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1\GIT1\TIONSBLRD FÖR VESTMRNLRND. UTGIF\1ET f\F TRVCKERIFÖRENINGEN NERIKEl ÖREBRO 

Minneslista för Arboga. 

Tågtlde",. : 
FrÄn Arboga till Örebro kl. 6,30, 9,24 fm. 

12,49, 4, Il 5,45 em. , till Kö.rring och Västerås 
kl. 8,J~. 10,10 [m., 12,4.7, 3,_0, 8,40 em. 

Postkonto'ret 

hålles öppet söckendagar kJ. 8-2 och 4-7 
eUl " sön,- och helgdagar kl. 8,30- 10,;W Im. 
och kl. 1- 2 em. 

PaJlto'r.fl~xpedltlonen 

hålles öppen helg fl'ia. måndagar och Freda
gar kl. 10-12 fm. 

Lilkl"rne: 
Doktor Vettergren kl. 8,30- 9,30 fm . a1la 

dagar. Sjukbesök kl. 10,30 rm. - 12,;}Q em. 
hvul'dagar. 

Doktor Hartelius mottager sjukbnd kl. 
8,30-9 fm. alla dagar. Sj ukbesök 10,30 fm. 
- 12,30 em. alla hvardagar. 

Doktor Andersson mottager sjukbesök kl 
9,30- 11 fm. 

Tandläkare C. Blidbel'g träffas hvan]agar 
kl. 10-1 , söndagar kl. 12- 1. 

Apoteket hälles öppet hvurJagar kl. 7,30 
fm.-9 em. sön- och helgdagar 9 fm. -- 8 em. 

Bo'rgmiillia'l'en 

träffas säkrast kl. 11 - 1 ii sitt Umbetsrnm å 
rAdhuset, 

A"betare1'örel,gen: 

Kommunexpeditionen hos skräddaren Th. 
Ekholm, Stora Nygat.an, Söder, Kommun
sty relsen sammanträdet· på. kallelse af ord
föranden. 

Jä.rn- och metallarbetarefackrören. 2:dra 
söndagen i hvarje månad kl. 10 fm. Lokal: 
Fredriksson, Gjuteriet. 

Gjutal'efaC'kföreningen l:a söndagen hvarje 
månad kl. 10 fm. Lokal: Frec1l"iksson, CjLl
teriet. 

ClJasblåsarefackföreningen 2:Jra onsdagen 
hyarje månad kl. 6 em. I.okal: A rbetal'e
fi.·)reningen. 

Träarbetarefaddöreningen 2:dra li.:h'dagen 
hvatje mAnad kl. [) em. Lokal: Godtemplar
huset. 

Skoarbetarefackföreningen 1:3. måndage!1 
h\Tarje månad kl. 8. Lokal hos förenings
medlemmar . • 

Nykte1·1tet,fJ1,ö1'elsen: 

J. O . G . 'r. .Log en ll:O 2 Fil':1.delfi-a (\ sill 
lokal i ordensh lJset lördagar kl. 8,30 em. 

'r . o. ~emplet n:o 306 Syskonkedjan ä 
siu lokal Ringsborg söndagar kl. 3 em. 

rremplet n:o lU3 Hemmets härd. Lokal: 
Skolsalen f. d. Mannel'stråleska gården. 

N. O. V. Logen 241 Hätt och sanning 
!':ammantriider å Arbetareföl'eningens lokal lI. 
tider som bestämmas för h valje möte. 

Nykterhetsorden 

Verdandis 
principer: 

Nykterll et total ,fhäll, .mhet från alla 
, berusande drycker. 

Upplysnl'ng genom disku"ion och fö
redrag l ohka ;tomen. 

M.. . k .. d genom att "el·k. an ms ovar e för medbor~al'fatt . o 
åt mänsklighet en. 

Logen N:o 241 Rätt och Sanning 

och 
och 

.... sammanträder fl. 

Arbetareföreningens lokal 
inbjuder till medlemsskap h\'arje man 
kvinna, som hyllar N. O. V:s principal·. 

Int rlc10 l kr. K Valtalsa fgift 50 öre. 

Stor Fest 
anordnar 

~rboga ~rbetarekommun 
Söndagen den 18 Okt. kl. 4 e. m. 

å Godtemplarlokalen. 

Föredrag af 
Riksdagsman 

Hj. Branting. 
Musik, sång och de~lamation. 

Yidare framdeles. 

I(ommunstyrelsen. 

~rboga Rrbetarekommuns 

~asap 
den 13, 14 och 15 November 

kommer at t blH.va verkligt öfverra.':ikande. 

Den bör ihågkommas af alla, som önska 
sig en treflig stund. 

Obs.! Allting nytt, nytt, nytt! 

Föl' 

Karl Anderson, Arboga. 
Manufaktur-, Sybehörs- & Kortvaruafår. 

U L L G A R N E R föl' hand- och maskin
stickning samt föl' Väfnad af Kostymtyger. 

Hutar, M~~m I~h P~lnmr, 
Stm't, viilsortm'aclt lager. 

Billiga, bestä'mda ]J'riser. 

c!JCöp Billia, men ändå god fJ4ral 

Nya 
ARBOGA 

Begrafningsbyrå. 
- Den äldst.a på plat.."en. -

Största sortering. 
Låga, men bestämda priser. 

Lokal: STORA NYGATAN, tredje huset från 
Stadshotellet .. . - - Rikstelcfon 47 , 

C. J. Sjöqvist. 

REPVAROR 
såsom Tömmar, Tömlinor och Bindrep, Snö~ 
ren och Bindgarn m. m., tiJlvel'k~dt a.f bäst a 
k" alite, rekommenderas och IörsiuJcs af 

Joh. }\ronsson, }\rboga. 

Preparater 
irån Henrikssons Tekn, Fabrik, Örebro, 
tillhandahålles i 

Rugusta Johanssons Dillersehandel, 
Ve:-. terlånggatan, AHBOGA. 

Möbelaffären, 
Stora Nygatan 

Tredje huset från Stadshotellet, 

ARBOOA 
rekommenderas. 

Rikstelefon 47 ==== 

Nya v_älg}m'da MANSKLÄDER pas
sande fijr hösten och vintern smnt fiirfallna j!nnteT 
bestående af: begctgnacle Klärlm', SlJ1na
skiner, ~Pickul' 1n. 'm. säljes billigt 

Pantlånekontoret, Arboga. • earl Ståhls 
Forsgrens BryggerI B?~~~d~~RI 

Bäst och billigast 
Rekommenderar Sill tillverkning af köpas alla glags 

JJletU-Svag(lJ'icket och kolsyrade Läskedfrycke1'. 
I .)., 

, (OBS.! E fter l ' okt. i enl. m e';!' den nya lagfö,·ordningen). 

L SKODON I 

i r. 'J. RELLBERGS 
SIf OAFFÄR 

Stom gatanl 8(Jder, ARBOGA, 

Arboga Bryggeri- fil ... 
Q) 

Aktiebolags :I 
J.-
O 

rekommenderas. -- Specialitet: Ä1-boga Pilsener. 

ftlodstPÖt1)s 
ileparationsverkstad, 

Arboga, rekommenderas. 
för Repamtioner af Symaskinel' (Obs .! Begagnade syo. 
maskiner göres som nya) Velocipeder, Sepcwatorer och 
Elelctriska ctppamter, ParaplYe?', Lli,s, L ctmpor m. m. 

Slipning af Ralcknifvew, Sa.xar samt alla slags Knifval'. 

Försäljning af 
ranti. 

Huslcvam n Symaskinel' med 2 
Godt w'bete. Billigct pl'iser. 

års ga-

Eudv. Eeverl, 
- ARBOGA -

rekommenderar sitt lager af 

GODA ICAFFESORTER, 
'l'ANTO SOCKER , .. 

HVETEJJLJOL af högsta kvalite. 
PRESSJÄST från Stockhohns Norra Jästaktiebolag. 

Lacave y C:ctS VINER 'm. m. 

Hal' härmed äran 

rekommendera min Kapp-Affär 
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MARIN .. 

o ... 
"'-;:<. .-::s 

anvUnucS nnmera som ett bepröfvadt och er
kändt medel af c:a 2,000 af Sverio·cs bru'n· 
morskor mot hudAkommor och s vå11äkta sär
nader så~om frostskador, bensär, rosartade 
sår, åde rbråcksär, ligg?år, skrofelså.r, bri:i.n n
såt·, ridsår, skärsår, nanga och spruckna hän
der, klåda, hudlöshet hos spiLda barn och äldre, 
reformar och ring maska r, ckcem och ut la.g i 
ansiktet och på. hände ma såriga bröst .... .:.b.:t.cr, 
skoskat', hudlös;:\. och ömma fö tter, uppmJu
kandc ilkar och liktomar, såsom utm~i.rkt mot 
hämorhojdcr m. m. Säljes hos 

;p;. (!). ~IUl)d, f\fboga. 
Intyg: 

Stadskemisten Dokto r J . E . Alins 
L aboratorium, Göt eborg. 

(Intyg N:o 20,!)08) 
E tt af undert ecknad på llppdr::tg af Hr J. 

G. Thybom härs tädes inköpt pror af MARIN 
(J:lud-Creme) har vid anställd undersökning 
\'isat sig icke innehälla några g ift iga metaJl
fÖI'eningar, ej heller nägra frätande s ubstanse r. 

Göteborg den 19 Jan. 189·1, 
J. E. AH", Stadskemist. 

Fris pi· ask 25 öre, 

Vattenlednings~ 
arbeten 

alla slag utföres af u ndertecknad . ./ 

Lager af flera sorte ts 

Pumpar, Rör, Rördeiar, 
Kranar samt automatiska 
artiklar och automatiska 

Vattentappar. 
Metall~uteri samt ReDarationsverkstad 

för velocipeder m. rn. 

Nya )ernhandeln. 

' f ·"'" - 97 S'if: 1 t Z 

ilr hlslen I 
Starka ooh moderna 

Kostymtyger, Öfverrockstyger, 
Ulster och Byxtyger 

säljes ovillkorligen bjlligast hos 

:/Idolf Blomberg. 
o B S.! Beställningar mottagas och ga

ranteras föl' ett Vt'ilgjordt a1'bete till 'mO
det'at p1'is. 

Meddelande 
till 

denna tidnings läsare. 
Då till vÄl' kännedom kommit, att allmän

heten genom den mängd efterapningar af 
vära tillverkningar, som släppts ut i mark
naden, blifvit missledd vid inköp af tekniska 
preparat, ansäg undertecknad för 1 1/ 2 är se
dan sig föranlåten att ändra namn, förpack~ 
ninga l' etc. ä en del af våra tillverkningar, 
på. samma gång vi stallde de samma under 
sä att säga offentlighetens kontroll, därige
nom visande, att ,rj icke föra några s. k. 
"hemliga läkemedel" eller några som helst 
preparat, hvilka gå under benämningen "pa
tentmedicin", nAgot som jämväl framgår dels 
af följande af stadskemisten d:~ D. S. Hector 
i Malmö, afg ifna intyg, dels af de beskrif
ningar, som lämnas i vAra senaste broschy
rer. .Det är ej nog med att många af de i 
marknaden förekommande efterapningarna 
11ro försedda med samma namn som våra 
tillverkningar, utan man har till och med 
gått sä längt, att andras tillverkningar ut
gifvas så.som varande vära, därigenom sö
kande föf'leda allmänheten till köp i tro, att 
den erhåller af Hemikssons fabrikat. 

På ,2'ntnd här::Jl ha vi . ,<:;om sa.!r,1t., sett 098 
nö llsakade att vidtaga åtgärd61· till förekom
mande af dvlikt missbruk. Sä ha vi som 
sagdt, redan ~ för 1 1/ 2 år sedan försett de fle
sta af vära tillverkningar · med anran för
packning, hvarjämte en del erhållit andra 
namn . 

De af YÄra fabrikat, som varit föremål för 
de ifrigaste efterapningarna, äro n:ri8 1, 2, 
11 , 12, 30 och 40 i vål' gamla priskurant, 
hvilka nu g ifvits andra namn, med undan
tag af n :r 1~. 

Värt beslu t att änu ra namnen å en del af 
vAra a rt iklar, är dikteradt a f hä.nsyn därtill 
att växa lirade kunder skola vara försäkrade 
om att icke erhålla ka~u:;ke oft a nog värde
lösa efte rapningar af Henrikssons fabrikat . 
I och med namnförii.ndringama Il. dessa pre
parat ha vi lå.tit inregistrera de nya namnen, 
hvilka således Uro skyddade för namneft.er
apning, hvadan följaktligen allmänheten kan 
,' tu·a viss om, att dA den eller den artikeln 
be~lI.res, man all t id erhåller Henrikssons. 

.vA. \'år princip är at.t endast föra de bäs ta 
preparat i m~U"knaden, ha vi ej häller velat 
ura.ktläta att i samband härmed vidtag a de 
förbättringar i sammansättningen ä en del 
preparat hvilka nu stå oss till buds genom 
de nya vetenskaplig .l rön , som gjorts ä det 
kemisk-tekniska omrädet , Och dl Yi sålunda 
på. det dubbla målet: en för sit t ändamäl 
bättre vara och ett skydd för efte1"apnin~ar 
t ill trygghet för ärade förbrukare, sä är det 
vär fulla förtröstan , att den vidta.gna ätgär
den icke allenast skall hälsas med tillfreds
ställelse utan jämväl blifva allmänheten till 
fromma. 

Dli.l'igenom att vi nog a följa med alla nya 
vetenskapliga upptäckter Rå i in- som i ut
landet, att vi ha vetenskapl igt bildade per
soner, hvilkas kunskaper stA till vårt förfo
gande, att v i icke spara hvarken arbet e eller 
kostnader vid framstäJlandet af våra prepa
rat, och att vi l agJi~en inre~istrerat vära till
verkningar för skydd mot etterapning, kunna 
vi nu mera än nä.gonsin tillförsäkra allmän
heten artiklar, hvilka i värde äro längt öf
\'ed ägsna de flesta andra i marlmaden före
kom mande liknande fabl'ikat. 

Yitlat·e ä r det oss ett nöje meddela, att 
vi, i olikhet med andra t ekniska fabriker, 
sti.i.llt våra till verkningar under kont roll, näm
ligen af stadskemisten i Malmö, lektorn i 
kemi och kemisk tcknol<>gi d:r D. S. Hector, 
hvilken lämnat följand e, som synes, mycket 
talande in tyg : 

AnalilJ.9 n.")' 1566- '1'6: 
Från Heurikssons Tekniska Fabrik, Öre

bro, har jag på H en Alf. Henrikssons begä
ran lå.tit inköpa och undersökt följande pre
parat: Massage-Salva, Henrikssons Embroca
tion, Nervosin, Sundhetssalt, Brösthonung, 
Liquin, Lyptol, Idunamunvatten, Iduna-Asep
tio, Savon Iduna, Iduna Hårrenovator samt · 
Heurik..'lsons Tanddl'oppal', och har jag därvid 
funnit, att samtliga preparat icke innehålla 
för hälsan skadliga beståndsdelm·, att de äro 
tillverkade af rena kemikalier och droger samt 
{(Jr (Jfrigt f(Jr ~ina ändamdl lä'mpligt samman
satta. 

Malmö den 17 februari 

D. S. Hecto'r, 
Stadskemist. 

1902. 

Med ätergifvande af ofvanstAende, harva yi, 
som sagdt, till allmänhetens kännedom velat 
bringa det meddelandet - nägot som för öf
rigt ej torde vara obekant - att Henrikssons 
Tekniska Fabrik gäl' helt öppet och ärligt 
tillväga. och att J dess fabrik~ter äro af be
skaffenhet, att fabrikanten eller kontrollanten 
ej behöfver sky att utsätta sina namn etc., 
och här ohTan af vetenskapligt bildad fack
man afgifna intyg - ett af de många, hvaraf 
vi äga tillgäng - torde vara tillräcklig bor
gen för riktigheten af det på.ståendet, att in
gredienserna i våra tillverkningar äro af bästa 
beskaffenhet samt preparaten i öfrigt äro så 
sammansatta, att de lämpa sig för af oss 
uppgifna ändamål. 

Henrikssons Mjölksocker är säväl ur kemisk 
som hygienisk synpunkt det allra renaste 
mjölksocker, som kan fram ställas, och är där
för fram Mr andra sorter särskildt lämplig t 
till uppfödning af dibarn. 

Ehuru H enrikssons Mjölk.<:;ocker ll.r det bä
sta, som kan erh1\.llM, kan dock mjölk, beredd 
därar, ej jämföras med den mjölk man erhAI
ler af preparatet Dynamo!. Barn, uppfödda 
med preparaten Dynamol och Stefanos, enligt 
den beskrifning, som uppgifves i den af oss ut
gifna broschy ren "Någ ra svenska dietetiska 
preparat". äro i afseende ä kraftig 'utveckling 
och god hälsa f ullt iä1ll(iJrliglt med barn, SO'JIt 

nih·is 11te(1 goel och riklig natw'lig moderm}lJlk. 

Henrikssons Maltex trakt (Extraktum Malti 
Siccum) är och det förnämsta i sitt slag. Ett 
bättre Maltextrakt kan icke framställas. 

Vår Kraft- och Närsaltschoklad, preparaten 
Stefanos och Dy namol m. fl ., äro pil. grund 
af sina Mverlä-gsna eg enskaper af hrr läkare 
rekommenderade och sA. vä.J kända, att om 
dem ej ytterligare nll.got behöfver säg!\S 

·Utdrag ur intyg: 
Föl' barn öfver h Tä är, svaga mödrar samt 

konvalescenter af hvalje åMer, har Kraft- o. 
Närsaltchokladen med fördel användts och 
synes särdeles väl fylla en plats bland de för 
dylika fall såväl behöfliga ben- och blodbil
dande, på. Samma gäng lätt smältbara nä .. 
ringsmedlen, 

Skellefteå den 10 januari 1902, 
H. Will., Sj6g,'en. 
Praktiserande läkare, 

Våra närin~smedel äl'<:' i ~itt slag nutidens 
förnämsta. vetta medglhes ock af alla, 80m 
lärt fullt känna dem, 

Vi hänvisa i Mrig t till vål'a senast utgifna 
broschy rer, hvilka sändas g ratis och franco 
på. begäran. 

Henrikssons Tekniska Fab1-ik, Örebro. 
Alf. E. Hen'l'iksson. 

o B S.! Våra tillverkningar t ill antalet öfver 1,000, tillhandahälles hos alla välföl·· 
sedda speceristel'. 

a ~r 
Extra-finn, sötade med l:a socker, Hallon, 
Körsbär, Citron, Apelsin och Krnsbär till 
75 öre föl' hel, 40 öre föt halfbutelj med fritt 
glas och låda fmnco. 

Belzens Saftfabrik, Örebro. 
Rikstelelon 701. Begllr prisk"rant. .. 

Orebro 

.i(östp/anteri'!!!.n! Syatelier iör 
i fÖl'ening med 

Damkappor och Promenad(lrägter. 
CARL ERIKSSON. Kaffe-Patentån rosteri Mathilda Hybinette 

Vackra, kraftiga Fruktträd, 
Bärbuskar, Häckplantor, 
Bersåväxter, Parkbuskar, 

Perennaväxter m. m. 
siiljes billigt frän 

J. Ljunadahls Handolsträdaård, Al'bo[a. 
Prisförteckning g ratis. 

Kappm' - äfven föl' barn - i elegant 
snitt, modernaste och solidast e Tyger. 
Skinnvm'o'l' och Garneringsartiklm', 
Mössor, MujJ'a1' och Boor. ===== 

Rikst. 34. Vördsamt 

Sofie Nilsons Efterträdare, 
(Stina Svensson) 

____ o ARBOCA. 

Mode- och Kortvaruafår, 
ARBOOA. 

rekommenderar sit t nyinkoml1a lagel' af 

Dam- och Barnhattar, 
Brudutstyrslar. 

Brudar klädas. 

(FörSäljningslokal: Gamla gatan 10,- otell Germania.) 

Rekommenderar sina aoda ånurostado Kaiiesorter. == 
Reko1'd I, Extra fin Menado-Javablandning .... .. " .. , . .. ...... . .. , pr kg. 3t -
R.Iks Superior, E xtra fin äkta arab, Mocca blandning ., . . .. ;.: " 2: 50 
Äkta Preange'l'~Java ... ..... •. ". :, ,, . ' .... . .. ,,, . " , I . ... , ',,, 1: 80 
D:o Tagal-Java " .. " .. ' .... .. " . ... ".... ... ...... " 1: 50 

Beltzens Beklamblandning .. . ........ . .... .. .... ... . , .... ... ... .. ...... " 1: 25 
God Sa1ltosblandnmg ..... , ... ......... .. " "" ... ... , .. .. ,., . ,., .. . " " .. " 1: 10 
God Liberi"",blandning ..... . ...... .. ... ... .. ... .... . .. .... .. ,.... .. .... .. " 1: ~ 

Rikstelefon '1'01. 



• l' 

v. S. Norman & C:ni, 
A1'boga, 

Klädes·, Manufaktur· & Kappaffär 
'rek01n1nenderas. 

Goda varor. Rikt urval. Lägsta pris. 
Rikstelejon 2'1. 

C 9 • 
~ug.'-etterssons 
Spec:.eri-, Vin- Qodt Kaffe från 90 öre till högre pris, 

af utmärkt goda kvaliteer, alla sorters 
Mjöl och Gryn tilll verkligt låga priser, 

PROLET ÄREN. Agitationsblad. 

llDolf Dahls Borst.. & penselfabrik, 
Köpmangatan 6, Örebro, rekommenderas. 

Specialitet: Ry kt b orstar. 
såväl i parti som minut. 

Alla sm'ters Ii.AMMAR 
Sämskskinn och Svamp m. m. 

nU;stele/on 1G7, Begil'J' l)'1·;'sku/l'ant. 

Skogsbergs 
ftotogpafi=~t~lj~ 

Fellingsbro, rekommenderas. 
Öppen Onsdagar och Söndagar från kl. 10 f. m, till k l. G e. m. 
Vid tillsägning å Ateljen göres resor till de omkringliggande 

byarna föl' Fotogmfering af exteriörer, intel'iörer, grupper och vyer. 
Högaktningsfullt 

Vivan Norbergs Filialaffär, 

begynna, ritning är allaredan antagen och 
kostnadslörslaget går löst pä 5.000 kr. 
A tt f~ någon borgen lör lån är nog lön
löst att lörsöka med. Vi ha gjort lör
frågningar hos åtskilliga. personer men 
lått endast nej till svar. Vi ha utsändt 
cirkul~\r till samtliga arbetarekommuner i 
landet och hoppas att våra organiserade 
kamrater skola hjlilpa oss, så att vi till 
ntlsta sommar kunna få begynna byggan
det af "ärt eget hus. Här pä platsen 
firmcs godt om arbotar~, men ännu större 
procent handlande, och det är egendom
ligt att de ha moralisk kralt IOr att söka 
hindra al'betarnes sammanslutning. Detta 
bör mana arbetarne här att tänka nur
mare pä don koperath'a rörelsen. 

Proletii". 

B'Joefkort f'J'ån Fel
ling."Jbro. 

lall dessa bröder landet rundt. du har 
att t~cKa för att nuvarande arbetsförhål
landen uro som de äro . Utan denna or· 
gnnisation skulle ot"ih'elaktigt arbets
lönerna stå på en annan nivå. Dock 
fordras ännu mycket säväl pli det lack
liga som det politiska omddet, men lOr 
ernåendet al det lulla mlllet behofves 
ovillkorligen att du är med. därlör att 
arbetareklassens befrielse måste ske ge
nom arbetarne sjillfva, och detta kan ej 
åstadkommas med mindre !in att alla stå 
enigt sammanslutna. Den dagen detta 
sker äro de en makt, h\-ars vilja måste 
blifva den ännu oskrifna lagen. Om du 
pI. grund al det orätt egoistiska hos dig 
ej kan eller vill göra din plikt. s~ tiin k 
på att dina efterkommande skola tJ·u.da i 
ditt ställe och upptaga kampen fOr sin 
tillvaro. Har dlL deras löregllngare ska
pat eller I\tminstone lagt grunden till ett 
bättre förHIIande är därmed en stOl' 
lycka vunnen för dem. eller skola de. 
"id tanken på den upplysning du hade 
och hvad du trots den försummat att 
göra, anklaga dig och din liknöjdhet som 
orsaken till att de nödgas lelva och klim
pa för tillvaron under samma forhållanden 
som vi ? 

Diverse-flffär Syltsocker: flera slag, .. till lägsta. pris, -,,~;,; "1·ntL78 _ M;,.j L '" tar Il,a"r fl 
m. m. Sill, l:ma hollandsk fetSill, 30 Qfli"'l- 'O vJ~"'''IW''j 'JJI ~ 

Stora Nygatan, Rrboga öre . pr kg:: Ölandssill 3? öre .pr kg. Lokal: Nya Godtemplarhnset 

FelJiogsbro är en al dc stöl'sta sock
narne i vtirt land. Sedan järnvll.garne 
tillkommit ha vi i denna socken flera. 
jttrnvllgsstationel', hvaraf Fellingsbro är 
den största. Det tIr till största delon 
landtbl'ukare, som hitr bygga och bo; in 
dustrien är icke s5. stor, men ingalunda 
äro vi utan. Tvänne pappersfabrikor rin
nes samt åtskilligt med handtverkare och 
handlande. Af föreningar kpnna vi näm
na godtomplare och templare af hvilka 
godtemplarorden är den starkaste. Det 
vore mycket att skrHva om h~\l'ifrån, men 
af fruktnll för att mitt brefkort hamnar 
i redaktionens papperskorg ber jag att fa. 
äterkomma och hoppas att den rena 31'

betampressen äfven här skall vinna in
steg. 

Du, som läser dessa rader, tänk p~ 
hvad du löl' din del har att göra och 
se ej på. de personliga brister, som 
mt\nga gänger göra sig gällande, utan 
skilj på sak och person. 

Slostll 25 ore pr kg. Pnma Vafnader vid Stom torget. 
såsom Rullgardinstyger, Domestik, flera 
olika slag. Ryska & svenska Galoscher, 

c1Jeara!ninaSDorå. 
rekommenderas. Relcolllmenclerc~~ sä?'S7cildt fÖl' e'rkänn(tncle af platsens lägsta priser. 

allt till låga priser. 
RilMtelejon 194 -

Innehafvnre: O. J. Sjöqvist. 

vid 

• 

r ~ a ~r~nlll ~ an ~ 
(Hamngatan) 

Rekommenderar sig i den ärade 
behof af Spece1'·ival'Ol'. 

Kontant betalning. 

allmänhetens hågkomst 

Princip: Förstklassiga varor till bestämda priser. 
Medlemskap erhålles efter anmälan hos styrelsen eller han

delsföreståndaren. 
__ Icke andelsegal'e kunna med fördel häl' göra sina inköp. 

OBS.! Arbetarnes egen affär. OBS.! 

~ott1i~b bit)M, 
Urmakeri och Optisk affär, 

Stora Torget - ARBOCA - Slora Torget, 
rekommenderar sitt lager cd 

Fickur, Väggur, Väckarur, Kedjor, 
Termometrar, Barometrar, Glasögon 
och Pincenez, äkta fransk Gulmetall-

ringar å 2 kr. st. 
Reparationer utföras onHiol'gsfullt och unrler 
ryaranti. Högaktningsfullt 
o Gottlieb Linde. 

Orafvårdar 
- och-

Marmorarbeten 
alla slag, le" ereras till lä.gsta pris frän 

Lundberg, F. L. Hellströms 
Sval,/VaJ'e _ Arboga. Gralvårds- & Marmorvcl'kstad, 

A. F. 
utför allt hvad som till yrket hörer samt reparationer af Para- ':: Änggatan 5, 
pJyer, Käppar m. JlI. Repamtionsartiklar ständigt på lager. OREBRO. 

Ett välsorterad t lager af Promenadkäppar. 
.. Allt till bill1'gaste priser. .. 

Lokalo'mbyte. 
Tillkännagifves härmed att min' Mode- och Tapesseriaffiir 

fr. o. m. den 1 Okt_ kommer att flyttas till Hancllanclen C. G. 
F-illings hus vid Stora Nygatan och får jag fortfarande rekom
mendera mig i mina kunders Välvilliga hågkomst. 

Högaktningsfullt 
Anna Ande'l'sson. 

Vid Örebro 
Stenhuggeri 

finnes ett stort sOl'leraclt lager ~r 

Kortbref från 
Kungsör. 

Kungsöl', behiget \'id början af Mti lal'
Ijärden Galten. är en vacker plats. Pli 
sommaren ilr den förtjusande, men för 
proletnren blir det s~ liten tid olver att 
njuta af den hHrliga naturen, sA att man 
icke har den trefnad SOm man kunde ha 
af en dylik plats. Det är dels tid och 
dels ekonomiska bekymmer. som göra sin
net mindre mottagligt för de intryck, en 
härlig natur mäktar gif\-a. Arbetarerö
relsen har h ill' gjort sitt intåg. Tvfinne 
fackföreningar, som sammanslutit sig i en 
arbetnrekommull, finnes. Nykterhetsrörel
sen äl' hlll' representerad af godtemplare, 
tempiare och '\crdnnc1istol', men n~gon 
storre lart tycks det icke blifl' a af. Det 
synes som om dell fl\stning, väl' vUldige 
HagstrOm byggt till Bacchuskultens för
snl.r, icke stormas af de nuyal'ande nyk
terhetsorganisationerna, mcn d f A. vHI 
"ara täliga. Rom byggdes icke på en 
dag, och våra ideer få d icke beri\kna 
skola segrn. utan kamp och strid . 1'ill 
sommaren Mnka vi att iordninge.Uil la en 
storartad lolkfest med inbjudan till arbe
tfll'ckommunerna. Mtllaron rundt m . fl. plat
ser att deltaga. Jn, ntl har mitt bref 
svlillt ut, sa. jag måste sluta med en ""riP
maning till Yästmanlnnds och Bergsla
gens arbet.are att agitera för Örebro-Ku 
rh-en, st\, att den blir hvad den ~\r Ul'nad 
att blih'a nämligen en folkets tidning föl' 
hela orten. 

En 80m är med. 

En ropandc röst Irån Linde. 

Donna lilla bergstad hal' betydligt nt

NykteJ'ist. 

Några rade'J° från 
Kopparbe'J°g. 

Den ihllrdiga torkan pä sommaren 1901 
ha \'i ~nnu en smula känning af . Vtir
ken häl'omkl'ing ringo dtlrigenom reducera 
sin till verkning betydligt. och det bety
der endast större försakelser än ,-anligt, 
ty genom dylika rubbningar i arbetet 
kommer arbetaren så snart en smula pä 
elterkälken och det dröjer sä länge in-
nan allt blir klart igen. -

Organisationen begynner nll att pä all
var göra sitt intttg här. Åtskilliga orga
nisationer finnas. Skrä.dderiarbetnl'ne voro 
de som började. Detta Il'amkallade en 
rent löjlig förskräckelse hos arbetsgifvar
ne inom denna yrkesgren. En lonereg
lering inom detta yrke har organisationen 
genomfört, och nu börja äfven arbetsgif
varne inse fördelen af att arbetarn c orga
nisera sig, ty de komma underfund med 
att därigenom vinnes mera stabila förhäl
landen. Det forna gesällifvet med sina 
fyllhistorier börjar försvinna n.(\-en hM.r. 
Ett kraftigt agitations- och upplysnings
arbete tir af nöden i dessa orter, och det 
som bäst behöf,-es Ur ett väl redigerad t 
arbetareblad, · ty dc pappersdrakar. som 
bjudas oss,- äro en tämligen mager kost . 
Den, som meddelar dessa rader, önskar 
god Iramg~ng ät detta tidningsföretag och 
st~llcr en allvarlig uppmaning till ortens 
arbetare att prenumerera på Örebro-Kuri
ren tills Pl'oleturen kan utkomma som 
ständig tidning för Vustmanland och Berg
slagen. 

A·/'betal'cvän. ar ~~~n~ Str~~~~ri ~~.~~J.f~~j:::~ vidgats under dc senaste :iren: don ena I..,""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ........... 
byggnaden efter den andra uppföres. be-

• • 
rekommenderar sig utan vidare reklam. 

E. 

Meddelas härmed att största sortering af goda och moderna 
T y C E R föl' hösten och vintern nu inkommet och uppmanas 
ärade kunder att med första göra sina beställningal' föl' säsongen. 

Vördsamt 

G. A. Karlsson. 

Göran lInderssons 
~osättt)it)gs~ffä~, 

rekommenderar 
hållsa1·tiklar. 

- ARBOGA -
si tt välsorterade lager af alla slags Hus-

Erikssons Diversehandel 
REKOMMENDERAS. 

PRIMA VAROR. BILLIGA PRISER. 
OBS:! Lump mottages för beredning till Raffelstopp. 

E. Erikssons Diversehandel, 
Höglund (Hamrevägen) ARBOGA. 

TILLKÄNNAGIFVANDE. 
I anseende till den nya stadsplanens genomförande 

====== REALISERAS ====== 
fÖf fit östplat)t~fit)g~t) 

ett större parti Frukt- och Parkträd, Bärbuskar och 
diverse Häckväxter. 

o. ~'arsson 
HYDDAN - ARBOGA. 

~fad~ l{(lt)d~f, S~t) hit! 
Cndertekknads 

SKRÄDDERIAFFÄR 
är från och med den 5 Oktober 

FLYTTAD 
till Stora gatan, söder, (Hyttmästare Kallings gård) 

och får jag härmed rekommendera mig i ä.rade kunders benägna hågkomst. 
Beställningar mottages till bil1iga priser. 

Vördsamt 

5· fl. Jonsson, f\rboga. 

Graflister. 
Rcnovcrinaar och uppsättninaal' 

utföres till billigaste priser. 

• f). ~. ftall{. 

lIrboga. 
Till följd af oväntad annonstillstl'Om

ning äro "i nödsakade a.tt utgih'a en 
särsldlc1 bilaga till "årt agitationsnummer. 
Detta bfLdal' godt föl' framtiden orh ger 
oss all anledning att hoppas om fram
g{mg. 

Arboga teater under klubban. 
Ltlgenhetcn Ringsborg med teater snljcs 
på exekutivauktion 30 oktober. 

Olycka. Konduktör Al'l'id Karlsson 
frl1n Örebro påtl'ällades i söndags iig
gan de sanslös pr~ plattformen till gods
vagnen il uppgående personMget dd 
dettas ankomst till Krylbo. le hade ett 
större krossår i hufvudet. Han hade sä
kerligen tagit öC\'erbalansen vid tågets 
syängning i kun-an vid Krylbo o(·h sla
git huh'udet mot jUrnräcket. Den ska
dade lörbands af lukare och återlördes 
tifl Örebro, där han \'lirdas .l lasarettet, 

Ölet i Arboga höjes al bryggeri
aktiebolaget med 1 öre pr halfbutelj Irän 
5 oktober; likaså lnger- OCll iskällal'dricka. 
Äh-en svagdrickspriset höjes_ 

Konfirmationslöftena skola bibe
hållas. Sit har kYl'komötet beslutit med 
43 röster mot 16. Minoriteten röstade 
för domprosten Personnes motion att löf
tena skulle borttagas. 

Kungsörs telefonnät har nu om
lagts. I·'örut ,~oro t rådarne i allmllnhet 
fästa på taken, men nu har en hel del 
nya stolpar uppsatts. 

Glöm ei aU punktligt betala k?n
" tzngmlten itU fackföre

ningen. 

roende till en stol' del ptl att industrien 
hittat hit. ÖkendIt där skorstenar frttn 
labriker resas i lulten, tyder det pu till
ökning i pl'olettirernas ant..'\l, och det ilr 
endast dessa proletlirel's sak att ordna 
förhållandena, så att vinsten af deras ar· 
bete tilllaller dem sjnlfva. 

Arbeta.rne hlil' ha sina små organisa
tioner, hvilka nog göra sin nytta ; dock 
mit beklagas att arbetarekommunen Icke 
linnu förmått väcka till lits en gedigen 
politisk "äckelse bland lolket. men sIL 
länge Jen le Iver. sA lel"a vi pli hoppet 
att det skall bli btittre. Knnna Yl inar
beta nrbetarepresson häl' såsom \'i skulle 
önska, su. vore det en kraftig agitator 
lör Irigorelsens sak. Det är att hoppas 
att detta agitationsnnmmer förmäl' åtskil
liga att prenumerera, Mminstone för ett 
ln!artal. Brefskl'ifvarcn föreslA.r att vi 
st~lla som måtto 101' kvartal 100 ex., 
och lägga \'i manken WI så skall det gl1. 
D:.l.l'föl', fris ka tag, föl' Örebro-Kurirens 
spridning! NUr våra lokala förhällanden 
bchöf,' a, behandlas, srt kunna d göra. det 
utan att få snubbor af en arbetarefient· 
Hg aktiemajoritet. 

Fttndel'a'l·e. 

Brej f'Joån Ställdalen. 

Dcn 1 G maj 1901 bildades bruks- och 
grllfarbctareföl'cningen. Det var C. A. 
Hedlund från Gl'llngcsberg, som satte }if 

i de döda. benen. li'öreningen gick sta
digt framåt, så att den innan ärets slut 
räknade 60 medlemmar, men ebb och flod 
lir icke främmande föl' organisationen, så 
att föl' llttrvarande Hr den icke si\. stor. 
ty det är allt föl' mänga, som icke ha 
lust att deltaga i arbetarnes belrielse
kamp. 

Svårigheter, för föreningens tillvaro ha 
vi nog halt känning af. En handlande 
J. E. Berg, som en tid uthyrde en lokal 
för föreningens moten, uppsade oss tro
ligtvis på grund af påtryckningen utifrån 
samt egen avoghet mot den modärna ar
betarerörelsen. 

Men icke dödas arbetarerörelsens ideer 
genom så lumpna medel. 

~fänskJighetens frigörelse från allt slags 
tryck !il' orättfärdigt. och dtirlör sk.1I det 
bort. När nöden lir som störst ltr hjltl
pen närmast.; i början af nov. ha vi en 
annan lokal och då skol. vf pä allvar 
arbeta föl' vårt mäl. En Folkets hus
fÖl'ening lir bildad oeh en central belägen 
byggnJdstomt lir inköpt. Så lort vi få 
til1rilckligt med medel skall hyggandet 

Sränae86era· 
Af skäl, som det ej tir lämpligt att 

här klargöra, hal' ingenting under sista 
tiden blifvit skrifvct fr4Q. clenna plats, 
men som nu ett godt tillf~lle gifves att 
i detta agitatiollsblad lå föra litet till 
torgs af h"ad en ringa penna kan !'tstad
komma. tages tillfället i akt. 

Organisationen här kan efter nA.got ör
ver en tioärig tillraro blieka tillbaka på 
den flydda tiden i medvetandet af. att 
det arbete och dc försak elser, som vi 
haft, ej varit förgl.lfves. Svårigheterna, 
som uppstodo d~ besllltet om att skalla 
eget hus ltt organisationen skulle omSl.lt
tas i handling. blelvo lyckligt öl\'ervunna 
al en den tidens id6fasta elitkår. hvilken 
beslöt att nnder a)la omständigheter lort
sätta det påbegynta verket. Den nuva
rande lokalen, som bl el löljden al detta 
arbete samt det arbete organisationen 
.nedlagt med tillhj~lp al denua lokal. hal' 
burit de Irukter att en upplyst och mäl
medveten arbetaretl'uPP uppstått. hl'ilken 
nu samlas till alll'arliga ölverlllggningal' 
om egna och k1asskamraters intJ·essen. 
Den f"rstår älven att då dc samlas till 
nöj en uppträda pä ett lugnt och värdigt 
sätt. i motsats till hvad som i det lallet 
kunde hända föl' tio år sedan. Så längt 
är nu allt godt och väj, men tyvärr har 
organisationen en stor brist häl' Såväl 
som nästan öfverallt, nämligen den, att 
~j alla velat inse plikten, nyttan och 
nödVändigheten nr att förena sig med 
sina föl' människovl\rde och rättvisa käm
pande kamratel'. H vad orsaken därtill 
~n månde vara, ej är det pli grund af 
okunnighet eller bristande agitation, det 
visades vid senaste konflikten, att dll 
fara val' li färde, organisationen stod där 
som en last och säker ti)1[)yktsort och 
hjl\.lp föl' dessa , som dä i massa rusade 
dit, men som ej fOrut ha velat belatta 
eller förena sig med socialisterna. Att 
dc Sökte det rtitta skyddet val' ju ej att 
klandra, nej , tvärtom, men att då faran 
lör detta tillllllle var ölver och eltel' att 
en stor del af de nytillkomna hade I!ltt 
en fjorton dag'\rs undersWd, lika hastigt 
lämna organisationen, '7ar och förblir fegt 
och uselt handladt ; det visar en moral 
och kamratkänsla, om hvilket det lindri
gaste uttrycket ej kan bli annat än att 
det val' lägt handladt. 

Dn. som handlat pr. detta sätt. bättra 
dig och gÖl' de första gärningarna repa
rera och godtgör med att sluta dig till 
dina ol'gfmisernd~ kamrntnl', det iiI' i alla 

Till sist, ärade läsare, du må hafva 
hvilken tro som bilIst, stig under den 
stolt s"ajande röda lanan. D~ rlen lyf
tes ufver en enigt och allmänt samman
sluten arbetareklass skall den Il'amviil!. 
som ~n lavin, begrafvunde under sig 
samhällsorätt,risor samt föra det nya 
samhllllet in pli vägar. dit det m~let ej 
är aflägset som heter " lycka och välsUnd 
lör alla." 

A. 

ett allvarscrd. 
Till dig arbetare. som trälar dagen 

lång inom fabriken, inom verkstaden, till 
dig arbetare, som gl'i\fver fram skatter ur 
jordens innandömen , till dig arbetare, 
som bereder jorden till kommande rikn 
skördar, till dig, till eder alla vill jag 
säga ett allvarsord. Du, som trälar och 
strufvar fram ditt lif inom fabrikens höga. 
murar eller i dessa små verkstadskyffeIl, 
hvad trälar och strälvar du lör? Är det 
icke lör att finna medel till ditt le Inads
behor? Du, som tillbringar det mC3ta 
af din tid undar jordytan, du, som fal' 
omkring med hacka och !Vade i hand, i 
ur och skur på våra, Dej på de storo 
egendomshenarnes åkerfält. Är icke för
hållandet det samma med er? Arbetar, 
ja blolh\rbetar ni inte, rent ut sagdt, föl' 
att få medel till edra lelnadsbehol? Jo 
visst gören I det! 

Hvad menas då med lelnadsbehof? 
S,aret. iiI' snart gifvet. Med lefnadsbe: 
hot menaE eller i det innefattas allt hvad 
en mtinniska behoh'er af mat, khtder, bo
stad m. m. för att han skall kunna leh7a 
ett miinsldigt lir. Detta är dock icke 
allt hvad som bOr innelattas i ordet lel
nadsbehof eller i orelen ett mänskligt lif. 
ty människan mftste ärven fylla sitt and
liga behor: behol,-et att Iylta sig hOgre 
och högre på det kulturella området. be
hof" et att njuta af lil"ct lullt och helt. 
Det är icke blott sund och nllrande foda. 
varma, behagliga kläder och bek v{lma 
bostäder. utan älven tillg~Jlgen till kon
sten, till vetenskaperna, till de sunda och 
själsupplyltande njutningarna ä Jet and
liga området, som vi innefatta i ordet 
lelnadsbehof. 

Arbetare ! Ägel' du tillgång till allt. 
detta, äger dn hvad som ens nllrmelse
vis kfln innefattas i ordet lefnadsbehof? 

Nej det gOren I icke. Dock finnes 
det bland eder de,- som kltllna sig. om 
icke just förnojda så dock i m~nga fall 
delvis tilllredsställda. De. som så tnnka 
och sliga, äro mtlnniskor, hvilka under 
umbtlranden och stundiga försakelser hem
fallit under den så ka llade vanans makt.. 
Är du arbet~re en af dem? Är du cn 
af dom, som reSOll nera som så: fattiga 
och rika ha alltid funnits; fattiga ocl~ ri~a 
skola alltid finnas. IHlri har du rel, min 
vän , Fattiga och l'ika ha icke alltid hm
nits; det fauDs en tid, då alla ägde lika. 
Läs i historien. Eller tror du verkligen 
att jorden och dess genom arbete fl'am
alstrade kolossala rikedomar, 1\1' till fUl' 
några fä. Lika litet är jorden någru få 
indivi-:1ers egendom som luften tlr det. 
Om lulten af don besittande klassen kun
de förvandlas till guld. skullo de göra 
det - med dig och dina klassbroders 
arbete. förstäs. då skulle du knota. ty 
du skulle ioke knnna få ditt behor al 
lult Iylldt. Uen när den besitt"nde klas
sen med sigillets helighet och koatrak
tets rätt och din och dina klassbröders 
arbete, tillskansar sig i det allra nUrma
ste allt hvad jorden genom sig sjä1f och 
genom din och dina ldassbröders arbete 
framalstrar, dä knotnr dn icke, dA. reson
nerar du som så: jag är '\l'betar6. han ~\r 
herre. Det är i detta lall icke ditt lOr
nuft, som talar, det är den genom va
nans makt formade slaf naturen hos dig, 
som säger så. 

Vi äga ulla samma rätt till jorden som 
vi äga r tltt till luften och hafven. Där
lör mäste I'i ockd äg. rätt till jordens 
alkastning och till arbetets alkastning. 
Privategendomen, det är ett munskligt 
pA.fund, som är stridande mot naturens 
lagar och all rättskänsla. Och arbetet, 
det är en lifsbetingelse, en naturnödvtin
dighet lör mänskligheten, därlOr mllste 
.lla arbeta, och alla som löljd hltral ha 
lika rätt till arbetets alkastning. Hur lIr 
det nu? Jo. den tionde tiondedelen af 
jordens belolkning har gjort sig tillttgare 
af densamma. Och samma tiondedel ta
ger vinsten af allt bvad de nio tiondede
lame genom sitt arbete framalstra, utau 
att själlva uträtta något samhällsnyttigt 
arbete. Det är här, som en förändring 
måste ske. Ty först därigenom kunna 
alla mlAnniskors rätt tillgodoses, alla m!1.n
niskors lelnadsbebol helt Iyllas. 

Du arbetare, som tillbringar ditt lif 
inom fabriken, i verkstaden, i grufvan 
eller pli ~kerlälten. du har icke på låagt 
nnr ditt lelnadsbehol Iylldt, trots det att 
ditt lelnadsbchol ilr tillmä~t elter din 



egen ansprilkslösa mättstock. Och dock 
kunde vi Iylla dessa behol den dag som 
i dag lir, om vi ville; det är blott en 
sak, som fattos oss, vilja, Genom denna 
gemensamma vilja uppst:\r en inre sam
klang i våra intressen, som heter solida
ritet, och den löder af sig sj~lf tanken 
till kamp lör mänskliga rättigheter. Du 
arbetare, i fabriken, i verkstaden, i gruf
van, på ~kerfllltet. Du som kämpar dag
ligdags för ullig lön lör att Iylla dina 
behol med. Vakna di!. och res dig till 
den kamp, som endast kan höja dig öl
ver de sociala missförhållandenas plan, 
till mUllskligt Ii I och välstånd. Betän· 
ken I alla, " ntt ni hah'u intet att Cörlora, 
utom edra bojor, men en vIirId att 
Yinna". 

Hj. Bel:g. 

c!ladren o/länd. 
Man ofta undrat har, hval'föl' 

vi n!lmna Svea moder 
och rosor j~mt föl' henne strör -

blott galenskaps metoder. 
Visst har ibland hon sin kapris 

för en och aDnon kelegris. 

Jag aldrig hört, att hon halt man, 
nej, ta mig sjttHva rockarn! 
Och namnet stig mig den som kan 

uppå den gubbastackarn. 
NUr vigdes de, hvar finns attest? 

Var det af lekman eller pr~st1 

Hon ungar har i mängd gu ·nås. 

Ja, mänga hundra tusen, 

och syskon alla, det förstås, 
från kungen ner till busen. 
Och syskonkärlek finns minsann: 

de vilja lita upp hvarann, 

MtL andra göra sig besvär 
och gå omkring och tralla, 

"att gumman Svea är oss ktlr, 
en moder för oss alla". 
Men det lir lögner allt det dllr , 
hon lör Je Ilestn stylmor ~r. 

Ar nägrQ anseS gumman rar. 

det i ngen kan förneka, 
meD att till barnen saknas far 
jag ondast vill påpeka. 
Och som ett faktum sUlr det kval' 
\'i u' oRkta en och hvar. 

Arb. Scal'ron, 

JVlodern kultur. 
Vid I .. nnds arbetares invigning af sitt 

Polkets hus Iramhölls al docenten Lid
forss den modtll'na lmltnrens innebörd i 
ord, som böra gå lllngro iln till den krets, 
lör hvilka de nilrmast yttrades. 

Med kultur monor jag, sade talaren, 
euligt Arb:. relerat, icke Jödt bokstals
vitsen , icke inproppandet af osammanhän· 
gaude kunskaper, eller elt teaterbesök då 
och då; utan med kultur menar jag upp
ammandet af alla personlighetens bnsta 
kralter, uppodlandet al de fruktbaraste 
utvecklingsmöjligheter. som människan 
tlger. 

Men en s~dan kultur kan under nuva
rande samhUllsförhällanden endast reali
seras i mycket anspråkslösa .Jimensioner. 
Ty som det uu är blir det doek endast 
ett fåtal af nationen, som sätt~s i till
fälle att Iritt och lull t utveckla sina an
lag och växa upp till harmoniska kultur
människor; det stora flertalet står utanför 
och hindras al lattigdom, al brist på pen
gar och tid att komma i åtnjutande af 
den högre kulturens hårvol', 

HHr kl'äfves en oml!lggning af samhäl
let på det säLt som socialismen anger, 
Ty om det också ilr sant att materiellt 
välstä.nd ingalunda är lifvets högsta goda, 
så är det lika visst, att det Mr i värl
den ej finns någon mald, som sä kan i 
grund<m ötlelugga dc bi\sta ntvecldings
möjligheter, sä dngkJippa andens Yäxt 
som lattigdom och nöd. De lärde må 
orda sI\. mycket som hälst om den Marx· 
ska v~rdel~rans oh!.llbarhet och om ka
tastrofteoriens bankrutt; den mod!:l.rna soci
alismens grundtanke: att införa en sådan 
samhl1l1sordning, att hvarjo individ helt 
och lullt kan lå utveckla sina goda an· 
lag, skaffas därmed icke ur världen. Om 
den tanken gäller till lullo hvad den dan
ske sl<alden yttrat att 

alle gode rranker de kan slet ikke dö 
fal' enduu bedre Tanker spiret af deres frö, 

Vi p~stä icke att vårt socialistiska 
progt'am 111' kulturutvecklingens sj sta ord, 
men vi llro förvissade om att mänsklig
!Jeten i hvarje lall måste genomgå ett 
socialistiskt utvocklingsstodium, eller ock
så drabbas al ett universellt lörfall. 

Än i dag florerar slafveriet, om ock un
der ett annat namn, hvarh~llst en fabriks
skorsten reser sig mot himlen. Det ttr 
pn. tiden att dessa hedniska eh ment ren
sas bort ur "år kultur, det är på hög 
tid att klassmot.'3:atsernas samhälle får vika 
lör jiirrlikhetens. 

Detta tal om jämlikhet misslörstås ofta, 
stundom oalsiktligt, lika olta med afsikt. 
Vi påatft ingalunda, att alla människor 
Uro lika, tvärtom. Men vi vilja att alla 
indh'iJer i ett samhltlle skola ha samma 
yttre ut"ecklingsmöjligheter, när lifsloppet 
börja., "i lordra för att beg.gn a en käud 
Lundafilosols uttryck, att det skall vara 
jämt spel. 

;\ro lullkomligt Irämmande lör kristendo
mens anda, men stodo högt j kurs hos 
hedna världen. De dygder, som Platon, 
Greklands störste IiIosol, skattade högst, 
,'oro vishet, tapperhet och ~ällbehnrsk
ning; och det tyckes mig, som vore dessa 
dygder, hvilka don . krist,na etiken ring
aktande skjuter åt sidan , än i dag vt\rda 
en hedersplats i vär kultur. 

nied vishet menar jag då helt enl<elt 
hvad man med ett ofta missbrukadt ord 
kallar för bildning - uppodlandet al sj~
lens alla lönnögenhetor, väckandet och 
tilllredsställandet al kunskapsbegäret, al 
skönhetsklInsIan, al sanningskärleken. Al 
alla Iröjder lilvet skänker finns det inga 
sä intensiva och så varaktiga som de in
tellektuella Iröjderna. Hemmets glädje 
kan sköllas al döden, vänskapsband kuu
na slitas, och framgångens lycka bli ba
nal, men den kt\nsla af ljus glädje, som 
åtlöljer upplatt.ndet af en genial tanke 
kan aldrig grumlas; den intellektuella 
glndjens genius öfverger aldrig den, som 
en gång mött honom ililvet. LI\.t oss 
hoppas att donna genius mA. trifvas vu.l i 
v~r borg! 

Den andra af de dygder, Platon skat
tar högst, ~h' tapperheten. Det tir en 
dygd, som man på vissa häll stämplar 
som barbarisk eller Mminstone en smula 
undermA.lig; men föl' den som lehrer på 
krigslot lir tapperhet en god sak, och 
ännu har arbetarklassen m:\nga härda du
ster att bestå. Hvad skalden säger om 
den tappra linska hären, att den "Irös 
och svalt ooh segrade tillika" det gäller 
no i dag om arbetets stridsmän, som ge
menligen vinna sina segrar genom svält 
och umbäranden al allehanda slag. Men 
den sega, m~lmedvetna tapperhet, som 
den lör sina rättigheter kämpande arbe
taren fär' prestera, är ofta mera v[rd än 
slagfältets lebrila, rusiga dödslörakt. 

Den dygd Platon slitter i tredje mm· 
met bland de fr~msta fil' själfbehärsknin
gen, FUr arbetarklassen, som så ofta är 
utsatt för utmaningar och öfvel'mod från 
ofvan, är det a{ vikt att liga denna dygd; 
icke en sjäUbehärskning, som tar formen 
al dådlöshet och lojhet, utan"on beh'rsk· 
ning som hinch'ar örverilningar~ Den, som 
i vredens stund griper första stenen vid 
landsvägskanten och slungar den medan 
ögat ser röda ringa.r och handen skälh'er 
af harm, träffar sUllan målet. Men den, 
som beh~\rskar sin vrede och väntar med 
slaget, tills blodets svallning lagt sig 
och ögat ser kallt och klart, han tr~lfar 
\'anligen, och trt\ffar så det kUnns. 

Frälsningens 
underbara 

Al E",ile Zol" . 

lära. 

Vi liro stolta Ufvel' vår bildning, men 
j verkligheten ha vi nyss lämnat barba
riet bakom oss. - Om hundra. är skola 
vi\ra efterkommande betrakta oss och 
våra institutioner med samma förakt som 
vi nu betrakta medeltidens mttnniskor 
och nutidens kioesol'. Detta är ingen 
paradox. Jug skitmtar icke med mino 
Itlsare. 

Till trots lör v~r sjillfviska svulstighet 
håller mänskligheten ilnnu på att famla 
efter den verkliga rivilisationen liksom 
det sammangyttrade larvstollet kryper 
fram ur sitt stimmiga hölster mot ljuset , 
som skall gHva detsamma vingar. 

Blott nilgra lit ha pressat sig fram 
och stå i sanningens fuUa ljus, Massans 
Iramåtskridande går så långsamt, att "i, 
som stå p~ lilvets middagshöjd, ha alla 
skill att gripas al modlöshet, ty vi mit· 
ste erl<änna IlJr oss själlva, att vi få skå
da blott . få al de lörändringar, som vi 
hoppats pit och knmpa för. 

Onekligen ha stora framsteg i materi · 
elt v~lstånd och bekvlimlighet skett uu· 
der det nittonde århundradet, Men detta 
utgör icke civilisation. Bättre föda, snab· 
bare fartyg, telelon oeh elekt"iskt ljus 
- allt detta ilro medverkande d~lar i 
den mänsldiga utveckliugen. Medel till 
vlllstånd, det lir sant., men icke välstän
det sjnllt. Har telefonen lörminskat 
hungern? Våra hjärnor äro ännu oklara, 
vårt privata och oflentliga IiI iiI' ännu 
baserad t p~ låg okpnnighet. Förnultet, 
nu fÖl'kunnlldt af hundratals profeter ~i 
hvarjo land, har ltnnn de största. svärig
heter att genomtränga det tjocka l"ger 
af fördomar, som omhöljer individer qch 
institutioner, 

Det ondn, \'i lida. under, och det onda, 
mycket som htl.lst, mon någon sann civi~ 
lisatian kommer det icke att blifva fön 
än det nuvarande sociala systemet genom
gått en radikal lörändring! 

/ 
P;ROLET ÄREN. Agitationsblad. 

hvar och en al oss lörorsakar, ha otvil- ea lör en! Att den lördömes .1 de 
velaktigt blifvit i viss grad förminskade, mänga. att dess försvarare drifvas bort 
men det lörelaUer mig SOlR om det me- lrån aU. platsor - från predikstolarne, 
sta endast förUndrat form och namn. rdm lnro- och rednktionsstolnrnel Ja, föl' 

Det var en gäng _ och det lir icke att göra socialismen begriplig för sina 
sA. mänga generationer sedan _ som män landsmän, de "framskridna" amerikanarna 
och kvinnor i aUa land pinades al inkvi- var Edvard BeUamy - det har han själf 
sitorer, både religiösa och andra. Nu sagt - i sin bok "EnbHck tillbaka" nöd
hal' man, tror jag, i de flesta land vuxit gad att lttgga in don i romanens socker-
från detta. Mon Uro icke tidningarna piller. 
fyldn med upprörande meddelanden om Dessa Uro saker, 80m modigt ~A.ste 
barn, som pl~gas af sina löräldrar, om läggas fram lör publiken. Men oaktadt 
hustnlr, hvilkas hela IiI är ett längt mar- allt detta lir jag dock icke pessimist. 
tyrium, om studenter, som finna sitt Beklagande det närvarande, ser jag in i 
nöje i att plåga en och unnan mindre det nya IU'hundradet med hopp och till· 
begäh'ad kollega 1 Och veten I hvilka lörsikt. 

Oscar Lindström, 
KOPPARBERG, 

- försäljer frän lager -

M.mksjö Asfaltpapp Ull brukets pris med Femissol' , Gips, Ha,.t., Karbolineum, Krita, 
"abalt efter pa,·tiets storlek, Munsksjö im- Lim, Oliefä,·ge,., alla slag, Oljor, alla slag, 
p,.egnemde Väggpapl', Munkedals Förhyd- Svafvel i stänger, Svafvelblomma, Sp"il, 
ningslJapP, Gla(va Fönslergifts, Cement 

(Visby Portlands, Visby Pansm', Visby 
Betol/), Tjänt (Fil/lands Trätjäm, Asfalt, 
Calcium), Asfaltbeck, Blye,.ts, Blyhvitl, 

Prisförfrdgningar bes,,"al'as omgående. 

denatuJ'el'ad, Talg, Terpentin, Tt'assel, Va

selin, VUriol, Zinkhvitl, Mönia, Bly och 
Jäm, Rödfärg, Repgods, alla slag, Kabel· 

g""" m, m. billigast. 
fl'uktansviinln saker som försiggå _ jag OkunnigIleten. den passiva och dock 
yiU icke säga i Turkiet och Sibirien _ mäktiga fienden ti1l don sociala frigörel
men i de mest framskridna landens f!in- seD och alla dess bundsförvanter, som 
gels er och anstalter för sinnessjuka? leh'a af de existerande orättvisorna, blifvn 

I kraltigt angripna. O L· d t·· lE b Det lanns en tid, dä politisk och rei· Genom hilka medel sk.ll den ounJ- scar In s rom, I'\.oppar ergo 
giöS fanatism hindrade a11a framsteg, _ _ 
sökta utslilcka all ,-etonslmp och brände vikliga lörändringen komma1 Skall det _______________________________ _ 
vetenskapsmän non på bål. Vi hn visser- ske genom en universal vtlldsam uppres-

ning, en upprorets period, löljd al tern· ligen kommit bort från detta. Men än-
I d porlirt prOleUll'hcrravll.ldo. som mänga so-nu i dag lyses Tolstoi i bann a en 

ciAIa auktoriteter anse llöd\1ändig för att romerska kyrkan. Jag själf blel bann-
Mer tvinga aristokratien in i arbetets le

lyst före honom och så skedde älven med der? Det kommer då att blilva den Iran
Darwin, Huxley, Renan och andra för-

ska revolutionen återupprepad, fastän på 
kUDnare af morgondagens sanningar. Jag en större scen. Och dock voro de orätt-

~~~t,Sjt\~!t a~1i~e~: ~i:::!k:::r~k~~~~:s~:~~ visor, som förorsakade den franska revo 
lutionen, icke sä stora som de nu exi

versitet väga de icke utta.la sin verkliga sterande. 
ölvertygelse i religiösa, politiska och eko-

Eller skall en lugn . laglig, hastig nt-nomiska frågor, ly då kunna de vänt,a . 
veckling bringa frälsningen? sitt afsked. Det är precis på samma 

sått i England och Tyskland. Och i Mina sympatier ilro ovillkorligen föl' de 
Frankrike! Blel icke ett al århundradets Iredliga medlen. Men ingen kan lörut
genier, Jean Jaur6s, nyligen vUgrad att suga något, 

hålla föreläsningar örver socialismen i tioJStr ~~~m~t at:
i r~n:; s~:ta;;r:!~ri:~ 

College de France 1 Amerikanernas egen 
berömde Henry George dog, om jag ej gal' i våra sociala rörhMIanden. Jag tror 

att inom ott tidsrum af tjugu år skola missminner mig, i fattigdom, efter det 
hans eget folk hade pekat linger åt ho- djupa politiska, ekonomiska och rent so· 
nom under hela hans lif. Fick icke ciala lörändringar hafva betydligt lörblltt
Tysklands store apostel, Liebkuecht, till. rat samhillIet, gilvit oss en större summa 
bringa en stor del al sitt lil i lands- al lycka, och pil. ett jämnare och mer. 

liklormigt sätt lördelat jordens goda. flykt och fick icke "är Victor Hugo 

Vid behof af billiga och starka 

IW"' Manskläder ..... 
gör ett besök hos 

Bergström & Trollander, Kopparberg. 
För hösten och vintern 
gjorda Manskläder, 

finnes ett välsorteradt lager af alla slags färdig- , 
OBS.! Otroligt billiga priser. OBS.! 

I undertecknads 

Skrädderiarrär 
nn es ständigt lager af nya moderna 

Kostym-, Byx- och Öjverrockstyger. 
Beställningat' mottagas och utföras efter nutidens sätt 

å fordringar till platsens billigaste pris 

dela samma öde 1 Jag tror ocksI., att vi snart skola lå 
se det absurda privilegiet, att lörmögen- _____________ __________________ _ 

Och det oaktadt tänka vi med förakt het är ärltlig, blifva alskalladt. Det 
på den historiska domstol, som tvang kommer att arskaHas enligt samma prin
Galilei alt knäbGja och förklara, att jor- ciper, som gjorde att republikaner alskal
den icke rör sig! fade kronans ärftlighet. De två sakerna 

C. Öhberg, Konstbacken, Kopparberg. 

Men pI. anJra sidan! Slidan a degra- höra tillsammans. 
derando och förstörande krafter som en I verkligheten är det mora absurdt, 
Bismarck, en Chamberlain, en Mercier att en ung Vanderbilt p.ller Castelane, 
vet icke vU riden hur den rätt skall kun som möjligen kan lörtjäna 20 dollars i 
na hedra, Är,,{;n deras strängaste do~ veckan, skola ärfva millioner, tin det skulle 
mare Mnna sig skyldiga att moderera vara att tillåta en Mc Kinleys eller Lou
sin kritik med en beundrande tillbaka- bets söner att regera oss, därför att de-
dragenhet. ras fnder gjorde det. -

Det är onödigt att bedraga oss själlva. Och då vi vidare med vl.ra mekaniska 
l kunnen lappa p~ det best~ende hm och andra hjälpmedel ._ ~rbundradet.s 
50. år af sitt arbete för att frambringa frukt af gemensamma ansträngningar och 
det, som vi njuta ar? dttrför alla människors gemensamma egen. 

Kunnon I glömma, att bam - lika dom _ nu kunna frambringa minst 20 
dY"bara och ulskade som edra - i detta gAnger sit mycket som vi lörbruka, så 
ögonblick lida hunger och suga i sig tror jag fullt och last, att den himmels. 
alla förbrytelsens baciller? Kunnen I skriande orättvisa som ligger däri, att 
glömma, att i hvarje sjukhus. bvarje fän- mänskliga vlisen sakna föda, kläder och 
gelse, harje labrik, hyreskasern, begås bostad, skall lörsviuna under det tjugonde 
förbrytelser, som ropa till himlen om århundradets första period. 
hämd '? Ål'hundradet kommer att se mänga un-

Hur sorgligt ~tl' icke det hela nUr man der, men bvad tjunar det till att sil.ga 
ttinkm' pr.., att unJol' hela det nyss för- Il'nora? 
svunna l'trhundrndet stora mitn förgäfves Alla goda och lldiga rntlnniskor ha 
ropat om dessa saker, i lAnga ål' begl'un- skyldighet att vara behjtllpliga vid dessa 
dat dessa problem och lörgulres pekat relormers belrämjande - eUer Ittminsto
på medlen alt lösa dem. Men de blelvo ne l~na ett villigt öra ät de Iramlörda 
misstrodda och hånade af en bal'nslig hop, argumenten och allvarligt studera de so-
som vm' stolt öfvor sin majoritet. dala frågorna. Och den, sem ännu an-

Och sl att tänka sig alt socialismen - ser sig belogad att hånle ftt det nya 
fr1\lsningens enda 1l1ra - vetenskapligt veangeliet, är en narr, den som förrädiskt 
och praktiskt oemotståndlig som den är, söker hindra dess utbredande, är en för
ät' nödgad aU vUrfva anhängar€llångsamt, brytal'e. 

3(opparberg. 

-z. La:mpor S 
Största sortering i Bergslagen. Billigaste pris. 

Hänglamp01' från 35 öre. Bordlamp01' med kupor 

från 1 kr. 50 öre. Ljuskron01', Ampla}'. Vägglampor, 
Lykt01' m. m. 

Ständigt lager af alla sortet·s Lampdelar. 
Kopparberg i oktober 1903, 

K. Trolanders J ernhan de l. 

A. G. Brofoldths ~l{Fädd~Fiaffäp 
KOPI)arberg, rekommenderas. 

Ett stort urval af moderna 

In- och utländska TY G E R 
:finnes ständigt på lager. Beställninga)' mottages, Ett ~ntl._~ 
dernt och välgjlyrdt arbete garanteras, 

Billiga priser. Reel behandling, 
(Träffas i Grängesberg hvarje mal'knadsdag: Lokal J. O. Jonsson). 

an ~r 
och moderna lager af 

Kopparberg, 
rekommenderar sitt för säsongen välsorterade 

in- och utländska 

Tillkännagifvande. }{oslym .. , pa//elå .. och .Byxlyger. 
Till uen ärade allmänheten fär jag härmed anbefalla Beställningar mottages å allt hvad till Skrädderiyrket hörer. 

Ntva K;app .. ~ch 4\\~deaffäf'. Obs.! Förstklassigt arbete, Billiga och bestämda priser. 
Lokal: Jernhandlare Trollanders gård, f, d. Maria Rothmans affär. 1-::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~r--T~~1::J~::-::J~-="::""--

Beställningar mottages å alla slags Damkappor, Pälsar, Kragar och I Pel sfoder 
Promenaddräkter. Beraström & Trollanders - ' 
OBS./ FÖRSTA KLASSENS DAMSKRADDERI UT- al Gråverk, Bisam och Nutria, 

FÖRES A EGEN ATELlER. Manufaktur Skinnmössor, Baretter, , 
Nytt välsorteradt lager af moderna DAMHATTAR för Höst· och • Muffar, Skinnkragar, Boer, 

Vintersäsongen. ff .. 
MONTERINOSARTIKLAR i stort urval af bästa kvaliteer. a ar, Kopparberg, stOlt urval billigast hos 

ENDAST NYHETER FOR SASONGENI rekommenderas i den ärade Oscar J:indslröm, 
Med förhoppning a.tt den iirade allmiinheten bea.ktar of\'anstående vägar jag rekom

mendera mig till utförandet af ett modernt och förstklassigt arbete till ortens billigaste priser. 
Kopporbel'g den 1 Oktober 1903. Högaktningsfullt 

Ne~i1)a N~se1)l{vist. 

allmänhetens benägna håg- Kopparberg. 

komst. 

Obs.! Sen hitl Obs.! 
Ett väl sorteradt lager af 

svarta och kulOrta 

Se på dett!> land (Frankrike) och un- :::::: 
dersök sedan noga edra egna, Orätt.visa 
och nöd ö[verallt, fruktansvärda kräftsår, 
som i mörkret sU\ndigt tltra på samhäl
lenas lifsrot. Att hnmdens revolution 

För Höstsäsongen 
Svenska och utländska 

Öf\lerrocks- Kostym- och 

KLÄDNINGSTYGER, 
flera slags 

Yllevästar och Koftor, 
icke redan skakat samllällena beror dilr- i sva,·ta och k"lörta IGäclningstyger, Siden och Ylle-Bllt.lif'· 
på, att de flesta milnniskor ännu gå om- tyger, slort urval Filtm", Schallw, Kjola1', YUevästal', Bord. 
kring som hUstnr med skygglappar på dukar, Sängtäcken, Iwita och kulörta Möbeltygel', Flcme.llel', 
båda sidor om ögonen, ur stånd att se Itvita och kulörta GanlintygeJ'. Garnerings. och Fodel'm.tik-
annat itn det, som stickes rakt under 

lar, KOI"'KmaUol', DivanbOJ'dsmaUol', Gångmattor, Säng. och näsan pA dem. 
Civilisation! I sanning! Hur äckligt, ])ö/'nnaUof, kulörta Skinnmatto}', Rmnie- och Jcegcrylle-U'I1der-

-Bylttyger 
nu inkommet hos 

Oscar Lindsiröm, 
Kopparberg. 

Ramie- & Jalueryllennderkläder, 
för damer och herrar 

finnes alltid på. lagel' till platsens lägsta priser 
- hos-

BERGSTRÖM &. TROLLANDER. 
Kopparberg. 

OBS.I Beslällnlngar II färdiggjorda kläder 
är icke denna ömsesidign sjilllgodhet och kläder fö,. damer och hetTar, emottagas och utfOras fort, väl och billigt. O L" d t .. 
detta själfbel'öm! Pörsäljes till platsens onekligen lägsta priser hos sc:ar In S rom" 

Hören i icke tillsammans med edra O d J-lattar, Mössor, i\yska och KOPPARBERG, 
kyrkklockors klang jämmerropen från de scar LI·n stro·· m lEoppa berg s~rade pI. ett dussintal sIaglilit? Äro ,1'-.: r . Svenska Galoscher, "paraplyer, försäljer i parti o.oh minut 
icke de olika lolken nu mera än någon- Hvete och Rågmjöl, alla slag, 

sin begifna pä krig1 Ha yi ännu funnitl_l~.============================~ .. i Vragar l\lian'scheHer Ualsdu K tf S k S' S'II S något bättre sätt att IOsa vAra tvister iln ... ... 1\ ' JII , J' - a e, oc er, Irup, I, ey, 

genom massolfer al människolil? kar Qands~ar i\esefekter Fläsk, Salt, Såpa, Hafremjöl, 
Civilisation 1 Icke ännu. Halven I R I- t- ' -' Linfrömjöl: samt "best Ämerican 

läst Tolstois böcker1 Eller mina? Eller Stor ea Isa lon m m 
hvad hundra andra allvarliga samhälls- • O -. r'-d I" dairy food". ett utmärkt kraft· 
granskare ha skrilvit? Ha icke strejker- 40s sca r ~I n s rom foder. Fotogen och Gasolja. 
na, som ständigt liga rum i edert eget I anseende till affärens indragande till uteslutande Kopparberg. Specerier och Delikatesser. 
land och i alla andra, lärt er något 1 Matvarua:ffiär realiserar undertecknad, utom Specerier 
Kan nllgon i detta ögonblick neka till, ~, alls till dagens lägsta priser. 
att sWrsta delen af den sä kallade milnsk- och Matvaror, hela lagret bestående utaf Glas och Porslin, r-.. ""' .................................................. ... 
ligheten suckar under misshandel ocb Bleckkärl, Klädningstyger, Flaneller, Bomulls· och Förklädes- ft~p "i1)t~,säs~1)!e1) 
orät,t\~isa lagar, att regeringens~hela makt t D t" TTII Sk· to h](' l Yll' nu inkommit ett välsorteradt lager af 
_ arm6n, polisen och domstol arne _ yger, omes vrer, l.I, ga'rn, :.Jor r oc a songer, etröJor, 

Den modärna kultur, som vi socialde
mokrater efterstrllfvn, 'inneb~r ej på alla 
punkter en motst\Uning mot kristen och 
hednisk kultur. Den kristna morralläran 
har ju gjort en viktig insats här i värl
den, en del al dess element ha så gått 
upp i det modärna kulturmeqvetandet, att 
vi ej IUngrs minnas det kristna ursprun
get. 8ft har den antika kulturen ocksä 
skunkt oss mycket, hvars hedniska ur
sprung numera runnit oss ur hågen. Egen
skaper, hvilka vi än i dag skatta högt, 
sådana som llil\lning, tappprhet, sty rka 

alltid tlro rodo att understödja den ut- Strumpor, Hattar &: Mössor, Kragar &: Manschetter, Rosetter Jierr- & j)amskinnmössor 
!~~::;~g, som en liten privilegierad klass m. m. Tekniska artiklar såsom PMfymer m. m. Portmo· Muffar, Collier m. m. 

Halven I ioke sett, att hvarje dag tu- näer, Borstar, Kammar, Resefekter m. m., m. m. I:. klass kvalitetill ytterst billig. priser. 

NÄR EN KARL SÄGER, att han i!l. 
skar sin nästa som sig själfl sA kan man 
vara viss pA, att nrlstan är en vacker 
flicka. 

sentals - icke hundratals - män och J. A S 'lM b b B t Ö 9. T II d 
kvinnor dö al sv~lt, al köld, al sjukdo- • • ~':Iver erg, Koppar m'g. ergs r m Il ro an er, 
mar, framkallade al lattigdomen, och det :============================::111 1

... Kopparberg. .... SPd :lll UP,SS :l olycklil4:l gifdl 20 , 30, ja 'l1li: I ~ ~ 
-'. 

KAN NÅGON TYDA den gåtan, atb 
en-"pojke unner det vara ett sådant ovan
ligt nöje att teckna ligurer pä en ny 
tapetvllgg, men sr. obeskrilligt träkigt att 
teckna den j sin ritbok 1 



PROLET ÄREN. Agitationsblad. 

Mor rospokt fOr 
människovärdot. 

Kristianstadsbladet skrifver under of
vanstående rubrik följande aktningsYUrda 
uppsats; 

Man soker ö[,'er allt elter bästa för
m~ga varna och skydda de stående M
rarne för "det röda spöke". som i form 
af socialistisk propaganda smyger omkring 
öfveraUt. 

Man hal' på den sista tiden, äfven hos 
oss vidtagit åtskilliga mHt och steg föl' 
att bevara soldaterna fOr socialdemokra
tiska inflytelser, men det önskade resul
tatet skall knappast "inna~, emedan man 
gripit saken an från galen ända. Man 
kan ju visserligen rörhindra, att social· 
demokratiska tidningar och tidskrifter in
smugglas i kasernerna, man kan äfven 

Stortorget, Arboga. - Rekommenderar sin välsortel'ade 

Hatt-, Möss- te Pelsvaruaffär. 
o B S. ! GOfla vm'm'! 

:I dåliga tider 
köper man ju gärna billigt, hälst om priset är vel'kligt lågt i förhållande till 
varans värde. Ett ypperligt sIIdant 

Tilljiille 
i fråga om köp af HATTAR och VINTERMÖSSOR erbjudes genom T'il
helm Karlssons nu pågående slttWealisation. 

Till allmänhetens benägna åtanke rekommenderas föl' öfl'igt min väl
sorterade D I V E R S E H A N D E L. 

Vönlsamt WILHELM AARLSSON. 
htl.r och där gOra en socialistisk agit..'1.tor -----------------------------
i vapenrock oskadlig; men aUa åtgärder 
:tro kranösn mot den socialdemokratiska 
agitation,' som dagligen och stundligen 
uWfvas af de militära myndigheterna 
själfva. 

Tidningens läsare skak:t måh~lnda be
tänksamt pli hurvudet lit detta vårt på
stAende. Skulle härens ledande män, offi
cerare och unuerofficernre, bedrifva soci
aldemokratisk propaganda? Nå, ja, visst 
inte medvetet eller med afsikt, och visst 
inte alla. Vllr beskyllning är i själfva 
verket mindre riktad mot personerna än 
mot sjulfva institutionerna, men i fråga 
om dessa sel' det \-crkligen äfven hos oss 
ganska illa ut. 

Tusen socialdemokratiska agitatorcr 
skulle icke en~ tillnärmelsevis kunna bi
draga sil mycket till utbredande af soci
aldemokratiska ~sikter, som cxempoh'is 
soldatmisshandlingarne, hvilka numera gu
nAs äfven synas hah'u blifvit on militä
risk institution. Knappast en vocka går 
förbi, utn.D att man hör talas om oLt cllor 
flera af dessa fall, hvilka göra talet om 
den "militära folkhögskolan" till ett form
ligt hAn. Och likvitl, huru många fall 
gif\res det icke, som aldrig blih'a kända 
af allmänbeten utan i stäUet undertryckta 
eller nedtystade. 

Socialdemokratiens ledare !tro kloka nog 
att icke !örlägga någon agitation till ka
sernerna. emedan de veta att detta för 
deltagarna i en dylik agitation är före
nadt med de svllraste följder. 

Och socialdemukratien behöfver i själf\'a 
verket icke sji\\f gOra sig n~got besvllr 
härvidlag. Dlllig behandling af under
ordnade, bristande tillmötesgä.ellde och 
stram ~ögdragenhet från de öfverordna
des sida. orttttvis behandling och fram föl' 
allt de med kronisk regelbundenhet Mer
kommande militärmisshandlingarnc utgöra 
den allra kraftigaste "handlingens propa
ganda" för socialdemokratien - en pro
Jlllganda, emot hvilken -alla Je militär. 
myndigheternas Mgärder och reglementa
riska bestämmelser bli fruktlosa. 

Man svarar måhttnda, att soldalmiss
handlingarne bli bestraffade. Det är ju 
sant nog. Men först och främst drab
~a. dessa bestraffningar nästan utan un
dantag med en mildhet, som icke kan 
tillfredsställa den sunda rättskänslan hos 
den enkle mannen a! folket, och som har 
till följd, att straffet icke verkar afskräc
lmnde. Dessutom slippar den oju'mförligt 
största delen al dessa misshandlingar helt 
och hållet fri frän straff, emedan de al
drig blifv. upptäckta eller beilrade. 

~fan mäste söka roten till detta onda 
i de tänkes!itt, som nu äro rådande in
om de ledande militära kretsarne_ Den 
falska och skefva uppfattningen af dis· 
eiplinen har till följd, att man alltför 
mildt bedorner öfverordnades öfvergrepp 
samt drager sig för att tillgripa det en
da radikalmedel, som .kulle upprycka 
soldatmisshandlingarnes ogräs med roten, 
nl\mligen införande al besvärsskyldighet i 

B. c1tndersons cSKrädderialläl' 
- Arboga -

l'ekommenderar sig till utförande af ett modernt och välgjordt 
arbete till billigaste priser. Ständigt lagel' af goda TYCER till fa
briksprisel'. 

Gör ett besök! 

Obs.! p. E·väl~!e~~~~ns Obs.! 
Yllo-, Manufaktur-, Roso[okt- & Sybohörsa[är 

- rekommenderas. -

o B s.! Nyinkommen sortering i alla brukliga sorters 
Svarta och Kulörta I1.liidn'lngstyger. 

Stort lager. Billigaste lwiser. Reel bellandling. 

Arboga den 17 Sept. 1903. Vördsamt P. E. Eriksson. 

Ahlfors Konditori 
- Arboga --

rekommenderas i den ärade allmänhetens välvilliga hågkomst, 
Beställ ningar å alla slags Efterrätter mottages och utföres 

skyndsaint och llled största noggrannhet. Obs.! Fllntltsi
m'beten. Obs.! Beställningal' till landet utföres skyndsamt. 

Servering af utmärkt godt Kaffe, The, Choklad samt 
Läskedrycker. Rikstelefon . 

Vördsamt Km'l Ahlfm's. 

Prisnedsättning. 
I anledning af min aHärs öfverlåtande hal' prisen å en del varor ' blif , it 

nedsatta, dessutom lämnas rabatt å de val'or som köpes hos undertecknad 
från den 4 September d. å. 

IDA FRUNCK, Guldsmedsaffär. 

Uti J. O • .tinaströms Bageri- & XonDitori, 
--- Arboga, ---

Finnes dagligen godt och färskt Mat- och I(aJj'ebl'öd 
samt Småbröd och Bakelsm'. Beställningar emottagos å 
alla slags eftelTätter. 

God och vackel' KONFEKT. 

K. ·F. JOHANSSON, ' Lindesberg, 
Klädos- & Skräddoriaffär HorroDPOrin[. 

_ VälsOl'teradt lager af: Stor sortering af Herrartiklar såsom: 

Finare och gröfre Klädesvaror, Kragar, Skjortor, Manschetter, Kravatter 

och Rosetter, Hängslen, Strumpor, 

Handskar, Tricotunderkläder af 

Jreger, Lahmann's Ramie m. fl. 

system, samt Antiseptiska 

Preparater, Tvåler & 

Foder & Skrädderiartiklar. 

Beställningar å Manskläder mottagas och 

utföras med största omsorg till mycket 

moderata priser. 

Färdiggjorda MAN S K LÄD ER 

äfvensom 

GOSSKLÄDER ständigt å lager. 

Stort lagel' af Reseffektel'. 

Parfymer m. m. 

Absolut be.-;tämda pri8el'. 

Lindesbergs '/l. ]. 'eHerssons 

inbjU (~~~:t~b~:r~~j~!"un Skrädderiaffär och Klädeshandel, 
offentligt möte Lilldesberg. 

I logen Gideons lokal Rekommenderas i den ärade allmänhetens benägna hågkomst. 
Söndagen den 10 Okt. kl. 11 f. m_ Obs.! Nytt inkommet lager af moderna in- och utländska TYCER. 

Diskussion: "Hm kan tidning'pressen be- Beställningar mottagas å allt hvad till yrket hörel'. Ett modernt och 
fordra arbetames intressen 1" inledes af '['h. "ii/gjol'dt al'bete garanteras till billiga och bestiimda l,riser. Rikstelefon. 
EkhoJm frän Al'boga. _____________________________ _ 

Kommunstyrelsen. 

ilealisalion! 
Ingeborg Dahlbergs 

F f
" nt I" Under hela oktober månad fortfar realisation otogra l-n e ler, Dmn- och Ba1"nskodon uti " 

Kungsör, G. L. Pallll[rOnS Sko- & Ladorhandoi 
af Hm'r, 

rekommenderas. ' 
LilldBSbBI'[, 

Wi/h. Söderb/ad, 
Urmakare, Kungsör. 

Stort lager af 

Glasögon, Pincenez, . Termometrar 
och Barometmr m. m. 

iellingsbro. 

PI Mårtensson, 
FELLlNGSBRO. 

iiiiiiiiiiiiiiii Pili a \ i S ä \l i n g e _ iiiiiiiiiiiiiiii 
Välsorteradt lager af 

Kafft, SO(ktr, Sirup, Mjöltr o(h 

Gryntr, Sill, Saltvaror, Konservtr 

o(h Garn, Manufaktur- o(h Korta 

varor, Jern o(h Plåt, Stenkol, Kalk 

o(h Cement, Glas o(h Porslin. 

.... Bageri. __ 
rppköper och försäljer 

Spannmål m. m, 
Hikstelefon. 

Emil Anderson, 
- Kungsör -

Speceri-, Konserv-, Delikatess- och .,.. 
Diverse-Affär 

rekommel\(leras. .... Go(la varor. .... Billiga priser. 

F1'u Kal'olina Holmers -.. 

Charkuteriaxxär 
(BI'obeJ'(J.~ nya (Jfh'tl) 

l'elcommenderas i den ärade allmänhetens benägna hrigkomst. 

IM. Nytt lage1' af: .... 
Siing(iltal', Res(iltal', Bamfiltar, Hästfiltar, 

YlIeschalcw, Yllekoftor, Ylleväslar, Ylledulcar, 
Hen'- , DCLm- och Barnstrumpor, 

Korkmattor, Ylle- och Bomulls1l!CLltol', Bl'iisselmattol', 
Sybehörsartilclar, YlIeskjol'tol', T,-öjor och Krt/songer, 

Klädningstyger, Kostymtyger, Roclctyger, Fodertyger, 
Byxor, BCLmkostymer, Koffortm', KrtppsäckaT. 

Moderna Damvinterkappor 

till platsens Uigsta p 'ris i -
stället föl' den nu gllllande, tilmligen pro· 
blematiska besvt\rsrät.ten. 

Denna besvärsrätt är egentligen ett 
tveeggadt svärd. Den, som anför besvär 
mot en OCverordnad måste, om han ej 

~o6erl cSpels c7Jesralninss6}fl'å _....::.-_---=-__ emil cJtndersons Manufaktur-Affäl" 
h..ungsö'J' . ..- rekommenderas. ... 

kan bevisa sina påstllenden, sjäH vam Lager af alla sorters Begrafnlngsartiklar såsom ftnlt're och enklm'e 
beredd pIL straff. Och om han lyckas LIKKISTOR, färdiga Svepningar, Kransar och Band m. m. allt till 
bevisa sin anklagelse, m~te han jn be-l plUl~sens billigaste p1'isfY/'. Reelt arbete. 
fara, att don bestraffade förmannen fram-
deles kommer att "klämma e!ter'" hono1.n, 
s~ snart tillfälle därtill erbjuder sig. Och 
slIdana tillfällen erbjuda sig naturligtvis 
ofta nog. Den dagliga tj~nstgöringen 
med sin stränga kontroll och sina många 
trakasserier gifver en brutal förman till-
1i\lIen i öfverflöd. Och hvem "ågar väl 
förneka, att det verkligen finnes brutala 
fÖl'mUn, äfven om de icke alla gli lika 
lrtngt i oefterrllttlighet som den under
officer, hvilken röt till rekryten: "Håll 
käft, karl, när du talar till mig"! Den 
som icke är utrustad med nAgon o\;'ttnli
garc grad af moraliskt mod fördrStger i 
allmänhet hilllre äfven den svårasi" oföl'
rlltt, än han beslutar sig för ett kh,,,,,,_1 
mlll, som, äfven om det skulle nm 
komligt berilttigadt, lätt kan gestalta. ~le
la bans framtida militära baoR till en 
törnestig. En helt naturlig följd hl1raf 
:I,' att de flesta af de förbrytelser, s<>m 
begås under den militära disciplinens 
tnekmantel, icke bli upptäckta fön- ltn 
någon !örtviflnd handling, måhtinda ron,t 
af ett själfmord, bringar dem i dagen" 

Detta mäst.e bli annodunda, (>m, i:eke 
den militllra disciplinen~ hxilken man fö
l'egifver sig "ilja gagna h.urmed. sm:å:ning
om skall totalt underg-,rtiLva& oeh hären 
slutligen bli ett roI fö. ~.'" soe;aldomo
kratiska propagandan. Det enda ligger
emellertid icke ensamt i h~irens egna in
stitutioner. Gl1lnden till det onda filr 
nt\mligen sökas i den bristande aktnin
gen !ör personligheten, fal' människovä.r- . 
det. Männi§kan säsom sädan gtiller hos ' 
oss allt för litet. Vllra styrande kretsar ' 
synas ännu aUt för mycket juta ät den . 

JONSSON te BLOMS 

cSKo", I; ~äder",cJtllärJ Arboga. 

och 

Rekommenderar sitt välsorterade lager af alla slags 

Skodon och Lädervaror 
som vi jämte affären drifver stön. Skomakeri finnes 

af våra omtyckta tillverkningar på lager. 
Beställningar och reparationer utföras !m't 

och väl. 

o 

alltid 

~ob. Akergrens 
• • 

rek01nmenderas. 
Obs.! Prima varor till billigaste pns. 

14ustaas 14argarin Se hit! -.u 
upplattningen, att de "trog"a underså- erkändt bästa vara billi o-ast hos 
tarne" äro till endast för att botala skat- .' '" 

Ett parti mycket godt KAFFE 
(tvättad Costa-Rika) säljes föl' l kl'. 
kg. Billigare om lP kg. tages hos 

ROB. AKERGREN. ter, lyda öfvorlteten samt ~r öfrigt iakt. ROB. AKERGREN. 
taga en beskedlig tyst,..,!. En följd af --------_______________________ _ 

~:t~n~~?;t:~~~~~~~::~~:~i~~a:!:···Anna FIl 1111 ngs ges l bakgrorufun. al en konstlad nllrr"- ' 
patriotism 0Gh att socialdemokraternas l 

antal alltJämt öltas. Endast en radik.l ' , Konditori 
brytning- mQd' dot i\nnu r~dande byr.\- • "b rekommenderas. 
kratislla oeh. militaristiska oefterrättlig- .tU" nga, 
hetss)<Stemen !tan· från oss afvända det> Beställningar mottages äfven till landet af alla sorters TårtOJ', Efter-
ödesdig"" lmmtid; mot hvilken vi. allt- .-filter Krokaner" Bak. ,lser ?n. ' 111. KONFEKT till bröllop, ba1'1ldo1J och be-
mer glid."uUö~ nA, ett slntt.nde p\:ln<__ Uik ~teleioIJ, 34. 

r 

Carl Engström 
Fagerås, Fellingsbro, 

rekommenderar ett sortera.dt lager af 

Herr-, Dam- & Barnskodon, 
Galoscher och Storstöflar. 

Lager af 

Nåtlin[aJ', Skinn och LädBrmOl', 
allt till billiga och bestämda priser. 

Carl Engström 
~. ftp~dpi~ssOI), 

Bäcktorp, Fällingsbro. 
rekommenderar sig "id beho; af alla slags 

Åkdon. 
Beställningar och reparationer.f plogar 

mottugas och utföras skyndsamt till billiga 

Pantförsäljningen 
i Kungsör. 

Försäljel' såväl nya som begagnade KostYlller, Kavajer, Byxo,', 
Västw', Ö(ver/'ockCLr, Skodon, Undm'kläder, Tyger ?n. m. Ficl;-, Fägg
och riickanw, Symaskiner, Musilcinstntment och Resefrekter samt Ny
sil(ver och Nickclvaror_ ,.,... O B S.l Ovanligt billigt. Kom, S8 och döm. 

Fru Lindmarks gård. 

Nytt lager af finare och grö(re 

HERR·, DAM· & BARNSKODON, 
FILT· & TRITOFFLO~ 

GUMl\IIGALOSCHER till Higilta pris hos 

Emil '/lnderson, Kungsö~ 
priser. _____________________________ _ 

Gust. Johanssons 
SKOAFFÄR, FELLlNGSBRO, 

rckommcndeI'::l.s vid bestä.llning nf 

I nya skodon 
samt ,-id behor af reparationer. 

Standigt lager af 

färdiggjorda Skodon, 
allt till bil1ignste priser. 

~. ~ag~Fs 
Skrädderi och Klädeshandel) 

FELLiNOSBRO, 
rekommenderas i den ärade allmä.nhet.ens be

nägna hågkomst. 

Vid behof af Möbler 
yänd eder till 

Eskil Söderbergs 
Snickeri-Affär, 

FELLlNGSBRO. 
Heelt arbete. - Billiga priser. 

Wictor Pettersson 
Kungsör. 

SIwdon och Läder till billigt pris. 

o 

Äkta Ryska och Svenska Galoschel" 
Beställningar o. reparationer emottages. 

Sydda och 

broderade 

Erkändt förstklassigt 

arbete. 

STANDAR och FANOR. 
af siden, ylle 

eller bomullsduk. 

Sklzzer och priskurant 

gratis och franco. 

Gust. Liljegrens Flaggfabrik, Norrköping. Rikstelefon 437. 

Örebro 1903_ TryckeriIöreningen Nerlkes tryCkeri. 



TILLÄGGSBLAD. 
, 

AGITATIONSBLAD FÖR VESTMANLAND UTGIFVET AF TRYCKERI]'ÖRENINGEN NERIKE, ilREBRO , 

Till 

VästmanianDs och Berg~lagens arbetare. 
Arbetarepressens politiska 

och sociala uppgifter. 
motståndarnes argument, och hvarföre &1' 
det nödVändigt att arbetarepressen skall 
sä. allv;arligt ta till orua hä,r. Lät oss 
kasta en hastig blick på den gångna ti· 
den och jämföra hur Jen borgerliga pres-

, 
u'''!'', ''':''''''';'''':'''''':: ' == '" = . Upptill 

" 
Trick~riföreningen N erike hal' från 

åtskilliga orter i Västmanland och 
Bergslagen fått framståIlning om att 
en särsk51d t,idning föl' dessa orter är 
önskvärd. Vi betvifla icke ett ögO,ll' 
,blick, att en, tidning är både önskvärd 
och behöflig fiir dessa orter, och VI 

stå redo att när möjligheter därtill 

prenumeration! 

ögat på alla dem som vilja komma 
vål' sak på skam. Däl;för bör hvalje 
arbetare, man eller kvinna, kraftigt 
agitera för en massprepumel'ation un
der kvartalet 

o ktober--Decem ber. 

sen sMiler sig till dessa spörsmål samt 
I början pI. 1800·tal~t begynte den slutEgen söka att hira af erfarenheten 

gifvas fullfölja denna framställning. Det lii,r arbetareklassen, som hitin· 
Det beror endast på offervilligheten tills till en stOl' del un<ilerhållit den 
hos arbet~reklassen . Visar det sig att borgerliga pressen, och . till tack där· 
det verklIga behofvet. ~f en arbetare., föl' ha arbet,ame fått bäm namnen pö· 
tldnmg for orten. fulLfol]es af prenume· bel och pack af samma press. Betänk 
ratIOn åarbetareorganet hvilken bitter ironi ligger däri! Ett 

kamp mot ståndsrepresationen. som slu- för att man därigenom skall "kunna SP. 

tade mea 1866 års riksdagsordning. Det hvad kommande dagar bära i sitt sköte. 
var borgarklassens strid mot adel och Genom den utvecklade maskintekniken 
prästvälde, som d~ kröntes med seger. har det egentliga handarbetet betydligt 
Det var sekelgamla bördsanor, som teo- reducerats och därigenom orsakat öfver
retiskt nedlades i mullen. En ny klass produktion, med. Mföljande massafskedan
erhöll mera. inflytande på de allmu,nna den.. Den liberala frjbandelsteorien, hal' 
ärenden, som afgjordes i regering och sålunda skapat en vild, osund konkurrens 
riksdag. En stor del ar framgången bör emellan de olika fabrikanterna. Denn:l 
tillskrifvas den frisinnade borgerliga pres- konkurrens, 80m har till syfte att kunna 
sens inHytande på allmänheten. Lars reducera driftomkostnaderna till det min
.Johan Hiertas Artonblad kommer att i sta möjliga, träffar hårdast arbetaren, 
historiens häfder få en stor betydelse. s'lmtidigt som det drifver fabrikanterna 
Alla indrugningsförsök, som en och annan att ytterst sparsamt följa de lagar, som 
gång gjordes, förmådde icke omintetgöra redan finnas till arbetareklassens skydd. 
den frimodiga och ärliga anda, som be- Den liberala och den konsGrvativa pres~ 

hä,rskade den tidens Aftonblad. lcke sen har intagit samma ståndpunkt i den
förmådde fängelsets murar det ärliga fri- na fråga: billigare produktion Brver hala 
sinnet att tiga med hvad som var rätt' linien, sil, att vi kunna afyttra. våra va
och hvad som luäfdes för landets bilsta. ror billigare än öfriga länder. Samma 

ÖREBRO-KURIREN, 
är den fordran v i framställa till eder, 
kamrater, uppfylld. Därigenom få vi 
en basis att bygga detta företag på, 
i medvetande om .det stora ekonomi. 
ska och moraliska ansvar Vl ikläda 
oss, men det ätr en rättvis fordran, 
som det arbetande folket uppställt, 
och därför kan det vara värdt ett af 
mödor och besvär behäftadt arbete. 
Vi har invigt vårt lii för arbetareklas
sens befrielsekamp och efter måttet af 
våra krafter skola vi söka fullfölja 
",åra löften. För att icke helt afslä 
gjorda framställningar ha vi delvis 
mött på halfva vägen och för Väst
nianlands och Bergslagens l"iilming 
anordnat en expeditionen i 

Arboga 
'_-========,",===--
och där anställdt en lokalredaktion, 
som vid tillfällen, då något behof fö
refinnes, kommer att vara ortens ar
betare behjälplig med de frågor, som 
äro af det slag att . de böra behandlas 
offentligt. Vi skola icke ett ögonblick 
kompromissa med fåtalsväldets orätt
färdiga handlingar. Så fort vi hunnit 
undersöka dem I skola vi med satirens 
vapen gissla de orättvisor, som det 
nuvarande samhällssystemet förorsa
kar, och , vid hvalje tillfälle skola vi 
ädigt söka att föra sanningens ,språk. 
Vi skola tala allvarsamma ord med 
det nuvarande samhällets försvarare, 
vi skola icke uraktl~ta att sakligt qe
handla frågor af hvalje slag. Med 
bitter ironi skola vi besvara alla löj
liga angrepp, som riktas mot oss från 
alla håll och kanter\ med den glada 
humorn skola vi uppehålla , humöret 
hos oss själfva och vara en nagel i 

ögonblicks tvekan är icke nödvändig, 
då det gäller att bestämma h vilken 
tidning man böl' läsa. Och när lwar
je arbetare göl' sin plikt mot sig själf, 
nndel'stödjel' sin egen press och gÖl' 
sina uppköp hos arbetarepressens an
nonsörer, kan denna press på allvar 
befrämja arbetarens intressen samti
digt som den blir ett nJ'hetsorgan af 
första.. rang. 

Men redan år 1866, då det nuvarande teori gör sig gällande öfvcrallt, tydande 
representationsskicket genomförues, höj- på att konkurrensen blir våldsammare 
des röster för att kroppsarbetareklassen för hvarje dag. Den konservativa tak
borde få ett ber~ttigadt inflytande på de tiken är dossutom byggd på höga indu
aJlmilnna ärendenas behandling. l\fen stritnllar, och med detta system_ skulle 
dessa röster voro för svaga. för att blifva importen förhindras, men det har visat 
hörda, mon under årens lopp ha allt fler sig at.t det. endast varit ett medel till 
ooh flol" fordrat ditt"isa för folket, ooh att få den fattigare klassen att betala 

Nationens stora lilsirå[a: • under de senaste åren har arbetareklas- största utgiften för de olika ländernas 
sen upptagit denna politiska fråga på statsutgifter. Lejonparten går till mili
fullt allvar, så. att den forna liberala röst- tära ändamål. Föl' att få denna absurda 
rättsrörelsen därigenom betydligt trängts samhällsordning förändrad på en sundare 
tillbaka. Vid denna arbetareklassens strid basis, ~lr det nöclv~indig"t att arbetar~~ 
mot penningväjdet har arbetarepressen en pressen Idargör hela det nuvnrande sy~ 
stor uppgift a.tt fylla . Liksom den bor- stomets dåliga följder. Den liberala 
gerligt frisinnadc pressen röjde väg för pressen söker nog HU i någon mån tuja 
borgarståndet, så skall arbetarepressen till arbetareklassens fördel, men det stan4 

röja väg för arbetareståndet. Genom sin nar endast vid teorien, som till och med 
egen press skola arbetarna kunna för- är byggd på ohållbar grund. Det är 
svara, sin rättmätiga fordran. Den skall endast non;;ens :-ltt förklara fältet fritt, 
undanröja alla fördomar, som för nn,rva- för alla att skapa sig vä!förmåga dA re
rande hägra likt svarta moln för en del resurser därtill saknas för det stora iler
bland lolket. Den skall klargöra hvar· talet. 

Medborgarrätt åt folket, står ännu 
oafg.iord. 1 åratal har folket förgäf
ves ropat efter denna rätt. Genom 
petitioner o'ch böner, genom demon
strationer och stora ekonomiska upp
offl"ingar har folket fordrat sin rätt, 
men svaret har blifvit, höga tullar på 
alla lifsförnödenhetcr, Akarpslagar och 
dryga militärbönlor. Den liberala 
pressen, som åtagit sig folkets sak, 
har låtit kompromissa med sig till den 
grad, att rösträttsfrågan blifvit förha
lad år efter år, men skyldigheterna 
blifvit större undan för undan. Det 
är icke en lek med ord och dylikt, 
VI arbetare äro betjånade af; vi vilja 
se handlingens män i stället för teo
riens. Vi vilja ha bröd i stället för 
stenar och förvissade, som vi äro, att 
vål' sak är rättvis, skall segern icke 
uteblifva. 

Men för att vår fordran ännu krafti· 
gam sl,all genomtränga hvalje plats, 
anbefalla vi härmed till prenumeration 
för kvartalet oktober- december vår 
egen tidning: 

Ö R E B R O -K U R I R E N, 

före al'betn.reklassen fordrar denna rätt. Det är lika omöjligt vid donna tliflan 
Arbetarne skola genom sin press med för flertalet att kOUllna fram till dev ef
skUrpa påvisa de förändrade lefnadsför- terlängtade målet som det !1r vid on 
hållanden, som den allt mer framträdande kapplöpning att alla deltagarna kunna 
storindustrien förorsakar. Arbetarne skola få första priset. 
genom att tillkämpa sig medborgarrutt De flesta tu.flande sakna resurser fOr 
kunna få ett ord med i alla frågors af- att få något alls, det är således bevisad t 
görande. Den tekniska förändrhlg, som att samtidigt som den borgerliga pressen 
storindustrien medfört för industriens m' · predikal' billig aroetsdrift för konkurren . 
betare. göra en mltngd nya lagar nöd~ sens skull så m!\.stc llen j praktiken f Or
vändiga . Dessa nya lagar ha 80m all- ringa krafv(~t på tidsenliga lagar för a 1"

ting nytt en hård mark att bryta innan betarne, och komma lagar till stånd i 
de bli erkilnda i det allmänna riittsmed· dessa antydda riktningar och dc brytes 
vetandet, af fabrikanterna, så. är det alldeles slik ert 

Åtskilliga nya lagar ha rodan af rege- att icke den borgerliga pressen offentlig
ring och riksdag behandlats och en stor gör dessa lagbrott och llnnu mera troligt 
del af allmlinheten har gifvit dem ett be· lir att den aldrig söker bidraga till att 
rl\ttigadt erklinnaude. Vi nilmna näQ;ra få denna lag ork lind så som den bör or

som kastal· å posten 1,20 eller genom af lle lagar, som det nya arbetssättet kännas. Arbetare, man eller kvinna, 
vå.r 'expeditör TIt, EkltoLJn i Arboga 1,00. krlifva såsom lag om skydd för olycks- granska förhällandena, så framträder san-

fan j arbetet olycksfalls- och ålderdoms- ningen uf dessa påståenden i öppen dag 

===; ~tyrelsen och Redaktionen === 
för 

försäkring, förbud mot kvinno- och barn- och när detta är sanning~ sä är det ock
arbetet så att icke shildets fysiska styrka så hvmje arbetares plikt att göra hvaa 
alltför mycket lider men af de nya ar- han kan för att få arbetarepressen spridd 
betsförhållanden, som vistelsen j stora öfverallt, där arbetare finnas. Därigenom 
fabrikslokaler medfOr. Att verkstadsägare skapas ett moraliskt stöd för de beratti· 
bör genom lag &luggas tillse att de hy gade fordringar, som arbetareklassen 
geniska krafven meJ afseende å. god ven- framställer. Arbetaren måste här lita på 
tilatiolJ och renlighet tillgodoses samt sig själf och genom stark sammanslut
slutligen att den offentliga inspektionen ning skall hans rättvisa sak tillföra ho-

ÖREBRO-I{URIRE~. 

Arbetare -
gvnn~n· o~.d~F ~g~n tidning 1 

må göras så cffektiy som möjligt. Hltr nom seger. 
kr;~fves att ul'bctarcpresscn med allvar Dessa uppgift~r tir det, som den soci 
behandlar dessa frågor, framlägger klara al-demokratiska 31'beturepressen, sökcr att 
beds och obarmhlirtigt sönderl'ifvel' alla förverkliga, men samtidigt kräfves att 



• 

PROLET ÄREN. Agitationsblad. 
arbeta. in en annan moral och andra tao· längtan till frihet inom sig sjäHva, men detta har sA. smäningom gifvit dig en 
kesätt, ltn de som lör närvarande behär- alltjämt sågo sitt människovärde lörkam- slalvisk prägol, sil att du med slö resig
ska flertalet. I stilIlet lör borgarpres· pas ? Huru olta tänka vi på desRa olyckliga nation linner dig uti hvarje lörtryck. Så 
sens sensationella skandalhistorier bör som underlaget för en blomstrande kultur? res dig upp uti trotsig harm och räta 
arbetarepressen bjuda sin läsekrets på Eller om vi se på medeltiden med den nacke. pA. hvilken man trampatsålänge.! 
artiklar. som väcker tanken till verksam dess mystiska mörker, dess romantiska Eller har du mähända blifvit pessi
hot. När den borgerliga pressen an- ~Jventyr med riddare och borgfröknar, mistisk och misströstande pä hvarje för
stränger hela sin lörm1\ga att tillfreds- denna tid, dll personlig tapperhet och b~ttring, när du sett huru lörvändt all
ställa mltngdens skaudalhungul' genom ktigarära val' den största dygd och lof· ting ilr uti samhtlJlet? Men ack, det ilr 
att i uppseendeväckande rubriker omtala sjöngs af sängare och barder. intet skttl för overksamhet, ty genom 
mord, mordbrand, sWldor, lörlalskningar Älven denna bild har en baksida. lorenade kralter kan älven det däliga 
och förskingringar, så bör arbetarepres Under detta leodalvälde existerade äf. Iörbll.ttras. Träd i harnesk för din ide 
sen mera söka påvisa dess orsaker än ven en klass af lifegna, hvilkas liC för- med hela din ungdomliga kraft mot gamla 
dess följder, för att därmed skapa ett flöt lika hopplöst och lritt Irån poesi som lördomar, och aldrig bar någon gått i 
sundare lif.

1 
Arbetarepressen !il' den en- någonsin arbetarklassens i våra dagar. strid för ädlare sak än mänskliga rättig

d. press, som är byggd pli den grund Det var dessa, som Irambrakte de rike- heter! Du skoll till tack mähända röna 
som fordras lor att på allvar kunna stäl- domar, hvilka satte en utvald adolsklass hat och ' hämd al det gamla samhället 
ja dessa orsaker, ty hur den privata i ständ att löra ett lörlinadt lir; fullt al och des~ lörsvarare. Det s!<:aU aldrig 
äganderätten och den fria konkurrensen njutningar och lyx. Och ändock var in~ öppna portarna till ära och rikedom som 
försvaras, så mäste medgilvas att däri- tet mera föraktadt än arbetet, ja, älven lör hycklare och lycksökare, men du 
genom skapas orsakerna till mänga brott. hvarje sysselsättning. som var nödvändig skall bära din luggslitna dräkt och mä,n-

Den social-demokratiska arbetarerörel- för samhällslifvet. Sålunda sköttes ju niskornas hA.n med trotsig stolthet uti 
sen i alla h1.nder . har öfverallt samma handf!ln af frigifna slarvar, äfven om de medvetande af att ej harva svikit dina 
höga mAl : lycka och trefnad lör mänsk- lIdle riddarne ej ansågo sig lör goda att tänkesätt eller sålt din ölvertygelse. 
ligheten. ingen hög och ingen låg, icke ibland idka stråtröfveri mot handelskara- För öfrigt skall aningen om en bättre 
någon fattig, ej h~tller: någon rik, icke vaner och möjligtvis u.(ven försona detta värld och id6ernas slutliga seger vara 
någon slaf, ej häller nägon herre. ·Både med deltagande i korstl\gen till den ho- ett hopp under din tunga vandring och 
IÖl·tryckarne och de lörtryckte skola gö- liga gralven. mana dig till arbete lör den Iramtid du 
ras till goda människor. Ur denna fordom föraktade handels- anar. Det skall vara dig till tröst tifven 

Samhället skall höra mänskligheten klass har dock utvecklats ett slags ari- när du själ! lider och tränar elter Irihet 
till och icke n~gra enskilda, som P§. I stokrati: furstar för stora handelshus, som och rllttvisa. Detta medvetande skall 
konstlad v!lg gjort det till sitt. behärskat konungRriken och handeln på ändl\ gifva ditt lif något värde, älven 

För att bana vl\g för Uessa berättiga- världshafven . Och i vAr tid behärska de om du aI en samtid endast röner hat och 
de fordringar, lör att klargöra hvad ' so· v!\rlden. lörakt som lön. 
cial-demokratien vill och slutligen 10r att De utgOra samhällets parasiter eller Du har kanske allt detta .klart fOr 
under det nuvarande samhällssystemet endast tärande individer, ty de Iylla al- dig: att du lörtryckes och att det nu
bereda arbetareklassen möjlighet att om drig sin mission: att till billigaste pris varande samhället tir byggdt på orättvisor. 
i\n nödtorftigt lofva på jorden, har arbe- omsätta varor, utan går i stället deras Men ändå strul er du dig som passiv åskA.
tarepressen kommit till. Det gäller en- enda traktan ut pä att utplundra sävä,l dare och hånar hopen, som du anser så 
dast fOr arbetaren att själ! understödja varornas Irambringare som köpare. rl\ och obildad, så leg och krypande för 
sin egen press, sl\ att den värdigt kan Så har det utvecklat sig att allt är gisslet. Men du bryr dig ej om att se 
fylla sin uppgilt. penningens slal, och nägra adliga privi- längre än till ytan, annars skulle du 

Det bör vara hvarje arbetares, man legier känner man ej IDer till, VAx tid .halva funnit mera ädelhet och större 
eller kvinnas, skyldighet att sj1\H vfver~ är den krassa egoismans, och den tid, solidaritetsku.nsla än man träffar högre 
tyga sig om llUt' verkligheten är beskar· då. man lerde blott för sin ära och sin upp på samht1llsstegen. Och ntir dn ser 
fau och hvad arbetarepressen har att dam, h1\nar man uti Don Quixotes' ömk- denna krypande och nedtyngda varelse, 
sUga. FMalsvttldcts energiska försvarare liga u.fventyr. ~ , så o"uar du ml\.hända ej hvnka strider 
sky inga medel lör att hindra dessa ide- Ärven på audra omräden har utveck- han k.mpat eller hvilka öden han ge
ers spridning. Deras skriimskott böra lingen gått framåt. Ifrän medeltiden nomgätt, innan glöden för aUtid slocknat 
granskas, och det säkraste medlet därtill med sitt handtverk och sin småindustri i hans öga. Mätte detta i stället v11.cka 
11.r att själf lä.sa hvad arbetarepressen ha vi nått en vidlyftning arbetsfördelning ditt hat emot ett samhtille, som förtär 
vill. Det är vanskligt att döma i ohörd och storindustri med en utvecklad ma- sina egna barn, och ditt bittra hat skall 
sak och för att icke döma utan bevis skin teknik, som gör arbetaren öfverflö- t11.ra mera i samhällets fogningar än alla 
bör arbetarepressen läsas, och när kriti- dig och dlAnned !lCven brödlös. Sålunda deklamationer om kristlig fördraj!samhet. 
ken lir nödvändig bör den göras effektiv blifva maskiner, uppfinningar och för- Detta. hat skall vara mttktigt att föra dig 
för att dttrigenom påskynda förbättring. bättrade arbetsmetoder till skada och framM, ä(ven nUr angtusiasm och hänfö-

Ingen, som önskar verklig grund för förbannelse för flertalet, emedan arbetets relsa försvunnit uti lifvets prosa; det skall 
hvad arbetarerörelsen vill, böl' sakna en hjälpmedel äges af ett låtal, hvilka ärft 10ra dig till fornyad kamp mot löråldrade 
al'hetarotidning, och för vår ort 1\.r det dessa privilegier af sina förf~lder, som i institutioner, och en gå.ng - kanske förr 
Örebro-Kuriren, som söker att förverk- sin tur ursprungligen ha stulit dem. iln vi ana - skola de gamla orättvisorna 
liga detta program. Se lör öfrigt vltr Hvad det mänskliga snillet Irambragt falla lör vårt gemensamma angrepp. 
prenumerationsanmälan. Th. Ek- m. under tidernas loppj ilr likvl1l ett arf, Dä skall väl' ide ej längre vara en 

Framtiden är vår! 
Af Olof K,·ol1ow. 

Nedanstående skrefs under den socia
listiska ungdomsröreJsens första dagar af 
den nyss bortgångne unge järnarbetaren. 
Del. utgals då som flygblad, men torde 10r 
" ~l':l fles ta läsare ha nyhetens hela intresse: 

Det VHr en tid, då mnn ansåg arbetet 
eller frambringandet al !iryets förnöden
heter för något simpelt, som endast tillkom 
slaf var och var ovärdigt fria människor. 

Vi beundra ju ttn i dag de forna gre· 
kernas höga kultur och deras fulländade 
konst. Nllr vi läsa om denna tid, med 
dess konstn[rcl', som i marmorns lormer 
gAfvo Iif åt sin skapande fantasi och 
storslagno. uppfattning af värjden ; dess 
stora tt\nkaro och filosofer med sin vörd
nadsbjudande lärdom och vishet., dess 
stora män, som plockade sönder univer
sum för att åter skapa ett nytt, ännu 
vackrare och mora sagolikt än det förra; 
dessa vetenskapsmän och skriftställare, 
på hvilkas verk mänskligheten skulle 
stirra under ä.rhundraden uti idiotisk be
undran utan att kunna alstra något nytt 
- när vi läsa om donna tid, som vi be
undra, huru ofta ägna. vi en tanke åt 
bilrarne af hela denna väldiga kultur; 
dessa slafvar, som bnrd dagens tunga, 
utan hopp om att någonsin få njuta fruk
ten af sitt arbete, som buro en "cmodig 

hvarti1l vi äga lika berättigadt anspråk, utopi, åt hviIken man skrattar eller med 
och det är endast genom förvända sam- lidsamt rycker på axlarna; då skall den 
h!\llsforMllanden som nllgra fil kunna liga vara förverkligad ooh milnsklighetenskall 
rördelar ti1l hopens nackdel. lerva, udelt och sant uti ett samhälle 

Och ändock skulle allt kunna vara byggd t pli f"i/wt, jämlikhet och broderskap. 
helt annorlunda. Med arbetets nuvaran-
de utveckling kunde mi\nsklighoten lelva 
ett idylliskt lif, och den tillvaro vi al· 
UDdas de forna grekerna kunde äfven 
nutidens människor föra uian några mll.nsk
liga slarvar, t.y numera Ur naturen män
niskans sIar. Men först måste roten till 
allt ondt och alla lörbannelser på det 
ekonomiska området försvinna, nämligen 
privatuganderl\tten till jorden, kapital;och 
maskinor. 

Ekonomiens förbannelser tränga in på 
alla områden, För att upprätth!dla den 
nuvarande regimen ger mun ungdomen 
en förvltnd uppfostran, Hmnad att för
kv!!lva all sjillfständighet, så att den ~j 

kan tänka och komma till insikt om tin· 
gen s verkliga ordning. 

:j; 

Det ål' till dig, unge man e1ler kdnna, 
som dessa ord ~lro riktade. Du har må· 
hända egon erfaren af allt hvad jag ve· 
lat sagt. Du har allt från din tidigaste 
ungdom mött tvång uti hvarje institution 
och funnit att allt är !\gnadt till att sWpa 
dig i en viss form, lämplig för det nu· 
varande samh~llet, men hvilken dödat 
djn egen personlighot. Du har funnit 
konventionella. lagal', hvilka du måste 
lyda. Milhilnda har du känt trots där
emot, men tvingats att böja dig, och 

N. O. v. 
J nUnalerna N. O. V. betyda nykter

hetsorden Verdandi, och en liten histo
risk skildring a[ denna ordens uppkomst 
intresserar kanhända denna tidnings lä
sare. Af de mera kända nykterhetsord
narne är godtemplarorden den äldsta och 
en skildring af dess historia tillåter icke 
utrymmet oss att göra, vi vilja endast i 
förbigäende nämna de stora principstri
der, som utkämpats samt det som för 
nlirvarande är föremäl för allvarlig be· 
handling inom denna orden. 

Det var rasfrågan, som första g§.ngeu 
förorsakade en utbrytning från godtem. 
plarorden. lordens bUrjan tillätos icke 
negrer inb·ilde. Det hade till löljd att 
då nuvarande högsta sch elen 10r L O. 
G. T., Josel Malins, införde godtemplar
orden i England, sil borttogs bestkmmel· 
sen angående hudfärg. Den nya orden 
fick stor tillsluking blide i Europa och 
Amerika och uuder en följd af år arbe
tade dessa ordnar bredvid hvarandra. 
Slutligen kom en sammanjämkning till 
stånd och bäda ordnarne s10gos tillsammans 
och rasfrågan fOxsvann frän programmet. 

•• 

En annan Iråga al stor betydel.e har 
de senaste Aren varit förem!.! lör segslit
na debatter i sll.,äl ordens underordnade 
som distrikt- ooh storloger samt slutligen 
i internationella storlogen, nämligen den 
sil. kallade guds-begrepps-Irågan. 

Genom att godtemplarorden fastslagit 
en bestämd troslorm ltar det åstadkom
mit icke sil få uteslutningar ur godtemp
larorden, samtidigt som det ännu mer 
hindrat andra reHgionsåskAdningar rätt 
till inträde. S!.!unda v~grades lör åtskil
liga år sedan hinduerna att tillhöra god
templarorden därför att de icke ville an
v~nda den kristna bibeln utan önskade 
III. anv~nda sin gudomliga urkund, ve· 
da. Den omedgörliga ortodoxien inom 
godtemplarorden förklarade denna deras 
lordran icke tillll.ten och löljden blel att 
de lämnade orden. Äfven i värt land 
har en och annan uteslutning ägt rum. 
Så till exempel uteslöt Sveriges storloge 
II.r 1896 en person ur godtemplarorden 
endast dllrlör att han icke kunde erkän
na den personliga gudomen, en hypotes 
som till och med teologerna i våra dll
gar börja linna tämligen oMllbar. Dessa 
kränkningar af den enskildes tro föran
ledde Stockholms distriktloge II.r 1895 
att i storlogen {OresIll. en grundlagsändring 
i konfessionslös riktning. Denna motion 
blel al storlogen med stor majoritet al
slagen samtidigt som storlogen godkän
de verkställande rlldets bannlysningsbnlla 
mot logen n:r 378 S:t Göran i Stock
holm lör det denna loge intagit en icke 
troende sockerbagare. Logen S:t Gö
ran omorganiserade sig till en första loge 
al N. O. V,; det var vintern 1896. 

Denna nya orden omlattades till en 
början med stort intresse samtidigt som 
en energisk lörlöljelse sattes i scen irAn 
godtemplarorden. Redan 1897 pli vin· 
tern till~t sig godtemplarordens verkst!!l
lande råd att lörklara att ingen verdan
dist fick tillhöra godtemplarorden oak
tadt det icke lanns det ringaste stöd 
för en dylik handling i godtemplarordens 
lagar, men Atskilliga godtemplarloger, 
som endast lelde pli. auktoritetsb'o, dömde 
till uteslutning, dllr DAgon icke godvil
ligt ville lyda denna olagliga fordran. 
Det var ju gilvet att storlogen mäste 
upphulva en dylik absurd rlldsbestäm
melse, men icke bIer det den ringaste 
fråga om att de personen, som här ·bru
tit godtemplarordens lagar, belordrades 
till någon näpst. 

Frän doss", strider htirleder sig N. O. 
V., och dess program är lritt frän all. 
dylika tvIIngsbestämmelser. Den indivi
duella lriheten ILr genomlörd i allt hvad 
som rör det allmänna lilvet, detta gliller 
bäde den enskilde och logerna. 

Det stior hvarje loge fritt att arbeta 
elter den metod, . som de lokala förMI
landena kräfva. Vilja de behandla olik. 
spörsmll.l, . sil lir det tilllItet och vilja de 
icke, sr. lå de låta bli. För arbetaren 
är ju denna orden lördelaktig, ty blide 
det ena och andra spörsmMet kan be
handlas. För dem, som ha tid och räd 
att var. med i alla möjliga speciallöre
ningar, går det an att vara tämligen bun
den till sin personliga frihet, men icke 
lör arbetaren, som har sl\ liten tid ocb 
råd att vara mäilgsidig. Nykterhetsrö
relsen är beaktansvärd och kan den 
samtidigt vara en verklig driffji1der till 
undersökning i öfriga sphrsmäl, bör hvar
je arbetare understödja den. Nykter
hetsorden Verdandi söker sä längt som 
mojligt Iylla denKa uppgilt. Däriör, slut 
eder till densamma alla, som pli. allvar 
vilja Iramlltskridandet. Verdandist. 

löp goat laffe! 
Santos el 75 öre pr kg. 
D:o :l:a Plantage a. 8å a 95 öre pr kg. 
Pot·toT'lco-art, kraftigt och mycket godt, 

98 öre pr kg. 
Äkta Java, bIA. och brun, Tagal-Java. 

Arabisk Mocka, Leberia m. fl. soTter 
myck,~t billigt hos . 

G~!~~!Oga~!~e~~a!!~t~Df~:rh). 
Prof af samtligo. sorter mot 20 öre i porto, 

------~~----------------------------------------
Örebro 1903. Tryckeliörrenlngen Nerlkes tryckeri. 


