
Meddelande från Centralkomnlittens
Arbetsutskott.

Då i brev till Centralkommitlens ordförande åtskilliga förfrågningar blivit

gjorda angående omständigheter, som beröra kvinnornas opinionsmöten för

. fredens återställande, lämnas härmed följande upplysningar och förtydliganden:

1. Mötena äro anordnade av kvinnor för kvinnor och avsedda att uttrycka

kvinnors mening. Men naturligtvis böra icke män, som begära att få

närvara, avvisas. Likaså kunna män medverka vid den musikaliska

delen av mötet.

2. Efter mottagande av detta meddelande är tystnadsplikten så till vida upp

hävd, att åt alla personer, som behövas för åstadkommande av mötena

lämnas erforderliga meddelanden. Om t. ex. kyrkan skall kunna erhållas

bör kyrkoherden få se föredrag och resolution.

3. Förhållandet till pressen är av största vikt. Lämpligast torde vara att redan

nu genom lämpliga personer konfidentiellt meddela huvudredaktörerna i

ortens tidningar av alla färger det väsentliga av planen och söka vinna

deras intresse så att de, då tiden närmar sig, giva saken sitt välvilliga

stöd i största möjliga utsträckning, men anhålla att de icl~e nämna något'

därom förrän det första meddelandet från Centralkommitten kommit

dem till handa. Senast en vecka före den 28 febr komma samtliga tid

ningar att erhålla dels ett llpprop, undertecknat av Centralkommittens

medlemmar, dels en artikel med orienterande upplysningar. Lokal

kommitterade ha sedan alt sörja för att alla meddelanden av lokalt in

tresse stå tidningarna till buds (se cirkuläret, p:t 5).

De uttryck, som lämpligen böra användas vid offentligt omnämnande

av den planlagda meningsyttringen, äro enligt Centralkommittens mening

antingen »Kvinnornas opinionsmöten för fredens återställande» eller

»Kvinnornas fredssöndag ».

De som önska att efter mötet införa föredraget helt ener delvis i

ortens tidningar kunna rekvirera erforderligt antal exemplar hos Cen,

tralkommitten.



4. Centralkommitten låter trycka en enkel affisch med överskriften )Kvinnornas

fredssöndag». Men då plats, tid och niöteslokal måste tillskrivas med

blåkrita, är det lämpligare om lokalkommilterade på de större orterna

låta trycka sina egna affischer. De som önska Centralkommillens affisch

erhålla denna efter insänd "rekvisition, docl). högst 40 affischer för varje

plats.

5. Inledningsorden till mötena bestämmas ej av Centralkommitten. De böra

vara helt korta och endast innehålla ett välkomnande av mötesdel

tagarna.

6. Härmed fÖljer:

1. 2 exemplar av resolutionen.

2. Föredrag.

3. Förslag till musile

7. Dikter, lämpade för uppläsning, äro:

Esaias Tegner: "Det eviga».

V. v. Heidenstam: »Sverige •.

Viktor Rydberg: »Klockorna».

-~ ~- -~---V~. Heidenstam: »sang;~i-kyrktornet>'"

Axel Lundegård : »Fosterlandet».

Bertel Gripenberg: »Attilas hästar».

Oscar Stjerne: »Högt och välsignat> .

. Edvard Evers: »Drömmare».

Tor Hedberg: »Julen 1914»,

Ett häfte, inriehållande här uppräknade dikter jämte ytterligare några,

1;iamt affischer kunna erhållas efter rekvisition.

Endast Ni har på Eder ort mottagit denna sändning.

Stockholm. Alb..Bonniers boktryckeri 1915.
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