
ROSTRATT FÖR 
KYINNOR 

Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. 
MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket for en stor sak som en stor sak kan göra for oss. 

II 

v. ARG. II 
Ett år. 

N ä r  det gamla året stupar mot sin 
grav glida människornas tankar lätt 
tillbaka på de månader, veckor och 
dagar, vilka för en del framstå gråa, 
färglösa och enahanda, för andra be- 
tydelsefulla och hoppingivande, allt ef- 
ter individens olika färg och läggning. 

Men alla, såväl de likgiltiga som de 
målmedvetna ha varit med om att for- 
ma året till vad det blivit, och det 
blir kommande tidsåldrar förbehållet 
att döma om 1916 års insats i historien. 

Blod, brand och förödelse stå alltjämt 
skrivna med ,eldskrift på  Europas ho- 
risont, men skola framtidens historie- 
skrivare döma rättvist, måste de bak- 
om de yttre företeelsernas förvirrade 
spel och bakom de snedvridna åskåd- 
ningarna och de omvärderade värdena, 
spåra de rörelser, som arbeta i djupet, 
den vilja till människokärlek, fred och 
rättfärdighet, som, tillbakatryckt och 
stympad, dock skall återuppstå och 
störta våldet från dess maktställning. 
Då skall man minnas den kärlek, som 
triumferade över hatet, den idealitet, 
som likt en få  el Fenix lyfte sig ur 
världsbranden, och kanske skall man 
framför allt annat minnas kvinnorna, 
som ägde tillräckligt mod, själsstyrka 
och vilja till rättfärdighet att under 
hatets och tvedräktens tider uppehålla 
de internationella förbindelserna och 
knyta allt fastare de intressen, som ena 
alla jordens kvinnor. 

Om därför det gångna året har en 
debetsida, fulltecknad med onda gär- 
ningar, s% är dock dess kreditsida inte 
tom, och mer än ett tecken tyder på, 
att vi  kommit upp ur den reaktionens 
dy, vari år 1315 hohde  att kväva oss. 

Fredsrörelsen och kvinnorörelsen äro 
de tvänne fyrbå r, som lysa genom 
decemberdagarnas mörker. De äro 
mänsklighetens största livsfrågor för 
närvarande, oupplösligt förenade med 
varandra, och deras ljus har inte bara 
trängt till de föreningar, som bära de- 
ras inskrifter på sina baner, utan det 
lyser för  soldaten i skyttegraven och 
för krigaren på slagfältet. Vad väl- 
ståndet, freden och vardagsron icke 
förmådde lära männen, det har krigets 
svidande gissel tvungit dem at t  se. De 
gamla Greställningarna och de invan- 
da tänkesätten ha ramlat som korthus, 
och den omviilvning i kvinnorörelsen, 
som England under år 1916 fått bevitt- 
na, hör till de mera märkliga i histo- 
rien. Aven i Amerika har  en liknande 
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Men den feminina åskådningen har i ilåra dagar Pått ett nytt 
moment. Medyetandet om att när mannens makticilja och 6kaparlust 
yttra d g  6&60m btatbbyggande, då har detta hitt116 ägt rum på ett 
sätt, som ödslat med det värde, Yilket är lika mycket större än 
staten som liuet är större än formerna: nämligen bläktet. Släktet 
är det eYiga icärde 6om består, medan btater PaHa i spillror, 6läktet 
är bäraren UV folkets minnen som av dess hopp, dess förtid som 
av dess Pramtid, medan staten enda6t är ett bland andra verk av 
Zolketb handlunde, ett uttryck bom m&ste uäxlai form efter Polkens 
egen vilja och växt. 

ELLEN EEY. 

Karolina W iders tröm. 
60 år. 

Om man i ett enda ord söker samla 
det intryck doktor Karolina Wider- 
ström gör, så stannar man vid ordet 
hälsa. Den lilla rakryggade gestalten, 
de smidiga rörelserna, den uthålliga 
gången, den klara blicken, det bruna 
håret, den friska hyn, allt vittnar om 
en obruten kraft, en strålande sund- 
het. Det förefaller nästan ofattligt, att 
hon den 10 december fyllt sextio år. 
Men det lönar sig knappt att betvivla 
kyrkoböckernas auktoritet. Förklarin- 
gen få r  sökas på annat håll. Kanske 
ligger den i det nära sambandet mel- 
Ian själ och kropp. Och Karolina Wi- 
derströms själ utstrålar hälsa lika na- 
turligt och omedelbart som blomman 
sprider sin doft. 

Hennes liv har varit fyllt av arbete, 
ihärdigt, lugnt och grundligt arbete i 
människokärlekens tjänst. Hon har 
verkat på många områden, bekläder 
många förtroendeposter, har  hunnit 
med ofantligt mycket, men arbetet har 
dock varken varit splittrat eller jäktat. 
Samma ideer ha  varit hennes ledstjär- 
nor under hela livsarbetet och givit 
enhet åt all hennes verksamhet. Hen- 
nes livsförelse har  varit en kamp mot 
sjukdom och onatur för hälsa och na- 
turlighet, en vilja att lösa de bundna 
krafterna, särskilt hos kvinnorna, en 
sträyan efter rättfärdighet i samhället. 

Hon har brutit vägen för de kvinn- 
~~ ~~~ 

uppryckning ägt rum. Fyra stater i 
Kanada, Manitoba, Alberta, Saskat- 
chewan och British Columbia ha  in- 
fört kvinnorösträtten och till dem säl- 
lar sig nu Yucatan i Mexiko. 

Det blåser nya vindar i tiden, och 
kvinnorna måste ge akt på åt vilket 
håll de blåsa. Fulltaliga måste de vara 
för att möta den nya tidens krav, som 
icke tillstädjer den enskilde att i slö 

liga läkarna i vår t  land, och vi kunna 
lyckönska oss att den första i sitt slag 
är en så duglig, energisk och respekt- 
ingivande personlighet. Hennes arbete 
soin gymnast och läkare har fört henne 
till det varmaste intresse för utbredan- 
de av kunskap om hur  sjukdomar kun- 
na  förekommas genom ett hygieniskt 
liv i alla avseenden. Hon har ända se- 
dan 1897 hållit -förelisningar i sexuell 
hygien både i Stockholm och i landsor- 
ten, anordnat kurser för lärarinnor, ut- 
givit läroböcker och på alla sätt främ- 
jat kvinnohygienen. Som medlem av 
Stockholms stads folkskoledirektion 
har hon lagt sitt tungt vägande ord i 
skolhygieniska frågor och bl. a. lyc- 
kats införa friluftsskolor för klena 
barn efter Förenta staternas exempel. 
Hennes nitälskan för de svenska fiic- 
kornas uppfostran till goda mödrar och 
dygdiga husmödrar har  tagit sig mån- 
ga uttryck. Att  skapa goda hem med 
sunda, omtänksamma, arbetsdugliga 
husmödrar och välskötta, friska, väl- 
uppfostrade barn är för henne både en 
kvinnofråga och en nationell angelä- 
genhet av största betydelse. 

Den som brutit och jämnat läkarvä- 
gen för kvinnorna, kan ej gärna miss- 
tänkas för att vilja hänvisa dem till 
hemmen som det enda verksamhets- 
fältet. Nej, varje begåvning skall kom- 
ma till sin rä t t  genom frihet till ut- 

likgiltighet eller egoistisk självtillräck- 
lighet hålla ,sig undan, när så många 
stora värden stå på spel. Den, som icke 
är med är mot, och den som inte är 
villig att med sin personliga insats 
hjälpa till att lyfta rättfärdighetens 
vågskål till fromma för kommande 
släkten, har  förspillt sin förstfödslo- 
rätt och underkänt sitt eget människo- 
värde. 

N r  24. 

bildning och till verksamhet utan hän- 
s3-n till kön. Flertalet kvinnor komma 
dock med naturnödvändighet att ägna 
sig åt husmoderns och moderns kall, 
och de böra därför få en sådan utbild- 
ning, att de kunna fylla det med fröjd 
och icke med suckan och med aktning 
för sin egen uppgift som en betydelse- 
full del av samhällsarbetet. Hennes nit 
för husmodersskolorna står därför i 
skönaste samklang med hennes arbete 
för de akademiska kvinnornas krav på 
tillträde till alla de platser, vartill sam- 
ma examina berättiga män, och med 
hennes insats i den kvinnliga rösträtts- 

Det berättigade i kvinnornas fordran 
på politiskt medborgarskap finner Ka- 
rolina Widerström vara så självklart, 
a t t  inga ord behöva spillas därpå. Över- 
flödiga' ord Kro nämligen icke hennes 
sak, meii .iiil ihiirdigL, kloki och mal- 
medvetet arbete för realiserandet au 
rättfärdiga önskemål. Hon har wkså 
en tid varit ordförande i Stockholms 
F. K. P. R. och invaldes 1912 i V. U. 
samt blev Landsföreningens vice ord- 
förande 1914. Genom sin lugna salrlig- 
het, sin klokhet och rättrådighet samt 
sin stilla intensitet har  hon utövat ett 
stort inflytande på rösträttsrörelsens 
ledning. 

Karolina Widerström verkar fram- 
förallt genom sin grundärliga, nobla 
och varma personlighets makt. Hon är 
en utmärkt arbetskamrat och en viin 
som få. I dessa dagar, då  hon överblic- 
kar sitt liv, har  hon kringvärvts av 
tacksamhet, beundran, tillgivenhet och 
djup vänskap från Sveriges kvinnor. 
Hon står nu omgjuten av västersolens 
samlade, stilla och vackra skimmer. Mil 
solskenet fortfarande följa henne! För 
oss är hon själv en del av det vär- 
mande ljuset i landet. 

rörelsen. f 

Djursholm den 10 december 1916. 
Anna Whitlock. 

Karolina Widerström blev på sin 60- 
årsdag föremål för en omfattande och 
hjärtlig hyllning av  vänner och arbets- 
kamrater från hela landet. Bland 
mängden av uppvaktande, som med 
gåvor, hyllningsadresser och blommor 
personligen framburo sina lyckönsk- 
ningar, var  även L. K. P. R:s Verkstäl- 
lande Gtskottet, SOM å Landsförenin- 
gens vägnar överlämnade rösträtts- 
märket i guld, infattat i en krans äkta 
svenska pärlor, samt blommor i röst- 
rättens färger. 

På aftonen gåvo de närmaste yänner- 
na, ett tjugutal personer, en vacker och 
anslående fest för Karolina Wider- 
ström i hennes hem. L. K. P. R:s tack 
till hedersgästen framfördes där  i ett 
tal av dess ordförande fröken Signe 
Bergman. 
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BÖSTRÄTT FÖB KYIIHETOR 
atkommer den 1 och 16 i var mfinad. 

Redaktion och Expedition: 6 LibtmakaregattinI 
Rcdaktionstid: onsdag och lördag kl. 'is3-'ls4. 

Expeditionen öppen vardagar kl. 1-4. 
Rikstel. 8600. Alim. tel. 14729. 
Telegramadress: Rosträtt, Stockholm. 

Prenumeration genom posten: 
Pris för 1916 Kr. 1:35. 
Loannmrner 6 öre. 
Pris för 4:de kvartalet 35 öre. 

Far utlandet sker prenumeration antingen ge- 
nom posten eller genom insudande av 2 kr. 
i postanvisning till tidningens expedition. 

R 6 s TRATT s BYRÅN 
6 Lästmakaregatan I, Stockholm 

Öppen vardagar kl. ' In l--l/~ 5 e. m. 
L. K. P. Rs  sekreterare träffas personligen 

kl. 1-3 e. m. 

Allm. te]. 147 29. Rikstel. 8600. 

En första avbetalning. 
Passiv valrätt för Hollands kvinnor. 

Från  Holland meddelas, a t t  Andra 
kammaren på sammanträde den 16 no- 
vember antagit regeringens förslag till 
grundlagsändring, varigenom alla vux- 
na  kvinnor erhålla passiv valrätt, d. v. 
s. valbarhet, till såväl parlamentet som 
de kommunala myndigheterna. Lagen 
bereder iiven möjlighet för en blivan- 
de vallag att ge kvinnorna rösträtt 
"om och i vad mån det skall anses 
lämpligt, dock utan att införa något 
förmögenhetsstreck". 

För  att bli lag måste den nya kon- 
stitutionen ytterligare gå igenom i an- 
dra  läsningen i Första kammaren samt 
i tredje läsningen antagas av  2/3 majo- 
ritet av hela generalstaterna, varefter 
den skall underställas drottningens 
sanktion. Detta ä r  emellertid blott for- 
maliteter, och utgången anses redan nu 
given. 

Den första staten i Sydamerika. 
Enligt ett meddelande från Mexiko 

har  kvinnorösträtteii även trängt till 
de sydligaste delarna av  Amerika/ där  
de gamla fördomarna och det konser- 
vativa åskådningssättet v a n t  segare 
än  annorstädes. Denna gång ä r  det 
Yucatan, en av  Mexikos stater, vars 
befolkning uppgår till ett antal av  
337,000, som genomfört kvinnorösträt- 
ten. Resultatet föregicks av en kvinno- 
kongress i Nerida, där  3,000 kvinnor 
vor0 närvarande, enigt vidhållande det 
krav om rösträtt, soni nu blivit dem be- 
skärt. 

Danska grundlagen till L. K. P. Rs 
arkiv. 

Till Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt har  som gåva från 
Dansk Kvindesamfund överlämnats ett 
exemplar av Danmarks Riges Grund- 
lov av 5 juni 1915 med de för kvinnor- 
na  så betydelsefulla paragraferna 30 
och 31, varigenom de tillförsäkras röst- 
rätt och valbarhet på samma villkor 
som män. Exemplaret, som erhållits 
genom tillmötesgående av folketingets 
talman, är ett i röd marokäng inbun- 
det lyxexemplar med faksimiler av  ko- 
nungens och ministrarnas namnteck- 
ningar. 

Det brev som åtföljer gåvan slutar 
med en önskan om att Dansk Kvinde- 
samfund för sitt arkiv snart måtte er- 
hålla en liknande gåva från Sverige. 

Svensk rösträttskvinna dekorerad i 
utlandet. 

Gymnastikdirektören fröken Sigrid dker- 
hielm, bördig från Halmstad, har dekore- 
rats med tyska Röda korsets medalj, tredje 
klassen, för förtjänstfullt arbete vid krigs- 
lasarettet i Bremen. Fröken Akerhielm del- 
tog som svensk delegerad i Budapestkon- 
gressen 1913. 

ernqvis t s Kappaffär - 

33 Drottninggatan 33 n. b. och 1 tr. opp 

Stort lager av  in. o. utländska nyheter 

DAMKAPPOR,DRÄRTER &KJOLAR 
i alla slags 

till bYliga bestämda priser. Obs.] Besttillningsavdelning. 
Vi$ uppvisande av medlemskort i F. K. P. R. lämnas 5 % rabatf L -U 

Röstriltt för Kvinnor. 
Inför  den sista riksdagen i perioden. 

Återigen ha Sveriges kvinnor kommit 
fram till den betydelsefulla sista riks- 
dagen i en treårsperiod. Återigen ställa 
vi för oss frdgan: skall även denmperiod 
fd gå f i b i  utan att kvinnornas rösträtts- 
fråga kommer närmare sin lösning .z 

De kvinnor, sona i vårt land tqpbara 
rösträttsarbetet, ock annars p å  skilda 
områden delta i samhällsarbetet, de som 
följa världshändelserna och rejektera öcer 
det som nrc sker, de säga sig: kvinnorna 
kunna icke längre hållas tillbaka, de måste 
få ett ord med i laget, tiden är $tu inne 
även f& Sveriges kvinnor. 

Det är en viktig och betydelsefull tid 
vi gå till mötes, och nu gäller det mera 
än ndgonsin att fö ja med och sätta sig 
i n  i vad det betyder, om Xveriges kvin- 
nor fortfarande skola se sina berättigade 
anspråk tillbakavisade eller om vi änt- 
ligen skola nå f ram dit ,  där ?*åra nor- 
diska systrar redan sth. 

För alla clem, som arbeta för kcinno- 
rösträttens genomforande i vdrt land, de 
må inta en ledande ställning inom rö- 
relsen, eller endast vara en enkel arbetare 
i vingkrden,för alla är det nödvändigt att 
följa frågan i Rösträtt f ö r  Kvinnor. 
Trå gånger i månaden kommer Rösträtt 
f ö r  Kvinnor med färska nyheter f rhn  
rösträttsfältet ute och hemma, den konz- 
mer med hälsningar frå. föreningar och 
enskilda medlemmar, och den konamer som 
en påminnelse om kvinnornas andel i 
samhä1isutr;ecklingen. 

En blick tillbaka pd den mu avslutade 
årgången. - den femte - visar bäst vad 
Rösträtt f ö r  Kvinnor är, och vad den 
vill vara. Vi behöva endast påminna om 
det ytterst aktuella spörsmålet Krigets 
inf ly tande på lösningen a v  kvin- 
nornas rösträttsfråga, som i tidningen 
fått  den mest allsidiga belysning genom 
värdefulla inlägg av på skilda områden s& 
frarmtående personer som: Bdwin Björk- 
mun, 8ven Brisman, Lotten Dahlgren, 
Anna Lenah Elgström, Patrik Haglund, 
Erik Heden, An7~ Margret Holmgren, 
Ellen Key, Anna Klemnn, G. E. von Koch, 
Ivar Lagerwall, John Lundquist, 3Zia 
Leche, AEJC Mohn, Ernst Norlind, Anna 
Xterky, Marika Stjernstedt, Gustnva Ssan- 
s t r h ,  Julia Xvedelius och iiiary v. Sydotu. 

P& den genom bildaiidet ar: de f i h t a  
lokalavdelningarna av Jf. F. K. R. 
aktuella frågan Varför jag anslutit 
mig till Männens förbund f ö r  kvin- 
nans rösträtt har Rösträtt f ö r  Kvin- 
nor haft f&mdnen erhdlla svar f rån  ett 
antal kända repesentanter for denna 
sammanslutning : Xi&id Almqvist, Axel 
Bolin, Rob. Hagen, Klas Bedströnz, 
Israel Holmgrefi, Sixten Neigbick, Nils 
Nordlund, Teodor i'Qström, Jakob Pet- 
tersson, .Johnny Roosval, K. A. ?Vide- 
gren och Hjalmar Öhrvall. 

Anders Österling, Ii. G. Ossiannils- 
son och Gunnar Hede lin dpssutom genom 
bidrag i bunden form visat sin anslut- 
ning till saken. 

X e d  anledning af Birgittaminnets 
firande rösträttsdagen den 7 oktober har 
Lydia TTuhlström i Rösträtt f ö r  Kvin- 
nor bidragit med en intressant franz- 
ställning av Den Heliga Birgitta s o m  
politiker och Ellen Key har p å  sitt eget 
fängslande sätt skildrat Birgitta s o m  
andlig makt.  
Då Rösträtt f ö r  Kvinnor nu ila- 

{)juder till prenumeration for 1917 - 
ett år som kanske blir av argörande be- 
tydelse j i i  de svenska kuinnorAm röst- 
rättsfråga - sker det under f6rhoppning 
att tidningen alltjämt skall få påräkna 
stödet av de pennor, som gjort tidning- 
en till vad den är, men också under för- 
hoppning, att alla de, for vilka tidningen 
vill vara en cägvisare och en hjälp, i 
sin mån göra allt for att Rösträtt f ö r  
Kvinnor verkligen nid, kurziza fylla siiz 
uppgift. Genom att h.jälpa till att sprida 
Rösträtt f ö r  Kvinnor i de tusen 
hemmen bereda vi väg for rösträtt föl. 
Sveriges kvinnor. 

* * *  

Röstraft  f ö r  Kvinnor utkommer dela 
1 och 15 i var munad eller nied 24 num- 
mer om året. Prenumeratioizs23riset, post- 
arvodet inberäknat, är kr. I: 35. . All 
prenumeration sker genom posten. I ut- 
landet bosatta prenumeranter kunna även 
erhklia tidningen mot insändande ao 2 
kr. i postanvisning till exiieditionen, Likt- 
makareg. 6, Stockholm. Lösnummer 6 öre. 

Sveriges äidsta, största o. bast 
L m B a  JOHN V, LoFGREN & C:O renommerade specialaffär i 

Adolf Fredriks Kyrkogata 11 

Försäljning av julgransprydnader, karameller 
och julkort samt godsaker och diverse trev- 

liga artiklar passande till julklappar. 
öppet meiian i 0  f. m.-8 e. m. 

Köp rkträttsvaror - kQp! 
PB en grå gata i en grå stadsdel i grått 

decemberväder lyser en skylt, soin genom 
sina soligt gula bokstärer ådrar sig all- 
män uppmärksamhet. Det ä r  inte bara ny- 
fikna springpojkar och undrande skolflic- 
kor, soni stava sig till ordet Rösträttsbod, 
utan Hrcn gainla allvarsamma herrar och 
medelålders fruar. Skyltfönstret ä r  ocks8 
s& lockande med sina färgglada rösträtts- 
flaggor, julklockor, julkort och karameller. 
Och ined tanke på den nära förestående 
högtiden måste man även göra en titt  in i 
butiken. Det lönar mödan, ty där inne k r  
en julmarknad i smått, och där finns även 
Illa möjliga tillbehör soni en röstrattskvin- 
na inte kan undvara såsom den lilla pryd- 
liga kalendern för år 1917, läckra korsbands- 
omslag i rösträttens färger, smii anväiidba- 
ra gula annotationsblock med det interna- 
tionella märket till ett pris av 12 öre, pap- 
persservetter, rösträttsvimplar och lämp- 
lig agitationslektyr i långa banor. Pappers- 
karamellerna, SOM & dingla pA trådar och 
ligga uppradade på hyllorna, se så trevliga 
u t  att ni åtminstone måste ha ett par dus- 
sin i er julgran, och t a r  förrådet slut, 
finns det säkert flinka rösträttsfingrar, som 
oka ut det på nytt. Ki Ban även i% de 
allra trevligaste kartonger i olika storle- 
kar och till billiga prislägen, förfärdigade 
på Sbdra K. F. U. K., och allt vad iii be- 
Iiörer i ljus- och tvålväg till julklappsbor- 
det, kan rösträttsboden förse e r  ined, utan 
att ni behöver betala det ett öre dyrare än 
p 5  iiågot annat stiiille. Till och med kok- 
lador finnas att tillgj för praktiska hus- 
mödrar och för de mera världsliga de allra 
kokettaste små nattmössor. Men, goda 
ctockholmsbor, skynda nu själva dit, SA få 
n i  se. 6 i  bli väl betjänade och nöjda mcd 
edra varor det garanterar 

G .  H .  E.  

Nya landvinningar. 
Ny F. K. P. R. har bildats i Saiid- 

clån, Ångermanland, efter föredrag av 
fröken Emma Aulin. Föreningen räk- 
nar 24 inedlemniar. Ordförande ä r  fru 
Jenny Holmgren. 

Även i Anundsjö-Bredbyn, Anger- 
nianland, har en förening kommit till 
stånd på fröken Aulins initiativ. Till 
ordförande och centralstyrelsemedlem 
valdes f ru  Ida  Andersson. Medleins- 
antalet ä r  23. 

Nya kvinnliga stadsfullmäktige. 
Enligt hittills ingångna meddelanden 

ha kvinnor valts till stadsfiillmäktige 
på följande platser: 

I Göteborg: frökeii Anna Lessel 0111- 
vald på de frisinnades lista. 

I Karlskrona: fröken Sigrid Kruse 
omvald plt de frisinnades lista. 

I Karlstad: f ru  Gerda Hellberg oni- 
vald på de frisinii&es lista, fröken 
Annu Danielssolz nyvald på de mode- 
ratas lista. 

I Umed: fröken Ingeborg Öquist oni- 
vald på de frisinnades och fru Olivia 
Ohman på de moderatas lista. 

Kvinnor i Stockholms styrelser 
och nämnder. 

Stockholms stadsfullmäktige ha vid 
senast förrättade val till niedleinniar 
i folkskoledirektionen utsett f ru  Emilia 
Broorni, fröken Stina Quint och d:r 
Karolina Widerström, i direktionen för 
sjukhuset Eira fröken Anna Lindlta- 
gen och i livsmedelsnämndens dytids- 
konimitte frsken Laura Netzel. 
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Elegant 
kemiskt tviittad och prässad blir Eder 
kostym, kimning, kappa eller överrock, 
om densamma insllndes till 

Orgryte Kemiska Tväti- & Färgeri A. B. 
1 GOTEBORG 

Kvinnornas Kalender 1917. 
Pil uppdrag av L. K. P. R. 

utgiven av 
Föreningen för kvinnans politiska 

rösträtt i Göteborg. 

Inledes med en dikt av Eva Fröberg och inne- 
håller bi. a. artiklar av Ellen Hagen, Anna 
Lenah Elgström och Anna Wicksell. 

’ 

Pris 1 krona. 
Hela behållningen tillfaller L. K. P. R:s rese- 

talarefond. 
Rekvisitioner stallas till Fröken Hildur Öijer, 

Göteborg 1. Kan även erhållas k Röstratts- 
byrån, Lästmakaregatan 6, Stockholm. - 

Jul- och Nyårskort 
med rösträttsmärket och svenska flaggan. 

Pris 6 öre pr st. eller 5 kr. pr 100 st. 
Rekvireras genom 

IIIIIIIIIIII Lgistmakaregatan 6, Stockholm. IIIIIIIIIIII 

RÖSTRATTSBYRAN 

Gåvor till L. K. P. R. 
På sin 60-årsdag överlämnade d:r 

Karolina Widerström till Landsför- 
eningen för kvinnans politiska röst- 
rätt den storartade gåvan av 500 kr. 
Av anonym givare har Landsförenin- 
gen även haft glädjen emottaga 100 kr. 
För  båda dessa mycket välkomna bi- 
drag till främjande av rösträttsarbetet 
ber undertecknad a t t  å Landsförenin- 
gens vägnar få frambära ett hjärtligt 
och varmt tack. 

Stockholm den i0 oktoberg 1916. 
Siane Beraman. 

~ Om Elin W1 juer oih hennes senaste bok. 
För  Rösträtt för Kvinnor 

av Marika Stjernstedt. 

Elin Wagners nya omfångsrika ro- 
man, Släkten Jerneploogs framgång,’ 
är en bok i samtal. J a g  tror knappast 
den någonstans visar två sidor å rad 
utan repliker eller reflektioner i tal- 
form. Och detta är karakteristiskt, ej 
blott för boken här  i fråga, utan för 
Elin Wägners hela författarskap. Hon 
hör e j  till de seende diktarna, eller till 
dem, som hjälpa oss andra at t  få visio- 
nära intryck. Den poetiska charmen 
som råder särskilt i en del av henneE 
mindre ting, kommer helt u r  känsla. 
Det kan till och med ibland, i de större, 
bli oss som om hennes personer rörde 
sig och läto höra sig i ett mörkt rum, 
en smula villsamt. Miljöernas stora 
organiska och plastiska liv är henne 
likgiltigt, liksom det förborgade och 
innersta i människornas andlighet. 
Knappast ens människoödet som så- 
dant fängslar henne. 

Däremot ä r  hon en den konkreta till- 
varons fint lyhörda lyssnerska, och det 

. hon ger oss ä r  röster, som tolka hur 
människorna tänka och tala i vardags- 
livets, men framförallt i det sociala 
livets olika skiften. Man kan svårligen 
föreställa sig Elin Wägner verksamt 
skildrande en enstöring! Ty det socia- 
la är för henne brännpunkten. Miljö- 
erna äro för henne delar av  sociala 
skikt, människorna betingade av och 
representativa för sina sociala påverk- 
ningar. Och denna grundsyn, genom- 
gående för hennes produktion, ger oss 
dess hela, så karakteristiska prägel. 

Elin Wägner har åtminstone en gång 
försökt narra sina trogna läsare och 
beundrare (-innor) genom a t t  krypa 
bakom aoonymitetens slöja, då  i fjol 

* Albert Bonniers fGrlag. Pris kr. 5,50. 
>ZG sid. 

U r  bokmarknaden. 
ELLEN KEY: En djupare Syn pil kri- 

get. Albert Bonniers förlag. 249 sid. 
Pris 3 kr. 

Säkert är det många här hemma, som 
under de fasans och farans år vi ge- 
nomleva, erfarit en särskild tacksam- 
het över att Ellen Key under denna 
påfrestningens tid funnits i Sverige 
och levat och verkat Hand oss - en 
tacksamhet liknande den vi känna in- 
för fyren, som stor och orubblig spri- 
der sitt vägledande sken över det 
stormvräkta havet. Det klart skinande 
ljuset av sin orubbliga kärlek till fred, 
rätt och mänsklighet har Ellen Key un- 
der krigsåren genom föredrag och en 
följd artiklar och inlägg i pressen 16- 
tit lysa över krigskultens, nationalis- 
mens, maktlärans, aktivismens och det 
blinda partitagandets svarta och frä- 
sande vågor. I föreliggande volym ha- 
va dessa skilda fredsinlägg, förut till 
större delen publicerade i tidskriften 
Forum, samlats till ett helt, som fått 
namn av den första artikelserien. 

Namnet ä r  nu visst egentligen ett ci- 
tat från fiendelägret, ty det tycks vara 
det outhärdliga känslotänkandet i en 
N. D. A.-artikel med överskrift ”En 
djupare uppfattning av kriget” och i 
därmed skönt och djupt samklingande 
krigshymner av åtskilliga svenska kul- 
turspetsar (Per Hallström, F. Böök, Vi- 
talis Norström, R. Kjell&), som när- 
mast inspirerat Ellen Key att sätta sig 
i domaresätet för a t t  anställa en stilla, 
men grundlig rättegång med den för- 
ment djupa synen. Milt, inen obevek- 
ligt, plockar hon sönder de granna ord- 
klädnader, med vilka man trott sig 
kunna förvandla det grinande hedna- 
trollet kriget till en lovlig, nyttig, kul- 
turbefordrande skepnad, ja, nästan till 
en munifestation av kristendomens all- 
ra djupaste väsen och mening. Hör t. 

Camillas äktenskap först kom u t  i Da- 
gens Nyheter utan utsatt författar- 
namn. Men man behövde bara ha  läst 
ett par av kapitlen för a t t  bli på det 
klara med vem Camillas mamma var. 
Denna humant kloka uppfattning av 
ett huvudstadssamhälles myrstacksliv 
inom vissa borgerliga bildade lager; 
det lätthänta och habila sätt på vilket 
valts bland materialet av  ord och be- 
sked, så att tendensen: heder åt de 
efter våra  högsta begrepp rättsinnade 
vilka äro = de socialt bäst -bärande 
kom fram - den misstog man sig ej 
på, även om man e j  haft öra för själva 
stilens graciösa, naturligt (och medve- 
tet) självsvåldiga art. Inte så många 
nutida svenska författare skulle stått 
provet lika bra. Det betyder ej, att de 
skulle vara obetydligare som konstnä- 
rer. Men inte alla ha verkligen avsatt 
en form, där  tendensen visar sig som 
uttryck för en, jag ville här  använda 
ordet envist rotad livsåskådning, eller 
där skrivsättet så fått tycke av ett ut- 
slag av personligt lynne, som hos Elin 
Wägner. 

Hennes styrka och hennes begräns- 
ning ligga i hennes egenart, så avgjord 
at t  det förvånar mig hon e j  fått imi- 
tatörer. Hon ä r  samhällelig men ej 
universell. E n  framtid kommer at t  gå 
till hennes böcker som till en god och 
rolig, sinnrikt uppsatt kollektion tän- 
keRätt bland vissa verksamma män- 
niskor under vår  politiska epok. De, 
böckerna, ha i dag genom sin livliga 
beröring med aktualiteten ett journa- 
listiskt värde, som sålunda i morgon 
blir kulturhistoriskt. Tänk på Norr- 
tullsligan, denna expos6 av självför- 
sörjande, icke till hemmen bundna nn- 
ga kvinnors existens i början av  20:e 
seklet, eller på Pennskaftet med dess 
träffsäkra anteckningar från rösträtts- 
rörelsens klangdagar; Eelga Wisbeck 
rör vid kärleken i samband med den 
ensamma kvinnan i vår  tid och vid 
det brännande prostitutionsproblemet. 
o. s. x7. 

ex. professor Kjellen, som genom krigs- 
stormen förnimmer Jesu stämma: ”Rä- 
dens icke, det är jag!” och som i den 
tysk-turkiska alliansen orkar se ett be- 
vis för  kristendomens samlande kär- 
lekstanke!? Måhända är det samme 
man som anser, a t t  ”från kristen syn- 
punkt är hela denna fredshets en styg- 
gelse?!” Inte mindre komiskt ohygg- 
ligt ä r  det, när  man från samma sida 
hävdar - Ellen Key kallar det ”en 
fräck förfalskning” - at t  pacifismen i 
grunden endast är grov och njutnings- 
lysten materialism, som i sin feghet ej 
erkänner något högre värde än  livet 
och som i sin ytlighet e j  har  någon dju- 
pare syn på lidandet än  att det gör 
ont; a t t  just freden med dess höga kurs 
på materiell välgång hotade att bliva 
kristendomens och hela religionens 
Ragnarök; a t t  kriget alltså är ”fol- 
kens ungdomsbrunn och stålbad” (tyskt 
citat), den Titanic-färd, som för  dem 
”närmare Gud, till dig!” 

Där Ellen Key sitter i domaresätet. 
där  vet man, att det går rättvist till. 
Hennes ä r  just den oförvillade synen 
”med båda ögonen” och ett faktum strä- 
var hon direkt och indirekt att inspika 
i vårt medvetande: att inom alla folk 
finnas tvänne slags folk, maktmänni- 
skor och rättsmänniskor. Vid rlitte- 
gången i ”En djupare syn” har  hon in- 
kallat som vittnen i målet en mängd 
mer och mindre utförligt citerade euro- 
peiska och svenska representanter för 
dessa båda universella folkslag. I all 
synnerhet har hon låtit de nu nedtys- 
tade, undanträngda, fängslade och 
landsförvista freds- och framtidsmän- 
niskorna i Tyskland komma flitigt till 
tals. Särskilt att bemärka är härvidlag 
ett utförligt referat av  Münchenpro- 
fessorn F. W. Foersters fredsartikel 
Stat och sedelag. Foerster är i Sve- 

~~ 

Släkten Jerneploogs framgång an- 
knyter uoni allmän läggning närmast 
till Helga Wisbeck. Båda arbetena äro 
knutna av en mångfald maskor sam- 
lade kring en huvudpunkt, och denna 
huvudpunkt är i bägge böckerna en 
kvinna av samma typ: ren och redbar, 
av utomordentlig duktighet utåt, stolt 
bärande sin innersta sårbarhets hem- 
lighet i känslan av hur  ovgsentlig den 
måste vara i en värld, där  så mycket 
friska arbetare behövas. Helga Wis- 
beck var yngre, behagfullare, mer rö- 
rande; f ru  Ingar Gunnarson, hjältin- 
nan i den senaste romanen, har betyd- 
ligt kärvare drag, väl förklarat genom 
hennes allmogehärstamning, och fram- 
står med en ibland av författarinnan 
nästan långt driven obarmhärtighet 
som samhällskvinnan, t. o. m. parti- 
kvinnan framför allt. 

Men så har  det också blivit andra 
tider, sedan doktor Helga Wisbecks 
goda leende lyste över det dagliga li- 
vets trälar i Stockholm någon gång fö- 
re 1914! 

F r u  Ingar Gunnarsons historia ut- 
spelas i en landsortsstad med landshöv- 
dingeresidens, och historien är den om 
kriget mellan residenset och henne, 
specerihandelsinnehavarinnan. Det är 
e t t  krig utan pardon, och samma krig 
v i  alla mer eller mindre levt med i, 
kriget - för att benämna det kortast 
och åskådligast - mellan höger och 
vänster, nu fört ända in under världs- 
krigets slagskugga. Det genomlöper i 
Gustavsfors en mångfald olika faser, 
och alla vapen äro där  goda, alldeles 
som det går  till i verkligheten! Bitar 
av skyttegravar eller ställningar för- 
loras och intas, döda och sårade bli 
livar på fältet. Men när  boken efter 
iandshövdingefamiljen Jerneploog fått 
sin titel, så ä r  beteckningen framgång 
för släkten, partiet, stridslägret en 
smula vilseledande, trots alla fru Gun- 
narsons motgångar och de bittra pröv- 
ningar, som böja henne. Ty man har  
ingalunda intryck av något avgjort ne- 
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rige känd och uppskattad genom en till 
svenska översatt bok om ungdomens 
etiska fostran (som fått den missvisan- 
de svenska titeln Levnadskonst). Det 
ä r  också ett djupt etiskt patos, som bär 
upp den skarpa vidräkning Foerster 
gör med läran om staten som suverän 
makt, sin egen lag. En  större motsats 
kan knappast tänkas till det ”naiva 
vargasinne”, varmed prof. K j e l l h  för- 
klarat att kriget lä r t  oss, att staten som 
rättssubjekt är e n  ”utgångspunkt, som 
sitter i molnen” och att den nya statslä- 
can måste resignera inför verklighe- 
ten. Kriget skulle alltså lärt oss, att det 
nu gäller att släcka de stjärnor bakom 
molnen, efter vilka mänskligheten hit- 
tills, om ock mödosamt och trevande, 
styrt sin kurs! - ack ja) varje själ tar 
av livet den näring som passar hen- 
ne... Helt annorlunda menade ett 
stort svenskt vittne, som Ellen Key 
också inkallat till sin rättegång och 
som på sin tid intog en liknande cen- 
tral plats i svensk kultur som nu hon 
ejälv, nämligen Viktor Rydberg. Re- 
signation inför verkligheteb, d. v. s. 
from undergivenhet under de yttre 
makterna är för honom just det onda, 
den ”orientaliska typen”, medan där- 
smot den helleniskt-vesterländska ty- 
pen i världen evigt ser ett ämne för 

derlag. Stridslägren stå emot varan- 
dra som förut, och den tappra speceri- 
f run kommer säkert att göra det bästa 
av den nya linje hon inaugurerar just 
i och med bokens slut. Och e j  minst 
EV vikt är det plus av varm sympati, 
som stannat på hennes konto från lä- 
sarens sida. Det markerar också en 
seger, och denna vanns ingalunda med 
tendensdiktningens enklaste medel, 
svart- och vitmålningen. Därtill är 
författarinnan för intelligent, för er- 
faren artist och för erfaren också om 
sina medmänniskor, av vilka lika få, 
som bekant, äro bovar och änglar. 

Inte så, att Elin Wägner ej skulle 
kunna ge ganska svidande rapp. E n  
figur till exempel som ”lilla magis- 
ern”, denna typ för kvinnlig (elier 
nänsklig, om ni hellre vill, det blir 
itet artigare mot oss själva!) brist på  
renerositet, detta prov på det egendom- 
igt gnagande småsinne, som så ofta, 
iär ingen anar det, ligger bakom hand- 
ingarna - den ä r  förträfflig och en 
rerklig läxa. Och över allt i boken 
romma, med skickligt fingerad oav- 
iiktlighet, små anmärkningar eller en 
lisats in, som behiindigt rycka mas- 
ren av korrekthet från den ena eller 
Indra. Bitterhet och elakhet ha visser- 
igen här ingen plats, men däremot icke 
,å litet malice. Bland alla replikerna, 
)taliga, som alla bokens personer fälla, 
appar författarinnan inte bort tråden 
iv vad hon själv menade. Jämförd 
ned tidigare verk visar Släkten Jer- 
ieploogs framgång en mer medvetet 
itridbar lust, en bestämdare föresats 
itt visa klorna. 

Det är på den saken, skulle jag tro, 
;om Släkten Jerneploogs framgång 
rommer att bli en verklig ny fram- 
:ång för den klartänkta, alltid redbar- 
iet och rättvisa varmt hävdande, 
itarkt personliga och vackert ener- 
riska författarinna, som vår Elin Wäg- 
ier är. 
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människans gestaltningsförmåga, vil- 
ket ämne hon därför också omformar 
efter sin tro och vilja. 

Det kunde j u  vara mycket frestande 
om utrymmet medgåve det, att i mängd 
citera aforistiskt uthamrade satser och 
brottstycken u r  "En djupare syn" eller 
att här följa någon av dess tanketrå- 
dar. Men det lockar inte riktigt hel- 
ler at t  i minsta mån bespara någon det 
kära och nyttiga besväret att själv läsa, 
"En djupare syn på kriget" är förvis- 
so en bok att läsa och att läsa just nu, 
medan krigets och fredens problem 
gnaga tanken och -hjärtat. I bokens 
egenskap av  samlade dagsaktuella, del- 
vis polemiska artiklar ligger, a t t  den 
e j  helt kan vara koncentrerad ocht ge- 
nomarbetad, att dess form med de 
många insprängda vittnesmålen är 
liksom talad, rörlig och upprepande. 
Men innehållsrik i högsta grad är den 
och så fylld av den levande andliga 
makten i författarinnans personlighet, 
att den är lämpad till en stav och en 
lykta för var  och en, som verkligen 
vill fördjupa sin syn på den kultur- 
kris v i  nu uppleva, i vilken enligt El- 
len Key "de kristna viirdena kämpa för 
sin tillvaro mot hedendomen i nationa- 
lismens form". 

Eela Ellen Keys talande och skri- 
vande fredsverksanihet under krigs- 
åren har  gång på gång skänkt oss det 
tröstande och uppehållande medvetan- 
det, att vi dock här  i Sverige äga en 
verklig europe, en människa, genom 
vilken vi stå i direkt och daglig andlig 
förbindelse med det Europa, som är 
vår t  hopp, vår underpant på framti- 
dens möjligheter, Europa ovan strids- 
\-imlet. Den klara och rena luften i 
detta Europa inandas man i sällskap 
med Ellen Key. 

G.  H. 

OMKRING HERDINNAN I NORDEN. 
. Roman från Sveriges rokokotid av 

Jane Gernandt-Claine. Stockholm. 
Wahlström & Widstrand. 197 sid, 
Pris kr. 3,25. 

Få nu levande författare äro så hem- 
mastadda i Sveriges rokokotid som 
Jane Gernandt-Claine. Denna tidsål- 
der, full av spirande krafter, av som- 
marsol efter en l&ng vinter, då de sven- 
ska snillena blomstrade, känner hon, 
som om hon levat i något av  de pryd- 
liga husen med brutna tak och sirat- 
ligt inredda rum, fyllda av snidade 
möbler och potpourrikrukor. Sedan Le- 
vertins dagar har ingen författare fån- 
gat  själen i rokokons varcjagsliv, som 
denna författarinna. Hon målar den 
ena tavlan efter den andra, från Stock- 
holm, från Skokloster, från frii Norden- 
flychts anspråkslösa tillflykt Lugnet 
med dess muslinsgardiner och bjälk- 
tak sirat med blomsterslingor, och över- 
allt har man den förnimmelsen, att hon 
själv lustvandrat där  med Den Sörjan- 
de Turturduvan eller med Charlotta 
Taube till Sjö och Christina Piper till 
Sko. I denna lerande atmosfär, mät- 
tad av stämning, ligger bokens styrka. 

Men där  finns också sidor av styrka 
och klarhet, då författarinnan trängt in 
till själen av sina diktade varelser. När 
hon skildrar f ru  Nordenflychts senföd- 
da, olyckliga böjelse för Johan Fischer- 
ström, har hon funnit vackra och san- 
na  uttryck för denna passion, som av 
samtid och eftervärld omgivits med 
ett löjligt skimmer. Det är måhända 
på grund av det genomtriingande i för- 
fattarinnans blick på 1700-talets anda 
som hon kommit att låta Hedvig Char- 
lotta i den första sällheten över sin nya 
kärlek uttrycka s ig  bra likt Rousseaiis 
Saint Preux, i La novelle Heloise, då 
han får veta att Julie älskar honom. 
- Oh mon Dieu, säger denne, j'avais 
une ilme pour la donleur, donnez-m'en 
une pour la  felicite! Och Hedvig Char- 
lotta Nordenflycht: - O smärta, jag 
trodde dig stark, men kom nu och lär  
dig av glädjen vad allt överväldigande 
makt vill sliga. 

I I Arbetet ute i landet l o 1  
Arboga F. K. P. R. hade den 29 novem- 

ber höstsammanträde, varvid styrelse jäm- 
te övriga funktionärer valdes. Styrelsen 
fick följande sammansättning: fröken Hel- 
ga Sundborg, fru Anna Lisa Blume, fru 
Maria Blidberg, fröken Lovisa Pettersson 
och fröken Gunilla Larsson med fru Sig- 
rid Gyllander och S. FTneström som supp- 
leanter. Till centralstyrelsemedlem valdes 
fröken Sundborg med fru Blidberg som 
suppleant. Härefter vidtog försäljning av 
den omtyckta lilla kalendern, och prenume- 
ration upptogs å rösträttstidningen. Flera 
nya medlemmar antecknades. Med stort  in- 
tresse åhördes ordförandens skildring av 
Strängnäsmötet, och till sist bjöds även 
på sång, musik och deklamation. 

Arvika F. IL P. R. anordnade lördagen 
den 4 november ett föredrag i metodistkyr- 
kan, hållet av rektor Justus Elgeskog Över 
ämnet Världen som mannen skapat. Det 
synnerligen intressanta föredraget åhördes 
med livligt intresse och till sist sjöng fru 
Elgeskog vackert och känsligt Stenham- 
mars Sverige. 

Arsmötet ägde rum den 27 november, och 
till styrelse för 12:e arbetsåret valdes frö- 
ken Brita Crona, ordförande, fru Thekla 
Ohlson, vice ordförande, fröken Elsa Nord- 
ström, sekreterare, fru Annie Robsahm, 
kassaförvaltare samt fruarna Anna Ren- 
nerfelt, Greta Rogstadius och fröken Anna 
Svenson. Suppleanter fru Amanda Larson 
och fröken Maria Persson. Revisorer frök- 
narna Beda Uberg och Beda Gustafsson 
med fruarna Hilda Nilsson och Dagmar In- 
debeou som suppleantor. Till centralsty- 
relsemedlem valdes fröken Brita Crona med 
fru Thekla Ohkon som suppleant. Fru 
Anna Rennerfelt omvaldes till bibliotekarie. 

Borlänge-Stora Tuna F. K. P. R. avhöll 
sitt ordinarie novembermöte torsdagen den 
30 november. Härvid förrättades val av 
styrelse, rwisorer och centralstyrelsemed- 
lem. Ordförande och centralstyrelsemedlem 
blev fröken Signe Fridholm, v. ordförande 
fru Maria Widigson, sekreterare och cen- 
tralstyrelsemedlem fröken Thyra Liljeqvist, 
skattmästare fru Elsa Lindham. Fru Wi- 
digson redogjorde för Dalarnas länsför- 
bunds årsmöte i Falun, vilket hölls månda- 
gen den 27 november. Efter mötets slut vid- 
tog ett enkelt samkväm. 

Brunskogs F. K. P. R. hade den 19 no- 
vember offentligt möte å ordenshuset Äng- 
åsen, varvid länsförbundets ordförande, fru 
Gerda Hellberg, Karlstad, höll ett mycket 
intressant och belysande föredrag om den 
kvinnliga rösträttsrörelsen. Lokalen var 
fullsatt av uppmärksamma åhörare. Frö- 
ken Brita Crona från Arvika hade infun- 
nit sig, medförande Arvika F. K. P. R:s 
vackra standar. Rösträttstidningen och 
ströskrifter hade en strykande åtgång. Ef- 
ter föredraget hölls enskilt möte varvid till 
centralstyrelsemedlem valdes fru Augusta 
Carling, Västby, med fröken Anna Johans- 
son, Nytorp, som suppleant. 

Eksjö F. K. P. R. hade ordinarie höstmöte 
den 29 november under fru Scharps ordfö- 
randeskap. Styrelsen omvaldes, likas& om- 
bud och suppleanter för rentralstyrelse- och 
länsförbundsmöte. Föreningen beslöt att  
fortfarande prenumerera på Hertha och a r -  
tikelserien jämte fem exemplar av Rösträtt 
för Kvinnor för utdelning på olika platser 
i staden. Med anledning av broschyren 
Kvinnlig krigsberedskap uppdrogs åt ord- 
föranden att efterhöra Röda korsets och 
Vita bandets ställning till frågan fö r  att 
få till stånd ett upprop, vilket torde under- 
tecknas av samtliga kvinnoföreningar i or- 
ten. Efter förhandlingarnas slut följde en 

__________ 

Bland bokens gestalter bevarar man 
minnet av Elisandra Gyllenbåge, den 
unga flickan, som bär på en gnista av 
samma sjiilens eld som fru Norden- 
flycht förtäres av. Vem kan soni Jane 
Gernandt-Claine ge den första ungdo- 
mens halvtmystiska rus och smärta 
över att vara till? 

Men bokens episoder äro bra nog löst 
hopfogade, kompositionen borde ha 
haft större fasthet och kontinuitet. 
Lyckligt har dock författarinnan be- 
handlat språket, den starka tidsfärgen 
stör oss icke, och de gamla svenska or- 
den gömma ibland en must, som kom- 
mer oss att längta efter att få använda 
dem nit. 

Eth. K .  

stunds angenämt samkväm, varunder bland 
andra fröken M. Löfroth delgav föreningen 
minnen och erinringar från kvinnornas 
rösträttsmöte i Strängnäs. 

Den 23 november anordnades ett möte med 
fru Elisabeth Wmn-Bugge som talare. Fö- 
redraget betecknas i en platstidning som 
konstnärligt utformat, varmt och medryc- 
kande och belönades med entusiastiska 
applåder. Sedan fö3eningens ordförande 
framfört dess tack till fru Wsern-Bugge, 
föredrog en kör av unga flickor, med pia- 
noackompanjemang av fru Vidergren, en 
för  tillfället lämpad sång. 

Filipstads F. K. P. R. hade torsdagen den 
16 november sammantriide, varvid förutva- 
rande centralstyrelsemedle&mar omvaldes. 
Efteråt hölls ett genom flera styrelseleda- 
möters bortovaro mycket försenat Birgitta- 
samkväm. Därvid föredrog ordföranden 
Ellen Keys i Vadstena hållna mycket an- 
slående tal över den heliga Birgitta. Den 
från L. K. P. R. utsända resolutionen upp- 
lästes och antogs enhälligt av föreningen. 
Sedermera utfördes fiera vackra flolnummer 
av en framstående ma tö r .  

Färila F. K. P. R. och Vi ta  Bandet hög- 
tidlighöllo Birgittaminnet lördagen den 21 
oktober genom en enkel festlighet å Sam- 
lingshuset i Färila. På grund av det då- 
liga vädret hade, ledsamt nog, endast ett få- 
tal besökande infunnit sig, men stämnin- 
gen var ändå den bästa. Föredrag pm Bix- 
gitta hölls av folkskollärarinnan fröken 
Elsa Folcker från Wallsta. Dessutom före- 
kom solosång och deklamation. 

Gränna F. K. P. R. hade den 5 oktober 
möte då friherrinnan Ellen Palmstierna 
höll föredrag över iimnet Vårt ansvar in- 
för  kommande generationer. Det väl ge- 
nomtänkta och givande föredraget hade 
samlat många åhörare, vilka med stor upp- 
märksamhet lyssnade till detsamma. Helt 
säkert lämnade föredraget ett varaktigt in- 
tryck till nytta f ö r  rösträttsrörelsen på 
platsen. 

Grängesbergs F. K. P. R. avhöll den 28 
november årsmöte. Styrelsevalet utföll så- 
lunda: fru Agda Thonell-Adolfsson ordfö- 
rande, fru Ingrid Pahlberg vice ordförande 
(nyvald), fröken Margareta Pettersson sek- 
reterare, fröken Louise Schenström vice 
sekreterare, fru Hilma Elrlöf kassaförval- 
tare. Till centralstyrelseledamot valdes frö- 
ken Margareta Pettersson och till supple- 
ant fröken Louise Schenström (nyvald). 

Gävle F. K. P. R. höll fredagen den 24 
november sitt ordinarie höstmöte i ordfö- 
randens hem. Föregående års styrelse om- 
valdes enhälligt, nämligen: fru Anna de 
Mark-Svensson ordförande, fru Sigrid Hof- 
ren sekreterare, fröken Ester Forssell kassa- 
förvaltare, fruarna Natalia Eriksson och 
Gerda Moden samt fröknarna Ester Kling 
och Hanna Vestling, med fru Asta Pström 
och fröken Lisa Pihlbladh som ersättare. 
Revisorer blevo fröknarna A. Lindborg och 
A. Egelin med fröknarna Gina Cratz och 
Hilda Lindman som ersättare. Efter mötes- 
förhandlingarnas slut vidtog ett animerat 
samkväm med tedrickning, sång och musik 
av fröken Hemgren och f r u  Hofren, då 
bland annat den nya Samlingssången, för- 
fattad av läroverksadjunkten M. Sterner, till 
musik av Ivar Novellos Till the boys come 
liome, avsjöngs. Första avdelningen i var- 
je vers sjöngs solo av fröken Hemgren 
och refrängen av alla röstbegåvade, men 
rösträttslösa kvinnor, som vor0 med på mö- 
tet i fråga. Att sången sjöngs med känsla 
och övertygelse bevittnades av den i telefo- 
nen lyssnande författaren, som omedelbart 
hyllades med ett fyrfaldigt leve. 

Göteborgs F. K. P. R. hade lördagen den 
2 december arsmöte i Chalmerska institu- 
tets högtidssal, där en mycket talrik pu- 
blik infunnit sig. Till styrelsc omvaldes 
samtliga förutvarande medlemmar: fru 
Frigga Carlberg, d:r Thora Wigardh, frö- 
ken Hildur öijer, fru Stina Fagerskog, frö- 
ken Anna Trägårdh, fröken Sofia Svensson, 
fru Olivia Olsson-Wessman, fru Annastina 
Alkman och fröken Leontine Sterner. Till 
revisorer utsågos fröken Anna Skog och 
fröken Ester Olsson-Nordhammar med frö- 
ken Martina Levisson som suppleant. Till 
medlem i centralstyrelsen omvaldes fru 
Frigga Carlberg med fröken Hildur Uijer 
som suppleant. Aftonens talare var fröken 
Ingeborg Schager, som höll föredrag om 
Den insats kvinnorna kunna göra i det of- 
fentliga dyrtidsarbetet. 

Huskvarna F. K. P. R. anordnade, mån- 
dagen den 2 oktober sitt första samkviim 
för hösten. Föreningen hade då glädjen, att 
hos sig se friherrinnan Ellen Palmstierna, 
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Vita Bandets pristävlan. 
Då ingen av de vid tävlingstidens ut- 

gång den 1 sistlidne april inkomna skrif- 
terna ansetts motsvara de uppställda ön- 
skemålen, får Vita Bandet härmed utlysa 
förnyad pristävlan.. 
i00 kronor utdelas för  en kortfattad skrift 

i nykterhets- och sedlighetsspörsmålen, be- 
traktade från individens, hemmets och sam- 
hällets synpunkter. Den skall vara avsedd 
för unga människor, som stå i begrepp a t t  
bilda eget hem och bör vlidja till såväl 
hjärta som €örstånd. - Likaså utdelas 

100 kronor för  en uppsats i samma frå- 
gor som varmt och övertygande framhåller 
särskilt den bildade kvinnans ansvar och 
förpliktelser. 

Tävlingsskrifterna skol4 vara maskin- 
skrivna och omfatta högst 16 sidor mindre 
oktav då de bliva tryckta samt åtföljas av 
förseglad namnsedel och insändas före den 
15 mars 1917 till V i t a  Bandets exp. Smd- 
landsgatan 20, Stockholm Icke prisbelöna- 
de skrifter återsändas om porto bifogas. 

samt en del medlemmar från Jönköpings- 
föreningen. Efter samkvämet höll friher- 
rinnnan Palmstierna ett utmärkt agita- 
tionsföredrag Över ämnet Fred och rösträtt. 
Föredraget mottogs med livligt bifall av , 
den talrika publiken. På Birgittadagen 
agiterades för rösträttsrörelsen genom iit- 
delandet av Rösträtt fb r  Kvinnor samt ge- 
nom flygblad, sammanlagt 500 stycken. 

Härnösands F. K. P. R. högtidligliöll 
Birgittadagen med en mycket anslående 
fest. Efter den av fröken Eva Fröberg för- 
fattade prologen, framförd av fröken Em- . 
ma Westerström, €ramsade fru Ellen Bucht 
föredraget om Birgitta, vilket hon gjorde 
på ett mycket tilltalande sätt, varefter f r u  
Anna Setterlind lämnade en redogörelse för  
kvinnorösträttsfrågans läge för närvarande 
i de olika länderna. Festen förhöjdes ge- 
nom sång av en ung begåvad sångerska, 
fröken Ester Abrahamsson, som gjort en 
lyckad debut i sin fädernestad. Festen, som 
var offentlig, hade fått stor tillslutning. 

Härnösands F. K. P. R. fick efter lång 
väntan de Bergman-Österbergska kurserna 
förlagda till Härnösand. De ägde rum den 
18-22 nov. å Högre allmänna läroverket 
iindcr mycket livlig tillslutning. Ämnena 
voro: Kommunernas organisation och för- 
valtning, Äktenskapslagstiftningen, Folk- 
pensioneringen, Kvinnorna och arbetet för 
nykterhet och sedlighet samt Den interna- 
tionella kvinnorösträttsrörelsen. Föreläsa- 
re har varit fröken Emma Aulin från J ö ~ i -  
köping. I samband med den sista föreläs- 
ningen hade F. K. P. R. sitt årsmöte, var- 
vid förekom styrelseval. Hela styrelsen om- 
valdes och består av: iru Hildegard Kall- 
stenius, ordförande, frii Anna Setterlind, 
vice ordförande, fröken Emma Westerstrüm, 
sekreterare, fru Linnea Bucht, v. sckr., frö- 
ken Anna Mankell, skattmastare; supplean- 
ter fru Signe Siljestrand och f ru  Maja Nes- 
se; revisorer fru Marie-Louise Nordin och 
fru Annie Appelgren. Centralstyrelsemed- 
lem fru Hildegard Kallstenius och supple- 
ant fröken Anna Mankell. Angående det 
stundande stadsfullmäktigvalet beslöts att, 
då Vita bandet redan uppsatt en kvinn- 
lig kandidat, fru Sofie Granström, under 
de frisinnades beteckning, upptaga ett 
kvinnligt namn under strecket och blev fru 
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Gerda Asard därtill utsedd. Vidare sliulle 
en fredsafton anordnas niellan jul  och ny- 
år. Arsmötet fick en särskilt intressant och 
vardefiill avslutning genom a t t  fröken 
Aulin höll ett mycket lärorikt föredrag om 
bl. a. våra plikter såsom rösträttskvinnor 
och föreningsmedlemmar samt lämnade en 
del upplysningar om val. Eftcr årsmötet 
hölls ett animerat samkväm med tesup6 4 
Nya pensionatet och med fröken Aulin som 
hedersgäst. En danikvartett bjöd på sång. 
tal höllos och en rösträttspjiis, De gamla, 
författad av fröken Sigrid Kriise, Karls- 
hrona, uppfördes a v  ett par föreningsmed- 
lemmar, allt livligt senterat. 

Karskrowa F. K. P. R. hadc i november 
sitt ordinarie höstsauiiiianträde i Karls- 
krona högre läroverk för flickor. Sedan 
ordföranden hälsat, de närvarande vhlkom- 
na och erinrat onic*de stora landvinningar 
den kvinnliga röstratten gjor t  under den 
senaste tiden, omvaldes fröken Sigrid Kru- 
se till centralstyrelsemedlein och frdren 
Signe MBhl6n till hennes suppleant. Till 
representanter i länsförbundet onivaldes 
fröknarna Signe Måhlen, Ester Johnsson 
och Ester Andersson. Till deras supplean- 
ter omvaldes fröknarna Agda Pettersson 
ocli Josefina Kjellberg. Därefter vidtog en 
livlig diskussion om de åtgärder som röst- 
rättsföreningen borde vidtaga med anled- 
ning a v  det stundande stadsfullmäktigra- 
let, och man bcslöt a t t  då de respektive 
partierna redan ha  sina listor klara, nöja 
sig med att genom pressen uppmana de 
rcstberättigadc kvinnorna a t t  begagna sin 
rösträtt och inom partierna bevaka sina 
intressen. Fröken Sigrid Kruse omtalade 
därefter planen för det stora allmänna 
rösträttsiiiöte, som på Blekinge lansför- 
biinds inbjiidan kominer a t t  hållas i Ronne- 
by nästa sommar, och beslöt föreningen a t t  
inbjuda mötesdeltagarna till  en utfärd till 
Karlskrona. E n  kommitt6 raldes för  a t t  
anordna denna och till medlemmar utsågos 
fröken Sigrid Kruse, f ru  Majken Moberg, 
fröken Agda Pettersson, f r ü  Thyra Lnnd- 
berg och fröken Signe Fredriksson. Mötet 
arbiiitades med ett par niiisikniimmer. 

Kristineharnm F .  K. P. R. hade den 16 
iiovember sitt ordinarie höstsainmanträde 
hos ordföranden. Därvid förekom val av 
styrelse för nästa år, som utföll så, a t t  till 
ordförande valdes fröken Sophie Broström, 
vice ordförande frii Berta Englesson, sek- 
reterare fröken Anna Hult, vice sekretera- 
r e  f ru  Valborg Karlsson och kassör f ru  El- 
sa Lagerhlad. Till centralstyrelsemedlem 
och siippleant valdes ordföranden och vice 
ordföranden. Revisorer blevo fru Mina 
Larsson och frii Maria Hasselberg. Full och 
tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen 
för 1915 års  förvaltning. Onsdagen den 22 
november hade föreningen anordnat sam- 
kväm å K. F. U. M:s lokal, som för tillfället 
var  festligt smyckad med blommor ocli 
rösträttsflaggor. F r u  Elisabeth Taern-Biigge 
från Saltsjö-Duvnäs, höll d å  ett med stort 
intresse ;hört lärorikt och väckande före- 
d r a g  över ämnet: Tidens tecken. Dessutom 
förekom musik å piano, sång a v  f ru  Engles- 
son och uppläsning av frii E r a  Mathsson. 
20 nya medlemmar ingingo i föreningen. 

Kumia F. K. P. R. hade den 22 septem- 
ber sitt första höstsammanträde, vid vilket 
bi. a. redogörelse lämnades för Strängnäs  
mötet. Till föreningens niångåriga, varmt 
intresserade sekreterare, f ru  Gerda Åström, 
som skulle avflytta f rån  orten, överlämna- 
des f rån föreningen soin en gärd a v  tack- 
samhet rösträttsmärlret i guld. F r u  Åström 
kallades även till hedersledamot inom för- 
en in gen. 

Den 14 november anordnade föreningen 
möte, till vilket även kvinnor utom för- 
mingen inbjudits. Ordföranden rcdogjor- 
do, efter en återblick på kvinno- och röst- 
rättsrörelsens utveckling i olika l ä d e r ,  för  
den senares nuvarande läge. E n  resolution, 
i det närmaste överensstämmande med Bir- 
gittadagens, framlades och antogs enhäl- 
ligt av de till e t t  50-tal uppgående mötes- 
deltagarna. Aftonen utfylldes med s h g  
och musik. Flera nya medlemmar ingingo i 
föreningen. 

GLÖM E J  a t t  i t id  förnya prenumerationen & 
Rösträt t  f ö r  kvinnor. Blanket t  med- 
följer dagens nummer. 

GLÖM E J  a t t  rekvirera Kvinnornas Kalender, 
Blanket t medföljer dagens n zam m er. 

Linsells F. K. P. R. anordnade den 7 ok- 
tober en Birgittaafton, varvid prologen och 
fröken Emma Auiins föredrag om Birgitta 
upplästes av ordföranden f r u  Ida  Mesch. 
Föreningen instämde i L. K. P. Il:s ntta- 
lande på Birgittadagen. E n  god stämning 
rådde. Den 20 november hade föreningen 
styrelscral. Till ordförande valdes f ru  Ida 
Mesch, vice ordförande frii Sigrid Asiund, 
sekreterare fröken Anna Bäckström, kassör 
fru Gertrud Lindell och vice sekreterare 
frii Gertrud Vbstbärg, samtliga frAn Lin- 
leil. Styrelsesuppleanter blevo fruarna Kri- 
~t i r ia  Nyholm och Karin Eriksson, reviso- 
rer f ruarna Anna Löfgren och Hulda Löv- 
:ren och revisorssuppleanter fruarna Bri- 
ha Liljestrand och Anny Zakrisson. Till 
'edaniot i centralstyrelsen valdes ordföran- 
len fru Mesch och till suppleant sekrete- 
rareii fröken Anna Bäckström. Till press- 
iommitterade valdes f ruarna Flora Bäck- 
rtröm och Hulda Lövgren. Även detta möte 
var givande och stämningsfullt. Arbetet 
:år framåt. leden tä tna och snart, skola 
Ii hoppas, äro vi vid målet för våra  strä- 
randen: våra  ideers förverkligande. 

Lunds F. K. P. R. hade sitt ordinarie 
ralrnöte den 2 i  november. Samtliga sty- 
*elsemedlemmar omvaldes med undantag 
%v fru Anna Wicksell, som undanbett sig 
iterval p i  grund a r  avflyttning från Lund. 
[ hennes ställe valdes fröken Caroline Char- 
ier. Till suppleant i centralstyrelsen åter- 
ialdes f ru  Wicksell, i vilken egenskap hon 
can kvarstå ehuru ej  bosatt i Lund. Ord- 
'öranden tackade fru Wicksell för det 
nyckna arbete hon nedlagt inom Lunds 
F. K. P. R., som sekreterare och intresse- 
*ad föreningsmedlem. Därefter höll f ru  
Wicksell föredrag om Den kvinnliga röst- 
-ättsfrågans nuvarande läge i England. 
Det intressanta föredraget avtackades med 
tpplåder. 

Malmö F.  K .  P .  R. hade den 20 november 
titt ordinarie höstmöte. Efter e t t  tankeväe- 
iande och gediget föredrag av docenten 
Hilina Borelius om Kvinnornas solidaritet 
'örrättades en del val. Styrelsen omvaldes 
ned undantag a v  frii Annie Gunnarsson, 
;om på  grund a v  avflyttning avsagt sig. I 
iennes ställe invaldes e. o. hovrättsnota- 
-im Elisabeth Nilsson, som också blev cen- 
ralstyrelsemedlem. E n  kommitte för tid- 
iingsprenumeration bland medlemmarna 
illsattes. Sedan sjöng fröken Ellen Rund- 
luist, känsligt och vackert, n8gra sånger. 
)ch till sist följde et t  angenämt samkväm. 
?lera nya medlemmar inskrevos i förenin- 
:en. 

Malungs F. K. P. R. hade ordinarie sam- 
nantriide den  27 november. Styrelsen om- 
ialdes och består nu  som förut a v  följan- 
le personer: f r u  Karin Holst. ordförande, 
'röken Gerda Holm, vice ordförande, frö- 
ren Karin Lisell sekreterare, fröken Vret- 
ilad, vice sekreterare och f ru  Malme, kas- 
;ör samt till suppleanter f r u  Maria Olsson 
)ch fröken Biilund. Till centralstgrelseined- 
em utsågs fröken Karin Lisell med fröken 
3iilund som siippleant. Revisorer blevo frö- 
ien Hanna Nilsson och fröken Märta Sö- 
ierlund och presskommitterade f ru  Karin 
Holst och frii Maria Olsson. Cirkulären 
;amt övriga ärenden genomgingos. Häls- 
iingstal, sång och niiisik förekom vid mö- 
et. 

Motala F. K. P. R. hade den 15 oktober 
tnordnat ett offentligt föredrag av stats- 
idvokaten Haakon Löken över ämnet 
r'ärldsdomstol i stället för krig, och kände 
'öreningen s ig  särdeles hedrad att vara  
inordnare a v  ett så intressant föredrag och 
acksam G o t  föredragshållaren. - Sönda- 
ten den 22 oktober avhölls i Motala extra 
änsförbundsmöte. Av länets 12 föreningar 
ioro 9 representerade med 17 främmande 
imbiid. Med Motalaföreningen& egna med- 
emmar räknade mötet till sist 63 närva- 
rande. Mötet öppnades av Östergötlands 
änsförbunds ordförande, f r u  Margit Holm- 
yren-Ekman, och sedan protokollet upp- 
ästs från föregående ländsförbundsmöte, 
ämnades ordet till fröken Ester Röhl, som 
1% ett uppryckande, för  att icke säga upp- 
'ordrande, sät t  inledde frAgan om H u r  vi 
#kola knnna föra vår sak framåt. Den två 

-- 
t immar långa diskussionen utmynnade 
bland annat  i det beslutet, att länet skulle 
indelas på samma sätt som iinder namnin- 
samlingen och bearbetas a v  respektive lo- 
kalföreningar. Därefter hade Motalaför- 
eningen anordnat e t t  samkväm med musik 
unison sång, föredrag a v  fröken Ester Rölil, 
samt till sist t re  Birgittatablåer. F r u  Malla 
Grönlund framförde de främmande gäster- 
nas tack, och scdan dessa avrest, hölls för- 
eningssammanträde, då ett par  lokala frå- 
gor avhandlades. 

Den 30 november hade föreningen Hrs- 
möte med Styrelseval, vilket utföll sBlun- 
da: ordförande fru Margit Holmgren- 
Ekman (med villkor att e t t  års tjänstledig- 
het brviljades henne), vice ordförande frö- 
kcn ErikaYHäckner, sehreterare fröken Elli 
Wijkmark, vice sekreterare frii Signe Törn- 
kvist, kassaförvaltare fröken Elin Johans- 
son samt biträdande under ordförandens 
tjänstledighet fröken Anna Gustafsson. Till 
revisorer utsågos f ru  Theorin och fröken 
Holmkvist med f ru  Flyckt och fröken 
Eriksson som suppleanter. Till centralsty- 
relseinedlem och suppleant valdes f ru  Mar- 
gi t  Holmgren-Ekman och fröken Elli Wijk- 
mark. Sedan en del andra föreningsärenden 
avhandlats, vidtog samkväm, till vilket 
ävcn utomstående inbjudits. Glädjande iiog 
var ett stort antal  föreningsmedlemniar 
samlade, nya medlemmar anmälde sig, och 
med gästerna räknades omkring 70 delta- 
g a p .  Samkvämet började med e t t  musik- 
nummer, så följde en redogörelsen för 
Svenska fattigvårdsförbundets verksamhet 
av frölien Wijmark, som åhördes med 
största intresse, icke minst av de maii- 
liga gästerna, som till stor del vor0 kom- 
munalmän och socialt intresserade. Un- 
der supen talade fru Törnkvist för herrar- 
na och tackade dem för deras vänlighet att 
mottaga F. K. P. R:s inbjudning. Apoteka- 
re Borgström från Skeningc framförde 
männnens tack och uppnianade kvinnorna 
till oförtruten ihärdighet i deras strävan- 
den. Därefter sjöng en liten utvald kör 
bland rösträttskvinnorna en för tillfället 
skriven risa, som livligt applåderades. 
Sång och musik förhöjde stämningen och 
när till sist madame Anti skickade in sitt 
kort och bad a t t  få y t t ra  några visdoms- 
ord, ville skrattsalvorna aldrig sluta, helst 
som en del nya och lokala poänger vor0 
inflikade i monologen. 

Mölnlycke F. K. P. R. hade den 10 novem- 
ber sitt sista möte för året. Frii Frigga 
Carlbergs dialog Sanima don uppfördes a v  
ett  par föreningsmedlemmar, varefter för- 
eningsärenden såsom styrelseral m. m. be- 
handlades. Ett angenämt samkväm avslu- 
tade det hela. 

Norrahammars F. K. P. R. hade onsdagen 
den 15 november ordinarie höstsammanträ- 
de. Till centralsturelseinedlem omvaldes 
fru Alma Andersson och till siippleant frö- 
ken Klara Hultkvist. Ordföranden utsågs 
att ombesörja prennnieration å Rösträtt för 
Kvinnor och Kvinnornas kalender. Nya 
medlemmar ingingo i föreningen. 

Persöns F. K. P. R. höll söndagcn den 3 
december ordinarie höstmöte. Eftcr förrät- 
tat styrelseval diskuteradcs frågan: Behöva 
v i  kvinnor rösträtt? Därefter följde et t  an- 
genämt samkväm. 

Norrköpings F. K. P. R. höll sitt ordi- 
narie höstmöte onsdagen den 29 november. 
Sedan års- och revisionsberättelserna upp- 
lästs och ansvarsfrihet beviljats, återval- 
des den gamla styrelsen och nyvaldes t r å  
wppleanter. Liksoni förut fungerar d:r 
Anna Clara Romanus-Alfven som ordfö- 
rande och centralstyrelsemedlcm, fröken 
Betty Olsson som vice ordförande och cen- 
lralstyrelsesuppleant, fröken Emelie An- 
iersson som kassaförvaltare och fröken 
Dagmar U'essberg som sekreterare. Övriga 
medlemmar a v  styrelsen äro fröknarna 
Aiirore Pihl, Octaria Lundell och Gertrud 
Eielin. Suppleanter äro fruarna Hilma 
Lundgren och Anna Elg. Bland andra för- 
mingsangelägenheter diskuterades förslag 
:il1 nya länsförbundsstadgar. 

Sundsvalls F. K. P. R. avhöll den 24 no- 
vember s i t t  höstmöte. Därvid företogs först 
val av centralstyrelsemedlem och central- 
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styrelsesuppleant. Till dessa befattningar 
omvaldes fröken Elin Wahlqrist och fru 

som diskussionsafton med ämnet Koniinii- 
oala Önskemål. Fröken Elin Nilsson, med- 
lem a r  Sundsvalls stadsfullmäktige, höll 
ett intressant och utredande. inledningsfö- 
redrag. Däri framställdes som första ön- 
skemål ökad representation av kvinnor i 
stadsfiillmäktige. Talarinnan uppehöll sig 
vidare vid barnavård och fattigvård, folk- 
uppfostran och nykterhet, där  många re- 
Eornier vor0 önskvärda. Den diskiission 
soni följde var synnerligen livlig. 

Söderhamns F. IL P. R. hade den 3 no- 
vember sitt ordinarie höstsammanträde, 
varvid föreliom ra1 a v  styrrlsc och revi- 
sorer. I styrelsen omvaldes frii Elin Pohl- 
mann ordförande, frii Klara  Gille, fröken 
Elin Österlund och f ru  Amalia Rosenqvist 
samt nyvaldes fröken Gertrud Dalen i stäl- 
let för f ru  Hilda Vikström, som undan- 
Jett sig återval, men lovat kvarstå som 
jnpleant. Till revisorer valdes fröknar- 
.ia Augusta Osterlund och Hanna Trapp 

Maja Gerdin. Sainmanträdet var  anordnat I 
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med fröknarna Hilma Eriksson och Svea 
Öberg som suppleanter. Medlemmar i cen- 
tralstyrelsen blevo fru Elin Pohlmann med 
fru Augusta Vallin som suppleant. På  så- 
väl detta möte som under ett senare, den 
14 november, dryftades frågan om kvinnlig 
kandidat till stundande stadsfullmäktigval 
Förslag väcktes om att kvinnorna vid va- 
let skulle framgå med egen lista, och frå- 
gan debatterades livligt. Efter företagen 
omröstning beslöt mötet dock att låta för- 
daget om en kvinnornas egen lista falla, då 
flertalet ansdg, att  utsikterna till framgång 
vor0 alltför osäkra. Föreningen kommer 
att inom den närmaste tiden bjuda på en 
teaterafton, till vilken några av  dess med- 
lemmar äro i färd med att  inöva en röst- 
rättsp jäs. ' 

Strömstads F. K. P. R. valde å samman- 
träde den 28 november till styrelse för 
nästkommande år fru Anna Hellborn, ord- 
förande, fru Trina Hansson, vice ordföran- 
de, fröken Gurli Jacobson, sekreterare, fru 
Anna Wikström, vice sekreterare, fru 
Amanda Hauge, kassör samt till supplean- 
ter fru Blända Holkedal och fröken Tyra 
Johansson. Till ledamot i centralstyrelsen 
omvaldes fru Anna He!lborn med fröken 
Gurli Jacobson som suppleant. Till reviso- 
rer av föreningens räkenskaper valdes fru 
Emelia Johansson och fröken Maria Karls- 
son samt till pressombud fröken Hilma 
Normann. Föreningen beslutade att söka 
få en serie föreläsningar i samhällslära ur 
Bergman-Österbergska fonden. 

Tomelilla F. K. P. R. högtidlighöll Bir- 
gittadagen med en av omkring 130 personer 
besökt fest. Programmet upptog bl. a. pia- 
nomusik av Davida Håkansson och sång 
av Gerda Runpquist-Jakobsson samt ett par 
Birgittatablåer. Föreningen hade den stora 
lyckan att  f å  kyrkoherde August Bruhn som 
talare, och hans föredrag Varför böra män- 
nen arbeta för kvinnans politiska rösträtt? 
blev aftonens glansnummer. Till slut an- 
togs enhälligt den utsända resolutionen. 

Torshälla F. K. P. R. höll tisdagen den 
21 november sitt höstmöte i ordförandens 
hem. Va1 av centralstyrelsemedlem och 
suppleant förrättades, varvid fru Frida 
Grönberg med fröken Maria Care11 såsom 
suppleant omvaldes. Fröken Signe Ekblad 
redogjorde i ett intressant förcdrag för för- 
eningens Studentskors och arbeterskors 
sommarstugor. Ett angenämt samkväm av- 
slutade mötet. 

Uddevalla F. Ii;. P. R. anordnade ett sam- 
kväm i Stadshotellets festvåning den 31 ok- 
tober, vartill inbjudits såväl medlemmar 
som icke medlemmar av  föreningen. Ett 
40-tal deltagare hade, trotsande elementen, 
t y  en orkanartad storm med regn rasade, 
infunnit sig. Sdan föreningens ordförande, 
fru W. Thorburn, hälsat de närvarande väl- 
komna, inbjödos de till de festligt dukade 
teborden. En av föreningens medlemmar, 
lärarinnan fröken Elida Ekstrand, uppläste 
därefter Selma Lagerlöfs föredrag vid röst- 
rättskongressen. Hem och stat, vilket mot- 
togs med livligt bifall. Fröken Gertrud Ull- 
man från Saltkällan bjöd på pianomusik, 
som vittnade om framstående miisikalisk 
begåvning; även förekom deklamation, var- 
efter ordet lämnades fritt. Festen, som slöts 
vid 10-tiden var synnerligen angenäm. 

Umeå F. K. P. R. hade sitt årsmöte den 
22 november, varvid föreningens samtliga 
funktionärer omvaldes med acklamation. 
Därpå lämnades meddelande om kvinnor- 
nas placering å de olika partiernas val- 
sedlar till det förestående stadsfullmäk- 
tigvalet och upplystes att, i likhet med vad 
förut skett, en akrivelse avsänts till de oli- 
ka partierna med begäran om säker plats 
fiir en kvinnlig kandidat å de respektive 
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listorna. De närvarande uppmanades att 
vcrka för kvinnornas deltagande i valet och 
därmed betrygga den kvinnliga kandida- 
tens val. Sedan redogjorde ordföranden, 
fröken Öqvist, för den nyligen hållna Nor- 
diska kvinnokonferensen i Stockholm, var- 
på mötet avslöts med uppläsning av  Ellen 
Keys tal Birgitta som andlig makt. 

Västerås' F. K. P. R. hade tisdagen den 
7 november sitt ordinarie höstmöte, varvid 
till styrelse valdes fru Helga Silverstolpe, 
ordförande och centralstyrelsemedlem, frö- 
ken Anna Löfgren, vice ordförande. Övriga 
styrelsemedlemmar blevo fru Nina Anders- 
son, centralstyrelsesuppleant, fröken Eme- 
lie Bergström, fru Ruth Edström, fru Vira 
Eklund, fröken Anna von Essen, fru Ida 
Johansson, fröken Ester kolmodin. T. i d mö- 
tet diskuterades även frågan om inrättande 
av en s. k. systuga för att i någon m l n  
lindra nöden bland samhälleta fattigaste, 
och vann saken så stor anslutning, att  det 
genast lovades bidrag i form av kläder och 
penningar. Systugan blir alltså inom kort 
en verklighet. Vidare diskuterades det nu 
snart stundande stadsfullmäktigvalet och 
uppmanades samtliga att göra allt för att 
vår enda kvinnliga stadsfullmäktige, fru 
Nina Andersson, då hennes mandat nu ut- 
ginge, skulle bliva omvald. Den 11 novem- 
ber uppfördes å Västerås teater av ett ama- 
törsällskap I det mörkaste Småland. Be- 
hållningen, som blev ganska god skall de- 
las mellan systugans verksamhet och för- 
eningens kassa. 

Atvidabergs F. K. P. R. hade den 25 ok- 
tober extra möte med samkväm. Vikti- 
gaste frågan för dagen rörde sig om läns- 
förbundets stadgar, vilka inlämnats till dis- 
kussion. Vidare diskuterades lämpligaste 
sättet för agitation angående ett blivande 
rösträttsföredrag. Efter mötets slut vid- 
tog samkväm med förfriskningar, försälj- 
ning av litteratur, deklamation, och det 
bästa till sist, en resa med fröken Ester 
Röhl på rösträttsturne genom nordligaste 
Sverige. - Lördagen den 11 november hölls 
rösträttsföredrag av  fröken E. Röhl för 
ett auditorium av närmare 200 personer. 
Åtskilliga nya medlemmar ha sedermera 
ingått i föreningen. Den 29 november hade 
föreningen anordnat en social diskussions- 
afton och till densamma inbjudit platsens 
ävriga kvinnoföreningar, Vita Bandet och 
Kvinnogillet. Nya medlemmar inskrevos. 

_ _ ~ _  _ _ _ _  

L. K. P. Rs 14de centralstyrelsemöte 
kommer att äga rum i Stockholm mån- 
dagen den 8 och tisdagen den 9 januari. 
Deltagare i mötet torde i god tid, om 
möjligt före 1 januari, anmäla sig hos 
L. K. P. R:s sekreterare. 
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Kristianstatis F, K, P, B:s 10-årsfest, 
Den 21 november firade Kristianstads F. 

K. P. R. 10-årsdagen av sin tillvaro. Det 
igger alltid något beklämmande och ve- 
nodsfullt över dessa rösträttsjubilicr, d% 
nan stannar och låter blicken glida till- 
laka över den tillryggalagda vägen och 
näter allt det nedlagda arbetet och den 
ipillda kraften, alla de mödosamt genom- 
Lämpade åren, som varit rika på strider 
wh nederlag, men som också äga sina små 
rlimtar av  framgång och ljusning, som 
)åda en ny och lyckligare tid. 

Det var en värdig och högtidlig stäm- 
iing över den festklädda skara, som sam- 
ats i Industrihotellets högtidssal, den plats 
iär föreningen under alla de gångna åren 
iållit sina möten ooh känt sig bofast. Un- 
ier tonerna av Stenhammars Sverige in- 
>ars föreningens nya standar av en he- 
iersvakt av 6 unga vitklädda flickor. För- 
mingens ordförande, fröken Anna Möller, 
'ramträdde därefter och hälsade det vit- 
:ula standaret med följande ord: "Vi 
iamlas kring detta standar, en symbol för  
iet rättvisa i våra strävanden. I dess hägn 
rilja vi kämpa och gemesamt arbeta för 
rhållande av fulla medborgerliga rättig- 
ieter utan vilka vi ej  kunna giva det bästa 
)ch högsta åt vårt land. Må detta standar 
Tara oss ett samlingstecken i vårt arbete 
'ör ett älskat fosterland." 

Därefter framträdde läroveiksadjunkt J. 
3lomkvist och framsade på ett vackert och 
zriuande sätt en av honom författad dikt 
;il< standaret. 

Fröken Möller lämnade så en historik 
iver föreningsverksamheten under de gång- 
ia åren, varav framgick att  en storartad 
ipplysningsverksamhet av  den bedrivits 
nom samhället. 
Aftonens huvudtalare var teol. d:r Teodor 

Vyström, ordförande i Männens F. K. P. R. 
Malmö, som höll ett utomordentligt in- 

,ressant föredrag om Kvinnans ställning 
inder olika tider i kyrkans historia. Med 
rältalighet genomgick d:r Nyström det ena 
idsskedet efter det andra och påvisadc hu- 
*u kvinnans ställning under tidernas lopp 
'örändrats till det bättre allt efter som 
ipplysningen gått framåt. Dock, sade tala- 
-en till sist, ha vi ännu ett stort och vik- 
i g t  steg att  taga, nämligen det, som skall 
'öra henne fram till mannens fullkomliga 
iämlike i rättigheter. Det till såväl form 
,om innehåll fulländade föredraget åhördes 
ned spänt intresse och belönades med liv- 
iga applåder. 0 

Ordet lämnades därefter å t  fru Ella Bil- 
ing från Stockholm, som påminde kvinnor- 
ia  om deras gemensamma ansvar i dessa 
illvarstyngda tider, då det kännes dubbelt 
,ungt och svårt att  vara utestängd från 
-ätten att taga del i samhällsfrågornas lös- 
iing. De stora gemensamma intressen vi 
i a  att  tillvarataga äro icke blott indivi- 
iens utan framför allt fosterlandets och 
iärför böra alla kvinnor här räcka varan- 
ira handen i kärlek och förståelse. Sam- 
iället behöver oss och vi behöva varandra 
'ör att  ett rättfärdigare och barmhärtigare 
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Folkskolans Barntidnings förlag 
har utgivit adertonde årgången av  Guld- 
slottet med tilläggshäftena Lilleputt, Trisse. 
Rosengull och Tummetott, vilka genom sitt 
gedigna innehåll och sin präktiga utstyr- 
sel komma att mottagas med glädje på 
småttingarnas julbord. Det billiga priset 
möjliggör också att publikationerna kunna 
få en vidsträckt spridniiig, och författar- 
namn sådana som Anna Wahlenberg, Jean- 
na Oterdahl, Hjalmar Bergman och Vil- 
hälm Nordin äro en borgen för att  den kost, 
s%m bjudes barnen, är den bästa. 

samliv skall bliva möjligt mellan männi- 
skorna. 

Fru Augusta Tonning, som var den, som 
bildat föreningen i Kristianstad, skildrade 
därefter sina minnen från den 21 novem- 
ber 1906. Hon lyckönskade föreningen till 
de vuuna framgångarna och slöt med några 
vackra ord om kvinnorna och fredstanken 
och utbringade ett fyrfaldigt leve för Kri- 
stianstads F. K. P. R. 

Sekreteraren, fröken Anna Jönsson, fram- 
bar därefter föreningens tack till ordföran- 
den, fröken Anna Mölller, och överlämnade 
till henne en härlig krysantemumbukett i 
rösträttsfärgerna. Härefter följde samkväm 
med sång, musik och tedrickning. 

E .  B. 

StocLholm 1916, Ivar Hreggströms Boktryckeri A. B. 




