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Att säga att en ide är 
ny är icke något bevis 
för att den är osann. 

Robert Blatch.ford 
i »Det glada England •. 

Pris; 10 öre. 

presenterar sig hänned för en kan
ske öfver dess innehåll något för
vånad publik. Som bvar en vet 
äro raketer laddade med sådant, 
.som sprakar, lyser och smäller, det 
är nog inte utan att så äfven är 
fallet med denna Raket, den första 
i si tt slag i Örebro. 

Huru kritiken kommer att mot
taga den bekymrar föga »redak
tiollskomiten», h v ilken för å tmin
stone de stilistiska bristerna kan 
ursäkta sig m ed, att innehållet är 
hopkommet på lediga stunder mel
lan dagligt ansträngande kropps
arbete, Vi h a således intet anspråk 
på några litteratörtitlar, m en ha 
försökt göra d et bästa möjliga på 
kortaste tid, 

1 

Demonstrationsblad utgifvet af Örebro Arbetarekommun. 

Den sjätte ej synes så litet befängd, 
Af forntids viasion han bek~jas, 
Sil. sofvit ha.n har der seklemas längct 
Sjusofval 'n näm ns >l anomas pa.jas». 

Den sjunde ,., V:\k upp . Upp till segel' 
och strid -

Nflj, mycket lär ske dessförinnan, 
Den arma har söfts sedan urminnes tid. 
Sjusofvar'n, säg ut. det! - ilr kvinnan, 

På blånande fästet stär sjusoh'ardag; 
R.e'n länge har hörts banegället. 
Men lagde som undel' en stor sarkofag 
Sjusof\'al11e soh'a i fjäll et, 

och utarbetade miinni kor, 4leras sLöa blic
kar och den hoppIö het som lysel' \1Unll"" 
när fln ser fle ntmerg!atle kl"innogest.altcr, 
som i tarfli~a kläder ila Mver gatorna och 
grällflerna in i magasinemll. för att köpa 
bröd och ll:t hvi.lka glanslösa ögon och 
sorgsna blickar du kan se att de fÖl' länge 
sedan uppgif\'et hoppet på en bättre och 
l, ckligarc till aro i när du beskådar dessa 
af arbete nedbqjda muskulösa män, som 
tiiligt (]m morgnarne vandra till fabrikerna, 
ve rk städel'l1 a, byggnads- eller arbetsplatser 
etlel· dessa · i gathörnen sysslolöst st!iende, 
i hilkas ögon antingen fört\'iflan eller slö 
liknöjdhet afspeglar sig; när du sel' dessa 
uoga, brådmogna ynglingar med fåniga, 
fräcka och oförskämda blickal' samt ett 
dolskt. hat och förakt i sina ögon, dessa 

Medaljens fram
baksida. 

och s, k, ligapC\jkal', för ln-ilket intet är heligt 
och som utan den minsta ~jälfföJ'eb\'åelse 
kan begå hvilket bofstreck som hälst; näl' 

Motto: . Den civilisation som 
ej har plats för alla är på af, 
vägar. » 

dq sel' dessa uppsminkade, ofta raglande 
kvinnogestalter med sina fräcka I)lickar 
elle~ dessa unga, blygsamma kvinnor på 
g.ttorna om kvällarne vandrande fram och 
åtel' föl' att sälja sig för bröd, då förstål' 
dn att samhällsmedaUen hal' en baksida 

För elen, 80m endast flyktigt betl'akt.ar • f I R t k ,. k d tt.:l I ä D Vi ha måst reda oss själfva med S<:t u , S~t alS Tac "an e a ull l' pnar, u 
våra moderna samhällen te de sig stor- förstÄ!" att. vÄl' s, k, civilisatjon är på af-

samlande af stoff och uppsatser, t y sl~"1Ia och imponerande, med sin stodn- viigar ocll att den m!\ste gå undel', läm
i detta hänseende bättre k unniga, dustl'i, sina monumentala offentli O"a bygg- nande rum för en samhällsordning, som 
ha på vår anmodan om hjälp icke nader, sitt complicerade affärslif, sina ord- gifver plats åt alla, Dn fÖl'sti'lr a.tt hedel·
haft tid, ej v ilja därtill, eller inte nade <!) St. .. t8- OCll kOIllDlunalinsfi tutionel' lighet, ärlighet, ärbarhet och rättskaffenh et 
förstått hur det skulle vara. o. a. <1, Kort sagt. Ilet verkar impone- ilr beroende af uppfost.ran och öfriga so-

rande, och hos en dylik flyktig betraktare .! fö l 11,11' l f·' t~ r ·all o Kan det särskildt agiterande inne- ('U I a 1'1· :lm,en, Ull ors a l' 1\ S III 
ka,nske till och med föl' ett ögonblick den bringar den till att hlifm en tjur, eJl lllör-

hållet väcka någon för sitt eget och tanken tränger sig fram att ilet ändä är dare, en sköka, som står Jljälplös och rui
s in klass intressen slumrande arbe- en härlig samhällsordning ,·i ha, hvaröf\'er nerad kanske till och med saknan41e bo
tare till efterta. nke och bringa nå. man böl' vara stolt., samt aU de som -ri- ~tad till si:; och de sina, du förstA)' hvad. 

tisera densamma i det stora hela ändå "]j'k t'll l' 'k h k gon eller några att sluta sig till SNU gol' gapq) -en l 19ap~) e oc s 'ö-
ha.fva svält och äro antingen dåli"a eller kun till sköka och du först-dr att det. är 

den växande anne, som arbetar fo"r v'lseledc' ,.' kOl' 
l I .la manms . Lrist på uppfostran, brist på hyggligt. hem 

en bättre tillvaro för de lmdangömda Och det kan icke fÖl'l1ekas, för tJen I,ch omv&r(lna<l, bl'ist I>å mat. med mera 
och rösträttslösa massorna, 'å är t.a.nkli\~" 11{\P-~ n~l)..·*' dftt nu·a p-n härlig ~ådr . t, ~ n ,k. I", ~ ,_ (" Of ' -n, <;:\n' 

å ot-Yl1!}.net ,1Jled ut!ljtjyan/ t ;:If : riyn ,,~ fi. ~i :' \ id fl f:"l~ tli)lIl_ " ,;1. :\1''' D";' •. '.:;- ... ': .. " , i" 111;"1;" Hd~kf' l nA-
detta lilla denlonstrationsf,lad. .. . ", A. ..' I. 'U " l"'! • • • u .. ~ u ·o··o·, ~.1 rl~ ~I\:'hli h.;JI~li," "" l " . lt" UJ 1l~u. 4'-'~ ,b 

och h!irlighet med sin gllldgalonCl'3.de, salllhålls rdnin;; iiI', 
Det är ej så vanligt att få rake- plymbeklädda svit fa l· förbi, eskorterad af Men Ilu hiil:j:tr också genom :~tt när-

ter för så billigt pris som denna sin gI'ant utstyrda, beväpnade svl(h~t.eskol't) mare sätta dig in i snmhällsföl'Mllandena, 
och i förhållande till dess »lysande» ty pä annat säU, kan det icke förklaras, såsom de nu äro, :~t.t förstA att en sam-
. h 011' k att folket sli :\tt säga, går man ut' huse, hällsorclnintr kan och hör inrätt.as som "';f-
mne a ocn spra ande gnistor, som ) v O' föl' att se pli det glimrande eländet. I et 'el' skylld iU. alla, samt att vära samhäl-
ju måste finnas i en raket, är 10 är endast att heklaga att. hos dessa. tank- len iil'o så rika aU genom en förnuftig 
öre ej för my cket. lösa massor kanske icke alls den t~nken inrättning af desamma, ingen behöfver vara 

Blir den omtyckt (som den nog tränger sig fram, »detta glimmer och dessa rå, obildad och utan yetande, ingen beM!
icke blir af en del) så kanske det karneval-uPI>täg kostar en offantlig massa ver s~'älta och gi trasig, ingen behöfver 

k 
pänningar», och då de, som äro deltagare i sälia sin kropp eller af fÖl'tyinan bed 

ommer ut en till en annan gång, r • . k f ~ v oeh t.iIlställarc a fle samma IC -e ut öra brott. föl' att leh-a, Men du begynner 
Må nu hvar och en köpa så lå~gt något samhällsnyttigt. arbete, mflst.e således också förstå att alla dc SOIll nu lida, . alla. 

upplagan räcker, men kom också kostnaderna. föl' dylika harlekin artade till- de nu rättslösa nörlväncli l,-t måste ol'gani
ihåg att inte låna ut Raketen till stä.llningar ta.gas hos och frfln de arbetande, sera sig och alla som en man enigt upp
någon annan, utan skola ali.a, som samhällsnyttiga klasserna, t.l'åda, fordrande en ändring af detta nu 
~ k d Se, när 1,'1'äd<1an ~f nationen pä vintern absurda tillstÄnd, du be!...yvnner fÖl'Stl att 
ons a se en, köpa hvar sitt exem- d.:lJ 

i våra stora städer Mller sina. 8tom mi - politJskt. medinflytande är enda medlet 
plar själfva _ . och gå med z' demon- daga.l' med ty ätröljande baltilIstäIlningar, hval'igenom en dylik ämhing kan fÖI'Siggå 
strafionståget första l1Uy"l se dem makligt tillbakalutade i sina ele- på den lugna ut\'ecklingens fredliga väg, 

Redakh"onskomiten. ganta vagnar, dragna af eldiga spl'ingare, samt att. medborgarrätt förplikta?' och 
fara genom gatorna, se dessa i pälsbrä- ä1" ett verksamt medel att höja ett folk 
made, dyrbara. kappor klädda damer, åt- och göra det intelligent, 
föUda af distinguerad_e hel,'ar och se a! .. * 

Re'n solen står högt upp! himmelens piUJ, 
Me<l ljusets omätliga gAlva; 
Men inne i seklernas grånade fjäll 
Sju sofvare sitta och sof\'a, 

Den förste i ·sömnen gör väsen för tvA 
Och griper gesvinnt efter pungen, 
Han sofver med gyllene krona upp!, 
~ju60fvaren kallas för kungen. 

Den Indre hal' böjt sig sl andäktigt ned, 
·Han talar i sömnen för l'ästen, 
Han bär en kaftan, hvilken rAkat. pA sned 
Sjusof\'aren kallas föl' prästen, ' 

Den t.redje se'n länge har djupt somnat in. 
.Hans dröm är om glimmande dräkten. 
Han går uti drömmen a! modig i sinn'. 
Sjusofvaren kallas föl' knekten. 

Den fjärde lätt kunde en komma att le, 
I sömnen han »kifvas om maten», 
Och vill öfver axeln försöka att se. 

.~ju8ofvaren nämns byråkrat~n. 

Den remt~ sig känner i urfjället.8 natt 
Som fågel pA grönskande kvisten, 
Han hv:ilar som draken pli. gyllene sbtt. 

, ~usofvar'n nämns kapitalisten. 

dessa män och i synnerhet kvinnor af fol- * 
ket huru de kunna stå i timvis huttrande 
och skälfvande föl' att få se en glimt af 
dessa snyltgäster pl samhällstrll.det, när 
de sti·ga lIl' sina vagnar för att begifva 
sig in i de elegant utstYI'(!a och väl upp
värmda salongerna. 

Se, en eftermiddag pi våra stora stä
ders offentliga promenadplatser den i ele
ganta toaletter promenerande publiken, se 
ordningens upprätt.bållare huru de med takt
fasta och väl afmätta steg gravitetiskt .(ran
dra upp och ned på våra .gator, besök 
en- söndag vå.ra kyrkor,· hör orgelns mäk
tiga. toner brusa genom det ät herranom 
helgade rummet, 11öl' hlUll1 ptästen med 
salfvelsefuU röst · talar om, att alla ål'O vi 
barn af samma fadet·, som lärde »att allt 
hvad I "iljen människorna skola göra eller, 
det gören 1 ock dem~ Ik'\mt »varcn icke 
människol1las slafvan. Du sel' och hör 
allt detta, men kanske hal' du en allt. föl' 
inskränkt lti!i.rna som icke förstår aU re
nektera däröf,·er utan låter detta imponera 
på dig och i din enfald går du och tror 
att vArt samhälle är det bästa mqjliga, 
samt att allt är Yllbeställt, 

Men har du aldrig sA liten reflektions
förmåga, är du icke ~elt försoffad eller 
din mirna helt. förtorkad, så m§. du re
flektera, När du gör en vandring genom 
·städernas gränder eller tittar in i bakstu- · 
sittarens fattiga hem och sel' afmagl.'ade 

Genom ilen härskande ·klassens yansin
niga politik, genom deras slösaktiga lef
na.<1, genom deras förakt för folkets, det 
al'betande, trälande folkets rop på. rättvisa., 
genom deras utplundring af de fattiga al'
betanfle klasserna, öppnas ögonen p!'t allt 
flera och f1em, Me<la\iens baksida med sin 
d:tg för dag allt mer och mer afskl'äekande 
prägel blir synlig föl' allt flera och flera, 
och den t.idpunkt lir säkert icke långt af
lägsen då en samhällsordning blir införd, 
som gifyer plats, trefnad och göda lef
nal1solllständighetel' å.t atla, 

Aug, Palm. 

De goda och de onda 
makterna. 

Det har ofta slagit mig med för
våning att de bästa och ädlaste 
tankar, som människor i alla tider 
framkastat, rönt det mest int.ensiva 
motstlnd från det öfvervägande 
flertalets sida, under det att där
emot en ond ide eller de rena ga
lenskaperna ha haft förvånansvärd t 
lätt att tränga fram, 

I 

Den astronomiska fi 
losofien skall vara de öf
verlägsna andarnes reli
gion. 

Ca1lu"lk FJallll1lariOIl 

i , Uraoia •. 

l MAJ 1898. 

Det h ar själfva kristendomen få tt 
erfara, som i sin första början var 
en ädel ide, ett slags socialism i en .. 
t~d, . då förutsättningarue för att so
clahsmen skulle kunna fön erkligas, 
såsom i tänka o 's den, ä nnu icke 
förefunnos. Huru förföljdes icke 
d~ss förkämpar på alla upptänkliga 
V1S ,med bål, korsfästning, fängelse 
och på tuångahanda andra sätt? 
Men längre fram i tiden, då kristen
domen hlifvit en makt och tillökats 
m ed en mängd dogmer och andra 
spetsfundigheter, använde dess au
hängare själfva förtryck och förföl
j else mot annorlunda tänkande, Då 
kommo inkvisition, bannlysning och 
interdikt till heders och användes i 
sä hän!"ynslös utsträckning, att nä
s tan all' opposition förstummades, 

Runl rö,elser, som medfört det 
största fflrdärf för folken, spridt 
sig med ot.rolig fart, har mall mång
!aldio-a bevis på. Huru lyckades 
Icke t ex, Peter Eremiten efter 
blott några få års agitation förmå 
stora folkmassor att af tåga till det 
s. k. heliga landet för att rycka 
detsamma från de otrogna turkarne, 
och huru upprepades icke detta ex
empel flerfaldiga gånger under ett 
par hundra års tid, oaktadt million
tals människor offrades under dessa 
s: k. <korståg u tall något resul ta t. 

U ppfinningar, som gjorts för a U 
befästa denna läras välde, ha mot
tagits med förtjusning af de tnakt
ägande och kommit till ett snabbt 
användande, såsom t. ex, spanska 
jungfrun, spanska stöfveln, tum
s~rufven m, m, Alla dessa uppfin
lllngar voro afsedda att fä männi
skorna att vandra på en bättre väg, 

. ~;.. • ... :,.;. y:\ ns nog ; 'de fl esta 
f ,. . . ;;a •• A 

drade pa d~n ;ägen a upprik 
öfvertygelse, låta vi vara osagdt 

Jämför man den entusiasm, bvar
med dessa uppfi{mingar mottagits, 
med det motstånd nyttiga' upptäck
ter och uppfinningar alltid rönt, 
kall man komma på underliga tan-
k ar. Huru t. ex, en Kopernikus 
bar p å sitt . nya viirldssystem i 30 
års tid, innan han tordes offentlig
göra det. H uru m åste icke Galilei 
offentligen afsvärja sin åsikt om aU 
jorden rörde ig omkring solen? 
Och 0111 mall· slutligen tänker på 
det öde, som drabbade fransmannen 
Dionysius Papin, hvilken konstru
erade den första ångbåten och äfven 
företog en lyckad profresa med 
densamma, men fick sin båt sönder
sla.gen af en fanatisk folkhop, som 
icke kunde inse nyttan af det nya 
fortskaffningsmedlet, kan man känna 
sig upprörd i sitt innersta, Denna 
tanklösa folkhop fördröjde måhända 
uh'ecklingen i 100 års tid, ty så 
länge dröjde det, innan nästa ång
båt plöjde vattnet, hvilket lyckades 
för engelsmannen Robert Fulton år 
1807, 

I stort sedt är löihållandet det
samma ännu i dag, Så snart en 
rörelse uppstår, som är ägnad att 
sprida upplysning bland folket eller 
söker höja det ur dess förnedrings
tillstånd, komma genast de onda 
makterna i verksamhet och söka 
på alla möjliga sätt förtaga verkan 
af det goda utsädet Så har det 
gått med socialismen, en lära, hvil
ken, såsom ingen förr, söker höja 
människornas ställning i både sed
ligt, moraliskt, ekonomiskt och in
tellektuellt hänseende, Hur ha icke 
många af dess förkämpar kastats i 
fängelse för sitt upplysningsarbete, 
hur trakasseras · icke deras förenin
gar af maktlystna arbetsgifvare, 
.5011i till och · med vilja vägra 
sina arbetare att. sammansluta sig 
för att tillvarataga sina intressen. 
J a , i utlandet . har-det till och med 
händt, att myndigheterna på flera 
ställen låtit skjuta på fredliga ar
beti:l.temassor, så att flere människor 
dödatsöch ett större antal särats. 
Hur söker·,·icke den besittande klas
sen att misstänkliggöra arbetarnes .. . 

t, ~ , 



ekonomiska företag? Då är både 
lögn och förtal på sin plats. Jag 
behöfver blott påminna om arbe
tarnes glasbruk i Albi i södr~ Frank
rike såsom ett exempel på detta 
slags förföljelse. Skall ett allmänt 
möte afhållas, genast måste det an
mälas för myndigheterna) eljes ho
tas med lagparagrafer. Vilja arbe
tarne ha några bildningsanstalter 
eller några förströelser) som tillfreds
ställa dem) måste de lita uteslutande 
på egen kraft, ty för dem stå icke 
förmågorna ur de öfre tiotusendes 
led till buds) och ej heller upplåtas 
f§r dem de stora samlingssalarne. 
Ar det däremot fråga om fosterlan
dets försvar (så säges det officielt, 
men i sjelfva verket menas kapita
listintressenas försvar)) då upplåtas 
de största samlingssalar) till och 
med de »heliga" kyrkorna, till kring
resande föredragshållare. För detta 
ändamål ges teaterföreställningar 
med biträde af de bästa förmågorna 
inom ett samhälle, basarer anordnas 
och amatörcirkusar gå af stapeln, 
allt med tillhjelp af hvadsamhället 
bar af lysande och offervilligt folk. 

Likadant är det på det religiösa 
området) .dår den mest excentriska 
yttringen dåraf, frälsningsarmen, 
omhuldas på allra högsta ort. De 
kristliga föreningarna af unge män 
röna också allt möjligt tillmötes
gående af de i ekonomiskt afseende 
lyckligare lottade samhällsmedlem
marne. De bästa förmågorna upp
träda där med föredrag och dekla
mation) samhällets bästa musika
liska krafter stå till deras förfogande 
och förmögna personers pänning
bidrag gör det möjligt . för dem att 
skaffa sig temligen stora bibliotek. 

Tror någon att t. ex. en ~ociali
stisk söndagsskola, som vill bibringa 
sina lärjungar verkligt vetande, kan 
ha att påräkna sådana krafter för 
sin verksamhet, så bedrager han 
sig allt. 

Det ser ut som om man skulle 
kunna mäta en rörelses godhet efter 
det motstånd den möter, så att ju 
värre motståndet är, dess bättre är 
rörelsen.. Men det goda kan dock 
icke förldräfvas, utan segrar till 
f'" t • n.'l } Ap • • "., .. ., ~ .. f..~ro c;c
ttnm genom medeltidens mörka 
natt, går det nog äfven i framtiden. 

Balder. 

l2uru pre}Edären fick 
det så . dåligt. 

En gammal saga. 

En lång tid efter att världsalltets 
upphofsman hade skapat männi
skorna och han såg att de förökade 
sig och började uppfylla jorden, lät 
han förkunna) att de måtte utse 
tre män) som hade rätt att önska 
hvad de ville och deras önskan 
skulle uppfyllas för dem och deras 
efterkommande. 

Först kom då en fin karl, hvars 
later och utseende tydde på ett Iii 
af njutning och minsta möjliga ar
bete, han sade: »Allfader, gif att 
jag måtte få lefva i maklighet och 
slippa umbäranden) att det bästa 
af hvad jorden frambringar må 
komma' mig till del helst utan ar
bete, men i värsta fall mot så liten 
ansträngning som möjligt.» 

Och det blef honom lofvadt. 
Efter honom kom en from och 

stillsam vandrare och sade: :tGif 
mig njutning och maklighet, ett lif 
i öfverflöd med minsta möjliga an
strängning.» 

»Det är försent, detta har öfver
människan, som var före dig, redan 
fått») sade Allfadern 

:tDå får jag vandra min väg med 
tålamod», sade den fromme mod
fälld. 

:tja, det skall du fh, svatade All
fadern, men tillade: »kanske seder
mera den förste vill dela med sig 
något åt dig af sitt öfverflöd, om 
du gör honom vissa lindriga tjän
ster därför.» 

N t1 kom den tredje och tummade 
förlägen sin mössa och framställde 
blygt sin önskan: .. Gode Allfader, 
jag ville så gärna få godt och mak
ligt.» 

»Det är redan bortskänkt åt den 
förste ») svarade den gamle. 

RAKETEN, Demon~trationsblad l Maj 1898. 

:tJag beklagansvärde», sade den 
nedböjde proletären, »då får jag väl 
gå min väg med tålamod. » 

• Det är bortgifvet åt den andre", 
sade Allfadern. 

»Ack) ve mig, jag får nog bara 
elände och trälighet! . utropade pro
letären. 

»Dl1 får väl det då», sade All
fadern. 

Därefter 'har proletärerna lefvat 
undertryckta och trott att Allfaderns 
försyn dömt dem därtill för alla 
tider. 

Och alltid komma de sist vid alla 
goda gåfvors utdelande. 

Rapsodi 
eller 

Soppa på spik. 

I vårt för sin upplysning och höga 
kultur lofprisade samhälle skulle 
man väl tro att spökrädsla borde 
vara en känsla, som ingen mera 
ville bestå sig med, men en af ti
dens spögub.bar lyckades häromsi
stens i en viss förening, hvarest 
ock styrelseval skulle ske, att upp
måla det »röda spökeh, så där 
gingo de gamla stofilarne och dar
rade i alla lemmar, jämrande sig: 
. oj, oj) nu blifva vi och vårt kära 
kassaskrin uppslukade af det ry
sansvärda vilddjuret! » ' 

Och gårdvaren sade vov, vov 
och stod på utkik vid knuten för 
att åtminstone visa tänderna när 
det månghöfdade Höda» skulle 
komma. Morrade gjorde han alltid 
och nafsade efter benen på främ
mande) för att de skulle kasta åt 
honom en bit, om de fingo något 
öfver, när den dryga hyran, för att 
få vara en stund i kojan, var betald. 

Tiden nalkades emellertid då bland 
de etthundrade och åttio skulle fram
trollas en s.k. styrelse. I de sista 
dagar utgick då ur skvallerbasunen 
underliga toner) såsom att ett rödt 
sken vid horison ten bådade oväder 
orh l>L1 ~\;~'lle HUa hundra och åt t,W 
samman för att hålla hårdt om den 
lilla kassadosan, ty annars kanske 
den blef af den röda lågan förvand
lad till en »strejkkassa». Oh! så 
hemskt midt på ljusan dag. 

Den fasansfulla dagen kom och 
svann och ingen fara skedde. Men 
hvad som uästan värre var, af de 
räddande, icke rädda, elementen inom 
denna s. k. förening ville ingen bli 
• ledare» trots den öfverhängande 
faran, eller kanske mest i följ<l 
däraf. 

Också befunnos lagarne om nya 
medlemmars inträde lämna för stor 
frihet) ty där stadgades endast, att 
hvarje välfräjdad person skulle få 
bli medlem, och si det kunde ju 
också socialister vara, nu skulle dIt 
bli kontroll med frejdebetyg fran 
prästen och alla slags rekommen
dationer, hade det funnits en fed'e
ratiousförening och dito midnatts
mission i den goda staden Krone
bro, så skulle väl dessa heliga ah
stalter också ha sagt sitt ord om 
huruvida den eller den kunde ah
ses värdig få bli medlem i det vör
diga sällskapet Men så fanns i de 
gamla lagarne något om två tredje
dels majoritet och på den stöteste
nen sprang det utkastade räddnings
ankaret sönder. 

Och nu stå portarne fortfarande 
öppna för eldbränder och gnistor, 

* * * 
I 

»Hör du broder Rasp) en af de fi
libusteer sade mig här om dagen, 
att . det vill till att ha bra mycket 
vetande för att kunna förstå socia
lismen. Hvad tycker du? 

.Jojo, det ärju klart att i allmän
het den, som har vetande bör ha 
godt förstånd och dessa egenskaper 
kan man aldrig få för mycket utaf) 
men nu är det så att många veta 
mycket i åtskilliga ämnen, men om 
socialismen veta de ej mer än hvad 
de blifvit inbillade af några vilse
ledande motståndare .• 

. Nå, men hur kommer det sig) 
att de s. k. :t troende' eller andligen 
"väckta,. ej kunna fatta socialis
mens ideer?" 

, J o) sir du broder Syl, att när det 
nu fordras vetande för att förstå 

socialismen, men de troende ej 
kunna förstå- densamma, så·, .. » 

»J aha, nu har jag det - du me
nar att de troende äro mindre ve
tande.» 

»Hm,ja,men undantag gifves dock, 
ty det händer att en och annan 
efter flere års .troslih återgår till 
"världens barn».» 

~Ännu en sak) du torde ha hört, 
bror Rasp) att det påstås männi
skorna skulle få lof att vara englar 
i den socialistiska framtidsstaten, 
då skulle ju de kristligast kristna 
först och främst kunna bli sociali
ster. >.> 

»Javisst) men som de nu ej bli 
det utan mena att deras lära för
bjuder dem deltaga i detta slags 
arbetarerörelse och de i stället varda 
motståndare till socialismen, men 
ändå påstå att ett socialistiskt sam
hälle bör vara befolkadt af englar, 
så .. , ja, hvarthän leder logiken?» 

. Till att socialismen är en bättre 
lära än kristendomen kanske. » 

:t WeIl! Och du ser, att hur man 
vänder vinden mot oss, så segla vi 
på rätt köl i alla fall.> 

* .. 
* 

Minnet af en ovanlig grefve, som 
ägnade sitt lif åt skolundervisning 
och uppfostran af folkets barn, har 
nyligen firåts. Han hette Torsten 
Rudenschöld och hade bl. a. skrif
vit ett par böcker, som voro till 
innehåll och ideer rätt radikala, 
destomera som de hade en grefve 
till författare, ty sådana högdjur 
bruka i allmänhet inte vara frisin
nade och ej heller företaga sig nå
got nyttigt arbete. 

För de ringa och små i samhäl
let hade han många goda tankar 
och nu får man se hans lifsideer 
omtalade och uttydda på olika sätt. 
Somliga säga att han ville upp
hjälpa kroppsarbetarnes ekonomiska 
ställning och detta torde vara när
mast det rätta, men en pastor Hamll
ström, som för närvarande är herde 
i 'Rudenschölds födelsesocken, har 
sagt så här: ~ I Västergötland på 
den lilla arrendegården ville .han 
pröf,,<> e land tmans enkla och. 
okonstlade fil) men där stannade 
han dock ej länge utan flyttade 
snart till Stjärnfors bruk i Värm
land, där hans blick skärptes för 
arbetarnes tryckta ställning, hvilket 
gjorde honom till sann människo
vän och bevekte honom att söka 
lätta kroppsarbetarens börda. . 

Men då Rudenschöld såg kropps
arbetarens, liksom hvarje människas 
välförstådda lycka, ligga ej i sin
nesnju tning, utan i evangelii för
kunnelse om sann tro på Guds friå 
nåd i Kristus, kunde ingen vara 
angelägnare än han att få meddela 
af deuna sanna lycka och välsig
nelse åt folkets barn,» 

Söka höja kroppsarbetarnes ställ
ning med evangeiii förkunnelse om 
en sann tro) ja, detta är då ett bil~ 
ligt och i alla tider) till och med 
mera nu äu förr) använd t medel) 
»att meddela sann lycka och väl
siguelse åt folkets barn». . Alldeles 
såsom Victor Hugo låter senatorn 
säga till biskopen i :tSamhällets 
olycksbarn): )Något måste man ha 
att ge det sämre folket, trashankar, 
landstrykare och andra stackare. 
Man ger dem helgonhistorier, in
billningsfoster, själen, odödligheten) 
paradiset, stjärnorna att sluka. De 
tugga på det där. De breda det 
på sitt torra bröd, Den som ingen
ting annat äger har åtminstone den 
gode guden. Mindre kan man inte 
gärna ha. J ag har visst ingenting 
däremot) men för egen del föredrar 
jag Naigeon. Den gode guden kan 
vara god nog åt folket.» 

Huruvida Rudenschölds afsikt 
varit vänd åt det hållet kan man 
betvifla, då G. H. T:s redaktör be
rättar att Rudenschöld på gamla 
dagar fick besök af sin syster Stina, 
som var ifrig pietist, och förnlådde 
honom att läsa också gamla testa
mentet. En dag yttrade han sin 
förvåning öfver att förståndigt folk 
kunde tro sådana sagor. »Då R. 
låg på sitt sista, blef den fromme 
d:r Fjällstedt tillkallad, på systern 
Stinas enträgna begäran; den and
lige doktorn kastade sig på knä 
vid bädden och började bedja. Den 
döende lät honom hållas) men ska
kade vemodigt på hufvudet till sin 

vid hans fötter sittande dotten. 
Detta tyder mera på ateistiska tan
ktt . 

Om också Rudenschöld var ide
elt anlagd åt den andliga sidau, så 
torde man dock få antaga att för
fattaren till »Tankar om ståndci:r
kulationen» och :tTankar om vår tids. 
samhällsfrågon insåg att, för att 
lätta kroppsarbetarens bördor, det 
fordras något annat och mera än 
en sann tro på den fria nåden. 

Hafva nu de, som i »sinnesujut
ningar söka sin välförstådda lycka» ~ 
hvartill en god samhällsställning 
dem förhjälper, vunuit detta medelst 
den sanna tron? Vore det här gruf
fet om samhällsfrågorna så lätt af
färd ad t, då behöfdes inga politici~ 
bara andeliga predikanter. 

• • • 
,Vid en ' kungamiddag i Göteborg 

nu i dagarne lär ha serverats äkta 
sköldpaddsoppa, som kostade 400 
kr. N ågon har sagt, att männi
skan är hvad hon äter och i så fall 
~ - - ja, sköldpaddan är ett 
trögt och klumpigt djur. Och å 
andra sidan är det ju klart att det 
blir mycket dyrbara personer af så 
dyra middagar, tänk bara en rätt,. 
soppan, representerar lika mycket 
eller mer än hvad mången arbetare
familj har att lefva af på ett helt 
år. Den andra maten och vinerna 
medräknade, så kostade säkert denna 
kungliga grosshandelsmiddag åtskil
ligt mera än hvad de högst aflönade 
då strejkande färgeriarbetarne för
tjäna på ett år. 

Det är långt kvar ännu till för
nuftets tidehvarf. 

I de granna festreferaten om 
kungabesöket i Göteborg läses bl. 
a. i Handelstidningens Veckoblad: 

»Också ha efter våra förhållauden 
ofantliga människor hela kvällarne 
varit i rörelse för att se på kungen 
och illuminationen. 

Men icke en oordning föreföll" 
det tycktes vara en tyst öfverens
kommelse inom massorna att ge
nom lU&11 och villighet understödja 
ordningsptaktens bemödanden att 
JVndra ty.?:ngnjngar, rusningar .0 . d , 
och allt gick så bra det kunde göra.» 

Ofan tliga människor voro i rö
relse hela kvällarne, säkerligen var 
detta också något särdeles anmärk· 
ningsvärdt) dessa människor äro så
ledes icke i allmänhet mycket rör
liga utaf sig. Men oaktadt det nu 
inträffade något så ovanligt att 
ofantliga människor voro i rörelse, 
så föreföllo ändå inga oordningar . 
:t En tyst öfverenskommelse inom 
massorna att genom lugn _......:_ ) 
etc. Kanske något annat var vän
tadt) ity att därsammastädes i dessa 
dagar gingo 400 strejkande färgeri
arbetare. Tänk om! - - - Men 
de störde heller inte matsmält
ningshvilan för de store sköldpadds
soppsmiddagsspisgästerna. 

Högst densamme behagade i nå
der kungöra ~tt han betraktade ka
lasandet och skolbarnens flaggvift
ningar samt kungssångs-sjungnin
gen som en fortsättning på jubileet. 
Nåväl, det finns ännu många städer 
i gamla »Schweden:t , hvarest jubi
laren kan göra en visi t och dra u t 
på fortsättningen; när började egent
ligen jubilerandet, det har visst på
gått i många år med visserligen 
små afbrott för bråket med brödra
folket, men inte har det varit brist 
på resor) dyrbara extratåg, fras
granna tal och champagne-drick
ning i oändlighet. 

Lefve nykterheten! Men hvarför 
skicka godtemplarstorlogemötena te
legram till storsuperiets beskyddare? 

»Arbetets» krönikör i Malmö hä
dar om tidningspressens kryperi för 
resemonarken med dessa ord: 

»Det står så i den liberala H.-T.) 
att hela Göteborg gick ute på 
sina ben och grät med kungen, sa
gokungen med den rysliga popula
riteten. Och naturligtvis tro :Yi det 
när det stod på så många ställen; 

Men allt som sker omkring denne 
kung) alla tårar, viftningar, hurra
rop och tal) allt smakar af fabrikat, 
väl gjordt arbete, liksom hans rege
ringstid utmärker sig framför andra 
regeringstider för industriellt u.pp
sving i landet Göteborgame ha 
nu senast försökt öfvertyga oss om 
äktheten i denna folkets kärlek" och 
förtjusning) men vi tro · ej på · bevi~ 



sen. För våra dagars teaterteknik 
är ingenting omöjligt, allt kan ar
rangeras, och Potemkins berömda 
byar voro fuskverk i jämförelse med 
svenska folkets kärlek till kung 
Oscar, där han drar fram i landet 
mellan stadsfullmäktige och svas
sande tidllingsreferenter, som springa 
grosshandelsvärldens ärenden. 

H vad har väl det svenska folket 
att jubla öfver? Hvad i herrans 
namn har Oscar II gjort för detta 
folk, efter det jublar kring hans 
vagn, såsom tidningarne påstå? N å, 
detta är en krönika och får in te 
blifva någon majestätsförbrytarear
tikel, ty en sådan förbereda vi väl 
och utarbeta omsorgsfullt. Men vi 
kunna ej låta bli att jämföra det 
inre tillståndet i dessa svenska stä
der, so.m äro mangrant på benen 
och ibland äfven på stöflarne för 
att glädjas öfver sin kung, med vår 
grannstad Köpenhamn, där den fri
sinnade oppositionen, som här be
tyder arbetarne och småborgarne, 
nu är herre i kommunalstyreIsen. 
Jämför nu t. ex. M~lmö stadsfull
mäktige med Köpenhamns borgar
representation och jubla sedan öfver 
Bemadotterna och håll tal som vår 
borgmästare om den store kung, 
under hvars spira vi få lof att lefva! 

Har ni hört talas om, att kungen 
vill någon förändring eller sökt göra 
någon förändring i detta skändliga 
fyrk- och grosshandelsvälde ? Eller 
i något annat af det skändliga i 
vår författning? H vad skränar ni 
för då?» 

'" '" * 
I tidningarne läses att en hustru

mördare från Dalskogen i Lyse 
socken blifvit dömd til1lifstids straff
arbete »samt därutöfoer straffarbete 
i 2 år för mened och I år för svik
lig konkurs :. . Nå, det var då för 
väl att han inte fick evigt straff
arbete, då han syndat så mycket, 
ty sedan han sträfvat igenom lifs
tidsstraffarbetet har han . bara 3 år 
till. Då ärketeologerna döma till 
evigt straff för den enklaste lilla 
synd, så blef ju ofvannämde dom 
tämligen mild och ändå v ågar hä
i adshöfding ""Fahlcrantz i""e 1 nylige l1' 
);lållet föredrag mot vår ' rättsskip
ning göra ett slutligt uttalande att: 
:. Billighet och samvete å rättens 
område betraktas nu som utopier. » 

Nu skulle här varit mycket, myc
ket mera, men " redaktionen säger 
att det är öfverfullt med text, så 
att en tidning till kunde bli full, 
hvilket icke kan sägas om 

Syl, Rasp, Sandpapper & C:o. 

I järnvägskupen. 
För att på bästa möjliga sätt för

drifva tiden under den långa resan 
kommo vi, den något konservativt 
anlagde profresanden och jag en 
radikal af det »lägre folkeb, snart 
i samspråk, medan profresandens 
cigarrer som bäst gingo u PB i rök. 

Det innehållslösa ämnet om vä
der och vind är numera ej så myc
ket använd t till resekonversation, 
hvarför vi med anledning af vissa tid
ningsuppsatser genast kommo in 
på politik, konkurrens och arbetare
rörelse med mera sådant, som bör
jar sysselsätta äfven de förut mest 
liknöjda. »Ja», säger profresanden, 
,det kan aldrig gå i längden med 
dessa oupphörliga strejker och allt 
högre uppdrifna fordringar, som från 
arbetareorganisationerna hota att 
hämma, om inte rent af tillintet
göra all industri. Ändtligen har 
den stora och långvariga maskin
arbetarestrejken i England kommit 
arbetsgifvarne att sammansluta sig, 
för att med ett gemensamt uppträ
dande afvärja den fara, som ligger 
i afstannandet af landets kanske 
viktigaste näringsgren. Den skada, 
som förorsakas hela landet, torde 
ha större betydelse än de förluster, 
som drabba hvarje fabrikant för sig, 
ty vid sådana tillfällen passa ju all
tid andra länders fabrikanter på och 
eröfra nya platser på världsmark
naden. 

Fråga kan då bli huruvida icke 
de strejkande skadat sig själfva, 
därför att arbetstillgången kan bli 
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mindre, ifall de ock lyckas genom-
drifva löneförhöjningar. » . 

»1 dessa påståenden tyckes väl i 
hastigheten ligga något oemotsäg
ligt, men för att nu se saken från 
flera synpunkter, så finns det nog 
ett och annat att häremot invända. 
Arbetame bära ej skulden för den 
hejdlösa konkurrensen mellan såväl 
inhemska som utländska fabrikanter. 
När denna konkurrens framställes 
som en ständigt hotande tyrann 
för hvars skull arbetslönerna måste 
nedsättas, eller i alla fall inte för
höjas, så borde det ligga i allas in
tresse, att utfinna de medel, som 
kunde hejda konkurrensen. N u 
göras från olika håll försök i den 
vägen. Arbetarne mena att for
dringar på högre arbetslöner, kor
tare arbetstid 111. m. skall sätta nå
gon gräns för den vilda underpris
försäljningen. Fabrikanter, jordbru
kare m. fl. ha börjat på annat sätt, 
de använda sin politiska makt för 
stiftandet af tull-lagar, al1t också i 
syfte att hindra konkurrensen. I 
dessa tullskyddstider heter det då i 
IlVa1'je land, att det är den utländ
ska konkurrensen hvart och ett rike 
skall skydda sig emot. Verka nu 
också tullsystemen på det sätt dessa 
inbitna protektionister tänkt sig? 

Om nu Sverige har hög tull på 
arbetade järnvaror för att hindra in
försel af engelska produkter i den 
branschen. När nu tullen börjar 
återverka på den engelska utförseln, 
så säga de engelska fabrikanterna 
till sina arbetare: »Vi måste ned
sätta arbetslönerna, det är nedbringa 
produktionskostnaderna, för att be
hålla marknaden. Vår tillverkning 
är för stor för den inhemska kon
sumtionen och de utländska tullar
ne måste ha denna följd för vår 
fabrikation, således nedsättning af 
arbetslönerna, eller - inget arbete! 
Sätta så engelsmännen hög tull på 
oarbetadt järn, som är en viktig ut
förselvara för Sverige, så återverkar 
detta på de svenska arbetsförhål
landena och så ' vidare i det ena 
landet som det andra. 

Så användes tull agitationen för 
att uppväcka nationalhat, men inga
lunda uppfyller den krassaste tull
vän sina vackra löften om höjning 
af arbet..,IÖnerna, annars än då de 
naturligen hatade fackföreningarne 
på tvångets väg lyckas åstadkomma 
hvad som tull vännerna förut lofvat 
skulle ske så galant frivilligt. 

Detta är de konservatives åtgär
der för att hämma konkurrensen, 
som de själfva påstå, oaktadt de 
likväl så innerligt gärna vilja ha 
den kvar. Den protektionistiska 
egennyttan har till valspråk: »Jag 
skall konkurrera, men granname få 
t'eke göra det.» 

l> Nåja, af detta torde åtskilligt 
vara rätt, men hvad kunna väl ar
betarne åtgöra för att förändra de 
ekonomiska lagarne, ty affärslifvet 
har så många mystiska irrgångar 
och arbetarne göra nog bäst i att 
finna sig i sitt öde tills möjligen 
tillgång och efterfrågan i det all
männa varuutbytet af sig sjäIft, då 
arbetskrafterna vid gynsal11t1la till
fäl1en bli strängt anlitade, småning
om höjer arbetsklassens l> standard 
of life», som engelsmännen säga.» 

» J a, så kan det visserligen in
träffa någon gång på en eller an
nan plats eller inom någon viss pro
duktionsgren, men sådana höjnin
gar äro i allmänhet mycket ovar
aktiga, ty är det någon viss till
verkning, som lö~ar sig bra, genast 
uppstå nya fabriker och då i stället 
för att arbetarne skulle kunna på
räkna jämförelsevis bra betalt, så 
spekulera just de nyuppstående kon
kurrenterna i lägre arbetslöner. 
Fackorganisationerna ha därfCtr tagit 
till sin uppgift att verka för det 
arbetarne må kunna bibehålla hvad 
de redan ha, och detta ar lika kon
kurrenshejdande och viktigt, som 
att gellomdrifva nya fordringar. 

»Nå, men det blir i aHa fall ett 
otillbörligt tyranni, när arbetarne, 
d. v. s. deras fackföreningar, be
stämdt säga ifrån att de inte arbeta 
mer än så " eller så många timmar. 
Om nu en fabrikant för att bestrida 
sina omkostnader för dyra maski
ner, räntor eller hyror, somlmåsfe 
punktligt betalas om han ej skall förr 
eller senare bli tvungen att stänga af
fären, "då ju också arbetarne blefve ar
betslösa, om hån, säger jag, för detta 

måste låta maskinerna gå i 9 a 10 
timmar pr dag, ty dessa arbeta ju 
lika bra om så vore hela dygnet 
om, men arbetame bestämma sig 
för att själfrådigt taga sig 8 tim
mars arbetsdag, då urartar detta 
till ett dödande intrång i arbets
gifvarnes bestämmanderätt öfver 
sina egna tillhörigheter.» 

»Detta är ett vidlyftigt ämne. 
Låt oss först eftertänka hvilka skäl 
arbetame kunna ha för dessa kraf 
på kortare arbetstid. De resonera 
nemIigen som så: nutidens maskin
industri, till följd hvaraf produktio
nen mångdubblats, måste resultera 
i kortare arbetstid, annars kunde 
lika gärna maskinerna afskaffas 
och allt bli handarbete igen. 
Hvilket är nu mest naturligt och 
med utvecklingen öfverensstämman
de, att uppfinningarne komma hela 
mänskligheten tillgodo och reform
krafven baseras på den storartade 
utvecklingen, eller, såsom äfven en 
del af de reaktionära elementen 
bland arbetsklassen utan egentlig 
tanke på nutiden, vilja återgå till 
de »gamla goda tiderna», med skrå
förordningar, småindustri och lång 
arbetstid. » 

l> J a, visserligen skall och bör 
storproduktionell medföra nya för
hållanden och naturligtvis komma 
ju alltid arbetarn e att fordra mer 
och mer af det hastigt tillväxande 
öfverflödet, men de gå väl ändå för 
långt när de t. ex. tvinga dem, som 
skulle vilja arbeta längre tid att 
ovilkorligen följa fackföreningens 
beslut när det ~ gäller att på den 
ena eller andra fabriken tvärt emot 
arbetsgifvarnes medgifvande in
skränka arbetstiden. Och än mera: 
då i många fall en arbetare skulle 
kunna sköta 2 a 3 maskiner, så 
kanske stipulerar en fackförening 
ett beslut att ingen skall få sköta 
mer än en maskin. Och därförutom 
så fordras att en arbetsbesparande 
maskin, som mycket väl skulle 
kunna skötas af en alldeles icke 
lärd ovilkorligen skall skötas af en 
yrkesvan eller äldre arbetare med 
högre lön. Med sådana motigheter 
~..kall det i m~t1ga bIl hl! omöjligt 
for arbetsgifvarne fortsätta verk
samheten och så blir det i stället 
arbetslöshet och fackföreningarne 
torde få taga sina strejkkassor till 
luffarekassor.» 

»Menar Ni således att man egent
ligen ingenting kan eller bör före
taga emot de missförhållanden, som 
orsaka dessa bittra strider mellan 
kapital och arbete, eller att endast 
arbetsgifvarne skola bestämma egen
mäktigt i allt, S0111 rör arbetarnes 
lif såväl den tid de arbeta, som se
dan öfver deras s. k. fritid. J ag 
säger nu med afsikt s. k. fritid, ty 
den som försökt något af arbetsgif
v.aredespotism vet, att arbetarn e i 
I~ånga fall betraktas ännu såsom 
slarvar, öfver hvilkas enskilda hand
l~ngar arbetsgifvaren vill befalla. 

Med ett litet exempel vill jag 
belysa detta: En sko111~keriarbetare, 
som hade sitt lilla kök till verkstad, 
det är så för detta slags arbetare 
att de få hålla sig verkstadsplats 
och en hel del materiel eller till
behör till arbetet också, .på köpeb , 
h::1.I1 hade prenumererat på Social
Demokraten och fick snart rykte 
om sig att vara socialist, ehuru der
med dock inte var så farligt, ty han 
ville egentligen börja undersöka 
socialismens teorier, som han sett i 
stadens konservativa tidning för
kättrade, men hvad hände honom 
därför, jo arbetsgifvaren, som knappt 
efter de lösa förhållanden, hvilka 
existera mellan parterna i detta yrke 
kan göra skäl för titeln »arbetsgif
vare», lämnade ej mera några skor 
åt »sin » arbetare och lät i tämligen 
grofva ordalag den fattige arbetaren 
veta att några l> socialistbusar» 
komme aldrig att få slå pligg i en 
sko åt denne myndige men på bild
ningens nivå lägst stående »fabrikör» 
(utan fabrik). I den lilla staden med 
den gängse ~rackmoralen blef det 
snart omöjligt i~r vår skoarbetare att 
få något arbete ~l1s och detta endast 
däiför att han : "odde att i »frihe
tens stamort på jorden ~ det borde 
finnas frihet för t:n arbetare att 
läsa hvilken tidning !lan behagade. 
J ag behöfver väl knappt tillägga att 
detta öppnade blicken på ät:nne art. 
betare och att han " blef en ' ifrig 

Förlagsman, 1,OOÖnkmn~~ 
lån önskas för uppdrifvande af en i 
gäng varande industri, som har öfver
fullt med beställningar och utsikt till 
stor omsättning. 

Reflekterande ombedes svara till 
"lJvarf'fJeri", Örebro p. r., innan den 
10 maj. -

fackföreningsorganisatör och ener
gisk socialist. ... 

"Ja, sådant är nog tyvärr sanat. 
men vi, d. v. s. nästan utan undan
tag alla, som ej ha sådan syssel
sättning att vi komma i tillfälle se, 
förstå och erfara arbetsklassens Iii 
i dess mångskiftande förhållanden 
kunna nog ej riktigt bedöma alla 
dessa ekonomiska och sociala frågor 
så som sig borde. 

J ag har i alla fall genom vårt 
korta samspråk fått en del nya tan
kar, nu äro vi beklagligt nog vid 
resans slut, dessa ämnen bör;t nu 
intressera mig, ty jag måste erkänna 
att genom ensidigt sällskap med 
motståndare till arbetarerörelsen, jag 
varit af den uppfattningen att fack
föreningar och allt det där vore 
något, som inte borde ägnas annan 
uppmärksamhet än försåvidt med 
maktåtgärder arbetarerörelsen kunde 
omintetgöras, dess talesmän förföl
jas och arbetarnes röster bringas 
till Jystnad.» 

»Annu en sak, skulle Ni vilja ge 
mig det löftet att med första från 
Social-Demokratens expedition i 
Stockholm rekvirera en bok, som 
heter »Det glada England», efter 
läsande t af densamma skola vi en 
annan gång få ett ännu in tressan tare 
samtal. Den kostar I kr. So öre 
och Ni skall finna att bättre bok 
finnes knappt i socialekonomi. » 

:.Sagdt och gjordt, det skall ske i 
morgon dag. Farväl !» 

A ge Lage. 

Så tlnker JIWI ... om str~k~ 
brytaren. 

Vid en domstol i London stod 
nyligen en arbetare anklagad (ör att 
ha hotat en strejkbrytare. Under 
för4öret gjorde domaren följande 
märkliga uttalande: 

~ För fackför~ningsmedlemmame 
är strejkbrytaren" detsamma som en 
landsförrädare för sitt land och om 
de också kunna vara användbara 
för ett parti under vissa tider, så 
äro de dock föraktade af alla så 
snart frid åter inträder. Strejkbry
taren är den siste som lämnar nå
gon annan hjälp, men den förste 
som begär hjälp och ändå har han 
aldrig något stadigt arbete. Han 
tar endast hänsyn till sig själf, men 
ser icke så långt framför sig som 
till nästa dag. ...Men för pänningar 
och ovärdiga erbjudanden förråder 
han sina kamrater, sin familj och 
sitt land. Med ett ord: Han är en 
förrädare i smått, som först säljer 
sina kamrater för att själf sedan 
säljas af sin arbetsgifvare. SI u tH
gell blir han föraktad och afskydd 
af båda. Han är sin egen och det 
nuvarande och kommande samhäl
lets fiende. » 

Tänk om denne engelske domare 
någon gång- lärde känna ~ Karlshl,ll
taren»! 

Professor Höffding i Köpenhamn 
skr,ifver i sin ~ Etik» om strejker 
och strejkbrytare följande: » Mell~n 
den enskilde arbetaren och fackför
eningen kan, vid beslut af den se
nare om arbetsinställelse, uppstå en 
allvarlig etisk konflikt, emedan han 
ställes mellan å ena sidan den hung
rande familjen och å den andra 
kamraterna, som han ju måste anse 
som sin välfärd och ståndsära att 
tillhöra. 
Fackföreningarnes förhållande gent

emot strejkbrytare har ofta vant 
sträng; men man måste betänka att 
här föreligger en etisk konflikt. Om 
arbetsinstälJelsen verkligen sker ""i 
hela yrkets intresse, då är det otvif
velaktigt den enskildes plikt att 
hålla ut så länge som möjligt, en 
plikt som solidaritetskänslan, där 
den finnes, öfverallt inskärper». 



-Larsson & Bernholtz, 
Alvik vid Norra Kyrkogården, 

Ö R E B RO. Rikstelefoll. 

Re~ommenaerar sm \?älsorleraae 
lager af: 

Kaffe, Specerier, Viner, 
~onsett'Vett, Oelikatessett 

m. m., m. m. 

Stor sortering af 

Korkmattor 
till ~i1Iiga priser. 

• 

--~ 
L&..J 

Knäppkänger och Storstöflar 
realiseras. 

Beställningar och reparationer 
mottagas. Rihtelefo". 

God och billig 

SPISNING 
erhålles i 

N:o 6 Kyrkogatan 
till vänster in på gården 

hos 

Augusta Torin. 

Rikstelefon N:o 325. 

3 & 5 Klostergatan, 
irellro. 

Lager af: 

Specerier, 
Theer, Viner, 

('Gamar & Delikatesser, 
OST ID. ID. 

Dagligen nyro8tadt Kaffe. 
Reela varor 

till billiga priser. 

RAKETEN, Demo~rationsblad l Maj 1898. 

G~~r~ P~r~~lli, 
Örebro, 

Rekommenderar sitt välsorterade lager af : 

Strump,gar.q~ 
Stjc~ar.q & Vå[gar.q. 

Hemstickade 

Tricotvaror 
och Väfnader. 

Maskinstickerskor och återförsäljare 
erhålla största möjliga rabatt. 

And. Larssons 
Skomagasin, 

vid västra sidan af ] ärntorget. 

•• Allmänt kändt för 
Orebro billigaste Skoaffär. 

J. Lindblad, 
Skräddare, 

21 KiJpnur:ngatn.n 21, 
Emottager beställningar å allt som t ill 

skrädderiyrket hörer. 
Lager ar ."ger. 

Redbart arbete. Billiga priser. 

KAFEET 
H $torgatan 

rekommenderas i allmänhetens benägna 
hågkomst. 

. Servering af 
Öl, Porter samt Läskedrycker. 

ii s a ~~:~t~;~ro~~~~~~!R~~~~!~ 
själf "Iittre än att hålla höga pris och sälja mindre. 

Mjöl, Sill, Sirup, Socker, Kaffe 
m. m., med ett ord alla förnödenhetsvaror säljas därför 
ytterst billlgt hos Hjalm.ar Nilsson, 

29 StOl"gat(f(U 29, 

·OAR~ ROSEN, 
OREBRO, 

N~o ~ Storgatan, Norr, 1110 6, 
rekommenderar SItt nkhaltiga lager af alla sorters Skodon, såväl finare som 

gröfre, till lägsta priser på platsen i förhåll ande 
t ill skodonens goda beskaffenhet. 

.... En stor del skodon af vintertagret 
realiseras till in köpspris. 

GGe; 
A. E~nebuste 
Urmakare. 
4 Stortorget 4, 

Hypotekshuset. 
,n. t11 . 

Det glada England 
eller 

gamltäl1~f sdaant aet är odl sdaant 

ael borae \?ara 
af rtölier "t-Blatcll.J'ord. 

Pris : ~: 50, Rekvi reras hos Social-De
mokratens expedition, Stockholm. 

Alla, 80m intressera sig for national~ 

ekonomiska studier, böra köpa 
denna bok. 

Klädes- och Manufakturmagasinet, 
1 Köpmangatan I, 

. Lägsta priser å . 

välgjorda Manskläder. 
Arbetskläder 

af de mest sli ts tarka tyger som finnas i marknaden, starkt och bra ~ydda. 

Mi1IFl 

Skjortor, BIlIsar m. m.· 
alltid till lägsta priser. 

1
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m~ Singers Orioinal-Symaskiner 
~ hafva af den stora allmänheten be'cfömts såsom de bästa 'genom ständigt ökad 
57..1,(1) omsättning, hvilken under s enare tiden uppgått till omkring:l. million 
~~ symaskiner ärligen. 
>{,,(f/ 

l*,v, Sl.DfJe~1I Original-Synln.skine~ hafva af andra symaskinsfabri
~f,.2 kanter bedömts såsom den bästa, d ärigenom att de nästan uteslutande fått tjåna 
~(,) som modell för efterapningar. 
~7..Y. 
?~~ Singers Original-Symaskiner bedömas af andra symaskinsför
~~ säljare såsom de bästa, därigenom att de af dem till salu hållna efterapnin
~,~ gar vanligen utbjudas såsom . Singers symaskiner». 
~7J.b) 
~~~ Singer. Original-SumasJ.:iner försäljas endast genom fabri -
~~_\ kens egna filialer, utan mellannänder, till fabrikens priser. 

\~ Singers Filial, Örebro, 17 Drottninggatan 17. 

A. O. Berger, O 

6 Storgatan 6, Norr, III 
3 

Rekommenderar välsorterad t c 
lager af : ~ 

1: Manufakturer, Korta varor, Sybehör ~ 
~ och Garneringsartiklar, ?5: 
.!I: Herreklperlngsarliklar, Damunderkläder. ~ 
~ ~ 
I.. Ständiga nyheter! :" 
~ Billigaste priserl. 

Gölen Edpq uppköp bos denna tidnings annonsöpel. 
Prenumerera Beställ Edra Trycksaker ...... 

på 

:Nerikes-TidningBn ooh ·Fosterlandsvännen. 
hos Oreb,ro Nya Trycketi-Aktie-Bolag. 

~ 2 VASA TORGET. ~ 


