:Från kvinnor i Tyskland har utgått ett förslag att med anledning af fredskonferensen i :Haa.!! söka förena kvinnorna i skilda länder till samfälda uttalanden
i en viktig

kl~lturell

fråga. !lJenna opinionsyttring, som lofvar att vinna en sCirdeles

stor anslutning i nästan alla civiliserade lCinder, afser att gifua uttryck åt det intresse,
hvarmed tänkande kvinnnor inom alla nationer omfatta de önskemål, som nu för
fjjrsta .!!ången k07nma att
fullmCikt~gade

~öras

till föremål för öfuerlä!f.t,fnin.!! mella/n re_geringarnas be-

ombud. !lJen afser ock att nwdelst ett gemensan'd uppträdande för ett

.!!emensamt nlål stärka solidaritetskCinslan mellan kvinnorna i skilda länder och
nCirma dem till hvarandra.
I planen för denna demonstration ingår nämligen icke blott anta.!!andet på samtidiga 7nöten - af resolutioner, hvilka gemensamt skola tillställas konferensen;
utan äfuen ett utbyte af hälsnings- och sympatiadresser mellan de för denna sa,k intresserade kvinnorna i alla land.
!lJå det eir af vikt, att svenska kvinnors röst icke saknas vid detta tillfälle,
komnter i anslutning till den nämnda planen ett !!Löte att anordnas :måndagen den
15 :maj kl. '7 e. :m. å Hushållsskolans lokal, Vestra Trädgårdsgatan 19,
2 tr., till huilket JVi hCirmed inbjudes.

!lJen resolution, som vid 7nötet kommer att framlCilfgas, är af följande lydelse:
"&venska kvinnor, som lift(f;ft intressera sig för de frågor, hvilka komma/
att behandlas på diplomatkonferensen i
öfverty~else,

:Haa~,

gifva hCinned uttryck åt sin

att rättens och moralens bud böra blifva bestCil}tmande grund-

satser inom statstifuet. 'På Jfrund af denna sin öfvertygelse önska de, att ett
allvarligt arbete måtte under konferensen

Ci~nas

åt frågan, huru de i yttre

makt underlä.lfsna nationaliteternas rätt(lfheter bäst skola kunna skyddas
mot öfvergrepp af starkare

makt87~

så vCil som åt anordnandet af fasta rCitts-

institutioner, till hvilkas af!förande internationella tvistefrågor kunna hCinskjutas."
.fIlla för saken intresserade kvinnor Ciro hjCirtligt vCilkomna.
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