
Förelag till en ny tidskrift.

.Lmedan tidskriften Hemmet och Samhället med innevarande års utgång kommer
att upphöra, hafva några personer, som lifligt intressera sig för de idéer, hvilkas talan
Hemmet och Samhället fört, beslutit att om möjligt få en annan publikation i dess ställe.

Skulle man låta Hemmet och Samhället utan vidare dö, så vore detta ett långt
steg tillbaka för vännerna till kvinnans framåtskridande hos oss. Hemmet och Samhället,
som i många afseenden utfört ett förtjänstfullt arbete, har därjämte haft banbrytarens
mödosamma värf i vårt land. Det är redan en betydande sträcka den uppodlat, den har
stält upp till debatt åtskilliga frågor, som eljes icke skulle blifvit beaktade, den har be-
arbetat tänkesätten och den har varit ett språkrör för kvinnorna, hvilka sålunda kunnat
göra sig hörda i allmänna angelägenheter.

Men, — kan man säga, — kvinnorna ha ju den dagliga prässen, och prässen hos
oss är öfverhufvudtaget icke ogynsamt stämd mot kvinnorna och deras sträfvanden.

Detta är visserligen fallet, men den dagliga prässen har endast ett litet hörn
öfrigt för kvinnornas angelägenheter, och i hvardagslifvets brådska blir äfven det så ofta
förbisedt. Det finnes dock många stora, betydelsefulla spörsmål för kvinnorna — lifs-
vilkor för dem och sålunda äfven för människosläktet — och dessa tåla att skärskådas
och belysas, mera än livad dagtidningarna hinna med. Och så få vi komma ihåg, att
det i främsta rummet beror på kvinnorna själfva, om deras sak skall gå framåt De
få icke lägga händerna i kors och vänta på att männen skola skrifva för dem, stämma
opinionen till deras fördel, eller skaffa dem alla de fördelar och rättigheter, som de ännu

sakna. Det skrifna ordet, som kan flyga ut till många tusenden, är en stor makt, och
därför behöfva kvinnorna en tidskrift, som arbetar för deras intressen och därigenom
äfven för mänsklighetens.

Det är ungefär så man resonerat, och man har kommit till den slutsatsen att Hem-
met och Samhället måste ersättas af en ny publikation. Kvinnorna måste själfva taga
en aktiv del i denna publikations upprätthållande. Den uppgjorda planen är i korthet
följande:

Tidskriften utkommer hvarje månad i häften af stor 8:0 format jämte omslag
samt innehåller 11/,l 1/, eller 2 tryckark.

Redaktionen handhafves af frök. Helena Westermarck, ansvarig utgifvare, fru Minna
Canth, frök. Adelaide Ehrnrooth, frök. Hanna Favorin och frök. Rosina Wetterhoff.



Dessutom hafva följande personer välvilligt lofvat medvärka: D:r K. v. Alfthan,
frök. Anna Blomqvist, frök. M. Friberg, frök. Annie Furuhjelm, frök. Ludna Hagman, lektor
V. Heikel, frök. Rosina Heikel, D:r R. HerUberg, fru I. Leopold, D.r O. Nordqvist, fru E.
Nordqvist, frök. Aline Pipping, lektor Jonatan Reuter, frök. Alli Trygg, D:r V. Vasenius och
D:r Edvard Westermarck.

I landsorten skall man söka anskaffa korrespondenter och likaså i utlandet. Hvad
innehållet beträffar, kommer tidskriftens ledande artikel i hvarje häfte företrädesvis att be-
handla ämnen, som beröra kvinnan och hennes ställning i samhället och hemmet, såsom
lagstadganden angående kvinnan, gift kvinnas eganderätt, politisk och kommunal valrätt
för kvinnan, kvinnan inom vetenskap, konst, politik och praktiska yrken, kvinnan på
sjukvårdens och sjukgymnastikens, på undervisningens, fllantropins m. fl. områden, kvin-
nan inom arbeterske- och yrkesassociationer, nya arbetsområden och förvärfskällor för
kvinnan m. m.

För öfrigt skall innehållet utgöras hufvudsakligast af: Lefnadsteckningar och biogra-
fier; lÅteratur- och konstöfver sikter,

teater och musik; Kåserier; Korrespondenser från utlandet;
Redogörelser för kvinnosakens utveckling och framsteg i utlandet och hemlandet; Meddelanden från
kvinnosaksförbundet Unionen.

Med några häften skall om möjligt följa en bilaga af mönsterblad, upptagande finska
mönster, utarbetade för något bestämdt handarbete, såsom värnad, broderi m. m ; äfven
en kortare hushållsafdelning kommer då och då att ingå.

Tidskriftens pris blir fyra mark för hel årgång; garanter erhålla den för tre mark.
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Helsingfors, J. Simolii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1894


