning förr och nu". Efter att ha  lämnat en 
klar och logisk framställning om äkten- 
skapslagstiftningens utveckling från 1200- 
talet till våra dagar, slutade talarinnan 
med att framhålla hurusom den ekonomiska 
utvecklingen drager in kvinnan i förvärvs- 
arbetet och att de som arbeta för sin och 
familj& uppehälle icke böra stå rättsligt 
omyndiga 

Efter det synnerligen intressanta och med 
kraftiga applåder mottagna föredraget an- 
togs följande resolution: 

"Kvinnor, samlade till offentligt möte i 
Göteborg den 4 mars 1912, uttala med anled- 
ning av den pågående revisionen av äkten- 
skapslagstiftningen ett bestämt yrkande, 
att lagbestämmelserna så avfattas, att måls- 
mansskapet upphäves och den gifta kvinnan 
beredes full likställighet med mannen så- 
väl inom hemmet och gent emot barnen, 
som i förmögenhetsrättsligt avseende. 

Kristianstads F. K .  P .  R. hade den 23 febr. 
avskedsfest för sin förra centralstyrelse- 
medlem, fru Ella Billing, som inom kort 
avflyttar till Stockholm. Fru Billing har 
ända sedan Kristianstadsföreningens bil- 
dande varit en av dess mest verksamma 
medlemmar och för övrigt intagit en ledan- 
de ställning inom Skåneförbundet av F. K. 
P. R., vars ordförande hon varit. 

Programmet för aftonen upptogs av före- 
drag, tal och sång. och avslöts med en ani- 
merad sup6' under vilken hedersgästen tac- 
kade för all den hyllning, som kommit hen- 
ne till del samt förklarade att rösträttsar- 
betet självt är sin egen belöning. Hon slu- 
tade med att citera den internationella 
kvinnorösträttsalliansens motto: "Enighet i 
det väsentliga, frihet i det oväsentliga, för- 
stående kärlek i allt", vilket hon ville lägga 

, alla dem som arbeta för  kvinnorösträtten 
på hjärtat. Den angenämaste stämning var 
hela aftonen rådande. 

Linköpings F. K .  P .  R. hade den 7 mars 
anordnat en aftonunderhållning till förmån 
för Fredrika Bremers statyfond. 

Aftonen inleddes med S. Leijonhufvuds 
kantat, som vackert och känsligt föredrogs 
av fru Ellen Romdahl. Därefter följde kör- 
sång av en blandad kör, bestående av man- 
liga och kvinnliga seminarieelever. Pro- 
grammet upptog vidare ett kortare föredrag 
av fru Eva Hanz6n om "Fredrika Bremer 
och hennes livsgärning". Slutligen följde 
aftonens clou, "Rösträttsenqueten i Hades", 
en serie dramatiska tablåer, som utfördes 
på ett förträffligt och mycket roande sätt 
av amatörer inom föreningen. Publiken var 
fulltalig och applåderade livligt. 

Stockholms F.  K .  P. R:s årsmöte äger rum 
onsdagen den 20 mars kl. 7,30 e. m. i K. F. 
U. K:s stora sal, Brunnsgatan 3. På före- 
dragningslistan äro följande ärenden upp- 
tagna: 1. Meddelanden. 2. Val av fyra 
kommitterade fö r  insamlingen till en staty 
åt Fredrika Bremer. 3. Ars- och revisions- 
berättelser. 4. Styrelseval. 5. "Huru kvin- 
norna kämpa för sin sak i Frankrike", före- 
drag av fröken Nini Kohnberger. 

Strängnäs F .  K .  P. R. hade årsmöte den 22 
feb. Styrelsen återvaldes och består av: 
fru A. Widebeck, ordf: fru K. Giesecke, v. 
ordf.: elementarskoleföreståndarinnan frö- 
ken Em. Rydberg, sekret.: stadsfullmäkti- 
gen, lärarinnan fröken N. Huldt kassaför- 
valtare samt fru M. Lindblom. 

Revisorer: Fru G. Liljehagen och general- 
skan Bergman. Pressombud: fru A. Wide- 
beck. 

Till ombud vid Länsförbundets årsmöte i 
Eskilstuna utsågos, utom ordf., fruarna K. 
Giesecke och G. Anderson. 

Föreningen har under året, på inbjudan 
av drätselkammarens ordf., statskonsulen- 
ten Liljehagen, hållit sina möten å drätsel- 
kammarens lokal, där också studiecirklar 
hållits. I mån av behov har också rådhus- 
salen upplåtits. De offentliga mötena ha 
hållits i blåbandslokalen. Föreningens med- 
lcmsantal har under året ökats med 9 med- 
lemmar. 

Medlemmarna uppmanades att allmänt 
prenumerera på det nya tidningsorganet 
ävensom att  alltfort stödja tidningen 
"Dagny", av vilken föreningen nu som förbt, 
skulle hålla ett ex. tillgängligt för sådana 
medlemmar, som ej själva anse sig kunna 
prenumerera å densamma. 

Umeå F.  R. P. R. höll den 21 febr. sitt 
första föreningsmöte för terminen å allm. 
läroverkets sångsal. Det synnerligen tal- 
rikt besökta sammanträdet öppnades av 
ordföranden med en redogörelse för rege- 
ringens ställning till den kvinnliga röst- 
rätten, och sedan hon framhållit betydelsen 
av att de kvinnor, som ha någon egen in- 
komst, självdeklarera före februari månads 
utgång, gav fröken Grönfeldt en resum6 
över årets centralstyrelsemöte. Särskilt 
framhölls, att enskilda rösträttsvänliga hö- 
germän nu ha i sin hand att  avgöra, om 
kvinnornas rösträttsfråga skall lösas, innan 
den hunnit bli en utpräglad partiskiljande 
stridsfråga. 

Aftonens senare del blev en anslående 
hyllningsfest for f r u  Ellen Vleugel, som 
alltifrån Umeå F. K. P. R:s startande in- 
tresserat och verksamt deltagit i förenings- 
arbetet och som nu avflyttat från staden. 
Fröken Ingeborg Öqvist frambar till henne 
föreningens djupt kända tacksamhet och 
Överlämnade som ett synbart bevis därpå 
en vacker kristallvas fylld med blommor. 

Fruarna Lsstadius' och Grahns ypperliga 
sång gav ökad glans och stämning åt festen. 

Visbu F.  K .  P .  R. hade den 12 febr. anord- 
nat offentligt diskussionsmöte i Högre allm. 
läroverkets högtidssal över ämnet "Skola 
och hem", med inledningsanförande av fru 
Sigrid Herlitz. En livlig diskussion följde 
p% det med stort intresse mottagna före- 
draget. F. K. P. R. har i pressen uppma- 
nats att upptaga frågan till fortsatt diskus- 
sion. 

Örebro F.  K .  P. R. hade ställt sig i spetsen 
för anordnandet av en "de gamlas dag", 
vilken dag sträckte u t  sig till en hel vecka 
och inbringade den ansenliga summan av 
8,000 kr. Föreningen rönte stort erkännan- 
de för sitt sätt att organisera och genom- 
föra denna sak. 

Meddelanden fr%n V. U. 
1. På grund av uraktlåtenhet av en del 

F. K. P. R. att i tid insända sin årsbe- 
rättelse till V. U. kan den gemensamma 
årsberättelsen i år utkomma först i april. 

2. V. U. kommer att till Rösträttsdagen 
låta trycka gemensamma affischer för F. 
K. P. R. i de internationella rösträttsfar- 
gerna vitt och gult, med tomrum för dag, 
tid, talarnas namn m. m., för  lokalföreuin- 
gama själva att  ifylla. Närmare medde- 
landen om pris m. m. i nästa nummer av 
tidningen. 

3. Lokalstyrelserna ha till revisorer av 
Landsföreningens räkenskaper återvalt frö- 
ken Alida Jakobsson och nyvalt fru Elisa- 
beth Wern-Bugge samt till revisorssupple- 
anter återvalt fru Emilia Broom6 och frö- 
ken Agda Hedvall. 

4. Lokalföreningarna uppmanas att icke 
försumma något tillfälle, då lösnummer av 
Rösträtt för  kvinnor kunna säljas till en 
större allmänhet. Särskilt anbefalles F. K .  
P. R:s egna offentliga möten samt valmöte- 
na före landstingsmannavalen. Vid rekvi- 
sitioner a v  tidningen för  lösnummerförsälj- 
ning lämnas provision. Alla rekvisitioner 
ställas till Expeditionen, 6 Lästmakaregatan, 
Stockholm. 

ROHTLIEB & COMP. 
Innehavare : 

Oversiittarinnan EMILIE KULLMAN 
Kontor : 

Ngbrogatan 26, Stockholm. 
PNma Anfhmmff i olika krossningar. 

Mar./e-Brf&ef fer. till öilligaste priser. 
HUShdilSkOl, COkeSy 

Riks Tel. 40 62. Allm. Tel. 7839 

Husmoderskolan H EM M ET 
meddelar gmwdlig och praktisk undervisning i all1 
som tillhör ett hems skötande. 

ANNA GYLLENSPETS, f. v. Holten. 
Drottninggatan 67, Stockholm. 

Beställningar emottagas. 
Rikstel. 133 34. 

- 
Musiken till Rösträttskantaten. 

För att tillmötesgå en från många hS11 
framställd önskan, har fröken Elfrida An- 
dre låtit hektografera ett begränsat antal 
musikutdrag ur "Rösträttskantaten" till ett 
pris av kr. 2: 50. 

Rekvisitioner ställas till fröken Hildur 
Öjer, Göteborg 1. 

Hos alla bokhandlare : 

HEMUPPFOSTRAN 
Föredrag af Dagmar Waldner. 

Pris 25 Öro. 

IMi BieggstrÖI!! BokfÖIlaDS A. E., StotkholI!. 

Prenumeration i utlandet ii RÖSTRÄTT 
FÖR KVINNOR sker genom insändande av 
Kr. I: 75 i postanvisning till tidningens ex- 
pedition, 6 Lästmakaregatan, Stockholm. 

Kvinnorösträttens riksdaashistoria. 
Början till d:r Gulli Petrinis artikel- 
serie om Kvinnorösträttens riksdags- 
historia måste på grund av  hopningen 
av aktuella artiklar överstå till nästa 
nummer. 

Nya landvinningar. F. K. P. R. har bil- 
dats i Animskog (Dal) efter föredrag av 
fröken Signe Wollter. Animskog ligger på 
rama landsbygden, där avstånden räknas i 
miltal, och det är därför så mycket värde- 
fullare att där erhålla en stödjepunkt för 
rösträttsarbetet. 
- Efter föredrag av fröken Elin Pålman 

har F. K. P. R. bildats i Sveden (Gävleborgs 
län). 

Kvinnorösträtten på Berlinkongressen. 
Vid den i sammanhang med utställningen i 
Berlin anordnade kvinnokongressen var si- 
sta dagen anslagen till diskussion över äm- 
net "Kvinnorna och politiken: rösträttsrö- 
reken". Bland talarinnorna på detta möte 
roro två av de mera bemärkta tyska dele- 
gerade från rösträttskongressen i Stock- 
holm nämligen fru Anna Lindemann, en av 
den Internationella alliansens tre sekrete- 
rare, och fru Minna Cauer. En talarinna 
nppehöll sig särskilt vid Sverige, talade om 
den väntade kungl. propositionen, om kon- 
gressen, om vilken hon uttalade sig synner- 
ligen berömmande, och om Selma Lagerlöfs 
- "Sveriges okrönta drottnings" - tal på 
operan. 

Stöd arbetet f i r  kvinnans 
rnedborgarraXt genom a t t  in- 
@ som medlem i närmaste 
rösträttsförenin& RöstrcE'tts- 
föreningar finnas i de flesta 
Ptäder samt i et t  flertal 
mindre samhällen över hela 
landet. 

%ed lemsavgiften överstiger 
xldri' I krona. 

RA. Collijns 
Extra Prima mi 
o, Prima 
Bo mu I Is I är ft . 
Marknadens 
bästa 
kqalit6er. 
D:r Elin Beckmans Hetluftsinstitat 
Västmannagatan 3, Riks 10552, Stockholmstel. Br. 4552. 

Rådfrågningstid: Vard. l / ~  3-4 
Behandling av rheumatism, gikt, efterbehandling av 

ledskador, neuralgier, frostskador och vissa fall av bör- 
jande ålderdomsbrand. 

OBS.! Kan även anordnas i patientens hem. (K.R. 432) 

Den svenska kvinnorösträtts- 
rörelsens historia i korta drag 

av Klara Lindh 
är nu utkommen och rekvireras från 
L. K. P. R:s expedition. Pris 5 öre. 

Vid större rekvisitioner lämnas rabatt. 

Nyare r iistr ät tslit ter atur: 
Anna Bugge-Wickseli: Gifta kvinnors 

kommunala rösträtt. Utgivet av L. K. P. B. 
25 öre pr i00 ex. 

Frigga Carlberg: Varför frw Eåkmssm 
gick ila i rösträttsföreningem. Utgivet av 
Göteborgs F. E. P. R, 5 öre. 

Varför fru Hålcanssons dotter gkk in i 
rösträtts weningen. Utgivet av Göteborgs 
F. K. p. fl: 5 öre. 

Uarrie Chapman Catt: Går kvinnoröst- 
rättsrörelsen. framåt? Jämte en kort bio- 
@ över Mrs. Gatt av Ezaline Boheman. 
Utgivet av L. K. P. R. 15 öre. 

E. E. HaHber : Kvinnan i hemmet och 
samhället. &givet av L. K. P. R. 5 öre. 

Sigrid Kruse: Nykterhetsfrågan och kvin- 
nwnas rösträtt. Utgivet av L. R. P. R. 90 
öre pr 100 ex. 

Selma La erlöf: Rem och stat. Utgivet av 
F ~ U  F. E. P. R. 5 öre. 

Soff Lindstedt: V&ör böra religiöst öuer- 
tygade kvinnor amhta sig till rösträtts- 
röreken? Utgivet av Stockholms F. K. P. R. 
5 öre. 

Elin Wahlqvist: Partipolitiken och. kuin- 
nwnas rösträttsfråga. Utgivet av L.K. 
P. R. 3 öre. 

Biice Zimmern: Kvinnornas rödrätt i 
skilda Eänder. Med ett förord av Mrs. Chap 
man Catt. A.-B. Ljus forlag. I kr. 

@ur kunna g i f ta  kvinnor föruärva kommu- 
n d a  rättigheber? 25 öre pr 100 ex. 

Uwtfattd ledning för kvinnornas deltagimde 
o de kommunala valen. 60 öre pr i00 ex. 

Uinneslista. (6:te uppl.) Cj öre. 
Rekvisitioner ställas till 

6 Lastmakaregatan, Stockholm. 
Felefoner: Riks Norr 600; Allm. Brunkeb. 944. 

Oppet alla vardagar kl. 3-4 e. m. 

L. E. P. Rs Expedition 

Rösträtt för Kvinnors 
andra nummer innehåller bl. a.: 

3elma Lagerlöfs lyckönskan. 
Landstingsralen. 
Bos en av de kffmpande. Av EZisabetk 

Sltadsfullmiiktigevalet i Stockholm. 

Pre programuttalanden. 
Vad pressen säger. 
Kvinnornas sång. 
Eögern och kvinnans rösträtt. 
Från Iisekretsen. Snffragister och 

Föreningsmeddelanden. 
meddelanden från V. U. 
Yotiser. 

Krey. 

Av Amå. 

suffragetter i England. 

Stockholm, Ivar Hleggströms Boktryckeri A.-B., 1912. 


