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* /, * /, * /, I *' ., * * /'-

Stor är den hjälte, Om sanningen kom~ 
som strider för sitt mer förargelse åstad, 
fädernesland, men 

störst är dock den) 80m 
är det bättre förargel-

kämpar för mänsk~ 
, sen sker än sanningen 

l ighetens sak. 

GOE'l'HE. • blifver fiirdold. 

HIERONYMUS. 
/ 

* /, * /, ,1/ 
7f'\: Demokratiskt l1ygblaa '~ör Örebro och omnäjD. I * /, * * /'- I 

INNEH.ÅLL: 

l Maj 1900" 
Minneslista. - Annonser. - Jlvarför den;:)Dstreras 1:a "Maj? - Lifvets spöke. - Normal· 

arbetsdagen i en rysk fabrik. - Orebro, notiser. - Hvnd är kapitalism? - Om de kände sin 
styrka! - Motsatser. - Hvad skall man blifva : - Om la.g för gifta kvinnors fabriksarbete. -
Beaktansvända ord. - Späjande blickar från Stc. bron i Kronebro. - Naturen. - Våra ömmande 
vänner. - Barmhärtighet. - Anekdoter. - Poeh;. - Annonser. 

Lösllummerspris : 5 öre. 

Minneslista 
för arbelarerörelsen i Örebro, 

Arbetarekommunens styrelse samman
träder 2:a och 4:de söndagen hvarje mlinad 
kl. 11 f. m. hos 'F. O. Pahnkvist, Sofiaparhn 
]4-, l tro (hörnet af Slottsgatan och Bergs
gatan). 

, 

Upp till ~emonstration 1:8 Mai! 
FacHjöreningarne sammanträda: 

A lokalen Agatan 3: I Åt~rigen ~aml~s ~rbetarne ~.mder sina fanor för att demon· 
Skoarbetarne l:. mKnd.gell hvarje m'ånad strera for allman rostratt och 8 timmars normalarl ,etsdag. Ingen 

kl. 8 e. m. för sina egna inträssen vaken arbetare står såsom m giltig åskådare. 
Murame l:. och 3:e tisdagen bvarje månad . Alle man i ledet! Den som ej är med är emot. Eni~het ger §tyrka, 

kl.S8k ef·bro·k bet . I d b ' I därför böra alla arbetare gå med i demonstl·ation:·tåget! Orebro 
o a n 'sar arne :R. ons agen varje b t b " d It d . 'tt . t .. f" mlluad kl. 8 e. m. I ar e are or~. g(lnom mangrant e agan e vIsa ~ l lJ1 rasse or 

Träarbetame loa ocb 3:e torsdagen hv.rje dessa deras fornamsta hfsfrågor. 
manad kl. 8 e. m. 

Kakelugnsmakarue 2:a onsdagen hvarje 
rnIl.nad kl. 8 e. m. 

Bleck· O. plåtslagarne ]:a torsdagen hvarje 
mänad kl. 8 e. m. . 

Bageriarbetarne l:a söndagen h\'arje må· 
nad kl. 11 f. m. 

IJryggeriarhctame 2:a söndagen h~fil'je 
månad kl. half 3 e. m. 

Örebro Typografiska Förening en gång 
i mKnaden. 

Skrädderiarbetarne 3:e måndagen hnrje 
månad kl. 8 e. m. 

Nykterhetssällskapet hvarje sönd. kL [) e. m. 

Gamla gatan 9: 
Tunnbinderiarbetarne l :a söndagell i juli 

kl. :-3 e. lll. 

I 

Program för d~monstration~n: 
Samling å Marsfältet kl. 2 e. m. 

Afmarsch till Södra marknadsplatsen kl. 3 e. m. 

Föredrag af" Herr G_ G. Magnusson 
från Stockholm. 

2)eklamation. Musik och .sång. 

Uppställn ingen af föreningarne : 
1. Arb.·kommunens fana, med musikkår. 7. RkrädderiarbetareftlCkföreningen. 
2. JärnarbAackföreningen och gjutarne. 8. Träarbetarefackföleningen. 
3. Bagarefackföreningen o. tunnbindarne. 9. Murarefackföreningen. 

.................... ""' ........................ --........ 4. Kakelllgnsmakarefackföreningen. 10. Rösträttsfanan. hvarunder alla rö~t· 

Fanl"n. VI "u nOI"ngs-Fa"s.t ö. Plätslagarefackföreningen o. mälarne. rättsvänner ell. ; föreningar, som 
" ~ 6. Skoarbetarefackföreningen med musik. ej ha egna fanor, samlas. 

I.Jelt.~gai~iH::l' i utHHVll;::rlora LivJ1el J u J:lJ:l.luulla::s iJ~l\ lo;;l 0 1· ... i.liil1g".,· 
männens föreskrifter, samt allmänt förse sig med demonstrations· anordnas af 

Örebro Skrädderlarbelare 

Söndag~n d~n 29 Jlpril 
kl. 8 I. m. 

å lokalen i Godtemplarhuset, 
Freflsgatnn nr 8, 

efter följande 
PROGRAM. 

{ 

G·l\Ial'sch .......... _____ Herrman. 
Musik O~ert. ur cp. Villal's 

dragoner ... ______ /;Iailast. 
Hälsningstal. 

märken! I 

I händelse af rägnväder hälles mötet i Cirknslokalen å Slotts· 
gatan, hvartill demoJlstratioJlsmärke eller 5 öre gäll~r som inträde. 

Örebro Arbetarekommun. 

Modärna Hattar 

I 

H t.. d t I arbetare måste betinga. Dessa var for emons reras yrkesutöfvare ha väl ändå trott 

1:a Maj? 
Big i det längsta kunnlt bli be
friade från maskinkonkurrensen. 

Detta och många fler exempel, 
som skulle kunna upprepas i 

Det är bara dumheter att för- oändlighet, tala tydligt för icke 
korta arbetstiden; kunna inte arbe- blott möjligheten utan äfveu för 
ta\,ne få bålla på så länge de nödvändigheten af inskränkning i 
vilja, dess mer förtjäna de. arbetstidens längd. Eller hvarför 

Detta är ett så mycket om- skall människosnillet arbeta på 
tuggad t s. k. bevis, som den i uppfinnandet af nya maskiner och 
hithörande frågor okunnige hand- ideligen nyare upptäckter på ke
landen vid sin disk, kassören vid miens och elektl'icitetens område, 
sin pulpet, värk mästaren på fa- om icke till nytta för hela mänsk
briken, landtpatronen, den kon- ligheten? 
servative tidningsmannen och för När en ny maskin sättes upp, 
öfrigt alla motståndare till refor- som ti llvärkar produkter i ännu 
mer för arbetsklassens höjande större mängd och för besparing 
ba nära till hands. Låt oss tänka af lefvande arbetskraft i ännu 
på möjligheterna för arbetstidens större grad än en äldre maskin, 
förkortning. Är det icke för öf- skall icke då detta bli till nytta 
rigt mycket annorlunda nu än också för arbetarn e utan endast 
förr, t. o. m. inom de handtvärk, för fabriksherrar, aktieägare? 
som ännu ej äro så mycket be- Den, som ändock, trots de kla-
rörda af maskinerna. rastc bevis för riktigheten af teo-

Det är i alla fall orimligt att rierna om åtta timmars normal
tänka sig, det tusentals arbetare arbetsdag, håller före att vi de
::: ~ . .;.;,, ; ~~~_ ... :. ...... ll.J! .... : , .. ~l ~.:.,;, i.i~<J ... L:'. ~u '>'Yl qr-:.t,l'rj '"'''' fÄT' {'I.~q+ f"Y'öfl[!" rA r r l r; '''I -

gas frÄ;, det arbete, som skall gal', kan med skäl betecknas 811-
ge dem utkomst och rätt att lefva som en hårdhjärtad egoist, en som 
såsom fria, välbärgade medborgare hälst ser att arbetsklassen skall i 
i ett samhälle, där öfverflödet ökas uppfinrringarnes och den mångbe
dagligen. prisade civilisationens ljusa tids

Inom klädesfabrikationen kan ålder stå kvar på den gamla slaf
nu en arbetare utföra hvad som viska stålldpwlkten. 
förr kräfde sex personers arbete; Där kOlllmer en ung eller me
medels maskiner till värkar en ar- del ålders arbetsför man och söker 
betare lika många par skor som arbete; );an har kanske familj, 
fön' fem arbetare; 600 arbetare vänder ,'g till en fattigvårdsföre
utföra nu detsamma som förr stånda-;e för erhållande af nl\gon 

Föredrag och fanaftäckning af Förbun
dets förtroendeman Hr J. Andreasson 
från Stockholm. 

Mus 'k { General Lies marsch C. Youmg. 
l Carmen Sylvia, Vals Ivanovisee. 

Kaffedrickning. 
Sån {Bland fjällen. 

g Sätel'jentens söndag. 

äro nu inkomna för våren af in· och utländska fabrikat. Alla SOl' ters 2,140 vid tillvärkning af jord- hjäip, barnen äro nära att för
Mössor finnas på lager. Beställningar utföras fort och väl. Goda bmksredskap; inom den gröfre frysa i den stränga vintern, litet 
varor och billigaste pris på platsen. Ett godt behandlingssätt utlofvas. järnindustrien ba endast genom ved för tillfället kunde han väl 

Hi/ma Pettersson, 75 Storgatan 75, Norr. §nghammarens förbättring undan- få, bnske det snart blir nägot 
Deklamation. 

Musik { ~ot~ u~ O~el~_.= ~ff~b!!:.c~ 
Så {Salvigs sång ......... Grieg. 

ng På nattlig strand. _. _ ...:. _ _ 
Deklamation. 
Afslutning. 
.Musik. Preussisk Arm6marsch. 
Sån~en utföres af Hr E.Pettersson (solo). 
Musiken af Musikföreningen "Svea". 

Inträdesafgift 50 öre, reserverade plat
ser 75 öre. 

__ Kaffe gratis. __ 

lWmänheten inbjudes till talrikt besök 1 

l\lbertina ll\neHs 

Sko-Affär 
6 Kungsgatan 6 

(AtterIlngs bazar) 

pekommendepas. 
Genom mycket förd elaktiga inköp säl jes 

ny inkommet lager af 

Darn R
, Herr- & Barnskodon 

till ovanligt låga priser. 
Reparationer utföras noggrant och 

billigt. 

Nya 

Musik -:& Pappershandeln 
(Karl Karlsson) 

ATTERLINGS BAZAR 
(HörnbutlhenJ 

<$l Rekommenderas. !$o 

OBS.! Rettigs cigarrer till salu. 

17var köpas Möbler billigt? 
hos 

#arsson & lBernholtz, Norr. 
Gör ett besök, vägen lönar sig. Riks/elelon. 
OBS.! Egen mekanisk möbelfabrik . .-....... 

___ För hållbarhet ansvaras. 

G. W. Hellströms 
~Rröööeriollör 

Fabriksgatan 29, Örebro 

OBS. ! 
rekommenderas. 

13estäHningar mottagas 
ä/ven då tyg tillsläppes. 

1apdserare-1lt1ären, ,. Xungsgatan, Örebro. 
Emottager beställningar 1\ alla sorters MtJlJler. Värkställer allt h"d till 

Tapetserareyrket hörer, såsom stoppning och 't:lddning af lI.iöbler. Gardiner 
och Markiser förfärdigas och uppsättas. Mallor sys och I'l §'läggas. Flagg· 
dekorationer utföra,s m. m. Allt omsorgsfullt och till biUig,j, ·te priser. 

Högaktni1 T n~"(llt 
Rikstelefon. 1\nell .5( 1:!jörkn;r et:, Tapetserare. 

trängts nio tiondelar af arbetarne; arbetstillfälle, eller husvärden ho
inom glasfabrikationen ha fem tar med utvräkning för det räste
sjättedelar gjorts öfverflödiga, och rar på hyran. Och svaret blir 
när det lyckas att konstruera en alltid att han är ju ung och aJ.'
maskin för glasblåsning, skola än betsför, om han bara ville ar
fler bli undanträngda äfven i denna beta, fattigvården är till för att 
industri; uppfinningen af en sätt- hjälpa endast gamla och sjukljn
maskin för tryckerier bar visser- gar. Arbetslöse man, tag ett rep 
ligen ännu ej kommit till nöjak- eller revolvern, samhället behöf
tig fulländning, dock användas \'el" dig ej, maskinerna ha gjort 
rätt mänga sådana, så att på en dig arbetslös och åstadkommit öf
del tryckerier många arbetare blif- verproduktion därigenom att den 
vit öfverflödiga och för Yissa slags stora arbetsklassens köpförmåga 
tryck börja användas stereotyp- minskas eller kan ej Mila jämna 
plattor, exempelvis till en tidnings- steg med utvecklingen. Sedan 
följetong, som är gjuten i plattor, du är ur vägen, skall samhället 
bvilka sändas från det ena tryc- bli tVlmget att uppföda barnen, 
keriet till andra. tills de bli så stora, att någon 

Stolar tillvärkas i mekaniska fabrikant kan använda dem att 
svarfvar, som skötas af gossar, passa den ena eller andra maski
hvilka ha att sätta in träet i nen, men ju mer de växa till, 
svarfven, hvarefter densamma me- dess större fordringar fä de och 
dels fasonstål svarfvar aHa delar bli i sin tur för gamla innan de 
mekaniskt. Hur går det då med hunnit medelåldern. 
svarfveriarbetarne? Många af dem Sambällsförmögenheten växer, 
ha ju gått och trott att handarbe- men hvar~ tar den vägen? Det 
tet aldrig skulle utträngas af ma- klagas öfver att det är ondt om 
skin arbetet och tänkt sig vara pängar, men de ha väl dock ej i 
litet skråmässigt nndantagna bland en hast blifvit utnötta, hvar fin-
s. k. konst yrken. nas de då? 

Likaså med bildhuggeriarbeten. Det är afHirskriser, men hvem 
Äfven inom den branschen utföras åstadkommer dem? Hyem får 
ornament o. d. i maskiner till lida mäst utaf detta osäkerhets
tiondedelen af det pris en hand- tillstånd, om icke den medellöse 



I , 
D E l\I O N S T R A T l ON S - K U R I R E N. , 

arbetaren? De, som ha den stör-I 
sta kapitaltillgången, gå ur dessa . 
ekonomiska kriser med ännu fler 
trumf på hand a tt vinna i det 
vilda spelet om millionerna, ty 
småindustrierna och de enskilda 
handtvärkarne ba stupat i striden, 
allt fler af de egna handtvär
karne få gå ifrån det lilla de 
ha och söka sig in på fabrikerna. 

O·· rebro. Ett supigt 'och oordentligt I Hvad a·· r 
lefnadssätt beilkylldes snickare 

~... e. Jansson för i platstidningarne; detta kap·tal.s? 
~ ~ skulle vara orsaken, h varför han I I m. 

Kristliga arbetareförbundet gick och dränkte sig i Lillån, men 

När arbetareorganisationerna 
samla sig under sina fanor och 
standar första Maj, demonstrem 
de för erMllande af den förnäm
sta medborgarrätten, rätt att del
taga i val till den lagstiftande 
församlingen och den lika viktiga 
fordran för ett lyckligare sam
hällstillstånd : 

8 timmars normaI8r~etsdag. 
.L. 

foifvets spöke. 
~ 

Gråa spöke, stygga häxa, med förvridna 
hemska drag, 

dina offer grymt du dräper tum för tum 
och dag för dag. 

Hvar du vandrar) där du dväljes, i det 
rof du slår din klo, 

du till sista droppen suger lefnadsmod 
och hj ärtero. 

agiterar, men med liten framgång. det lär vara oriktigt. Han var 
Det var för en tid sedan i meto· utarbetad, orkade ej slita mer, hade 
distkapellet föredrag om: »De ·tråkiga familjeomständigheter att 
troende arbetarnes mål», hvilket dras med, så tog han sig några 
resulterade i, kort sammanfattad t: »tröstare> men lifvet blef ej gla
varen all mänsklig ordning under- dare för det, allt af svårigheter 
dånige för Herrans skull, o. s. v. och det som tynger den fattige 
Men det kan ju lätt hända att tog öfverhand och så gjorde han 
>ordningen» behöfver reformeras; pinan kort. Endast den obepröf
så har händt och kommer att vade kan fälla nårda domar. 
hända. 

N ·· t d .• t f" Val af två stadsfullmäktige 
u van a e VI pa ett anna 0- skall snart förrättas i Örebro. Un

redrag om: »De troende arbetsgif-
varnes mål», men där af blef intet, der nuvarande orimliga rösträtts· 
i stället talade pastor Rudström i förhållanden är det ju ej tänkbart 
baptistkapellet tredjedag påsk om för arbetarn e att bilda någon opi
»social kristendom.. nion, men nog Kunde det behöfvas 

Såsom föredragstext började han en liten uppblandning bland ve
med . En människas lif beror icke derbörande, där banko, grosshand
därpå att hon har många ägodelar ». lare· och tomtspekulationsinträssen 

Började med en historisk revy äro allt för starkt representerade. 
från Jesu tid. Den svagare var De 13 milli~nerna förslå ej. 
den starkares slaf. Människan Riksdagen har ' af det i fjor be-
hade inga rättigheter som männi- viljade anslaget på 13,200,000 kr. 
ska. Ingen frågade efter slafven, till ny krigsfartygsmaterielför nästa 
han betraktades såsom ett djur år anvisat återstående 7,823,500 kr. 
med själ. Plato ansågs som en Till svar på en förfrågan af hr 
vis man, han förordade barnamord Waldenström, om regeringen äm· 
långt före Kristi tid. Då kom Je· nade använda ~n del af detta an
sus och predikade frälsning för I slag till byggande af ett tidsenligt 
alla, ej för enskilda utan hela sam- , sjukvårdsfartyg, meddelade sjörni· 
hället gällde hans evangelium och I nistern i andra kammaren, att an
han valde sina lärjungar och apost- I slaget ej räckte ens till det därmed 
lar bland de fattiga. Äfven i den afsedda ändamålet, utan att riks· 
tiden, liksom nu, traktade man en- dagen finge bereda sig på att nästa 
dast efter rikedomar, och efter år nödgas bevilja ett fyllnadsanslag. 

Oket du på skuldran lägger, blacken du d k tt d en män-
om foten slår ; el:'en om.~n upp s a a es I katekesfrågan. Såsom ett 

hycklad ödmjukhet. och fromhet växa upp msk.as va~de. . " apropos för dagen till Waldenströms 
. . l dl~a spär. . I V, ha ännu ej lart oss den san- motion i riksdagen om katekes-

Glad frImodIghet eJ trIfves mer hos den ningen att rikedomen ej skapar d .. b tt d k 
du gör till din ' . .. o k' Ull ervlslllngens' or agan e an 

och hos mången brottets märke bränner mannen. VI bstadfvaF 3
0
llllu

d 
pa t rl~ citeras följande resolution från ett 

du för alltid in. ste.ndomens a ~ . "ran et.s o;a möte af baptistpredikanter i Sunds
monster lan det l va.ster. ha. VI f~tt val! för några år sedan: 

Uti gränders unkna nästen och vid råa 
ol'giers larm 

gradbeteckmngen pa manmskovar-I E ä d I f'" dl ,,' 
d d" f ' . bl h o " n r en e orenmgsme emmar mOJ-

et, ar ragas ott uru .manga Iligen göra sig ~kyldiga till den oarten 
dollars mannen har och sa myc- att försumma tIllhandahålla sma barn 
ket är han värd, ej om han har I undervisD.i.ng i va. ,nlig~ folkskole~mnen, 

bofast är du - lägger barnet till din 
tomma, vissna barm. 

Men där innerst i en hålögd blick) som 
intet uttryck bär, 

tä.ndes · då en glimt af uttryck, som osäglig 
smärta är. 

bildning eller är en kristen. I~ttalar m?tet den menm~en, ,att ~orsam-
<> ••• • hngarne l sådant fall böra mgnpa och 

Man ser sa ofta l dodsrunorna rätt leda dessa felande. Dock uttalar 
om uppkomlingar, att den mannen mötet därjämte som sin oförgripliga me

Allt det ve, som du har blottat, allt det »var född af fattiga Illell ärliga t n.ing, att baptistförbun~et bör~nigtarbeta 
kval, som du har gömt, föräldrar ». Ganska betecknande, för en. s.ådan refor~ ~ nu gällande lag, 

all den lycka den du krossat allt hvad <> "U tt k tt . att rehglonsundervlsDmg uteslutes frän 
, fagert som blef drömdt ~~som v~. e man. u ryc .. a,. a val a folkskolan s vanliga ämnen. Och anser 

hoppets späda. brodd. som skulle lifvets rIk det ar att ej vara arhg. mötet att en sådanj1reform bästpåskY1:ldas 
gyiIne mognad nå, Kristus var publikaners och SYll- däl:igenom, att. a}a .bapt ister fÖ7.bJ~da 

___ .l'l{v!.~ gyi~tall! ~f!m i fl.a~l!!..,mgr böat m.Q.t. ares vän. Nä.r alla- märwiskor I re!lglOllsund~rvlsni'Dg l folksk;olan for s~na 
. - 1ilmlen skuIle siK f" l k"k • f ' d t barn och emgt uniterkasta SIg de laghga 

. ~ra da s o aD, sa lns e en som l följderna. af detta i örbud, hvarigenom de 
Kunde allt det bittra samlas, som du vlll taga henne emot, men hennes I ådagalägga öppen\ protest emot en lag, 

låtit flöda ut, förförare skola bli evigt förban- s~rn tydligen icke hvilar ~,ä det allmänna 
bot tenlöst som träsket bIef det, och som nade. I alla trångmål har han rattsmedvetandet~ grund. 

hafvet utan slut. lofvat hjälpa och den sociala frå· Unga flickor varnas. Agenter 
Lifvets vrångbild, grAa spöke, i hva.rs f 

spår blott törnen gro, gan löser han, om man beder rätt. resa omkring i Sverge och vär va 
är din gärning ej fullbordad - längtar du Om en fluga släppes i ett glas unga flickor, dels för en kvinno-

ej snart till ro? och man lägger handen öfver, så arbets· utställning i London, dels 
Likt en läderlapp du breder dina vingar stöter flugan emot på alla sidor till Parisutställningen, men Fre-

. skygg och stum. f b d l 
Fattigdom, skall dag ej randas, då för dig och tror hon skall komma ut, men drika·Bremer ör un ets styre se 

eJ mer firis rum! den enda utvägen är uppåt, där varnar för dylika agenter, ty det 
Steffen. fins fribeten. Människorna äro kan hända att afsikten är narra unga 

Normalarbetsdagen 
en rysk fabri k. 

fångna och längta efter frihet och ' flickor ned till vissa trakter i Syd
den är också önskvärd, men de I europa för att instängas i harem 
glömma den enda räddningen som I och · gå en eländig framtid till 
fins däruppe och medlet är sann mötes. 
tro och tillbedjan. 

Kristliga arbetareförbundet vill 
I en redogörelse till Sällskapet för lösa kärlekens problem och tror 

handelns och industriens befrämjande i att de skola kunna lära sina med
Ryssland uttalar ledaren för den stora människor i kristlig kär lek öfva 
pappersfahriken i Dobradusch, direktör rättvisa; därmed äro de sociala 
Stulginsky, följande: frågorna lösta. 

På grund af egen erfarenhet kan Skall en förbättring i de sociala 
jag icke vara ense med dem, som påstå, missförhållandena inträffa. så må
att en inskränkning af arbetstiden skulle ste den komma fran Gud, det har 
h. till följd, att arbet.arne mer besökte han lofvat och hans ord och löften 
krogarne, eller att de skulle företaga skola bestå. 
sig sådant, 80m invärkade menligt på Ordföranden afslutade med bön, 
deras moral. hvari sades att synden är grunden 

I 20 år har jag nu varit ledare för och orsaken till alla orättvisor, 
härvarande pappersbruk, där det arbetas men herren har lofvat frälsa syu
natt och dag. Till maj månad år 1894 dare, och då skola också orättvi
utgjordes hvardera arbetsskiftet af 12 sorna försvinna. 
timmar. Men för ett och ett halft är Föreningens program upplästes, 
sedan beslöt jag att förkorta dagsskiftet och framgick däraf bl. a. att den 
till 9 timmar samt att nedsätta nlltt- skall skydda sina medlemmar mot 
arbetstiden till 8 timmar. ekonomisk förlust under sträjker 

Följderna däraf voro, icke blott att och lockouter, hvari de oförskyllt 
arbetarne upphörde med sin drycken- kunna bli indragna, samt motar-
skap, utan ock att den lilla f.brikssta· beta klasskampen. . 
den8 krog miste stängas i brist på kun- Huruvida föreningen skall lyc
der. Frimåndagarne ha så godt som kas med detta, får framtiden utvisa. 
alldeles upphört. De äldre arbetarne Medlemsantalet är obetydligt, upp
använda sin fritid till att sköta sin lystes det, men man hoppades få fler 
lilla jordbit, som de förut bortarrende- snart.(?) 

Fackföreningarna erkända af 
staten. Till den förlikning -
skrifver Politiken -, hvarmed lock
outen i fjor afslöts, knöts en till
läggs bestämmelse af innehåll, att 
en plJI'manent skiljedomstol skulle 
upprättas. Denna skulle bestå af 
7 medlemmar, af hvilka hvardera 
parten väljer 3 utanför den ifrå
gavarande organisationens styrelse, 
ocb ordföranden väljes af dessa 
sex i förening bland landets ju
r ister. 

I denna tilläggsbestämmelse döl
jer sig lockoutens hufvudresultat. 
Genom den förändrades absolut 
lagstiftningsmaktens ställning till 
arbetareskiljedomstolar. 

Nu har riksdagen upphöjt för
slaget om arbetareskiljedomstolar 
till lag, och kungen har stadfäst 
densamma. Härigenom äro fack
föreningarna erkända som arbe
tarnas organisation, hvilken man 
bekläder med rätt att välja do
mare, som har myndighet att in
kalla vittnen, hvilka med lagens 
stränga tvång förpliktas att tala 
sanning. 

Häl.' äl.' sval.'et. 

Det ser ut som om den »socialistiska 
framtidsstaten » skulle vara oss mycket 
närmare än hvad de flesta utaf oss ana. 
Men besynnerligt nog är det icke de 
socialistiska arbetarne, som här kunna 
fordra hedern af att ha gjort något mela 
betydande inlägg till sitt ideals förvärk· 
Iigande, det är i stället Amerikas ka
pitalister som i kampen för profit ha 
fällt utslaget genom att centralisera den 
,amhälliga produktionen. Då socialde. 
mokraterna ha talat om att lAta staten 
öfvertaga den enskilda företag~amheten, 
ha de alltid mötts af dessa, som för
klarat det vara vansinnigt att tänka sig 
mÖjligheten för staten att öfvert8ga och 
sammanslå alla de otaliga smä företagen 
till ett. 

Men det är just detta som de arne· 
rikanske kapitalisterna ha gjort: de ha 
bildat stora pänningebolag och )<öpt upp 
de största företagen i en gifven bransch. 
Sedan ha de gätt löst på de mindre 
företagen eller konkurrerat ihjäl dem, 
för att sedermera vara ensamma herrar 
på täppan samt ensamma kunna be
stämma priserna. 

På nägra fä år ha dessa kapitalist. 
bolag, eller som de kallas, »trusts», 
vuxit upp som svampar ur jorden. 

En amerikansk tidning har gjort upp 
följande minneslista: 

Jag sofver i en säng, gjord af en 
12,000,000 doll. trusts. 

Jag nyttjar underkläder, gjorda af en 
30,000,000 d:o d:o. 

Jag begagnar byxor gjorda af en 
300,000,000 d:o d:o. 

Jag brukar skjor!or, gjorda af en 
100,000,000 d:o d:o. 

Jag går med skor, gjorda af en 
125,000,000 d:o d:o. 

Jag går på ma~tor, gjorda af en 
10,000,000 d:o d:o. 

Jag. snyggar upp mig med en kostym, 
gjord af en 8,000,000 d:o d:o. 

Jag drar på mig strumpor, gjorda af en 
30,000,000 d:o d:o. 

Jag brukar tändstickor, gjorda af en 
20,000,000' d:o d:o. 

Jag bränner fotogen. säld af en 
. 90,000,000 d:o d:o. 

J ag äter hafregryn, gj orda af en 
3,400,000 d:o d:o. 

Jag brukar sked, gjord af en 
50,000,000 d:o d:o. 

Jag äter socker, gjordt af en 
.• • 40,000,000 d:o d:o . 

Jag dricker mjölk, såld af en 
10,000,000 d:o d:o. 

J ag spisar kex, gjord af en 
55,000,000 d:o d:o. 

J ag äter bröd, bakadt af en 
150.000,000 d:o d:o. 

Jag äter kött, såldt af en 
50,000,000 d:o d:o. 

Jag kyler min mat med is från en 
117,000,000 d;o d:o. 

J ag har tapeter i mitt rum från en 
50,000,000 d:o d:o. 

Jag bor i ett hus, tegelstenarna gjorda 
af en 8,000,000 d:o d:o. 

Jag begagnar galoscher, gjorda af en 
50,000,000 d:o d:o. 

J ag får min likkista gj ord af en 
18,000,000 d:o d:o. 

Jag får timret till den från en 
20,000,000 d:o d:o. 

J ag får min grafsten, gj ord af en 
20,000,000 d:o d:o. 

Jag skrifver detta på papper, gjordt af 
en 40,000,000 d:o d:o. 

Enligt de amerikanska tidningarne 
lär det allaredan finnas mellan 100 och 
150 »trusts:t därstädes. De organiAe
rade arb~tarne taga emellertid saken 
jämförelsevis lugnt:, under pApekandet 
af utvecklingens lag, som enligt hvad 
socialdemokraterna städse ha förklarat 
ger sig tillkänna därigenom att storka
pitalet slukar upp småkapitalet för att 
till sist samla sig i allt färre händer. 
Den som nu hårdast sitter i klämman 
är smäborgartypen i dessa borgare som 
alltid ha talat sä vackert om idoghet 
och sparsamhot samt den härigenom upp
kommande Bjälfständigheten. 

H vad är deras ojälfständighet n~? 
Grusad, slagen i spillror af en pänninge
kombination, emot hvilken de stå lika 
maktlösa som den enskilde arbetaren 
emot sin arbetsgifvare. 

Man minnes kanske den lättnadens 
suck som vära »bofasta» uppgAfvo efter 
att ha läst Bernsteins kritik öfver en 
del socialdemokraters uppfattning, att 
denna uppslukningsprocess skedde for
tare än värkligen var fallet och genom 

rade, och de yngre använde tiden till Det stora flertalet arbetare vända 
studier. Dessutom samlas de till sAng- nog sitt inträsse åt annat håll, 
och musikrnöten. Och vid de föredrag, hvartefter de börja inträssera sig 
som rätt ofta anordnas af stadens präst, för de sociala frågorna. 
äro ofta 4: iI_ 500 arbetar.e närv~rande. Faninvigningsfästen i god temp
_ Med den langre arbetstl~ . . v~ forr tIll· larhuset på Fredsgatan om sönda!!, 
~.mpade ~ar allt detta omo)h\l' Ty en I hvarom annons i denna tidning 
o!veranstrangd arbe:.are "har Icke slD~e . närmare upplyser, torde kunna på
for något annat »no)e» an det, som for , räkna talrikt besök särskildt af 
ögonblicket skänkes honom i glaset, men I medlemmar från aha de andra 
~om .för hvarje gång slappar honom mer fackföreningarne, hvilka därmed 

hvilken utvecklingsprocess det nuvarande 

A b t samhället skul1e falla sönder af sin egen r e are oförmäga att kunna hålla samman. Men 
. . , äfven i sociali,ternas djärfvaste dröm· 

mar har man icke kunnat förutspå så
dana resultat som dem vi nu kunna 

an forr. böra visa Si. tt inträsse för sal):en'j 
.~~ Att alla skrädderiarbetare och ar-

~ 'S beter skor infinna sig är ju klart. 

G I'~:\ k" inrapportera från det stora landet i vä-oren litUra upp op · ster, där kapitalisterna genom öfverdrif· 
ven girighet gifvit folket en praktisk hos Denna tiDnings hjälp till förvärkligandet af den sociali· 
stiska statsformen. L-ey. 

annOlft~Örer. 

l 

Om de kände 
sin styrka 1 

Hvar gång sädant inträffat som nu 
i Österrike, gär det en konvulsivisk 
skälfning genom samhället, en döds
åDge~tens och det onda samvetets för
färliga tanke: Hvad skall hända, om 
det täliga lastdjuret blir ett rasande 
vilddjur! 

Men det beböfver icke gå så längt, 
för att ångesten skall vara motiverad. 
Lastdjuret beböfver bara vägra att ställa 
sina muskler till samhällets tjänst, strax 
börja förlamningsymptomen i hela dess 
organism att göra sig förnimbara, strax 
vacklar pä sina grundvalar hela dess 
stolta guldkultur. Denna kolsträjk har 
endast pIlgått några fä dagar, men änd!, 
hvilken stagnation och rubbning har 
den icke redan villat i trafik och fa
briksdrift, ja, i alla samhällets lifsfunk
tioner! Hur skulle det då gå, om den 
kunde utsträckas till veckor och må
nader! 

Är månne icke detta ett slående be· 
vis på arbetarens ofantliga betydelse... 
och uppgift i detta eamhälle, där han 
ännu hälles nere på djurets ständpunkt 
och i hv.rje fall alltjämt betraktas som 
en paria? Dessa slolta börsmatadorer, 
dessa guldsmidda diplomater, dessa oer
hörda rikedomar, denna glänsande stats· 
och privatlyx - det behöfves bara 
några dagars inställdt arbete, det behöf· 
ves bara, at,t några tiotusental af dessa 
föraktade arbetare lata sin a trötta armar 
hvila en stund, för att hela denna ståt 
och glans och rikedom skall vackla 
som en rö för vinden eller som hupet 
på lösan sanden, när stormfloden kom
mer. 

Jätten Atlas behöfver bara göra en 
liten ansats att sätta sig till hviJa en 
stund, för att hela det på hans skuldror 
hvilande himmelriket, med troner och 
kassakistor, knektar och präster, skall 
hota att remna i sina fogar. 

Och ändå. mena de styrande herrarna 
att slafvarne skola stA. i tacksamhets· 
skuld till dem och sambället, och prä
sterna förmana de förtryckta att vara 
»underdåniga all mänsklig ordning för 
Herrens skull». 

Vi hörde en gäng v,d en stor folk
demonst.ration i hufvudstaden en per
son, pekande på massan, säga: »Tänk, 
om de där kände sin styrka!» Ja, tänk! 
Tror man dä inte, att den känslan.. skaH 
komma en gång? 

H varför då icke i tid söka göra en 
'Jnännzska af lastdjuret, innan det blir 
ett vilddjur, hvarför då icke . läppa fram 
arbetaren till hans rättmätiga andel i 
en kultur, som icke en enda dag kan 
bestå utan hans arbete, som ramlar som 
ett korthus, så snart hans muskler vägra · 
att göra tjänst? H vad nu för!'.iggAr nere 
i Österrikes kolgrufvedrstrikt är ett »me
mento mori » för detta tanklösa, egoisti
ska, orättfärdiga kapitalistsam bäl1e, den 
ristning, som går genom hela dess or
ganiem, är ett varnande förebud. 

(Hall.·P:n.) 

'q;W 

9/lolsolser. 
Af W/i'lh. Weitling. 

(Öfversättning för Landskrona-Kuriren.) 

Dessa människor med deras impro
duktiva arbete och raffinerade njutnin
gar äro orsaken till att vArt arbete för
ökas och våra njutningar förminskas. 

De förbruka, hvad vi frdrilbrings, de 
ha ämbeten och titlar, och vi ha intet 
annat än våra ärliga namn; de ha rätt 
och • i ba alltid orätt! 

För dem allt, hvad de önska, för oss 
äterstoden ! 

De fina bakvärken och tårtorna, de 
dyrbara pastejerna, vildt'et, fiskarne och 
sydfrukterna, de finaste likörerna och 
vinerna samt andra delikatesser äro för 
dem. 

De härliga palatsen med marmor- · 
pelare, de dyrbaraste möblerna, mälnin
garna och mattorna; de elegant.a husen 
vid stadens vackraste gator, de rymliga 
våningarne fulla med prydnader, de loc
kande trädgårdarne med fontäner och 
marmorstatyer, med drifhus där oran
gerna glöda, allt för dem. 

Tapeterna, förgyllningarna och pryd
naderna i rummen, sidenförhängena kring 
de mjuka bäddarna, som svälla af ejder
dun, de dyrbara spetsarne, som kostat 
årslångt arbete, allt är för dem. 

De fina handskarne, hvilka den ele
gante herrn och den eleganta damen 
blott begagna en gång och för hvilka 
den fattiga sömmerskan kanske fått 15 
öre i arbetslön, dessa äro för dem, som 
intet uträtta j en daglön af en eller ett 

I 
par kronor äro ror oss, för vära hustrur 
och vära barn, som få sitta krökta 
öfver arbetsbordet från tidig morgon till 

, 

- 1 

• 



\ 
D E M O N S T R A l' Ii O N S - K U R I R E N . 

.. ena kvällen för att de skola kunnA I Om 
spatsera fram i sina eleganta dräkter. fag för gifta kvinnors 

fabriksarbete. 

'CMig veterligt fhllles icke i historIen lOJ. 
något sä stötande for det mänskliga för- Jl U8, en 
nuftet som den modä.rna tanken, att man 8der Bäkert har den förr gjort en hel del 

godt och äfven förarbetat för det nya, 
som nu kommit. Men nu står den där 
i alla fall som den gamla hönan, ty 
arbetareklassen var af annat skrot och 
korn, än de gamla filantroperna och 
deras ännu lefvande ättlingar tänkte; 
när den nu börjar röra sig på egna ben, 
visar den sig vilja gå till helt andra 
element, än dem, som förr troddes vara 
de enda trygga och säkra. 

De konstnärligt arbetade varorna, de 
rikt utsirade guld- och silfverpjäserna, 
smyckena af diamanter och pärlor, de 
rika hiblioteken med sina smakfulla böc
ker, de eleganta hotellen, de fina fäst
salarne, de främsta platserna på kon
serterna och teatrarne äro för dem. För 
dem finnas e-anatorier och badorter, där 
de kunna njuta vårens och naturens 
fägring, för dem offra vi vära krafter 
och för dem rullar hlodet i vära ådror, 
för dem offra vi vAr egen ungdom, för 
dem offra vAra kvinnor sin ungdom 
och skönhet, för dem är all t som är 
nödvändigt, nyttigt och angenämt. 

När de ha allt detta, hvad blir dä 
öfver åt oss ? 

De smutsiga bäddarne med de grofva 
lakanen, de härda halmsiWkarne och 
träsängarI;e äro för oss. 

De sönderbrutna, maskstungna möb
lerna, de förfallna kyffena med fuktiga 
väggar, smutsiga och sönderbrutna fön
ster med utflikt till de kala murarne 
<cIler en takränna äro för oss. De tunna 
skorna, byxorna af mollskin med lappad 
bakdel och stors knän, hattarne, som 
-skifta i alla rägnbägens färger, äro för 
'eS8. 

Korfvarne gjorda af fördärfvat kött, 
-den frusna potatisen och de fördärfvade 
'rofvorna äro för oss. 

Köttet, af den gamla kon, som ej 
mera kunde lämna mjölk, af kalfvarne, 
som dött strax efter födseln, af färet, 
som dött af Alderdomssvaghet, äro för 
oss. 

Allt, som fördärfvats och förfarits, är 
för oss, de ta köttet och kasta benen 
till oss, de äta brödet och vi få smu
lorna; vi som arbeta och gifva dem 
möjlighet att njuta äro trälar och de 
äro herrar. 

För . det arbetande folket har jorden 
blifvit en jämmerdal, full af elände och 
umbäranden. Det beror pli. oss själfva, 
om detta olidliga tillstånd ,kall fortfara. 

Qvad skall man blifva 7*) 
När man i skolan 'pluggat ut 
Och man skall in l världen kJifva., 
Då gäller det fundera ut 
Hvaa tusan hakar man skall blifva! 

Skomakar'n kan nog få ruljans, 
När hall till mästare fått gno sig, 
Och om på någon leverans 
Till kronan han kan lyckas sko sig. 

"Som man är klädd, så blir man bädd", 
Det kan till välstånd skräddar 'n föra· j 
Väl påstås det att han är rädd, 
Men klä folk törs han ändå göra! 

En bagare har svårt, han ska' 
Ju knäda in på. kvällen senaj 
Han stär sig likväl ganska bra, 
'Fast han står - lite in med knäna. 

En brygg~re är bara till 
Att göda Olephesers skara. 
Han må nu vara hur haD vill, 
Men jästfri får han inte vara. 

En garfvare, fast han förledd . 
Af medgång yfs i garfvarskrnden, 
Pä motgång vara bör beredd, 
'Ty han kan också "få på huden C!. 

Att köpman bli, det dumt ej är, 
Dock bör man kunna spekulera j 
Det for.dras blick att veta när 
Man 'Skall - i rättan tid cedera. 

Hur frestande bli militär, 
Få. kråma sig med dragen klinga! 
Men det lir dock ett fans besvär 
Att både .tå och gå - och springa. 

En läkare dock bäst lär ha, 
När friskt man dör är han belåten j 
När man ä!" d~lig, är han bra, 
Fast mången - räcker tungan åt'en. 

Man kan ju .också bli artist, 
Ty han ibland rätt bra sig reder, 
Men när det blir i kassan brist, 
Ja., då - då fl,r han "sluka väder". 

Bli präst jag tror ej mången vill, 
3e'n fan han blifvit blott en sägen ... 
'fy finns Hin HA.le inte till, 
Hvart vill då prästerna ta' vägen! 

En ämbetsman med pännan gnor 
Så flitigt, går ej öfver märket; 
När han aroetar, som man tror. 
Han hvilar sig - i själfva värket. 

liinister kan han sedan bli, 
Blott efter vind man vänder kappan; 
Dock kan man falla, ett tu tri, 
Ty det är hin så halt i trappan. 

Bli kung riskabelt är minsann, 
Om ock man får i purpur trona, 
Ty ruskar folket på sig, kan 
Det kanske ruska af hans krona. 

Nej, bäst är, tror jag, surra kring, 
En fattig fan i världen stora, 
Ty har han också ingent,ing, 
Så har han - intet att förlora! 

') Följande glada visa af den på gamla 
dagar sä allvarlige skådespelaren 'rhe
gerström, som haft afskedsrecett å k. 
teatern i Stockhohn, förtjänar att åter
gifvas. Visa.n sjöngs visserligen för några 
år se'n af en John Bertman m. fl. kuplett
sångare, men torde sedan ha fallit i 
glömska. 

En undersökning har nyligen gjorts 
i B~den om gifta kvinnors arbete i 
fabrikerna. Den framQtäende fabriks
inspektören d:r 'Vörisboffer har funnit 
att 1894 voro i fabrikerna sysselsatta 
10,878 men lir 1898 .däremot 14,198 
gifta kvinnor. Ökningen beror på otz"lt
räckligheten af fomi(iefaderns 
för/fäns! för fami(iens nödvän
d~l;a behof. 

Den ekonomiska utvecklingen bar be
röfvat de gifta kvinnorna möjligheten 
att jämte de dagliga hushåll. bestyren 
genom hemarbete bidraga till familjens 
uppehälle. De saker, som förut förfär
digats hemma, fäs nu billigare genom 
köp, men pångar måste anskaffas där
till och männens förtjänster räcka ej 
för de ökade behofven. 

De lönestegringar, som erhållits pA 
senare ären, hafva icke i lika grad kom
mit kvinnorna till godo 80m männen. 

I allmänhet är arbetstiden för gifta 
kvinnor 11 timmar -om dagen i de in
dustrier där det annars skulle medföra 
rubbning i fabriksdriften , om undantag 
skulle göras för enskilda medlemmar. 

I väfverierna kao medgifvas en haH· 
timmes förlängning ,af middagsrasten för 
gifta kvinnor, men i spinnerierna skune 
arbeterskorna kunna förlora sin plats, 
om de med eftertryck framställde en 
slidan begäran. .Det lagfvungna in· 
förandet al en och en Ilall tim· 
mes middagsrast är det enda som 
hjälper i slIdana fall. 

Familjerna fil lida för gifta kvinnors 
sy.:::selsättning i fabrikerna, barnen för
summas och uppväxa i vildhet, men 
man mä icke beklaga sig öfver ungdo· 
mens förvildning sil länge häda för· 
äldrarne må,te gä pä fabriken för att 
uppehålla existensen. 

Att erhålla en förbättring i dessa 
missförhlllJan<len genom ett lagförbud 
mot gifta kvinnors användande i fabri· 
kerna, är ännu så länge en omöjlighet. 

bet enda oolemedlet är höjandet af 
lönerna. 

Det har exempelvis lIdagalagts att 
höjande' af lönerna bland Englands 
bomullsväfvare har varit det rätta med
let att föra de gifta kvinnorna frän 
fabriksarbetet och IItergifva dem till 
hemmet och barnens skötsel. 

Den berömdo kännaren af arbetsför· 
hällandena, d:r Wörishoffer, säger ut
tryckligen att arbetstiden bör ord· 
nas genom staten och att hand i 
hand närmed hör gå en allmän löne
förhöjning. Hö.qst 10 timmara arbets
dag för alla ar.beterskor, föresllIr d:r W. 

B~aktan$värda ord. --"Om du är svag.eller har lyte till kropp 
och själ, så. gift dig inte, på det ej det 
onda skall gå i .am åt dina efterkom
mande"} säga de nyaste moral fi losoferna. 

Och samvetgranna människor gra.nska 
både utan och innan ,och finna de något 
fel, så gifta. de sig ,ej. Men människor 
med mindre samvete, de strunta i mo
ralen och gifta sig. Följden ! Jo de 
samvetsgranna. dö u.t ,€Ich de samvetslösa 
föröka jorden. 

Förföljelsen framkallar revolten, när en 
ämbetsmyndighet använder sina tvångs
medel mot en åsikt, h~ilken som hälst, 
uppeggar den alla andar, som äga något 
värde till ett öppet bekämnande af denna 
åsikt. Det finns nos 08S :a.lla en böjelse 
att harmas öfver hvat;"je tvAngsband inom 
andens område. Denna böjelse kan gå 
ä.nda ti11 raseri j den kan bli en orsak 
till många brott. Men den sammanhän
ger med allt ädelt och .stort i vår natur. 

Benjamin Constant. 
• • • 

Idealitet är att lefva för de ideal, som 
genomglödgadt ens medvetande, att icke 
kränka detta sitt medvetande g.enom an
slutning till ideal, dem man djupt för~ 
nummit som varande lägl"e~ 

Ellen Key. 
• • • 

Det är med de maktägandes goda af
sikter liksom de heligas samfund. Det 
finnes i tredje trosal"t·ikeln, men inte an
norstädes. 

genom att "köpa på. den billigaste mark
naden, sälja. på den dyraste", skulle hafva 
funnit en användbar princil?: för national
ekonomien. "Köpa. på den bllligaste mark
naden!" Ja, men hvad är det, som gör 
marknaden billig? Om ditt hus och he.m 
härjas af eldsvåda, kan man erhålla bd
ligt träkol a.f takbjälkarne. Mursten kan 
erhållas billigt på gatorna efter ett jord· 
skaIf. Men kan man säga, att eldsvåda 
och jordskalf äro nationella välgärningar 
därför att man kan köpa billigt} då. de 
härjat och ödelagt? Och, om en vara 
är billig, kan man vara förvissad om} 
att då, man drager täckelset undan, få 
se en eller annan ödeläggande eld, som 
gått fram öfver mänsklig glädje, eller 
ett eller annat jordskaIf, som skakat den 
mänskliga lyckan.cc 

"Vi, som tillhöra de så k~llade bildade 
klasserna och anse oss vara den högsta 
och bästa delen af samhället, vi kunna 
lättast förstå förhållandet mellan oss och 
de öfriga samhällslagren, när vi från 
parkettens bänkar se det värk1ig~ lifvet, 
jämfördt med Shakespeares bilder af det
samma. Reser jag upp och ser' mig om, 
sä förundrar jag mig alltid öfver, att 
mängden på, parterr och galleri läter oss 
behå.lla våra platser i logerna och på 
parketten. Tänk blott riktjgt efter! De, 
som sitta bakom oss, de ha frambrakt 
alla våra lifsmedel, de ha byggt alla hus, 
och deras kvinnor sy vArt linne och tvätta 
det. Vi ha kanske sändt en bland dem 
för att köpa, de bästa platserna åt oss, 
och vi ha låtit en af dem köra oss till 
teatern i slask och köld, och dock sitta 
de där så. tålmodigt bakom oss och läta 
sig nöja. med, hvad de kunna få se och 
höra från sina obekväma platser." 

Jo/tn R uskin. 
• • • 

Den största förbrytelsen ä.r att va~a 
fattig. Den blir straffad utan hänsyn tIll 
förmildrande omständigheter. 

, , 
• 

Enighet är mycket bra, men enighet 
till hvalje pris och under alla. omstän
digheter betyder stillestånd, moralisk för-
sumpning och död. N. W. 

Späjand~ bli (kar 
från Storbron i Rron~bro. 

"Af ören blifva kronor.C: 

Det här skulle nu bli likasom en 
krönika eller ett »causeri», som Jörgen 
bnlkar säga! 

Af små orsaker bli f tora värkningar. 
Till päsk utkom en }) kurir» J den första i 
ingen kunde väl tro att af denna lilla 
orsak skuBe bli sä stora värkningar. 
Först brast ett stycke sten på en af bro
pelarne under Storbron och sjönk se
dermera, eller om han följde med ström
men till SkebiWk; underliga ting skola 
jn bända i de yttersta tiderna, och att 
det nu ändtligen är på världens sista 
t id, det ha vi Fransons, Efraims döttrars 
och adventisternas med flere domedags
profeters vittnesbörd sem bevis för. Tro
ligt är dock, att bemälde sten, som ju 
på sitt vis hörde till sambällets stötte· 
pelare, gick med Davids höns under 
iser J som ordstäfvet säger. 

Och sedan kom den stora öfversväm
ningen. Inte hade del händt förr, att 

till mangrannt deltagande I 

1 :sta-lIiaj
Demonstrationen. 

Naturen. 
Jag drömde en glIng, att jag trädde 

in i en stor, underjordisk sal med höga 
hvalf. Där rådde en dyster . kymning. 

:Midt i salen satt en majestätisk 
kvinna i en fots id klädning, grön till 
färgen. Hon lutade hufvudet mot 
hanoen och syntes försänkt i djupa 
tankar. 

Jag anade stra."'{, att denna kvinna 
var - naturen själf, och i samma 
ögonblick greps jag af en helig rysning 
och andaktsfull vördnad. 

Jag närmade mig denna sittande 
kvinna och gjorde en djup bugning. 
»0, du allas vär moder! » utropade jag. 
. Hvad tänker- du på ? är det pä mänsk· 
lighetens kommande öden? Eller öfver
väger du, huru hon skall ernå största 
möjliga fullkomligb et och lycka!» 

Kvinnan riktade långsamt sina mörka, 
hotfulla ögon pli mig. Hennes läppar 
rörde sig, och hennes starka röst, ·klang· 
full som malmen, sade: 

»Jag grubblaoe öfver, huru krypdju· 
rens benmuskler skola fä större styrka, 
så att de Jättare kunna rädda. sig för 
sina fiender. Jämnvikten mellan ånfall 
och försvar är rubbad. Den måste äter
ställas l» 

»Hvad! » sl:ammade jag till svar. 
»Är det detta du grubhlnr l,å? Aro 
vi, människor, då icke dina älsklings
barn ?» 

Kvinnan rynkade sina ögonbryn och 
återtog: »Alla skapade v8relser äro 
mina barn. Alla - alla utan undan· 
tag, äro de i lika hög grad föremäJ 
för min omvårdnad och min - för
ströelse. » 

, .fen dygder - förnuftet - rätt· 
visan?» framstammade jag äter. 

»Ja, så säga människorna! » inföll 
den klingande rösten. »För mig finns 
det hV81'ken godt eller onut. Förnuftet 
är i mina ögon ingen lag, och rättvi
san hvad är det? Jag har gifvit dig 
lifvet; jag skall fråntaga dig det och 
gifva det åt andra, maskar eller män
niskor. För mig är allt lika! För
svara ditt Iif, sä länge du kan ocb stör 
mig icke! » 

Jag ville just göra en invändning, 
då jorden rundt omkring mig suckade 
doft och skalf. I oet samma vaknade 
jag. 

Ivan Turgenjew. 

ömmande vanner. 
folk kunnat r<> med bätar mellan bygg. »Hvarför den socialdemokratiska rö
ningarna å väster, men nu kom det som relsen är af ondo, eller Atminstone icke 
en syndaflod. pä längden kan leda till något godt» -

Och de store häfvade och beslöto sins säga vissa i sitt eget tycke för arbe
emellan omöjliggöra, -det något mera tareklassen ömmande personer - är, 
skulle fä t.ryckas af dylikt samhälls· att den så belt och hället ignorerar den 
olycksbringande tidningsalster. moraliska sidan af samhällslifvet och 

Ty hvad kan blifva af den plantan? inte gör det minsta för att höja arbe
Den torde i vårgrönskans härliga dagar tarne till bättre och ädlare människor. 
växa till ett stort träd och sträcka sina Ni socialister pocka nog pA att ar
rötter vida omkring. Pi dess grenar betarne skola ha nya ekonomiska för
kunde fåglar komma att sjunga toner, delar, men att de pä samma· gäng måste 
som ej voro smekande. bibringas ansvarskänsla gent emot an

Icke kunde det häller gå an att de dra människor och samhällsgrupper, det 
små tingestar, som typer eller stilar glömma ni, heter det, icke utan en viss 
kaUas, och hvarförutan numera ej en anstrykning af öfverlägsenhet. 
tidning kan tillvärkas, skulle fä anvån- Man torde observera att hår talas 
das till ett tryckalster, som kanske kom- endast om dem som tro sig vara arbe-

För arbetarne dugde gu'bevars inte 
samma slags läsning som för »bättre», 
»moget» folk, inte kunde det häller 
lämnas åt dem att sjäHva bedöma sin 
ställning i sambället och deras förhäl
lande till de andra klasserna. Nej, det 
skulle vara »läsning för folket», skrif
ter i katekesdogmstil, hålst med viss 
religiös anstrykning, där det påstods, 
som för småbarn, att det och det är 
rät~ ty så bar den och den auktoriteten 
sagt, men intet material lämnades, som 
kunde gifva den läsande en allmän öf
verblick och tillfälle till att döma själf. 

Se arbetarne voro sA »omogna~, att 
det mäste sättas upp gränser, utanför 
hvilka deras tankar icke finge gli. 

Beräknande egoistiska »samhällsbe
varare» gjorde naturligtvis allt för att 
utbreda och främja denna uppfattning, 
ty ue sågo hvart dess konsekven~er 
ledde, nämligen till arbetarnes kvarhål
lande i träldomen. 

Den nya tiden har brutit med dessa 
gamla IIsklidningar, och det är arbetare· 
klassen själf som kastat undan skran
korna och med förtjusning störtar ut 
pä de stora vidderna. 

Bort med alla dogmer och trosartik· 
lar och fram äfven till hyddornas söner 
med allt vetandets material, pli det vi 
själfva mä få se! Sådant har fältropet 
alltmera bJifvit hland rle breda lagren. 

Det är därför arbetarebibliotek bildas 
så fort som föreningar uppstA, det är 
därför törsten stiger efter sAdan littera
tur, som är »populär» endast i den 
meningen, att den visar vägen längre 
framåt, det är därför som de stora stä
dernas arbetaregrupper själfva anordna 
föreläsningsaftnar ocb med jubel hälsa 
de modiga, fria tankens och vetenska
pens män, som våga och vilja gifva 
arbetarne ett ärligt handtag pli den 
mödosamma vägen upp till vetandets 
böjder. 

Bra blinda äro vära ömmande vänner, 
som a.ntingen inte se att här försiggår 
t::tt biJdllingsarbete af större omfättning 
än någonsin, eller också tro att det kan 
hli till ond t för dess frihets och vid· 
sträckthets skull. 

Genom detta bildningssträfvande hlir 
arbetaren visserligen icke snäll, eller 
moralidk, därför att ~ magistern sagt det», 
men han blir en fritt dömande varelse, 
som förstår hvad godt och ondt är och 
som skall göra det samhälleligt goda af 
fri drift, af samma skäl som alla värkligt 
bildade göra det. 

Men det har en sida till, detta nya 
bildningssträfvande; det nivellerar, ut
jämnar, skillnaden melln.n människorna; 
icke genom att draga topparne ned, utan 
genom att höja det som förut var lägre. 

De ömmande vännerna borde knap
past stil mammonskultens dyrkare och 
arbetarnes fiender till tjänst med att 
sä ofta som de göra ropa sitt olycks· 
bildande .klävitt». K. G-n. 

Utan vagnar, utan elefan.ter, utan 
ryttare O<'h fotfolk segrar kvinnan genom 
sin skönhet och sina sidoblickar. 

(Indiskt ordspråk.) 

• • • 
Kvinnan, katten och flugan äro af 

alla varelser de, som behöfva måsta tiden 
för sin toalett. (Ch. Nodier.) 

me att häda all t hvad heligast aktas tarnes vänner, icke om dem, som be· Smöret hjälpte. Det var för rätt 
och vördas i denna tid. Det heligaste gagna liknande talesätt till täckmantel länge sedan en landtbrukare V., från 
är guldkalfven. för elakhet och skadebegär. Österlen, hviJken körde till staden med 

Och ve den, som ej sjunger densammes Hvadsn nu en dylik uppfattning hos ett lass hö, i afsikt att afyttra det sam-
lof. MammoDsguden straffar hårdt de vännerna? ma till där förlagda militärkommende
som honom begabba eller bestrida hans Ha ni hört anekdoten om hönan som ring. Under vägen utbröt ett hällande 
vishet. Hans allsmäktighet är oom· utan att veta det rufvad. ut ett gås- rägn, som gjorde att en stor del af höet 

, • • tvistlig. ägg och som greps af förtviBan dll blef illa medfaret. 
Om det finnes en ide, som erfarenha. Det stod dock ej så skrifvet i stjär. gäsungen gaf sig ut i vattnet och läm- Fanjunkare D - t (ban, som var så 

ten bekräftat, är det iden om denna re- norna, att kronebroarne ej mer skulle nade fostermodern kvar på stranden? lik Karl XV) kunde därför rakt inte 
pulsionskraft eller, för att så säga, denna få återse »Kuriren. » Trots trycknings- Den stackars hönan hade alltid hört köpa höet, ja, han behöfde inte hö på 
spänstighet hos människoanden, som kom- förbud och motigheter kämpade den sig att vattnet var ett fruktansvärdt elemen~ länga tider. mer honom att uppresa. sig mot hvarje 
fdrsök till förtryck. Bestridd i alla tider fram, ty oen hade sä mänga vänner, frlln hvilket ett respektabelt hönskreatur Bonden böjde sig dä intill fanjunka. 
af ytligheten och lättsinnet" har denna. som ' väntade pä honom. Skulle de bli hade att hålla sig så fjärran som möj- reDS öra, hviskande: 
tanke dock htlmtat ny styrka i händel- besvikna? Nej, det ginge ej an och så är ligt, och nu ser hon sin »egen afkomma» -- Hr fanjunkare, jag har ett par 
sernas vittnesbörd; och det är, om jag h V k h k . k· f d f H k k d 
vågar uttrycka mig sä, fuktad af blod han nu är igen. än retsen ar ö ats störta E!lg ra t l ör är vet. vem an mar er smör me mig också! 
och tårar och med en svit af smärtsamma och de finnas som tro och vänta att förvånas öfver hennes jämmer; hur kunde - Hm, ja, kanske det är bäst att 
minnen, som han frän tidehvarf till tide· den nykomne skall bli långJifvad. Den hon veta att ungen tillhörde en djärf- vi ta' höet då. Följ med till ryttmä. 
hvarf framställer sig for oss, alltid ut- som lefver fär se, aa' han som kikade vare ras? · staren! 

~;~t:;~a~j~Vån~~~s~~~fö~C~t~!~d il~.n:~~~ pl komewn, inte någon i Kronebro utan I tillämpningen af detta på vissa nA· Pä ryttmästare B-ns fräga om hö-
DIng. Människoanden är ett fritt vä- en riktig komet, som astronomerna bade got gammalmodiga arbetarevänner, lig- ets beskaffenhet, svarade fanjunkaren; 
sende, frihet är dess grundkaraktär, ett sagt skulle komma igen om 3,000 Ar. ger icke bJott en önskan att göra dem - Det är ett alldeles utmärkt hö! 
oförstörbart element.i dess nat~. !ian Ja nog skulle det vara mer till denna löjliga, utan ocksl ett erkännande. Och bonden plirade illmarigt med ögo-
vet, -att han kan mIssbruka sm frIhet, I· '. f l·k D·k· d llh h ·f I l d d men ban vet ock, att han ej kan existera. historia, men ~et komm~r e ter l ~om en rl tnmgen, e ti örs, ar tVI - nen, nlUm an e en välkända sa.tsen! 
ut.n henne. Al""ander Vinet. det beryktade olel I ,I. velsutan alltid varit välmenande, och - Smörja hjälper! ... 

\ 
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Barmbärtigb~t. 
I bred dubbelsäng med sidenfodrad 

»himmeI» ö{ver sig ligger det unga äkta 
paret. Den ljusgula hänglampan kastar 
ett gyllene skimmer ö{ver deras friska, 
vackra ansikten. Den sista elden i 
kakelugnen blossar svagt upp och ger 
ett ätersken pli golfvets tjocka matta. 

Utanför är det bitande kallt. Vin
den far tjutande genom trädgårdens träd. 
skakar i portarne och piper i skorste
narne. Snön slär tungt emot villans 
rutor, hvilka skallra som om de skulle 
brista. 

- Karl! hviskar hon plötsligt. 
Han är nära att falla i sömn, men 

hennes röst väcker bonom. 
- Ja, hvad är det? 
Hennes stämma skälfver litet. 
- Tyst. .. kan du icke höra ... 

det är någon uppe pä vinden! 
Ett ögonblick ligga de stilla utan att 

andas. Man kan icke höra anDat än 
vinden, som tjuter, och snön, som yr, 
och han söker lugna henne med, att 
hon mätte ha hört fel. 

Men icke lång stund därefter reser 
hon sig plötsligt upp. 

- Karl... du fär icke sofva ... 
hör du, det är någon däruppe. 

Halft förargad reser han sig ocksä 
upp och tysta lyssna de bäda. Rör 
han sig det ~insta, hys~jar hon genast 
lit honoDl. Öfverbevisad om att det 
icke är någonting skakar han emeller
tid pil. hufvndet. 

Men det hjälper icke. Hon har nu 
en gäng fått den iden, att det är nä
gon, och dä mllste det ocksII vara 
någon. 

Dl stiger han upp ur sängen och 
klär helt lugnt på sig. 

Hon följer honom med ögonen, och 
ehuru bOll mycket väl vet hvad han 
vill, frllgar hon likväl: 

- Karl. .. hvad är det du ämnar 
göra? 

- Upp och se efter. 
HOIl ryser, men ser tyst på Honom, 

medan han klär på sig. Först dä han 
är färdig, stiger hon upp och klär sig 
i största skyndsamhet. 

_ Du fär icke gå en~am, säger hon 
därpII - hastigt med skakande tänder. 

HaD småler och gär fram till henne, 
klappar henne smeksamt och kysser 
benne. 

- Du är ett barn, Karin min! Tror 
du värkligen att jag är rädd? 

- Nej, icke du - men jag! hviskar 
hon och trycker sig tätt intill honom. 

Sil följas de upp tillsammans. Ute 
pli trappan höres blästen starkare. Det 
knakar i räckvärket och fönsterhakarne. 
Lägan i lampan fladdrar oroligt upp 
och ned. 

- Sä ohyggligt det är, Karl, hviskar 
hon nästan fram. 

Han smäler igen. Men smIlleendet 
är tvunget, och hans händer darra li tet. 

Frän torkvinden till vindskontoren 
vandrade de omkring. Intet lefvande 
väst>n är att se. 

Men just 80m de, lugnade, ville gå 
ned igen, fllr hon sikte pli. en hopkru
pen skepnad alldeles under taklIsen. 

I rädslan ger hon till ett litet skrik 
och rycker Karl våldsamt i armen, så 
att han är nära att tappa lampan. 

Se, Karl - se! 
Han stirrar åt det häll, hvarll.t hon 

pekar. Och tvä stora väta ögon stirra 
honom till mötes, två stora ögon, som 
tycktes tigga - tigga som en hunds 
ögon kunna tigga. 

Han bos tar ett par gänger, sä lägger 
ban kraft i stämman och ryter till: 

- Hvad - hvad - ligger ni där 
efter? 

Den sammankrupna skepnaden reser 
sig och sveper ängsligt omkring sig sina 
paltor. Ingen väst har han pä sig, 
bar en smutsig skjorta, en jacka och 
ett par byxor, som hvad hålen beträffar 
icke lämna något öfrigt att önska. 

- Hvad - byad - ligger ni där 
efter, fr~gar jag, ropar Karl igenJ lik
som för att gifva sig mod. 

Stackaren mumlar något om barm
härtigheL och goda människor, medan 
han skakar i hela kroppen. 

- Är ni en tjuf, eller hvad är ni? 
fortsätter Karl ifrigare. 

Karlen börjar nu urskulda sig med 
vädret, 80m är sä kallt, med bröstet, 
som gör sä ondt, och ban försäkrar, 
att han visste icke själf, hur han kom
mit dit upp - men dörren hade stlltt 
öppen, och utanför yrde snön honom 
in i ansiktet och pli hans nakna bröst, 

Paraplyer, 
...... :;< alla slag ~-

till priser under all konkurrenJ:;, 

~egn- & ~es-Kappor 

och kölden bet, sil. att benen blefvo 
styfva, och han längtade så mycket efter 
värme, därför hade han gätt upp. 

- I främmande mans egendom? Och 
det vägar ni? Vet ni, hvad jag kunde 

Drottningen åker j u velociped 
std,' det i bladen att läsa. 

Tänk m' hvad prästerna hä,' med 
besked 

göra med eder? 
Vid den stackars 

blir Karl djärfvare. 
frägan: 

skall öfvm' S1j1tdels"" läsa. 
mannens utseende 
Han äterupprepar Ty - + 

- Yet ni, hvad jag kunde göra med 
eder? 

En oheskriflig rädsla skönjdes i kar· 
lens våta ögon och slappa drag. Hans 
händer trefva skakande hit och dit, och 
knäppas till slut SOnt till bön. 

- J a, jag vet det, stammar han. Ni 
kan ta mig - ni ksn hämta polis -
men var barmhärtig, lät mig slippa. 

för den som ska trampa en gump-
hjulspedal, 

ä,· till och med b"edaste vägen 
flfr smal. 

Begripligt. 
- Titta på ka.tten, som lurar därj så 

Hattar, 
__ nya, eleganta faconer, ~ 

3 Kungsgatan 3. 

& 1\es-Jv'lässor, 
finaste fabrikat, 

K. E. Thqrsell, 
Storgatan 21, OREBRO, 

rekommenderar sitt välsorterade lager af 

Herr-, Dam- och Barnskodon, 
Tofflor och Galoscher, 

samt för öfrigt allt hvad till en välsorterad Skoaffär börer. 

Obs.! Prima Beväringsstöflar, 
egen prisbelönt tillviirkllillg på utst ällningen 

i Stockhohn 1897. 
Nytt lager föl' våren af alla slags skodon. 

Rikstelefon 480. 

Wilb. Jllmgr~n 3 Kungsgatan 3. 
Säljer till billigaste pris! Billigaste pris! Billigaste pris! 

Detta lIterupprepade lI.beropande af 
barmhärtighet irriterar Karl. och han 
står just i begrepp att gripa fatt i kar· 
len, dä Karin i detsamma lägger sin 
hand pli hans arm och hviskar: 

listigt han hyper ... 
- Tja, han tillhör 

leverantör! 
ocksil en hof- MatM-Ilosf.1/mer, Kava,jet; BI/xor, Res- och Rä/1nkap-

(N . N' ) por, Kosl'Um - och Paletå-tY/1er, Sport- och Arbetssk/ortor, 

- Lät honom slippa, Karl, lät ho
nom slippa. 

En outsäglig känsla af tacksambet 
lyser upp i den fattiges ansikte. Det 
är bopp för honom l Hans ögon ila frä
gande från henne till honom i ångest
full förbidan. 

Då sträcker Karl ut armen och säger 
endast: . 

- Gä då! 
Stilla smyger sig den fattige stacka· 

ren ned för trapporna, bärande i hän
derna träskor ulan botten. Karl följer 
efter och stänger honom ute. Men Ka
rin skyndar sig in i det varma rummet 
igen. 

Och dll sil Karl en stund därefter 
sträcker ut sig under det varma täcket., 
tar hon hans hand i sin och säger helt 
sakta: 

- Min snälla gubbe, det var rik· 
tigt vackert af dig, att du lät honom gli.. 

Karl känner sig smickrad, och med 
själfbellltenbet i rösten säger han stolt : 

- Ja, Kw'in min, många hade nog 
icke lätit honom slippa sil lätt. 

Och lampan kastar sitt skimmer öf
ver de två unga, glada ansiktena, me
dan utanför - i den isande bIlisten 
och snön - en hemlös stackare vandrar 
på vllta gator utan huld, utan skydd. 

(Landskr.·Kur.) J. If. 

Hans musikaliska framtid. Den 
unge mannen: 

- Efter moget öfvervägande har jag 
nu kommit till insikt om min värkliga 
kallelse. Jag vill inle bli jurist, musi
ken skall bli min lefnads mill. 

Farbrodern : 
- NIIja, eftersom du sil vill ... Men 

det säger jag dig, kom aldrig och spela 
pä min gärd! 

)a !SSe. Blusal; Ilat.~onllel; StnuJlpor, Bröstveel(, Kra/1ar, Man
=============== seltettel; Halsdukal; ..Rosettel; ..Rese/J'eltfer, Gosskostumer, 

M öfver- & J ,a n s -unaerkläaer 
snygga, välgjorda, 

egen tillvärkning, 
till möjligast billiga priser. 

A #erlings lJazar n:r ~ 
midt föl' Stortorget, ÖREBRO. 

L. J. MALM. 
Stort lager nr alla sorters 

Herr-, Dam- oc~ Barnsko~on, 
Ryska och Svenska 

GUUlIDigaloscher
Beställningar och reparationer mottagas. 

Prima materiel. l:sta kl. arbete. 
Billiga priser. Redbar behandling. 

Rikste/er",,· 

Högaktningsfullt 
Erik Johansson, 

15 Vasagatan 15. 

P. J. Thelins 
Speceri- & Oiverse~an~el 

(hörnet af 810tts- och 8trömersgatan) 

rekommenderas. 

Xenrikssons 
fabriks 1 

Tekniska 
Örebro 

tillvärkningar tillhandahållas allmänheten 
i Gummimagasinet .. Lejonet, 
Köpmnll~ntan 4, Orebro, 

där äfven Brcschyren "Hälsan framfor 
allt" utdelas gratis. Partiordres ställas 
direkt till fabrIken. 

Eski1$twla-Kuriren$ tryckeriaktieb., Eskilstuna, 1900. 

IJamkapp01; Svarta Iaädnin/1sfy/1er, lhulerk,jolal; Stlek
täcken, fi~·ttar, Sellalar m. m., lll. ffi. 

OBS.! Btställnlngar å Damkappor otb Prom~naaaräkltr tmottagas. 
3 Kungsgatan 3. Wilh. J:\lmgren. 3 Kungsgatan 3. 

Hattar, och Mössor, 
in- och utländska, bllsta fabrikat, billigllst bos 

•• A. G. LUNDSTROItII, 

Telefon 678. 

Pelsvaru-Affären, 
CENTRAL-HOTELLET, Örebro. 

.Erik Lennströrns 
Urmakeri och Urhandel 

17 Storgatan, Örebro, 
REKOMMENDERAS. 

eN. 13. @/ssons ..slion//ör, 
Stortorget 7-9, Atterlings Bazar. 

Rekommenderar sitt välgjorda och välsorterade lager af aUa 
sorters Skudon a.f egen tillvärkning såväl som )[askfnskor af de 
erkändt bästa fabrikat S:lmt äkta Ryska såv ~n som Syenska Gummi
gnloscber, .nt till billigaste platspris. 

OBS.! Bestallttingar oclt reparationer emottagas 
med tacksamhet. 

A. O. Bergers Sybehörsaffär 
~ rekommenderas. o(~ 

17err- och Damartiklar. Ständiga nyheter. :Billiga priser. 
Stopgatan 6, Nopp. 


