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Stor är den hjälte Om sanningen kom-

som strider för sitt mer förargelse åstad 
f äd ern es l an d, men 

störst är dock den som 
är det bättre förargel-

kämpar för män s k-
sen sker än sanningen 

li g h et e n s sak. blifver fördold. 

GOETHE. HIERONYMUS. 

* /'-... * /'-... * /'-... Demokratiskt flygblad för Örebro och omnejd. * /'-... * /'-... * /'-... 

Påsken 1900. 

Minneslista 
för arbelarerörelsen i Örebro. 

Arbetarekommunens styrelse sammanträder 
2:8 och 4:e söndagen hvarje mILond kl. 11 
f. m. hos F . O. Palmkvist, Sofiaparken 14, 
1 tro (hörnet af Slottsgatao och Bergsgatan). 

Fackföreningarne sammanträda: 

Å lokalen ~atan 3: 
Skoarbetarne l :a mändagen hvarje mA.

oad kl. 8 e. m. 
Murarne 1:8 och 3:e tisdagen hvnrje m! -

Dad kl. 8 e. m. . 
Skofabriksarbetarne 1:8 och 3:e onsdagen 

hvarje mlinad kl. 8 e. m. . 
Träarbetarne 1:8 och 3:e torsdagen hvarje 

mänad kl. 8 e. lli. 

Kakelugnsmakarne ~:a onsdagen hvarje 
mänad kl. 8 e. m. 

Bleck· Q . plåtslagarne 1:8 torsdagen h varje 
mänad kl. 8 e. ro 

Bageriarbetarne 1:8 söndagen hvarje mä
nad kl. 11 f . lli . 

Bry~eriarbetarne 2:8 söndagen hvarje 
mänJld . hal f 3 e. m. 

Orebro Typografiska Förening en gäng 
i månaden. 

Skrädderiarbetarn,e 3:e mändagen hvarje 
mAnad kl. 8 e. lli. 

Nykterhetasällskapet hvnrje sänd. kl. 5 e. m. 

G alllla gatan 9: 
Tunnbinderiarbetarne 1:8 söndagen i juli 

kl. 3 e. ID . 

.. p~ J~ (bdins, , 
Speceri- & Diversehandel 

r/,örnet al S/otts- och Str6mers-
gatan) . 

~ n\om.met\~en.s·. fJ 

}\lbertina }\nells 
Sko-Affär 

() Kungsgatan () 
. (Attllrlings basar) 

.. """- .rekommenderas. .b<'."., 

Genoin mycket fördelaktiga inköp säl
ies nyinkommet lager af 
. Dam-, Herr- & Bar"nskodon 

till ovanligt läga priser. · 
Reparationer utföras noggrant och 

billigt. 

~a\\5· ~~~:~\\~äo.~~ 
snugga, välg,iorda, 

egen tillverknitlg, 
till mö,iligast billiga priser. 

Atterlings basar n:r 3, 
m z"dt lör Stortorget, ÖRfiJBRO. 

L. J. MALM. 
Stort lager ar alla 8o!'ters 

Herr-, Dam- o. Barnskodon 
Ityska. och S venska. 
~ ~umII!igaloschel'. 3 

Beställningar och reparationer mottagas. 
Prima materiel. I:sta kl. arbete. 

lililliga prisor. Roabar boqanaling. 
Hogaktningsfullt 

Erik Johansson, 
Rik~teleron. . 1S"Vasagatan 15. 

Nya 

rousi~. Et ~. 
~~ Pappersltanaeln 

(Karl Karlsson) 
GHerlings gasar 

(Hörnbutiken) 

.. """- "Rekommenderas. M"., 
Obs.! Rettigs cigarrer till salu. 

INNE H ÅLL : 
Minneslista. - Annonser. - Fackföreningarnes uppgift. - Örebro, noti~er. - H var och en för sig. -

Beaktansvärda ord. - Späjande blickar frän stor bron i Kronebro . . - Lifvets värde. - Den skriande sociala 
kontrasten. - Leo Tolstoi om kriget. - Saga frän Ungern . - Ett drag af Fr. Sterky. - Den grofva och den 
fina banden. - Poem. - Anekdoter. . 

lösnummerpris : 5 öre. 

Erik Lennströms 
UpDlakeri och Urhandel 

""'-~ . 17 Storgatan, Örebro, ~ = 
Reko!TI.!TI.enderas. -----

3 Kungsgatan 3; ,*\\n. ~\mil'el\. ·3 Kungsgatan 3. 
Säljer till billigaste pris! Billigaste pris! Billigaste pris! ' 

Mans-Kostymer, Kava,ier, Byxor, R es- .och Regnkap
por, Kostym- och Paletå-tuger, Sport- o~h A rbetssk,iortor, 
Blusar, Kalsonger, Strumpor, BrtJstveck, K ragar, Man
schetter, Halsdukar, Rosetter, Resell'e/~ter, (losskostymer. 
IJamkap por, Svarta Klädningstuger, Underk,iolar, Slick
täcken, 'piltar, Schalar m. m., m. m. 

OBS./ Beställningar å Damkappor och Promenaddräkter emottagas. 

3 Kungsgatan 3. Wilh. AIDlgpen. 3 Kungsllatan 3, 

1\. S. 5'i\~"(5e\\, 
Storgatan 21. Orebro, 

rekommenderar sitt vålsorterade lager af 

Herr -, Dam- och 8arnskodon, 
Totrlor och G a loscher, 

samt för öfrigt allt hVRd till en välsorterad 
Skoaffär Jlöier. 

I)~ ~ ! P..r2·'»:U~';- ..z1'"1·np.PQln:nq~~ 

e:,t~,~~:ö~t, tillverkning på utsiällningen 
SI 189? 
Nytt lager för våren af alla slag. skodon. 

Rikste/elon 43 0. 

,~~3~33~~~~3~~3~~~3~~~~~~S9~~~39~~339~9~~S93~993993~-i O ~~ 

~ _/Ivar RöjJas Möb/er ~ 
m - - ~ bjjjjgl? i 
iii Jo, hos <JI 

m LallSSOIl ~ J3ellnhol~z; NOt·r. m 
m w 
m Gör ett besök, vägen löna?' sig. Riks telefon. 3i 
m <JI m OBS.! Egen mekanisk möbelfabrik. III 
~ W 
\ . För hållbarhet ansvaras. ,~f 

·~EEEEEEEEEEEEEeeEEEEEeeeEEEEEEEEeEeeEEeeEeeeEeeeee~ 

. Moderna Hattat 
äro nu inkomna för vitren af in- och lltländska fabrikat. Alla sorters 
Mössor finnas pit lager. Beställningar utföras fort och väl. Goda 
varor och billigaste pris på platsen. Ett godt behandlingssätt utlofvas. 

Hilma. Pettersson, 15 Storgatan 15, Norr. 

]\.\'. 0\550\\5 S~oaUä~, 
StOt;to'rget 7 - 9, Atterlings Basar. 

Rekommenderar sitt välgjorda och välsorterade lager af ulla 
sorters Skodon af egen tillverkning säväl som Maskin8kor af 
de erkälldt bästa fabrika t samt ii.kta Ryska säväl som Svenska 
Gnmmi"aloscher, aUt till billiga.te p l a t .pris. 

O B S.! BestäJlningar och repar ationer emot tagas 
med tacksamhet. 

Hattar och Mössor, 
tn- och utländska, bästa fabrikat, bUligast hos 

A. G. LUNDSTRIJM, 
Pelsvaru-Affären, 

CENTRAL-HOTELLET, Örebro. 

r,\\ \\\Öb~~Ulo.\ ~U\\\ I Tänk på F.ol k ets Hus och 
med egen ingång, passande för en eller nödvändigheten att 'göra dig 
tvll uugkarlar, finnes att hyra· i n:r 8 . 
Sofiaparken. , A. Göthherg. till delägare i detsamma. 

34 DroUninggatal1 34 
har återupptagits och utför 

a//t s/ags trycR . 
fort, väl och billigt. 

1!atkför~ninl\arn~$ """ att en man bör dö för fol
, !t ket. Kan detta bli till någon 

U''''l\l*ft nytta för mängden, så är 
""" """ """ . .. .. !t . • det bekvämast för dem, som 

. • vilj a andra skola bära dagens 
Hvilken ·,nytta kan jag t~.nga o~h he~t.a, men själfva 

egentligen ha af att tillhöra gora de mgentmg, bara skör
en fackförening, det blir ·en- da frukteupa qär andra sått; 
J _ ... .... .... .... ""'- ,.. ~ .... 1,..,: ...... , .. _ .... .:::\ ~ .... _ Rn fq~1rTÄr(.\T.l ; n,..,. h 'S ..... '),11 0 .... 

t".A.. <.l"OU ..... ... " c; ~ .a; ...... "V;I.~ h.OI.""r ..... r ....... ' c. J, Q _ _ _ " _ 

betsfört}änstim utbetala:dry- ;<lär består kanske af im fjär
ga afgifter i månadskontin- dede} , kanske t _ o. m. ·bara 
genter och extra utdebiterin- en tIOndedel af fackets .. arbe
gar för sträjker. Så tänker t.are p~ platsen . . Det ar den 
och talar mången arbetare, hlla ehttruppen, 9.e mest in
men klagar på samma gång telligenta. och framAynta, 
öfver att det inte fins någon s?m .envIsas med att hålla 
enighet att något måste gö- forenlI!-gen uppe, under för
ras m~n har så: svårt att hoppnmg att kamraterna väl 
ins~, att det är på honom ändå till sist skola komma 
själf det beror. med. 

Enigheten måste ju kom- Hvad säga då de utom
ma först och främst däri- stående'? ' Jo, de resonnera 
genom, att hvar och en utan sins emellan som så: nu har 
undantag är med i den fack- fackföreningen varit ett år 
förening han eller hon genom eller två, inte ha vi sett till 
sitt yrkes beskaffenhet är att den gjort någon nytta, 
pliktig tillhöra. Så händer f~rresten är det bara onö
det att på sammanträdena dIgt bråk och retar upp ar
olika åsikter uttalas i före- b!'ltsgifvarne, nej se vårprin
liggande frågor och förslag, Clpal han tycker bäst om 
då är man genast färdig igen arbetare, som inte bry sig 
med det där om enigheten, om fackföreningen. Och så 
icke betänkande att ju mer en annan sida af saken. 
en fråga debatteras och ju Dessa osjälfständiga indivi
flera olika tankar som kom- der, som offra sin först
ma fram desto säkrare är födslorätt för en grynvälling, 
det, att det rätta beslutet som lisma och ställa sig in 
kommer att fattas vid af- med skvaller och annat hos 
görandet. När en diskussion arbetsgifvarne de kunna vid 
föres lifligt och intressant, glasens klang på krogen eller 
rlå få somliga för sig att vid en tömd bränvinsliter 
där uppe på sammanträdena vara ytterst radikala, då 
sitta de bara och gräla; är skrodera de vidt och bredt 
det återigen tyst och alla ha om arbetarerörelse, om socia
samma åsikter eller kanske lismen och arbetsgifvarety
inga tankar alls på det som ranni, men i det verksamma 
skall diskuteras, då tycker och driftiga fackförenings
man det är tråkigt. arbetet, där deras rätta plats 

Alltid finnes det de obot- vore, där står deras plats 
färdiges förhinder . Och så t9m. . 
är det ett genomgående drag De utomstående och strejk
af ef.terblifvenhet hos vårt brytarne vänta endast på 
folk, att de alltid vilja riet fördelar från fackföreningen 
någon eller några skola »gå eller spekulera .på första bä
i spetsen», hvilket korrekt sta tillfälle att skada och 
uttryckt blir det samma som, rifva ned hvad andr.a genom 

lIrbetare, gören Edra uppköp hos denna tidnings annonsörer I 

• 



PÅSK-KURIR E N 

långsamt arbete i ihärdig- fråga vara, som börjar den
het byggt upp_ Och dock na uppsats, när man upp
veta de bättre, så mycket manar dem att lägga hand 
har talats och skrifvits, att vid detta upphöjda verk. 
hvar och en bör känna det H os män, hvilka ha hjär
rätta, men judasnaturen vill tat på rätta stället; och som 
ej släppa dem, de sälja sin ha känsla för sina lidande 
herre och mästare för någ- bröder lyder icke frågan: 
ra lumpna silfverpänningar. »Hvad hjälper fackförenin
Vid lämpliga tillfällen, då gen mig'?» utan: >Hvad kan 
de kunna göra bulvantjänst jag göra för nytta'? Hur 
på ett eller annat sätt åt skall jag bäst kunna ställa 
kapitalisterna, bli de smick- min kraft till förfogande i 
rade, de kallas då i den kon- kampen för den under bör
servativa pressen för de lug- dor suckande arbetareklas
na, sansade arbetarne, den sens befrielse'?!» 

Till pänningväldets historia. 
På en kommunalstämma i Mjölby, 
hvilken nyligen hållits, beslöts m ed 
17,161 r öster af 42 röstande, mot 
14,800 röster af 200 röstande att 
bifalla lramställd begäran om ut
skänkningstidens utsträckning lör 
servering af spirituosa å Mjölby ho
tell från kl. 8 till 10 e. m , 

H vilket bevisar , huru nödVändigt 
det är, att nykterhetsvännerna äfven 
böra belatta sig med p olitik, som 
just vissa personer i det längsta 
sökt afhålla dem ifrån. 

Ett lyckligt la nd_ Det var de
batt i Första kammaren härom da
gen om den kommunala rösträttens 
begränsning, en och annan kunde 
vara med pä en r elativ begränsning 
till ' /. af kommunens hela rösteta l 
och att ingen skulle få rösta för 
mer än 5,000 fyrk. 

fasta arbetarestammen, som 
är fosterlandets hopp 'och 
försvar o. s. v., för att när 
de gjort sin tjänst som för
rädare bli välförtjänt förak
tade af både arbetsgifvare 
och kamrater, ingen vill kän
nas vid dem. 

Det felande mannamodet 
ersättes med kryperi, detta 
faller sig för en del lättare, 
om det också är ett elän
digt karaktärslyte, än att 
!lluta sig samman med kam
raterna för att tillkämpa sig 
rättvisa och människovärdi
ga lefnadsförhållanden. 

Kunde bara på rak arm 
garanteras den utomstående 
en bestämd höjning af lönen 
dagen efter det han inträdt 
i organisationen, då skulle 
det inte vara svårt att få 
medlemmar, men många 
skulle också lika fort gå 
ifrån, så händer ju, som vi 
väl veta, resonnerande som 
så: nu ha vi fått det vi ön
skade, nu behöfva vi inte 
fackföreningen längre, nu 
kunna de där få intresserade 
medlemmarne och styrelsen 
få vara ensamma tills vi 
nästa .gåIlg bli i behof af 
föreningens och förbundets 
hjälp. 

Ett amerikanskt fackor
gan säger: »Den moderna 
arbetarerörelsen har emel
lertid ett ännu högre ideal 
än att blott höja lönerna. 
Rätt betraktat är den eko~ 
nomiska kampen endast med
let till detta högre måls upp
nående. Ty det kan omöj
ligt vara den ar betande klas
sens, i vår framskridna 
tidsålder, högsta sträfvan 
att blott lösa magfrågan 
och hvad därmed samman
hänger. 

De engelska fackförenin
garne, Trades Unions, ha 
räddat det arbetande folket 
från att tryckas ner till sam
ma ståndpunkt som kineser
na. Blott detta är ett kul
turverk af stort värde. 

Det är också fackförenin
garnes närmaste uppgift, 
men det högre målet kulmi
nerar i ett permanent etab
lerande af människorättig
.heterna, i afskaffandet af all 
utplundring. . 

Det är uppnåendet af ett 
samhälls tillstånd där arbe
tets frukter äro tillgängliga 
för alla som -arbeta. 

Fackföreningarne äro ett 
bålverk mot arbetarnesför
slafvande och gifva dem 
kraft i sina sträfvanden för, 
ett kultursamhälle som, i 
olikhet med de klassiska re
publikerna, Grekland och 
Rom, göra slafveriet omöj
ligt. Fackföreningsrörelsen 
är därför att betrakta som 
den väldige banbrytaren för 
civilisationen. Om ma.n upp
fattar rörelsen i den af oss 
här antydda riktningen, hur 
j ämmerligt trångbröstad tyc
ker man då icke dessa tre
skillingssjälars egennyttiga 

Smedjan. 

c!)tjärnorna tindrad. tysta för hundrade 
år til/baka och skogen sof. 

Forsen dånade, hjulen dundrade, 
gni$forna sprakade 

marken skakade, 
hammaren dunkade tung och dof. 

Bälgen blåste och blästern ljungade, 
malmen klingade klar och gäl/, 
stängerna vände och släggorna slungade 
smederna knotiga, 
nettiga, sotiga, 
vilda gestalter från Häck/efjäl/. 

• De gifva oss slagg för malm 
och spark för vårt släp och slit, 
de tröska oss ut som halm 
och läska oss se' n med sprit! 

En ulf ä,. förvaltaren vår, 
han kallar oss hund och fä, 
han skinnar och klår och flår 
och br}'ter oss ner på knä! 

Min kä,.;ng har svälten knäckt, 
min doftsr Ii,. h,."lrlJf$ $lca,.n, 

förvaltaren själf är släkt 

med stackarens första barn. 

Han eldar oss h.lvetet hett 
m.d rapp och med kn}'tnäfsslag, 
han får al/t .ff hvitglödt spett. 
i nacken en vacker dag/II 

Forsen dånade, hammaren sta'mpade, 
öfverdundrande knotets röst, 

ingen hörde ett knyst från de trampade, 
skinnade, p!undrade, 
ännu i hundrade 
år af förtviflan och brånvinströst. 

K. T, G_ Ji'. 

erebr~. 

Hr v, Ehrenborg skulle a ldrig 
upphöra att lramhålla den stora in-
sats bolagen gjor t i Sveriges utveck
ling och därlör ville han ej lörsätta 
dem i en ogynsam ställning g enom 
inskränkning i deras kommunala 
makt. ' 

Hr Benedicks förde ifrigt F örsta 
kammarens talan. D et är den, vi 
ha att tacka för tullarna, det är den, 
som reformerat här och flotta, den, 
som gjort front mot Norge. L åt 
oss vara rädda om de konservativa 
intressena och icke uteslutande om. 
hulda de libera la ! Vi äro skyldiga 
att till våra efterkommande lemna 
i arl ett lika lyckligt land, som de t 
vi nu äga. Yrkade afslag. 

Ja, det visste vi nog hvilka vi ha 
a tt tacka för tullarn e, men hur det 
nu stär till i det lyckliga landet där 
massvis arbetare äro arbetslösa och 
draga sig fram med stora bekym
mer, det ha r en Benedicks och hans 
gelikar sä litet känning uta l och 
sämedelst inget lörs tänd om. S ä tt 
dem att lefva på 12 a 15 kr. i vec
kan med 7 personers familj, sä få 
vi höra hurudant land de då skulle 
vilja lemna i arf åt sina efterkom
mande_ Att det nu är lycklig t lör 
tulIpatronerna det skall icke bestri
das. 

Åt de svagt allönade_ V åra 
lagstiftare ha medgifvit att under 5 
å r årligen öfverlöras 25,000 kr.lrän 
löneregleringsfonden tilllörietillskott 
ät svagt aflönalle - arbetare vid 
järnvägarne, posten eller annorstä
des - nej i prestsäcken skola de 
läggas, åt dem, som skulle gå ut i 
verlden . utan skäppa, utan skor 
och predika evangelium». 

Till ett positiv vilja svagt af
lönade telegraftjänstemän och tele
grafister allmänheten skall bidraga 
med en insamling, då riksdagen icke 
vela t ge dem något dyrtidstillägg 
och hr Sjö sagt under remissdeba t
ten, att de kunde vädja till den all
männa hjälpsamheten. Därför har 
ett förslag i berörda syfte insändts 
till Stockholmstidningen, däri insän
darne mena, att. de på lediga stun
der kunde gä omkring på gårdarne 
och utföra smärre musikaliska löre
drag, bara de få litet hjälp till in
köp af positivet. Ja, det var nog 
ett bra förslag och det' skall ej hel
ler fattas lämpligt stoff till visor att 
sjunga, helst på , melodien: . Rullan 
gär>. 

Efraims döttrar ha med en lör- Hur myc!).et öl konsumeras 
vänansvärd envishet cch fanatism på ettår i Orebro och omnejd? 
kväll efter kväll upprepat sina Y t- Enligt bryggeriernas uppgift till 
terstadagsprofetior,en föga förstånds- magistraten har på senaste äret 
bildande blandning af kritik öfver bryggts ·och gifvetvis också druckits 
alla andra religionssekter och my- 7,144 hektoliter öl d. v. s. 714,400 
sticism ur uppenbarelseboken. Män- liter eller 2,143,000 halfvor öl. Det 

d ' h bH' kl k torde kunna med säkerhet antagas 
ga tor e mte a l Vit rätt o a att däraf de två millioner ölhalf
pä hvad meningen är, ,men sä myc-
ket kan man fatta af de långa och Vorna förtärts af arbetare, hvilket i 
mångordiga talen att de, som alla rund summa representerar en kapi
andra, tro sig vara de enda som talomsättning af 160,000 kronor om 
hittat . vishetens sten . , Men hvad året bara för öl, d. v. s. efter 8 öre 
i alla rimligheters namn skall arbe- halfvan, lägg sä till 4 öre åt öls~r-_ 
tarerörelsen inblandas för i detta veringa'rne, sä blir det 6,400 kr. el-

ler inalles 166,400 kr. Därtill 'kom
oändliga svammel, om inte lör an- mer pilsner 5,873 ·hl. eller 1,751,900 
nat än att densamma skall använ-
das som · limstäng att fånga snar- halfvor, om detta beräknas a 10 öre, 
trodda arbetare med. Nej, arbetare- så ' blir det 175,190 kr. Jäim;t af
rÖrelsen har sjna löreningar och.sin rundadt till 100,000 kr. och lagdt 

till den förra summan lå vi en liten tidningspress och reder sig helst 
utan en hop ·fantastiska hopgyttrin- nätt utgiftspost pä 266 ,400 kronor 

för ölet. gar af domedagsproletior och. kon-
stiga årsräkningar ur den gamla Dessa siffror stämma ej alldeles 
boken hvars innehäll användes till .med bryggeriernas vätdeuppgifter, 
alla möjliga, eller rättare omöjliga, men vi ha. räknat efter hämtnings-

. priset, och · torde SIffrorna med skäl nya påhitt l sekterism. 
Men något kan läras älven af kunnat tagas ändä högre. 

detta och det är, att den envise Däraf kan tänkas hvilken makt 
vinner. En liten jämförelse kan här det skulle kunna ligga i en - kon
vara på sin plats: När arbetarekom- sumtionsstrejk. 
munen anordnar diskussionsmöten Örebro Arbetarekommun af
öfver t. ex. lärlingslagslörslag eller håller kvartalsmöte söndagen d . 
dylikt, dä infinna sig kanske 15 per- 22 april kl. 3 e. m. å lokalen Åga
soner, men till de Leeanska mötena tan 3. 
komma folk i stora skaror. Föreningar eller medlemmar, som 

Pröfven andarne ! önska några frågor eller förslag 

uppsatta till behandling på m ötet 
t orde inlemna desamma fortast möj
ligt till F . O. P almqvist, Sofiapar
ken 14. 

Till diskussion förekommer rege
ringens förslag i arbetareförsäkrings
frågan, samt m öjligen inkommande 
fråg or rörande partikongress,en, som 
hålles i Malmö nästkommande J 5 
juli. 

Medlemsböcker eller kort mäste 
uppvisas lör tillträde till mötet. AUa 
medlemmar frän de föreningar, som 
äro anslutna till k ommunen böra 
mangrant infinna sig . 

Styrelserna för de fackför
eningar, äfvensom enskilda perso
ner, hvilka bidragit till denna tid
nings utgifvande'okallas att samman
träda å lokalen Agatan 3 annandag 
päsk kL 3 e. m. för viktiga besluts 
fattande. 

Godtemplarnes basar i det nya 
ordenshuset vid Fredsgatan, som 
pågick sistlidne fredag, lördag och 
söndag, var omsorgsfullt anordnad. 
Här var blommor och grönt, som 
sä när hade locka t oss tro vi redan 
hade sommar och lör · öfrigt det 
gamla vanliga med lotteri, fisk dam 
m. m. Musik och sång af bästa 
slag och fullt med folk. 

Ett drra~ 
afFrr. pterr~y 

berättas i ,Ny Tid. : 
Det var när arbetarerörelsen här 

i Göteborg hade, på Sterkys initia
tiv, eUer r ä ttare sagdt genom ho
nom, skaffat sig eg et tryckeri. D et 
gäUde att skaffa pengar. P å en 
generallörsamling beslöts att bilda 
'en garantiförening fö r »Ny tid., och 
undertecknad utsägs till kassör. 
H varje medlem som inskref sig för
band sig att betala 50 öre i veckan 
i de 8 närmast följande veckorna. 
Det gick utmärkt bra, nära 300 an
tecknade sig, och hvad mera var, 
de gjorde äfven sin skyldighet. P en
ningarna skulle inbetalas pä . Ny 
T ids. expedition pä fredags- och lör
o ags-aftn ar samt s ö ndags-morgna r . 

Det var första fredagsaftonen. 
Sterky k ommer upp på expeditio
nen för a tt aflö na tryckeripersona
len, går sä bor t till expeditionskas
san och ser igenom den. Den räckte 
inte. 

- D et går inte på det här vi
set, sade han tiU sin hustru, jag kan 
icke aUtid lägga ut ~Uting själf, 
g öra . allting själf, jag ger snart tu
san i alltsamma n! 

Går så bort till undertecknad: 
- Hur ha· vi det här? 
Jag sade ingenting, men räckte 

honom 2 kupongböcker, hvardera 
iimehållande 100 märken; den ena 
var fullständigt, den andra nära på 
lullständigt a!rifven, alltså nära 100 
kronor. . 

- Är det möjligt ' 
- Ja, det är det visst! 
Han b öjde sig dä öfver medlems

boken och såg igenom den. 
- Kända namn nästan alla. Ja, 

det är den gamla kärntruppen! 
Han går sä bort till sin hustru : 
- Hör du, Anna! Det är ändå 

ena riktiga hedersknyfflar de här 
göteborgarn~,. en sädan kärntrupp 
finns knapp~st i hela Sverige, de 
svika inte mig, skaU jag då svika 
dem, nej, aldrig! 

Glömt . var allt hvad han gjorde 
och hvad han h'fde gjort, nu tänkte 
han endast pä att det var flere som 
tänkte som han och som efter för
mäga ville understödja honom. 

Garantiföreningen räddade inte 
endast den finansiella ställningen, 
den gjorde mer än de f1este af med
lemmarne anade: den gaf modet 
tillbaka ät en man som·var nära att 
misströsta. Följder~a . /lafva vi sett. 

Heder öfver Sterky! . E. F. 
. -

-( ~C§?3--

En . tankeläsare. Han : - J ag äger 
den . sällsynta gilfvan att genast kunna 
giSsa hvad en hv~r tänker om mig. 

Hon: - Det mätte vara rysligt obe-
hagligt för er, ' .. 

Gentilt ska' de' vara. . Du, Pilqvis4 
min hustru köper mej en ridhäst te' jul
klapp .• 

, Ah, höru Andersson prata ingen 
smörja., 

. Smörja sa' du. Hon köper, säger 
jag, hästen pil - .fbetalning, Rygg
stycket är redan köpt; de' kokade vi 
buljong på i gär .• 

• 

U\\~d.O\\\ Oc.h ~å.~s~a~. 
(Reservation.) 

@ ch j ag sam trodde alt j ag var kliIPan 
Som böljan m&te sig bryta mot, 
Och jag som t"odde alt jag var eken 
Som stod så lugn under stormens hot, 
Och jag som trodde att j ag var spiran 
Som aUm ör_ st pli tornet salt, 
Och jag som trodde att alla andra 
Knappt voro värda mer än min hatt. 

(I (I (I 

Men - stormen kommit och eken splittrats 

Och kliIPan tärts u ta f tidens tand; 
Och öfver spiran som tornet kröner 
Det flyger kramsfågel UIP ibland. 
Jag mycket velat, men litet ' kunnat, 
Jag blif,,;t schackad, ja nästan matt. 
Nu sist en flicka mig grundligt kufvat 
Och nu jag tror att j ag är besatt, 

B/usman. 

Lirvels värde. 
=< 

Jag ' erinrar mig ett samtal om hvad 
det nu var, däri talet bland annat föll 
på Jacobsens - den danske författa
rens diktning. Min vän talade om för 
mig det intryck, dennes böcker gjort pli 
honom. Den hade förändrat hans lifs
äsklldning. Det var första gllngen han 
verkligen lärde känna den naturalistiska 
Iiisuppfattningen. Friheten, gud - allt 
det där var med detsamma borta för ho
nom. Han blef fullkomligt öfvervunnen. 
Men den nya äskådningen gjorde honom · 
icke glad, Till och med naturen, på
stod han, hade under flere år ' därefter 
icke samma skönhet som den haft förut. 
Lifvets ' värde, med ett ord, syntes ho
nom vara förloradt. 

En liknande erfarenhet ha nog många, 
Men jag fruktar, ener rättare, iag glä

der mig öfver att upptäcka, att vi vid 
dylika kriser begå ett felslu4 och lifvets 
värde står kvar . . 

D et som ger lifvet dess värde, har en 
gäng associerat sig med den lifsåskåd
ning vi fått, och det förefaller oss, som ' 
om denna förknippelse vore mer än en 
association, nämligen ett betingningsför. 
hällande - hvad den icke alltid är. 

Kulturutvecklingen betecknas af en 
serie upplösningar af dessa associationer. 
F örst anses, I att om det eller -det utan
verket faller, så faller därmed det hela ; 
utanveJ;ket blir nedrifve4 men · bakom 
detta har nian funnit en ny position att 
föra försvaret ifrån, och sä vidare. Den 
inskränkt ortodoxe tror, att allt mllste 
uppgifvas, i och med detsamma en bok
staf af läran tages bort. Sä uppgifves 
läran om skapelsen på 6 dagar; och 
kristendomen stär dock kvar. Sä upp
gifves tron pr. den bokstafliga inspira
tionen, pä mänga de bibliska sltrift.ernas 
äkthet och kristendomen stär dock kvar. 
Så gäller det Kristi gudom och dock en 
religion. Så låter man falla hela kri
stendomen, och lifvet efter döden, men 
tron på det goda och pä verksamhet för 
det allmänn~ bästa· stär en likväl kVar. 
Och därmed lifvets värde. 

- ' Och så 1 - frågade min vän. 
...;...... Du menar man kan fortsätta. 
- Ja - hvad menar du om frihe

ten? .. Om man nu tviflar på den ? 
- Det är värre. 
- Hur blir det dl! nägot godt, om 

man icke själf gör nägo4 utan bani är 
en maskin? 

- Friheten är en vanskelig ting, bäde 
att tvifla på" ·och tro på. Jag lI)~dger, 
att här ar den ömma punkten. J ag har 
själf aldrig känt min tro på lifvet i verk
lig fara, utan genom tviflet på friheten. 
Men - för att lämna frågan · om frihe
ten öppen - ha vi här verkligen den 
sista positionen ? 

- Tror du, att äfven den kan vara 
ett utanv:erk? 

- Ja; gud vet; ibland sväfvar det 
för mig, att t. . o. m. det vore möjligt. 
~Lifvets värde beror, tror jag, icke pi nä
gonting. Det beror pil. sig själf. Det 
beror på oss själfva. Människan är su
verän i den frågan. Vi vilja att lifvet 
har värde, och så har det värde. Det 
som du fordrar för att anse lifvet ha ett 
inneb!ll, är väl att det är något förnuf
tigt med det? 

- Ja, men om vi nu icke ha garanti 
för att världsprocessen är förnuftig? Om 
den är ett planlöst, narraktigt spel? 

- Det är förnuft i världen, med det
samma en enda männj~ka fins, som vill 
ha förnuft i den. Den första sorgen öf· 
ver att förnuft saknas, den är redan 
förnuft, och sli snart en enda förnuftig 
faktor är med i världsleken, fär hela le
ken allvar. Det är då något som står , 



pä spel. Om det segrar eller ej - lif
vet är dock ej en intighet, Låt mig 
glida utför lifvets ström i en båt som 
jag icke kan styra - h vad jag likväl 
enligt min tro icke gör - men så länge 
mitt hufvud är ofvan strömmen och kan 
se den, och kan döma öfver den, kan 
sörja eller glädjas, sä är lifvet dock nä
got skönt och bättre än intet. En enda 
ton af förnuft, af hjärta, den där klan
gen som du så lätt känner igen, där du 
hör en själ ge ett ljud ifrän sig, pressad 
fram i förtviflan, i sorgen, i glädjen, är 
nog för att omgifva mig med vånne ~ch 
hemkänsla och trygghet. Det är SOnl 

jag ginge bland vanvettiga och hörde en 
väns röst, och jag hör denna ton genom 
hela vanvettskonserten, och lägger mig 
trygg att hvila i denna ton och är lyck
lig att hafva lefvat och flltt höra. 

(G. H. T.) Hans Larsson. 

~~. \ 
~)~-

Leo Tolstoi om I\Fi~et. 
"'7j\' 

I ett privatbref till en tysk pub
liCist, hvilket med författarens till
lätelse offentliggöres i tidskriften 
"Zukunft" , uttalar sig den ryske 
tänkaren på följande sätt om kri
get i Sydafrika: 

Då tvänne druckna människor 
under kortspel på ett värdshus 
råka i lufven på hvarandra, kan 
det ej falla mig in att tilldöma 
hvarken den ene eller den andre 
,skulden, äfven om rätten synes 
vara på den enes sida. Orsaken 
till slagsmålet ligger i<;ke i den 
enes eller den andres otillbörliga 
eller orättvisa handligar mot den 
andre, utan däri att bäda, i stället 
för att arbeta eller hvila sig, sätta 
sig ned och dricka bränvin och 
spela kort på ett värdshus. 

Lika litet kan det falla mig in 
att godkänna, hvad man vid detta 
tillfälle säger, att vid ett krig en
dast den ena parten bär skulden. 
Mall kan visserligen erkänna, att 
den ena parten har handlat sämre 
än den andra, men en undersök
ning om, hvilken af parterna som 
handlat dåligast kan ej skaffa klar
het öfver, hvarför en så fruktans
värd, grym och omänsklig före 
teelse som ett krig är, måste kom
ma till stånd. 

Orsakerna till krigen äro uppen
bara för hvar och en, som vill 
hålla sina ögon öppna, detta vare 
sig det gäller kriget i Sydafrika 
eller hvilket som helst krig i våra 
dagar. Orsakerna äro följande 
trenne. För det första: den ojäm
na fördelningen af egendomen el
ler med andra ord den ena mi1n
niskans utplundring genom den an
dra. För det andra: tillvaron af 
ett soldatstånd d. v . s. sådf.na 
människor, som uppfostras till mör
darhandtverket och i utöfvandet 
af detta hafva sin bestämmelse. 
Och för det tredje: den falska och 
medvetet bedrägliga religiösa lära, 
som tvingas i oss ända från ung
domen. 

Vidare tror jag, att det icke 
blott är gagnlöst, utan äfven skad
ligt att kasta skulden till kriget på 
Chamberlain och konsorter. Cham
berlain kunna vi förbanna och 
skymfa, men det skall endast för
därfva värt blod och ej förändra 
sakernas gång. Chamberlain et 
konsorter äro endast de blinda 
verktygen för krafter, som ligga 
långt bakom dem. Historien är 
en kedja af statsmannahandlingar, 
af hvilka Transvaalkriget är en 
länk. Det skulle därför vara full
komligt gagnlöst att kalla de age
rande i ett världsdrama onda eller 
döma dem för deras uppträdande 
- särskildt då vi hafva för ögo
nen ofvansagda grundorsaker och 
känna att hvar och en ' af oss äf
ven bär sin del af skulden. 

Så länge en liten bråkdel af 
mänskligheten förblir i besittning 
af rikedomarne, hvarmed den ar
betande befolkningen hålles ned
tryckt, skall det finnas krig, därför 
att vi behöfva afsättningsomräden, 
guldgrufvor etc. för att bibehålla 
och förmera rikedomarne. Och 
vidare skola -krigen blifva omöjliga 
att afskaft'a, så länge vi alla del
taga i upprätthållandet af militar
ismen, tåla dess ex,istens 'och icke 
bekämpa densamma af alla kraf
ter. Det ·ligger en skärande ironi 
däri, att vi icke allenast deltaga i 
militärtjänsten, och anse densamma 
icke blott nödvändig utan äfven 
berömvärd och sä vid ett utbry
tande krig kasta skulden på - en 
Chamberlain. 

Framför allt skall det gifvas klig 
så länge vi utan motvilj a predika 
en kristendom, som betraktar mi
litärväsendet och kriget som en 
rättvis och kristlig in~titution . Vi 
"kristna" humbugsmänniskor pre
dika denna barbariska religion för 
våra barn, bekänna oss sj älfva till 
densamma och när kriget så nt
bryter säga vi ändå, att Chamber
lain eller Kriiger ha offrens död 
på sina samveten. 

För att göra krigen omöjliga for
dras det, att hvar och en kanner 
som sin plikt att arbeta på afskaf
fan det af en egendomsolikhet, som 
gör besittningsrätten till ett medel 
att förtrycka de besittningslösa ; att 
på intet sätt själfva deltaga i mi
litarismens orgier och arbeta på 
förstörandet af den inbillningen, 
att efter militära föreskrifter "ar- ' 
betande" mördare uträtta något 
samhällsnyttigt arbete, samt att 
framför allt predika en förnuftig 
kristendom och af alla krafter söka 
utrota en kristendom, som fördö
mer mordet under vanliga förhål
landen, men betraktar krig, d. v. 
s. mord en masse som en legal och 
kristlig gärning. 

Konsten att komma sig upp i 
verlden eller att skaffa sig framgång 
under svårigheter. En bok af uppmun
tran till alla, som genom själfstudium 
och arbetsamhet kämpa sig fram pä kun
skapens och pliktens väg. Af Orison 
Swett Marden. 

Detta är en läng t,itel pä en bok i 
svensk öfversättning, som ger räd och 
hänvisningar, tro, hopp och mod i lifvets 
kallelse, som det säges i en recension 
af densamma. 

Och där stär att läsa: ,VerIden har 
alltid sett efter män, som ej äro till salu j 
män, som åra sunda frän kärnan till 
ytan, sannfärdiga ända till hjertats in
nersta j män, hvilkas samvetsgrannhet är 
så oaflåtligt vänd åt ,sitt mål som mag
netnålen mot polen j män} som försvara 
det ratta, om än himmel och jord falla; 
män, som våga säga sanningen och på sam
ma gång se verlden och djäfvulen rakt i an
siktet; män, som hvarken äro öfvermodiga 
eller fega; män, sOPl hafva mod utan at~ be
tömma sig; män, som hvarken ljuga el
ler bedraga; män, som icke äro för lata 
att arbeta, icke för stolta att vara fat
'tiga; män, som äta hvad de hafva för
värfvat o(,h kläda sig med hvad de haf
va betalt>. 

Är det så alldeles visst och sant att 
män som ej äro till salu komma sig upp 
i verlden, är det inte ofta falskhet, hyck
lad religiositet, bakdanteri och bedrägeri, 
som utgöra stegen i den trappa hvarpå 
så många klifva upp till samhällets hög
sta tinnar. 

Den ene förtroendemannen efter den 
andre ramlar, som varit mycket betrodd 
i sin ort i kommunala och andra all· 
månna väri. Hur går det icke å andra 
sidan gång efter annan med dem, som 
lIvåga säga sanningen och se djäfvulen 
och verlden rakt i ansiktet». 

Försvara det rätta, säg sanningen om 
än himmel och jord faller, men gå un~ 
der i svält och nöd, bli kastad på ga
tan, bedömd som en »bråkmakar~; för
följd och utropad silsom uppviglare. Blef 
inte Kristus korsfäst, Bruno bränd och 
tusen tals martyrer lemlästade och dödade 
på det grymmaste sätt för att de vågade 
säga sanningen. N ej, detta är ej vägen 
att komma sig upp i verlden. Åtmin
stone måste det vara sanning med mo· 
difikation, för alt blanda upp det an
dra med. 

Den konventionela sanningen, som lika 
ofta kan vara konventionela nutidslög
ner, hänger inte sina talesmän; hvad 
som makten har gjort till rätt är ej far
ligt gä i spetsen för, Dlen där rätten är 
maktlös bli dess föregängsmän bringade 
att retirera - eller gli under. Verlden 
har svårt att erkänna dem. 

Alla dessa stora pänningmatadorer ha 
de kommit sig upp i verldl;3n genom 
dessa ideela egenskaper? Deras historia 
vittnar i de flesta fall om hänsynslösa 
bedrägeper och uppgörande af lIaffärer» 
på ett sädant sätt, att om den morali
ska rätten vore jämsides med den juri
diska de skulle hel. sitt lif setat pä 
straffarbetsanstalter. 

Men - de äta hvad de hafva ,för-
värfvat> pli andras arbete. Är det 
sant? 

Från krinnomöfet. Talarinnan : 
- Ja, ärade medsystrar, rörelsen är 

nu i full glIng. Hos större delen af de 
svenska kvinnorna jäser och sjuder det. 

En åhörarinna: 
- Men tyvärr inte i grytorna. 

PÅSK-KURIREN 

och roat sig med smutskastning i 
den s. k. hallen, som han funnit yt
terst praktisk för sin räkning, ty han 
hade sä bra svängrum där mellan 
stolparne. Vederbörande hade säkert 

Den skriande sociala 
kontrasten 

&!varannan timme till krogen, 
Hvayannan timme en sup! 
Den regeln fölide han trogen 
Och det var hans vishets djup. 

Men aldrig en tanke han egna 
At Wvets många problem - 
Om också småsten det regna 
Var Vägen MI krogen bekväm. 

tänkt på hur nyttigt det skulle vara mellan lyxen på höjderna och elän
att låta östanvinden. ha fritt dansrum det på djupet har väl sällan fram
och därför ej gjort nägra väggar pä trädt så upprörande skarpt som i 
salnhallen. Efter mycket letande hade dessa dagar nere i de gamla habs
han funnit kungsstugan och som han burgska kulturländerna, där nu öf
var tämligen stark tänkte han nästan ver 100,000 grufarbetare förklarat 
ta och flytta den gamla antikviteten strejk för att genomdrifva en väl 
till slottsparken eUer Stora holmen, behöflig förbättring i sina Mver all 
men lät den stä med tanke pil., att beskrifning usla existensvilkor. En 
all sparsamhet bör iakttagas med sta- tysk tidningsman, som besökt sträjk
dens medel ifall den sedan måst fly t- distrikten, . har gifvit en i dess de
tas undan för nägon flickskola e. d. taljer förfärande skildring af dessa 
Han hade länge spekulerat på att arbetares lif, en skildring, hvars in-
föreslA stadens fäder inköpa möjligen nehAll lifligt påminner om den fran
utevarande aktier i trädgårdsförenin- ske bondens sorgligalif före den 

Spåjande blickar 
frå.n Storbron i Kronebro. 

»Af ören blifva kronor.» 

gen och sedan skänka densamma till stora revolutionen, sådant det teck
arbetarekommunen för inrättande af nats af samtida skriftställare . . Och 
en folkets park. Vid närmare efter- hufvudintrycket af denna skildring 
sinnande fann han dock att sådant blir ovilkorligen . en stark känsla af 
nog inte skulle slä an pä vederbö- undran öfver , att inte en ny revo
rande, ty dels skulle de inte ta nå· lutians syndaflod redan brutit in öf
gon hänsyn till arbetames intressen, ver ett samhälle, där 100,000-tals 

Nordanvinden for tjutande kring önskningar och behof, det syntes nog hederliga människor och sträfsam
knutarne, värst var det vid hotell- i fråga om kontroUen pä en hel massa ma arbetare få lefva sämre än djur 
hörnet midt emot taxametrarne, tyarbetaTebostäder, som s. k. byggmä. i ett bottenlöst elände sida vid sida 
där mötas alla väderstreckens vindar .tare gillrade upp af sämsta slag, så med en rikedom, som vältrar sig i 
liksom de hade stämt möte för att att det hände att de ramlade innan lyx och guld, skapade genom dessa 
gräla om hvilken som var värst. Se, de blefvo färdiga, dels skulle detta elandiga lastdjurs tralarbete och 
där råka de ihop i ett häftigt brot- allmännyttiga företag inte bli nägot svalt. 
tartag och köra en pelare sand och tillfälle för tomtjobberi och spekula- I sina usla kojor eller baracker 
snö högt i luften. Nordanvinden var tioner för uppkomlingar. bo dessa parias, sammanträngda 
nu en arg baddare, inte sil. underligt Hvad är detta för väsen? Jaså, ända till dussintal i samma trånga 
det, ty han hade just nyss hälsat pä jo vindarne hälla serenad för källar. kyffen, män, kvinnor och barn, gifta 
vid .kex' fabriken, hvarifrän han hade mästaren på Stora hotellet för att och ogifta om hvarandra, smutsiga, 
åtskilligt att berätta om barnarbete han varit nog hygglig att låta stora halfnakna, bleka varelser, mera lik
vid farliga maskiner ; en gosse hade salongen stä till kunganamnsdagsba- nande djur än människor och med 
den kvällen fått högra handen för- lerna, fastän han inte fick nägra mera af djurs- än människoinstink- , 
störd mellan maskinvalsarne och Pe- 5,000 af stadsfullmäktige. ter. Huttrande af köld tränga de 
der Nordanväder reflekterade visst Och sedan drogo de ät hvar sitt sig samman på bäddar, som bestå 
öfver huruledes det kan vara, att håll, vänligen nickande ät deras be- af stinkande klädtrasor, medan vin-
vid desserten eller vinglaset njuta af kanta. X. den blåser rakt in, och regnet dry-
de godheter, som frambringas af bar per genom de otäta taken. Sedan 
nen i grottekvarnen. ~ sträjkens början hafva de icke haft 

Sunnanvinden var tämligen mild, annat än rutten potatis att lefva på., 
ty han hade med välbehag sett hur "O. men likväl är deras hederskänsla 
det byggdes och pyntades vid Adolfs- .Iea~\a\\s"ä-ed.a O-ed.. så stark, att när en af männen er-
berg, huruvida det skulle bli några bjöds ett mynt som hjälp, afböjdes 

b~~r::tig:;~~~ d~~g~~l ~;m~:~enh::! Den nuvarande samhällsformen synes ~~~~ko';;,~~en~t::~i~~;orr:il!ll~n~~:::: 
ocksä varit hos nykterhetsarmen och mig v~;: et~ misstag - för att använda me i åtnjutande af hjälpen. 
d h d d b d I fv . ett 'II t or - ett så stort misstag, att Sträiken gäller egentligen en för-

e a e å estäm t o at, att l äfven om det kunde bevisas vara obot- ' 
sommar skulle det bli, storstrejk mot ligt, hvarje hederlig man dock mäste höjning i lönen på 40 öre pr dag. 
all spirituosaförbrukning. Det var vända sig emot den ; och att endast den Grufvorna vid Ostrau ägas till stör
också något i sydvindens smak ty k .. d d J • sta delen af baron Rotschild i Wien. 

, '!n vara. no; me "en, hvilken an- En mil från staden har han låtit hlln var ofta pil. besök i Sydsverige t h d l t d 
där arbetarn e . visat hvilka storartade .'ngen ar en. o e -e" .. tt yrann me uppbygga ett praktfullt slott för en" 
saker de kunnat utföra genom sin zntresse af dess fortsattande, eller ett kostnad af 2 '/ . milt kr. Ett drif-

. h h h ~rYPd.Jur .und~r tyranner - och bilda HUS, som uppfördes i trädgården, 
elllg et oc an ville just som lära aro lika foraktllga. gl'ck till 90000 k '. å' oc'- å 
ut litet ar den konsten åt en del En åd .. Id d k . k ' r, men s n~ "s 
tanketröga kronebroare. . . s ~ var ,som en e onOIDlS a, palmerna där en höjd af 70 fot. 

l hVllken VI nu lefva, behöfver icke nll- Sa··tt dem emot hvarandr'a å ena Och sä började hau resonnera med t h I '11 I ' 
sina kamrater om ' arbetarerörelse, ~o f~ ,:,e~ tl supp ement, om den icke sidan den bleke utmärglade arbe-
framtidsdrömmar, .. lycks, sommarsol an oran ras. Wtlltam Morrzs. taren som, fast hungern sliter i hans 
och fågelsång. Ah, fantast, sa' po- *. * inälfvor, vägrar att ta emot en slant, 
larfararen afkylande och började Hur jag vrider och vänder på kapi- för att inte taga något ifrån sina 
skryta med sin styr!;;a, tror du det talisten, så kan jag icke finna annat, än kamrater, och å den andra den in
är det goda som skall segra här i att han måtte vara besatt af okunnighe- ternationele judiske pänningfursten, 
världen, sa' ha han, nej såsom ved- tens, fördomsfullhetens. förtryck.rbegårets som bygger npp så dyra palats åt 
och skogshandlarnes skyddspatron och hjärtlöshetens alla onda demoner. sina prydnadsväxter, men låter sina 
har jag ännn en hel del ogjordt och Och tyvärr finns det inte nu för tiden arbetare en mil därifrån dö en lång
skall väl se efter om det finns några någon Nazar~, som kan drifva ut de,\"a sam hungersdöd i bostäder sämre 
fler smil. fattigä barn hvars fötter demoner ; tvärtom göra nutidens ,Kristi än hundkojor eller svinstior och de
böra förfrysas och så körde han högt efterföljare, hvad de förmå för att hålla ras barn svälta ihjäl vid mödrarnes 
i vädret en stor snöhvirfve!. Han dem kvar hos sina offer. utsinade bröst! Sätt dem emot hvar-
säg riktigt hemsk ut, som det per- Soc.-D. Sankt Eskil. an,dra, å ena sidan desse tålige, till 
sonifierade onda och tjöt ett afgrunds * * * döds misshandlade arbetsdjtir, som 
hån öfver allt det elände han åstad· Ja, det är ett alla. krig mot alr., men långt nere i jordens mörka iiman-
kommit. det kriget framföder en fruktansvärd mo- dömen förrätta sitt ohyggliga, !ifs: 

Västanvinden kom frAn Frimurare- ral, hvars förnämsta bud för alla Iycko- farliga arbete, för att skaffa fram 
holmen, där han funnit fullt af fäs· sökare blir: ,stjäl pängar, men akta din brännmaterialet till hela vårt stor
tande öfverklass och hade , kommit hals>. artade .kulturlif, af hvilket de aldrig 
till den bestämda öfvertygelsen, att Du inser väl att man inte allt för få smaka den minsta lilla njutnings
nägon nöd eller något fattigt folk härdt kan slå ned på de individer, som droppe, och å den andra deras hjärt
fanns inte nnmera, det var förstås de tro att pängar äro allt och därför göra löse exploatör, som med sina milli
välsIgnade tullarne som hade skapat allt för att fä dem, synnerligast som oner kommenderar furstar, diploma
ett allmänt välstånd och folket sknlle exemplen äro sil många pli, att har en ter och deras armeer, men vägrar 
nog inte vara missnöjda om det inte tjuf blifvit stormrik så kan han sedan sina svältande trälar några lumpna 
funnes >samvetslösa agitatorer. och med största lätthet göra svart till hvitt örens löneförhöjning - sätt dem 
de där förbaskade rabulisttidningarne, och bli utomordentligt ärad och deko- emot hvarandra och undra sedan 
hade han hört en välmående bank. rerad. Folkbladet. öfver, att en sådan samhällsordning 
direktör resonnera med ett par dito * en enda dag kan äga bestånd, att 
kamrer r hv'lk f't 300 k • * icke en hämnande rättfärdighet lå-

a e, l a nyss a t r. Hä,. och där sticka kyrkorna upp sina om Aret lönetillägg, ty för dem var ' D ter eld och svafvel regna öfver en 
det dock .dyra tider. . Sedan far torn. et är där som förnöjsamheten sådan kultur'!!! (Hall.· P .) 
västanfläkten nedåt den stadsdel-han förkunnas frän predikstolen, medan äskade 
gifvit sitt namn och såg hnru omått , löneförhöjningar åt andens tjänare beslu-

tas i kyrksalarne. Det är under dessa ligt fort det gick att fabricera sko-
don pA den nya fabriken, hvarför torn som ordet: ,Allt det I viljen att 
h k människorna skola eder, gören lock dem!» 

an om till det ,resultat, Mt de som slungas fram äfven frän sildan. som 
nu inte ha skor åt barnen eller sig .. ' , 
själfv", måtte väl ändA vara slm't där unnLa

å 
sIg sJälfv. allt, andra intet. - -

ngt bort ligger en rad af kasärner. 
folk, som ,inte sköter sig.; med den I dessa rikedomens tempel predikas mord 
hastigbet hundratals par skodon om h f 
dagen förfärdigas af några få arbe- oc örstörelse, allt under samma beskydd, 

hvarunder kyrkorna qvila. 
tare, kvinnor och barn, mätte dessa S D 
förtjäna sig förmögna, är de,! ändå oc.- . * Holger W. 
knalt sA är det naturligtvis bara folk ' * * 
som inte kan eller vill arbeta son: Den, som är i ständ ' att pil ett årfö~-
gå och bräka om de fä en fattig 25- värfva sig en förmögenhet, förtjänar att 
öring afdrag pA arbetslönen pä hvarje hängas tolf milnader i förväg. 
pat skor. . I brist pil oxar plöjer man med äsnor. 

Ja, så där kan en västanvind re- Italienska ordspråk. 
sonnera, som varit hos frimurarbrö- * * * 
der och mojat sig vid musikens to- De som äro de starkaste ha förordnat 
ne~. och punschglasens klang. att man inte får resonnera, ty om maD 
, Ostanvinden strök sakta förbi kvar· resonnerade skulle de som ha rät.t bli 

nen pä väg frän hamnen, där han de starkaste och dil skulle de starkaste 
ruskat om bland månglarnes bord inte ha rätt. 

Nutid. helighet. Då. en gäng österri
kiska sändebudet baron Bach tog afsked 
af I'ilfven efter att ha haft en audiens 
hos denne, framställde han på skämt en 
önskan att bli förklarad för helgon. 

»Min SOD:t, svarade påfven leende, 
:tmau kan omöjligen bli kanoniserad me. 
~an man lefver.» :t_Nå, men då kan jag 
JU lIItsa att jag är skendöd. föreslog 
diplomaten. ' 

»Go~tl gör det" sv~ade påfven, »sä 
skall Jag , förklara er för - skenhelig .• 

Ba~nalogik. - $famma; säger lilla 
Anna" jag ser ett grätt här i ditt hufvud. 

- Det kommer sig, kära Anna, där. 
af att du gör mig så myckell förtret! 

Mamma, då måste du 'ha gjort 
~orll1or bra mycken förtret, för hon har 
JU bara grä hår! 



Att arbetareröre1sen gjort mycket för 
arbetsklassens intellektuela och morali
ska utveckling kan ej gärna bestridas, 
men den har ocksä i ekonomiskt afse· 
ende förbättrat arbetarnes ställning och 
varit ett kraftigt skydd mot ned press
ningar. Det är. ocksä genom arbetare
rörelsens allt starkare framträdande makt 
som lagstiftarne i någon mån måst taga 
hänsyn till arbetames kraf på rättvisa 
och att de ej endast skola vara till för 
att andligt, kroppsligt och ekonomiskt 
krossas af maskinerna. Om icke arbe
tarerörelsen funnits till kan med säker
het antagas att skyddslagstiftning, lag
förslag om allmän älderdomsförsörjning, 
fabriksinspektörer och lagar för olycks
fallsersättning låtit länge vänta på sig, 
om därom nägonsin hlifvit fråga utan 
de kraftiga påtryckningar som gjorts och 
göras af arbetarne själfva. 

Och huru kunna sIldana påtrycknin
gar åstadkommas med den kraft att hän
syn måste tagas till arbetarnes kraf? 
Svaret är ju lätt gifvet. Icke därigenom 
att hvar och en för sig hos enskilda ar· 
betsgifvare eller hos <le lagstiftande fram
ställer fordringarne. Det ha nog arbe
tame fåt.t tillräcklig erfarenhet af att det 
numera betyder bra litet. Genom öm
sesidigt och enigt uppträdande, genom 
sammanslutning i fackföreningar och för
bund och slutligen alla dessa speciella 
organisationers sammanslagning i ett enda 
stort arbetareparti, landsorganisationen, 
lyckas det vinna framgäng för än det 
ena än det andra ändamålet. Den en
skilde arbetaren kan trakasseras, afske
das, »märkas» från den ena arbetsgifva
ren till den andra och vederbörande tro 
sig därigenom ha skaffat den eller den 
fackföreningen ur världen. De mena sig 
därmed ha straffat en arbetare för hans 
åsikter och agitation och tillika skrämt 
de andra arbetarne, så att de ej längre 
skola våga tillhöra sin fackförening. I 
de flesta fall misslyckas sådana experi
ment, så att af den afskedade blir en 
agitator, som får ägna sig helt åt orga
nisationens tjänst och de, som skulle 
skrämmas gå allt mera mangrant in i 
sin förening. Lyckas det någon gång 
genom hot eller lockelser hålla arbetame 
ute frän organisationen, så kommer än9ä 
till sist den dag, då hvarken det ena 
eller 'andra hjälper, det är något i sina 
villkor de vilja ha förbättradt och så 
inse de att endast genom organisationen 
kunna de framställa krafven så kraftigt 
att man måste beakta deras anspråk. 

Man skall inte bry sig om andra, 
hvad angår det . den ena arbetaren hur 
den andra har det, nej ligg' i h var och 
en för sig, den skicklige och flitige re
der sig nog, skall den arbetsamme upp
offra sig för den late då alla skola ha 
lika timlön, när h var och en reder sig, 
går det allra bäst. 

För resten täl jag inte ntt m't'na ar
betare äro med i nägon fackförening, 
den som inte är belllten med hvad jag 
bestämmer kan gå, sä kan den miss
nöjde försöka om fackföreningen vill för-
sörja honom. . 

H vem känner inte till detta tal från 
arhetsgifvarehäll. Särskildt nu betyder 
det detsamma som: banktjänstemän, lä
rare, stads'fiskaler och andra ha rättighet 
att få löneförbättringar, äfven att orga
nisera sig, t_ o. m. länsmän ha bildat 
fackförening, men ni arbetare skola vara 
en samhällets pariasklass. 

Ofverflödet stiger, det säges vara öf
verproduktion, men detta skall icke och 
får icke bli till välsignelse för arbetarne. 

Men det förstås när nöden sticker för 
starkt i ögonen, sä måste det lappas på 
med en smula välgörenhet. 

Att arbetarnes enighet och samman
slutning är det enda och rätta medlet 
för att dessa skola kunna i stort sedt 
förbättra sin ställning skulle vara önsk~ 
värd t om hva1Je arbetare insåge lika sä 
klart som kapitalisterna, ty just därför 
vilja de - pänningens och · maktens in
nehafvare - så gärna att arbetarne skola 
gå ~hvar och en för sig» . 

Litteratur. 
Människan, hennes uppkomst, hennes 

lif och hennes bestämmelse. Af d:r N. 
Lilja. Ny godtköpssubskription, 6 häften 
a 50 öre och 2 häft. grat.is. 

Hvarje efter upplysning och naturve
tenskaplig hildning forskande arbetare 
bör förskaffa sig denna bok. Den är 
lättfattligt skrifven, försedd med 450 
illustrationer, en naturlära, som gifver 
fiill· valuta för priset och skingrar gam
malortodoxa fÖl'estållningar om skapelsen. 

Redan i 1:8 häftet möter oss den fria 
forskningens djärfva tankar i dessa ord: 

»Enligt mosaiska urkunden skulle hela 
den synliga verlden med allt· hvad der
uppå är, vara skapad på sex dagar, hvar
efter gud pä sjunde dagen hvilade sig 
från all sin verk, ~om han skapat och 
gjort. Denna enkla, om ock klumpiga 
berättelse, är tydligen ämnad att gifva 
ett vildt och barbariskt folk begreppet 
om ett högre väsende, en gud och en 
alltings skapare, utan att vi därför he
höfva fördölja det nya ljus, som natur
forskningen lagt i dagen om skapelsens 
utvecklingar. 

Ty hvarken hela verldsbyggnaden el
ler ens jorden har tillkommit på sex dll.
gar, och ingen vet om materien någon
sin haft begynnelse. Men hvad man 
vet är, att jorden successivt utbildat sig 
till hvad den nu är och att den har 
millioner är af tidrymder att uppvisa i 
sina egna jordlager. Ännu mer måste 
detta gälla om hela den stora skapelse 
af solar och verldskroppar, som ligger 
uthredd pä himlakartan. 

För att nu tillfredsställa renlärigheten 
eller ortodoxien, har man förklarat, det 
man icke får fatta skapelsedagarne som 
dagar utan som perioder i verldsutveck
lingen, och detta tvärt emot den tydliga 
ordalydelsen i bibeln. Men med den 
största flit och skarpsinnighet hal' det 
icke lyckats att försona uppenbarelselä
rans och naturvetenskapens resultater. 
Själfva det bekanta uttrycket: varde ljus l 
innefattar mera en sublim poetisk tanke 
än en verklighet. - -

Vi menniskor räkna tiden efter de 
dödligas mätt; men i verldsrymden äro 
millioner årtusenden af föga betydelse. 
- --» 

Förf. har själf yttra~ att ,hoken är 
icke skriiven för de lärda, hvilka hafva 
volymer i öfverflöd, utan för folket, som 
äfven bör komma till sanningens kun
skap och lära sig att fatta det förnuf
tiga enligt erfarenhetens uppenbarelse». 

Som man ropar i skogen får man 
svar. Svar på ett rop frlin P. W. af 
W. P. Pris 25 öre. 

Den lilla broschyren innehåller en 
skarp satir, Valdenströmare och andra 
»väckta> tillägnad. »Pöslund» och »8Iät
mam äro i det hvardagliga lifvet oss väl 
bekanta och släkten är stor. . A. L. 

. , , 

Poelens kvarlalslankar. 
När Gud Fader en gäng kallar, 
glad jag lystrar till hans ord, 
och förnöjd jag då mig knallar 
bort från denna arma jord, 
ty i himlens höga salar 
långt frän jordens jämmerdal 
ingen hyra man betalar, 
ty där finnas ej :tkvarta!», 
inga debetsedlar heller, 
ej litt. A och B och C, 
inga dyrtidspriser eller. 
efterhängsna skräddare. · 
Glädjen ej därofvan rostar, 
alla sorger ä' ~putz weg» 
och helt visst ej veden kostar 
:Ilen och sextio» pr säck i 
ej behöfver där man drömma 
om kotlett och biff, sä rar, 
ty i kyrkogårdens gömma 
lemnar man sin mage kvar! 
Du, som fruktar grafven värre 
och allt annat där bakom, 
ack, min vän, nog är vär Herre 
bättre än du tror' en om! 

(Dagen.) H. L. 

Oändl!.ghet. 
~c-v 

Om vi taga ljusets vingar och 
med en fart af 30,000 mil i sekun
den afIägga ett besök pä solen och 
därifrän med samma fart draga 
vidare, skola vi efter 4 timmars 
förlopp hafva nått värt solsystems 
yttersta rämärken och hunnit fram 
till de öde rymder, där Uranus 
skimrar som ett svagt lysande klot 
mot universums mörka blänad, i 
hvilken vi tränga in med oförfä
radt mod. Rundt om oss härska 
stillhet, dödskyla och evig natt, 
blott dä och dä möta vi en ensam 
komet, som likgiltigt stryker oss 
förbi. 

Mer än 3 är behöfva vi för att 
l1ä den närmaste solen, mer än 
tusen för att hinna dit där Via 
lactea - mjölkgatan -- öppnar sin 
ljusa sträk öfver mörknande firma
ment. Och komma vi dit breda 
sig nya ljusslöjor, prunka nya solar 
för vära forskande ögon - huru 
längt vi än fara, huru snabbt vi 
färdas fram i dessa omätliga vid
der, skola vi aldrig' finna nägon 
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gräns, skola alltid lika oafbrutet 
stä midt i oändligheten, midt i evig-
heten. • 

Och vi skola lära oss förstä, att 
värt eget stolta solsystem i själfva 
verket är ett af de minsta och 
ringaste. Därute i det stora fjär
ran finnas planeter, som belysas 
af tvä solar, den ena röd, den 
andra blä. När den blä dagen 
reder sig till hvila, rinner det upp 
en röd och om natten, när de bäda 
solarna täcka hvarandra, strida det 
blä och röqa ljuset om herradö
met. 

Människorna ha för längesedan 
vuxit frän den tro, som i släktets 
naiva - och kanske därför lyck
ligare - barndom lät dem se i 
stjärnorna 'fönstergluggar pä gud 
faders hus. Och allt det sköna 
stjärneljuset var endast en svag 
utsträlning frän det eviga ljuset 
därinne, där själen, som sargat sina 
vingar till blods under lidandets 
ökenvandring, fick hvila i gyllen 
sal. Nu har vetenskapens obarm
hertiga dissekerknif kallt och skon
löst skurit de vackra drömmarne 
sönder och stereoskopets linser af
spegla endast den nakna, prosai
ska verkligheten. 

Men i föreställningen om tidens 
och rummets oändlighet finnes fält 
nog för den moderna tanken att 
löga sig i dröm och poesi. 

Klyftigt. Två sjömän 
ett tåg, hvars ena ända 
vattnet. 

Rene. 

halade i land 
11lg längt ut i 

- Nå ändan kommer ju ändå intel 
utropade den ene. 

- Ja, då måste bestämt någon ha 
skurit af den, svarade den andre. 

Spetsigt. En kryddkrämare är ankla
gad för att hafva hällit till salu osunda 
och mögliga varor. Under försvaret fram
håller mannens rättegångsbiträde, att fir
man har ett gammalt, godt anseende. 

- Den grundlades redan 1802. 
Åkagaren: -Ja, att döma efter be

visade förhållanden tyckes som om fir
man oförändradt bibehällit sitt lager från 
den tiden. 

- Hos mig finns intet annat 
pälsverk än sobel och hermelin, 
genmälde furstinnan högdraget, 
men en gammal yJlekappa skall 
min hofmästare fä leta upp ät 
henne. 

Kappan bars in. Den var sliten 
och tunn, men sändebudet tackade, 
tog den och fortsatte: 

- Gi! fiickan en fiaska balsam 
att stryka pä fötterna, när de bli 
ömma och frusna. 

- Balsam är en dyr vara. Hop 
kan tvätta sin a fötter i vatten. För 
öfrigt har hon j u redan fätt en 
gäfva af mig. Vtind er till hennes 
slakt eller vtinner; de tiro sannerli
gen ntirmast skyldiga att göra något 
för henne. 

- Gif henne åtminstone ett par 
skor, bönföll sändebudet. J ag har 
sett er dotter använda varma päls
stöflar; gif dem ät den unga flic
kan, som skall bära hem landets 
framtidsskörd. 

- Oförsynte! utbrast furstinnan. 
Min dotters tillhörighet ät en ar
betande kvinna. Om hon är en 
sädan tiggerska, att hon inte ens 
har ett par skor, sä kan hon gä 
barfota. Det finns en gräns för 
mitt tälamod; nu har ni länge nog 
missbrukat det. Ut härifrän ! 

Sändebudet gick. 
Full af förtrytelse, ville furstin

nan skynda in till sin dotter. Men 
hon · sökte henne förgäfves frän 
rum till rum. Slutligen mötte hon 
en gammal tjänarinna, som sade: 

- Den nädiga fröken har blif
vit hämtad till hofvet. 

- Under det jag förspiIde min 
tid pä den oförsynte karlen, som 
jag inte ens kände, tänkte furstin
nan. Hvem vet om han inte var 
en bedragare? Nägon tiggare -
sädana hitta alltid vägen till oss, 
som kunna gifva nägot. 

Hon lät spänna för sin vagn och 
reste till hofvet, hon ocksä. 

Dä hon kom till hufvudstadens 
port, mötte hon ett underligt täg. 
Där kommo knektar med bistra 
miner, och midt ibland dem gick 
en ung, gråtande flicka, fattigt 
klädd, barfotad och insvept i en 
gammal sliten kappa. Åskädarne 
följde på litet afständ, nyfikna eller 
beklagande. 

Kanske skulle furstinnan icke 
~ brytt sig om att se däråt, om icke En saga_~.från Ungern. förargelsen ännu legat kvar ihen-

nes sinne. Nu kastade hon en 
~ .. ~ flyktig blick pä skaran. Men hon 

hann knappt tänka: 
För mycket länge sedan, pä fe- _ Där är flickan med den tigg-

ernas tid, lefde i Ungern en fur- da kappan l _ förrän den olyck
stinna med sin enda dotter, den ligas röst nädde benne. Det var 
hon afgudade. Furstinnan var enka hennes egen dotters. 
efter konungens rikaste vasall och _ Åh, mor, mor! klagade flic
berömd för storartad välgörenhet. kan, hvarför gaf du mig den tunna 

En dag kom till furstinnans borg ? J 
en allvarlig, enkelt klädd man, kappan, icke nägot annat, ag 

. . . frvser. Och hvarför unnade du 
hkvllken sade sIg vara skIckad af mIg icke ett par skor på fötterna? 

onungen. F t' bl f t . H H d b' N' f' h"l _' urs mnan e u om sIg. on 
. '0 va rmgar l or a s hejdade sin vagn och störtade fram 

mng. frägade borgfru~.. . för att rycka dottern med sig, men 
- Onda tldenderbRi Jag, sade knektarnes lansar hindrade henne. 

ma,nnen. Hungersnod hotar värt _ Intet fär ändras af hvad den 

land. .. ' gamle befallt, ljöd det. Annars för -
-~ J ag skall ~äta .oppna mma gås hela landet af hunger och pest. 

spallnmlUs~agasln for konungen Hotelser böner tärar allt var 
som förr vId · nodär, svarade fur- f" äf' , , 
stinnan. org ~es. f" f" k . 
ä-Föga F skall det ~äta denn~ de; varv~~r o~e;t~ v~~ alf t ~~al~~~~ 

g' n
t 

gen. f" ehernda Dvre gas 1- Vl_ fick hon till svar. 
ve a ej or va. en gam e, som Furstinnan mäste sluta sig till 
kommer och gäl', utan att någon t' t h '11 ha de arma 

t h d il h th" h f" "ge, om on VI e 11 
ve va .an e er var an, ar . or- trösten att se och tala med sin 
kunnat for konungen, att den svarta d tt D fik h de d 
h . "d d t "f .. o er. e ny na oc me -
~mkgersnohend.me tP,es °dvelr mdan

t
- lidsamma vände om, en efter an-

ms or oc J ur s "r VI an e s k' sta"llet, men . ' h ' f lb ·t b' t' nan; nya ommo l 
r;r

k
anser

l
3c o:' al f l Y er ~n.,:m vände om i sin tur. Slutligen var 

10 e gu axet .:"n eernas. l en det blott modern och knektarne, 
stora floden bares rundt VId vär- föl 'd d ii' cka Dag ädd som ] e en unga l n. 
s _ e~'ur skall konungen .kunna och natt växlade. Stormen tjöt 

f och snon yrde, men om modern 
skaffa det axet, medan eernas k' h f t 'tt b" t äls ä'k ed 
vrede hvilar öfver hans land. o.c s" a SI as a p v 1 m 

'._ Det fär hämtas nu vid mi d- s~g, hade hOll dock 10ke fätt svepa 
vinters tid af en bland värt folks sm dotter dan. . Frusen och härd 

.. . f var vagen, men mgen balsam kun-
dottrar: Hon mäste van.dra till ots de hon fä stryka pä dotterns föt
hela vägen fram o.ch tillbaka och t h kelat ko"pa, den 
f , d t h b'" t' d'· er, om on oc v 
:"n e · on or]a sm .van nng, med sitt hjärtblod. Det tycktes 

till dess hon .kommer Igen med d bäd tt d gätt i en hel 
axet, fär hon 10ke taga emot den e~ a, a e 
minsta hjälp af nägoll människa. eVIghet, men slutligen fingo d.e s~ 
Hennes väg blir läng och svär. en svart vattenmassa och mldt 1 

Ensam mäste hon o-ä öfver den den en klipp borg - det .var den 
" d '11 f stora floden och feernas o. 

hemska bron, som le er tl eer- D t ·· h" . skola sk'ljas 
nas ö, ty de täla · ing'en främman- f t d e d aIt ,1,r VI l, 
de i sitt rike, och blott pä den sny a e o ern. . ... 
gamles befallning taga ' de emot Modern kände SItt hJarta sam-
flickan och lämna henne det gyl_ mansnöras. 

- Barmhertighet ! , skrek hon. 
Vänd oml Ingen . människa kan 
komma öfver m.ed lifvet, och lan
det är tillspillogifvet i alla · fall. 
Lät mig gä ut i världan som tig: 
gerska med min dotter vid han
den, men drif henne icke ut pä 
knifseggarna! Har ni intet hjärta? 

- Hade du hjärta för den okän
da unga flickan, som du trodde 
vara utsedd att vandra · hit? frä
gade anföraren. Om du gifvit hen
ne din dotters skor, när man bad 
dig, skulle den gamle ha gjort dem 
härda mot dessa knifvar, som dock 
äro smidda, i feernas rike. De 
sarga, men döda icke. Vi kunna 
intet göra för dig. 

Och hennes dotter mäste ned pä 
bron. Hon stapplade framät nä
gra steg, föll sedan omkull och 
kröp med blödande händer och 
fötter fram till borgporten, där hon 
blef liggande afsvimmad. 

Modern slet sitt här, halft van
sinnig af förtviflan. 

Slutligen sträckte hon armarne 
mot himmelen och bad, icke sä 
som hemma i sitt slottskapell eller 
vid hofvets högtidliga mässa, -
väl vetande, att hon var den rika, 
fromma, välgörande, Gud behag
liga furstinnan - nej, hon bad som 
den namnlösa tiggerskan vid vä
gen ber om en bit bröd ät sitt sväl
tande barn eller som brottslingen 
framför stupstocken ber om sina 
synders förlätelse. 

Dä stod den gamle plötsligt bred
vid henne. 

- Din dotters äterväg kan hin
dras pä ett enda vilkor, sade han. 
Stanna htir vid {loden och gråt öfver 
ditt hjtirtas hårdhet, 80m aldrig lät 
dig se din like i de oktinda och de 
ringa. När dina tärar kommit 
strömmen att svalla öfver och rifva 
bron med sig, skola feerna sätta 
din dotter oskadd öfver till denna 
stranden. Kan du det ej - äter
kommer hon samma väg, som hon 
gick. 

Och modern sjönk ned vid strand
brädden, vred sina händer och 
grät. 

Ci)~\\ ~~ot\?a fl} fl} @ 

och 6.e\\ f\\\a. ha\\6.e\\ • 
(Dialog.) · 

Den gro{va handen: Hvarför hänger 
du dig fast vid oss? Det behöfver du 
inte! Du är icke en af de våra. Gå 
bort härifrän l 

Den fina handen: Jag tillhör eder, 
bröder l 

Den grofva handen: Visst inte! Du är 
vll.r? Hvad tänker du på? Se barapä 
mig! Ser du ej, huru smutsig och grof 
jag är? Det luktar både björktjära och 
stall af mig, men du är alldeles hvit och 
fin. Hvad luktar det väl af dig? 

Den fina handen: Känn själfl 
Den gro{va · handen (luktande): H vad 

är det för sattyg? Det är alldeles, som 
om det luktade järn af dig? 

Den fina handen: Så är det också. 
Hela sex år har jag burit bojor. 

Den gro{va handen: Hvarför det då? 
Den fina handen: J o, därför att jag 

arbetat för ert väl, därför att jag ville 
befria er, arma mörka varelser, därför 
att jag ville gifva er upprättelse gent 
emot edra förtryckare. Jag har rest mig 
mot dem, och därför har jag blifvit 
fängsiad. 

Den gro{va handen: Fängslad? Ja, 
det . är din egen skuld. Gärna för mig 
må du göra uppror . 

(TvA är senare .. ) 
Samma griJ{hand (till en annan): Hör 

pä, Pet.ra, kommer du ihåg den där, som 
för tvä år sedan talade med dig?-

Den andra: Ja, det gör jagl Nå, 
än se'n? 

Den {rfrsta: J o, hör du l I dag skall 
han hängas; så lydde domen. 

Den andm: Jaså, har han fortfaran
de gjort uppror? 

Den {örsta: Ja, det har han l 
Den andm: . Vet du h vad, hroder 

Mitrij ! Tror du, det vore möjligt att 
komma öfver det rep, hvarmed han skall 
hängas? Det lär medföra stor lycka till 
huset. . 

Den {lYrsta :' Det har du rätt i. Vi 
måste försöka, bror Petra! 

SIDan 'l'ur\lonjoff. 

~ 

lene axet. Han har redan nämt Men namnlös fasa grep henne, 
l dd En god fackföreningsmedlem den unga flicka, som skall hämta dä hon fick se bron, som e e 

räddning ät oss, och nu är jag ute fram till borgen. Den bestod af besöker alltid sina möten, be
pä konungens bud för att skaffa rakknifvar med eggarna uppät, talar kontingenten ordentligt 
henne all den lisa hon kan fä pä kädjade till ett rörligt nät tvärs och glömmer aldrig att agitera 
sin vandring'. Gif henne, o fur- öfver floden. . bland liknöjda kamrater. 
stinna, en päls till skydd mot snö- Furstinnan kastade sig pä knä 
stormen! framför knektarne. Örebro 1900. Sten Söderlings Boktryckeri. 


