
I. Program.
1. Skanes rostrattsforening, vilken utgor en avdelning

av Sverges allmanna rostrattsforbuncl, uppstaller som sitt
program politisk rostratt at alia myndiga och valfraj-
dade, sig sjalve forsorjande svenske man och kvinnor
saint betraktar sorn forsta steget till delta mal rostratt
at en var -nyndig- och valfrajdad person, som betaler
skatt till kommun och stat. Foreningen vill aven verka
for en jamnare fordelad kommunal rostratt.

2. Foreningen skall genoin moten, ffiredrag och
skrifter verka for spridande av upplysning om politiska
och kommunala angelagenheter, sarskildt om rostratts-
lagarne och betj'delsen av rostratten.

II, Stadgar for landskaps-foreniugen.
§ i. Medlem av foreningen kan varje valfrajdad

man eller kvinna bli, som giilar foreningens andamal och
stadgar samt antingen direkt eller genom nagon filial er-
lagger en intradesavgift av 10 ore. Varje medlem er*
haller ett medlemstecken.

§ 3. Foreningen bestar av filialer (platsforeningar)
och enskilda personer. Sa snart en forening, som for sin
enskilda del kan utse styrelse, bildats i nagon av pro-
vinsens stader eller socknar, vid bruk och storre platser,
bor densamina inga sasom en filial av Skanes rOstrattsfor-
ening med antagande av dess stadgar och darom gora an-
malan hos centralstyrelsen.

§ 3. Arsaygiften till huvudforeningen ar 10 ore per
medlem och till filialerna enligt varje filialavdelnings beslut.
Intradesaygiften raknas som arsavgift del kalenderar, da
medlem . ingar i foreningen. Vid ytterst trangande behov



far for landskapsforeningens rakning upptagas en uttaxe-
ring av 5 ore.

§ 4. Foreningen ledes av en centralstyrelse, be-
staende av tio, av toreningsmedlemmarne for tva ars tid
valda ledamoter, av vilka halva antalet avgar ena aret och
andra halften det foljande, forsta gangen efter lottning.
Centralstyrelsen, som ager att konstituera sig sjalv, an-
svarar gemensamt for foreningens kassa och sammantrader,
pa ordforandens kallelse, sa ofta foreningens angelagen-
heter dartill ioranleda. I Centralstyrelsen invaljas sa val
stads- som landsortsmedlemmar.

§ 5. Valet av centralstyrelse sker omedelbart av
medlemmarne inom filialerna. Darforinnan uppstallas pa
huvudforeningens arsmote 10 kandidater till centralstyrelse.
Roster fa dock avges pa andra personer an dessa kandi-
dater. Vallistorna skola fore September manad vara in-
sanda till en for andamalet tillsatt valkomite.

§ 6. Afgar styreiseledamot under aret, ma Central-
styrelsen i hans stallc inkalla den vid valet i rostetal nar-
mast staende.

§ 7 Da en eller flera nya niedlenimar intrada i
Centralstyrelsen, bor inventering av kassan ske, och
skall ledamot till protokollet anteckna, om han finner skal
till nagon anmarkning. Sker ej delta, vare han lika an-
svarig som de ofrige styrelseledamoterna.

§ 8. Centralstyrelsen ager att anvanda av kassans
medel till ersattning at nodiga bitraden vid hopade goro-
mal, till hyra for lokal vid sammantraden, tryckning, porto
och skrivmateriel in. in., samt sadant, som styrelsen anser
i ovrigt beframja foreningens tillyaxt och andamal, sasom
tryckning och spridning av skrifter, foredrags hallande
o. s. v. Fraga om ersattning at styreiseledamot skall under-
stallas revisorernas provning. • i

§ 9. Foreningen haller i ju l i manad varje ar ordinarie
arsmote, vid vilket varje filial ma lata representera sig
genom sarskildt valdt, nied fullmakt forsedt ombud, och
ager filialen att sanda ett ombud for varje paborjadt hun-
dratal medlemmar. Dock far ingen filial sanda mer an 5
ombud.

§ 10. Pa arsmotet forekomma foljande arenden,
vilka endast av ombuden behandlas:

1:0) Upplasande ay styrelsens berattelse om det for-
flutna arets verksamhet, raknadt fran och med den i janu-
ari till och med den 31 december;

2:0) Upplasande av revisorernas berattelse om det for-
flutna arets rakenskaper och forvaltning;

3:0) Besluts fattande om ansvarsfrihet for central-
styrelsen;

4:0) Val av tre revisorcr och tre revisorssuppleanter;
5:0) Uppsattande av 18 kandidater till centralstyrelse;
6:0) Val av en av fam personer bestaende valkomite;
7:0) Bestammande av plats for nasta arsmote.

§ IT. Andra fragor och forslag till arsmotet -
utom andring av stadgarnc —, bora inlamnas fore den i
juli till Centralstyrelsen, som jamte sitt utlatande framlag-
ger dem t i l l behandling, och aga jamval andra an ombuden
att deltaga i diskussionen och besluten rorande dem.

§ 12. Ordforande och sekreterare valjas for arsmotet.
§ 13. Alia val ske genom 6ppeii omrostning-, sa

framt ej platsforening for visst tillfalle annorlunda bcslutar.
Ankel rostovervigt galler. Vid lika rosttal skilje lott. Ingen
ager tala ellcr rosta inom foreningen pa gruncl av fullmakt.

§ 14. Rakenskaperna overlamnas i slutet avjanuari
at revisorerna, som fore den 15 mars aterstalla dem till
styrelsen.

§ 15. Skulle inom foreningen tvist i fraga om dess
angelagenheter uppsta, far sadan, med undantag da det
galler ansvar, forskingring eller brott mot allman lag, icke
dragas infor domstol, utan skall avgoras av en utav fam
personer bestaende namd. Denna tillsattes sa, -att tva ut-
ses av varclcra parten, och dessa fyra utse gemensamt
den famte. Det utslag, som namden avkunnar, delgives
de tvistande senast en manad efter det dessa utsett sina
fortroendeman, och far sadant utslag ej overklagas utan
anses lika bindande som laga kraftvunnen dom.

§ .16. Forslag till andring av stadgarne eller till
upplosning av foreningen skall vackas senast tre mana-
der fore arsmotet, varefter Centralstyrelsen infordrar filia-
lernas utlatande; och fordras'att vid omrostning inom dessa
minst tre fjerdedelar aro ense om forslagen, for att de skola
bli antagna. Beslutad reglementsandring trader i kraf t
forst vid foljande kalenderars borjan.

Da foreningen fylt sitt andamal eller av en eller
annan orsak kommer att upplosas, far kassan ej delas
mellan medlemmarne, utan bor den samma anvandas till
nagot for arbetsklassen allmannyttigt andamal, for vars
bestammande fordras samma majoritet, som for beslut om
foreningens upplosning.



III. Stadgar for filialeii

rostrattsforening.

§
rostrattsforening ar en filial av Skanes rostrattsforening
och fbrbinder-sig i egenskap av sadan att tillampa sarskildt
de i huvudforeningens program och stadgar gjorda.bestarn-
melserna rorande foreningens vcrksamhet, medlemskap i
foreningen, arsavgifter, om'bud in. m.

§ 2. Foreningen atager sig aven att verka for upp-
rattande av rostrattsforeningar pa de angransande orter,
dar sadana annu ej iinnas.

§ 3. Utom avgiften till lansforeningen erlagger varje
medlem till platsforeningen _ _ ore som intradesavgift och
darefter varje fbljandc kalenderar senast i
manad ore i arsafgift. Nagon vidare uttaxering an
stadgarne orntala far ej ske utan att foreningen rned J !t av
de avgivna rosterna beslutar sadan.

Avgifterna till lansforeningen. rcdovisas hos dennas
kassor senast pa arsmotet i ju l i .

§ 4. Foreningens angelagenheter handhavas av en
styrelse, bestaende av _ _ av foreningen valda ledamoter,
som inom sig utse ordforande, sekreterare och kassor saint
gemensamt ansvara for foreningens kassa.

§ 5. Styrelsen valjes pa manads
sammantrade for tva foljande kalenderar, dock sa att vid
forsta arets slut medlemmar efter lottning avga, de
ovriga vid nasta ars slut o. s. v.

§ 6. Pa sammantradet i utser forenin-
gen for de olika delarne av sitt omrade ett tillrackligt an-
tal kretsman, mellan vilka medlemmarne fordelas sa att
de latt kunna antraffas med cirkular och andra meddelan-

den. Kretsmannen, som samniantrada med ordforanden
en gang varje manad, ha att uppbara, kvittera och till
foreningens kassor avlamna medlemsavgifterna samt bora
av alia krafter verka for tillslutning till foreningen.

§ 7. Skulle styrelsen eller styrelsemedlem eller annan
person, som erhallit ett uppdrag, missbruka sitt fortroende,
kan foreningen med 3 |4 av avgivna rosterna avsatta den
eller de felande och valja andra personer i deras stalle.

§ 8. Foreningen bailer arligen ordinarie mo-
ten, naml. i j. .__i manader.
Pa motet i foredragas styrelsens och revi-
sorernas berattelser for foregaende arets verksamhet och
beslutas om ansvarsfrihet for styrelsen; i augusti (septern-
ber) forrattas val av centralstyrelse och i
val (av styrelsemedlemmar, rcvisorer, revisors-
supplcanter och kretsman for platsforeningen.

§ 9. Extra sammantrade halles nar styrelsen sa
finner nodigt eller foreningsrnedlemmar skriftligcn bc-
gara clet.

§ 10. Foreningens kassor uppbar och redovisar de
medlemsavgifter, som skola avga till centralstyrelsen.

§ ii. Forandring av stadgarne i vad de endast galla
platsforeningen kunna av denna vidtagas pa varje ordinarie
sammantrade, om forslag dartill inlamnats till styrelsen
minst 14 dagar fiirut.

§ 12. For ovrigt galla for platsforeningen de bestam-
melser med avseende pa nya styrelsemedlemmar, rost-
ning, val, rakenskaper, tvister, andring av stadgarne
och foreningens upplosning, som forekomma i stadgarne
for lansforeningen, paragraferna 7, 13—16.



Underrattelser for rostrattsforeningars
bildande.

Basta sattet att fa rostrattsrorelsen pa en plats i
gang ar att forst lata sa manga rostrattsvanner, man kan
patraffa, anteckna sig pa en lista. Ar det mojligt utsanda
flere listor, sa mycket battre. Darefter kallar man till
sammantrade, ger foreningen namn och staller till styrelse-
val. Styrelsen kan efter overenskommelse besta av 3, 5
eller 7 personer. Ordforande, sekreterare och kassfir
utser styrelsen inom sig.

Varje medlem erlagger vid intradet en avgift, som
.stannar inom platsforeningen, och 10 Sre att insandas till
centralstyrelsen.

Sedan en forcning bildats, ma den utsanda listor
till personer a andra platser, som aro kanda for intresse
for saken, med anhallan att dar stifta foreningar pa samma
satt.

Vid foreningens sammantraden ar det fordelaktigt
att iiagon redogor for rostrattens nu yarande standpunkt
och framhaller det oratta och skadliga i dess inskrankning
samt nyttan av dess utstrackning. Eller ock kan nagon
lamplig artikel ur "Flygbladet" eller annan tidning upplasas.

Sa vidt mojligt ar bora storre m5ten hallas for fra-
gans utredning och for utbredande i vida kretsar av in-
tresse for den samma.

Flygbladet, som utgor den kraftigaste havstangen
att halla intresset uppe och fortplanta det vidare, bor man,
da det fas for sa godt som blotta papperets pris, skaffa
sa manga lasare som mojligt.

Den, som vill bilda rostrattsforening, behover icke
sjalv forut vara medlem av sadan forening. Dock ar det
fordelaktigt att kunna aberopa, att man utfardar inbjudnin-
gen efter att ha underhandlat om saken med andra rost-
rattsforeningar.

Fullmakt for stiftande av forening ar saledes icke
nodvandig. i

Uppgifter och uttalanden angaende
politisk rostratt.

Med politisk rostratt menas ratten att deltaga i val
av riksdagsman. Vanligen galler uttrycket endast valrat-
ten till andra kammaren.

Harom stadgas i Riksdagsordningens § 14: "Valratt
tillkommer inom den kommun, dar han bosatt ar, en
var i kommunens allmanna angelagenheter rSstberatti-
gad man, vilken

aiitingen gigex* eller med stadgad aboratt innehar
fast effencLom. pa landet eller i stad till ett taxe-
ringsvarde av minst ett tusen kronen*,

eller for livstid eller for minst fam
ar arrenderar jordlbruksfastigliet till
taxeringsvarde, ej understigande sex tlisen kr.,

eller ock erlaffger till staten Jbevillning
f6r en till minst attahundra kronor uppskattad
ariig inkomst.»

Efter uppnadda 25 ar ar varje valbcrattigad aven
valbar, d. v. s. kan valjas till riksdagsman.

Forsta kammarens ledamoter utses av landstingen
och av stadsfullmaktige i de stader, som ha mer an 25,000
invanare. Valbare till forsta kammaren aro man, som
uppnatt 35 ar, aga fastighet till 80,000 kr:s taxerings-
varde eller skatta till staten for 4,000 kr:s inkomst.

Folkbildning och rostratt.

Pa 1,000 varnpliktige eller rekryter kommo vid scnaste
provningar foljande antal icke laskunnige i foljande stater:
Sverge 3, Danmark 4, Tyskland 7, Preussen 10, Schweitz
13, Holland 85, Frankrike 104, Belgien 159, Osterrike 277,
Ungern 402, Italien 464, Ryssland 718, Serbien 793.

Nyaste statistiska uppgifter visa, att i nedannamde
land foljande procenttal av befolkningen aga politisk rost-
ratt: Belgien 2,j, Holland 3, Ungern 5,̂  Sverge 5,3, Spanien
5,9, Norge 7, Osterrike 7,,, Italien 8,b, Danmark 15, England
16,,,, Portugal 18^ Tyskland 21, Schweiz 22,6, Grekland 23,
Frankrike anda till a6,6 proc. av befolkningen.



Saledes oaktadt Sverge av dc uppraknade landen
star hogst i fraga om befolkningens laskunnighet, ar del
dock bland dem, som lata storsta procenttal medborgare
sakna politisk rostratt.

Antalet myndige man uppgar i Sverge till omkr.
1,225,000 (en million tva hundratjugofem tusen). Av dem
voro vid senaste riksdagsmannaval 309,719 eller var fjarde
rostberattigacle. Atersta saledes over 9OO,OOO
rnyndiffe man, vilka sakna politisk
rostratt. Dessutom ar hela den kvinliga befolk-
ningen utestangd fran denna rattighet.

I Sverge ar den politiska rostratten grundarl pa
iastighets- och inkomstbevillningen till stateru Detta
borde forutsatta, att namde bevillning utgor atminstone
overvagande delen av skatterna till staten. Men ar 1887
uppgick den endast till 3,810,676 kr., medan forbruknings-
skatterna (bland vilka tullrriedlen), som icke fordelas efter
medborgarnes skatteformaga, d. v. s. icke etter deras for-
mogenhct och inkomst, stego till inemot 70 mill . kr.

Man beraknar, att de mindre bernedlade i forhallande
till sin inkomst betala i medeltal 3 ganger sa mycket i
forbrukningsskatt som de formogne.

Det ar da rent av lojligt att gora den politiska rost-
ratten beroende av fastighets- och inkomstbevillningens
futtiga 3,900,000 kr.

De mindre bemedladc beraknas arligen erlagga till
staten i form av forbrukningsskatter omkr. 25 mill. kr.
mer an dc skulle komma att betala, om aven clessa skatter
uttoges i man av vars och ens formogenhet och inkomst.
Och likval anser man, att de lagre klasserna icke skatta
nog for att bli rostberattigade!!

Rattighetei och skyldigheter bora inom samhallet
uppvaga yarandra, brukar man saga. Vilken inedborger-
lig skyldighet ar det da, som de 900,000 politiskt ornyndige
aro befriade fran, efter som de skola sakna rostratt? Aro
<ic befriade fran varnpligt? Nej. Slippa de att betala
skatt? Nej. Ha de icke skyldighet att lyda lagarne?
)o. Deras skyldigheter aro precis de samma som de rost-

berattigades. Deras medborgerliga rattigheter borde da
ocksa vara lika.

Erfarenheten fran alia tider och alia land visar pa
ett salt, som bor rnana avcn den sloaste till vaksamhet,
att alltid, da makten samlats i handerna pa en klass, har
denna gett sig till att fortrycka det ovriga folket och an-
vanda det endast som sina redskap. Sa gjorde godsher-

rarne i det gainla Grekland; sa gjorde de maktige patri-
cierna och harforarne i Rom; sa gjorde praster och adel
i hela Europa under medeltiden. De "fralste" sig fran sina
medborgarpligter och tillskansade sig en mangd privilegier.
Sa maste det alltid ga. Finge skornakarne ensamme lag-
stiftnings- och beskattningsratt, skulle foljden bli ett sko-
makarevalde. Sammalunda med skraddare, skollarare, landt-
brukare, arbetare.

Nu ar det panningen, som innehar lagstiftnings- och
beskattningsmakten, ty ratten att valja lagstiftare beror pa
formogenhet och inkomst. Foljden har ocksa blivit ett
panningvalde, som sparas i alia riktningar. Det organi-
serar samhallet till sin fordel pa ovrige medborgares be-
kostnad. Uppfpstringsvasendet ar ordnadt framst t i l l
fordel for de rikes barn. Skatterna fordelas sa, att dc
trycka de mindre bemedlade tyngst. Strafflagen drabbar
de fattige vida harclare an de formogne. Lagen om 16s-
drivare samt tjenstehjonsstadgan aro uppenbarligen par-
tiska mot smafolket o. s. v. Sadana forhallanden skulle ej
lange kunna aga bestand om aven de lagre klasserna hade
del i lagstiftning och beskattning. Endast nar hela fol-
ket ar representeradt i riksdagen, kan denna tillgodose
alias val och alias ratt.

For att rattvisa och verklig ordning skola komma
att kanneteckna vara samhallsforhallanden, maste genom-
gripande forbattringar vidtagas pa manga omraden: pa
undervisningsvasendets, religionslagstiftningens, skatteva-
sendets, allmanna lagens o. s. v,, men man stall fafangt
vanta clessa forbattringar, sa lange ett fatal tillsatter lag-
stiftarne, ty fatalet har ioga kanning av orattvisorna, enar
dessa oftast just innebara fordelar for i fraga varande fa-
tal. Innan man kan motse forbattringar, maste man sale-
des stalla om, att aven de, vilka behova forbattrihgarna,
bli rostberattigade och clarigenom fa tillrackligt manga
foresprakare i riksdagen. Rostrattens utstrackning ar dar-
for en nodvandig forutsattning for reformer. Det ar den
dorr, genom vilken vi oundgangligen maste ga for att
komma at det maskineri, som satter reformerna i verket.
Och det ar pa oppnandet av denna dorr vara anstrang-
ningar framst .maste samlas och riktas.

Grundlagen sager: svenska folkets urgamla ratt att
sig beskatta utovas av riksdagen allena. Vad menas da
med att beskatta sig sjalv ? Naturligtvis, att de ombud,
som valjas till riksdagen, med full myndighet utova denna
ratt. Det kan icke galla dem, som icke fa deltaga i dessa



i?al. Svenska folkets beskattningsratt ar saledes egentligen
^egransad till dem, som aga valratt. Men dp. aven de, som
sta under strecket, maste anses tillhora svenska folket, och
svenska folket icke kan utova sin beskattningsratt, sa vida
del icke far deltaga i valet av ombud, ligger efter min
tanke dari ett ska! for streckets betydliga nedsattande.

S. A. Hedlund.
Varfor man icke skulle vilja oka de valberattigades

antal hos oss, sasom i de fiesta andra land, synnerligast
de stora kulturlanderna, ar nagot, varfor atminstone jag
icke kan finna nagon grund. Det ar just bland den stora
massan av folket man firmer dem, som vasentligen upp-
bara rikets bade sjalvstandighet och mojlighet att varna
sig i krig och fred, som betala skatterna och som skydda
oss mot bade in- och utlandska fiender.

Vill man att dessa arbetare skola vaga liv och blod
for alskadt tosterland och fr iheten-i norden, bor man ock
giva dem politiska rattigheter, sa att dc ma kanna sig som.
manniskor och medborgare, vilka hava nagot att iorlora.

Min princip ar att det ar fullkomligt oratt, att, da
det galler utovandet av den hogsta medborgerliga rattig-
iet, gora guldet t i l l vardematare, ja, sa orimligt och sa
osmakligt for min kansla, att jag 'knappt kan uttrycka
Jet. Guldets rnakt i samhallena ar dess varre redan allt
for stor. Klinckowstrom.

Jag bar under mina studieresor gjort bekantskap
ned utlandska arbetare, och yid en jamforelsc mellan dem

jch vara egna k-u-nna vi verkligen kanna oss stolta, ty den
svenske arbetaren star i regeln ej obetydligt over sina
brSder i. utlandet. Adelskold.

Man har givit bordens och ambetsstallningens sjalv-
skrivna herravalde till spillo, men man haller pa pannin-
gens. Jag anser dock att panningen, vare sig arvd eller
forvarvd, lika litct har ra t ta t t regera samhallet som borden
Dch ambetet. F. T. Borg.

Jag tror, mine herrar, att om vi vilja vara arliga,
skola vi medgiva, att det icke vore farligare att lagga en
mera utstrackt rostratt i svenska folkets hand, an i en
spanjors eller fransmans. Andersson fran Malmo.

.1 egendomsagare och kapitalister, som haven ratt att
pa stammor och vid val vara den liylosa jordegendomens
och panningens ombud, blygens I icke for att pa delta
satt fornedra eder? Ar det icke skamligt att nodgas se
efter i planboken och kassakistan for att fa veta, orn I
cgen att vid stammor fora talan och huru stor rost I fan
IVgiva? . JP. Nymansson.

13
Vad (inner man, om man betraktar alia dessa for-

eningar av arbetare? Jo, att arbetarnenastan alltid handla
bra mycket forstandigare och redligare an de nu radande
over huvud taget gora. Se t. ex. pa goodtemplarrorelsen !
Hur forstandigt gar det icke oftast till vaga inom deh och
battre ar ifran ar. Huru veta icke arbetarne darinom att
till sina fortroendeman utvalja de basta, som sta till buds,
oavsedt om de aro kropps- eller sjalsarbetare? Huru val
skotes icke (numera atminstone) dess ekonomi? Ja, se for
ovrigt pa nastan varje annan arbetareforening. Nastan
alltid finner man de basta medlemmarne framskjutna i
styret; och lika ofta skall man se en forstandig hushall-
ning rada. O. O.

Alia vanner av rostrattsreformen maste sluta sig till
samman, och ringen vidgas tils folkets hela massa livligt
kanner rostrattens nodvandighet och fattar ett enstammigt
beslut att tillkampa sig denna ratt. En sarskildt for i fraga
varande reform verkande, over hela landet utgrenad for- '
ening, omfattande hundratusentals medborgare, maste at
kravet pa utstrackt rostratt ge mangdubbelt starkare efter-
tryck, an nagot annat satt att arbeta darfdr. Redan blotta
tillvaron av en sadan forening skall inge respekt, ty den
visar, att folket anser utstrackningen av rostratten for en
av de vigtigaste angelagenheter. Rostrattsfbreningen brin-
gar dessutom rostrattsvannerna fran Ystad till Haparanda
narmare varandra. Genom de gemensamma styrelserna
och de gemensamma rostrattsskrifterna sta de i standig
forbindelse med varandra och fa del av varandras tankar
och kanslor. De erfara en fornimmelse av, att de aro
manga i ledet, och att de aga inflytande. Fpreningen moj-
liggor slutligen enstammighet i meningsyttringar och sam-
tidighet i upptradande saint skall saledes otvivelaktigt
ganska snart ova en markbar inverkan pa riksdagsmanna-
valen. Vi se vilken rol nykterhetsforeningarna, som dock
ha att kampa mot vida talrikare motstaudare och lika starka
fientliga intressen, redan spela. En allman rostrattsforening,
som vinner den tillslutning saken fortjenar, skall ej behova
lang tid att framtvinga den onskade reformeu.

I,, som haven rostratt, skolen icke draga er undan
fran rostrattsforeningen !

Det gor dubbel effekt, att man, som redan ha rost-
ratt, ga in i rostrattsfbreningarne och darigenom visa, att
de intressera sig for dem, som aro mindre lyckligt lottade
an de sjalve.



Den, som vagrar att inga i rostrattsforeningen, erne-
dan ban redan ar rSstberattigad, visar, att ban ej tillrack-
ligt salt sig.in. i forhallandena. Vad gagn ha val ban och
bans likar av sin rostratt, sa lange motstandarne till refor-
mer aro vida manstarkare? Det kan sannerligen val be-
hdvas, att ban vinner forstarkning, och sadan tillfores
honom just genom att rostratten utstrftckes till bans gran-
nar, som annu sakna den.

Till och med de, som anse folket annu ej vara mo-
get for rostrattens utstrackning, bora, om de ha nagot litet
intresse tor folkets forkovran, bli medlemmar i rostratts-
foreningarna, ty en av dessas huvuduppgifter ar att upp-
lysa folket och gora det moget, och bar bora saledes i
synnerhet de kurhia verka, vilka tydligast se vad som brister.

Erhaller arbetaren rostratt, skall det i ej ringa man
hoja bans ambition; ban skall i alhnanhet bli mer medveten
om sitt mauniskovarde och i foljd clarav iakttaga ett var-
digt torhallande. Det iir vida fordelaktigare att haat t gora
med tankande arbetare, vilka intressera sig for allvarliga
ting, an med sadana som i framsta rumrnet egna sig at
nojen och utsvavningar. .

De, som mot rostrattens utstrackning invanda, att
folket annu icke ar moget. darfor, bora besinna att man.
ej blir mogen for en fardighet utan genom att ova sig dari.
Man kan ej lara att tala utan genom att tala; det iorslar
icke att hora pa anclra. Man blir ej mogen for ett yrke
utan genom att ova sig dari; att blott se pa andra racker
ej till. "FSr att gora manniskorna till goda medborgare,
sagcr den .aclle engelske forfattaren Smiles, maste vi tillata
dem att utova en medborgares rattigheter. Innan nagon
lar simma, maste ban forst i vattnet; innan man kan rida,
maste man forst besfiga en hast, och innan nagon kan bli
en god medborgare, maste ban torst bli fortrogen med en
medborgares forrattningar."

Jesus Kristus
skulle icke ha rdstratt, om ban upptradde bland oss. Han
skulle kanske raknas bland den losa befolkningen.

Icke haller bans larjungar skulle fa galla som med-
lemmar av samhallet. Jo, det var sant, en likval, Judas
Uskariot, som hade band om pungen, ban skulle, da ban
den. dar natten sfcildes fran Jesus, hava blivit hallen f5r
en manniska i panningesamhallet.


