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nágra ensila ord till folkct.

CE£A|
- H e ls in g f o r s 1 9 0 6 ,
H e l s i n g f o r s © e n t r a Itryckeri.

^ tö r r od? ttvt,
nagra enßfa orö fitC fofßei.
®en 1 O ftober 1906 träbbe i gättanbe traft en lag,
fom äv af bert allra ftörfta bettzbelfe för heia w art foftertanb.
, T el är bert npa tanbtbaggorbningen och ben bärmeb nära
fam m anhänganbe wailagen, hraarom nu fä mtjcfet ffrifweg i
alla tibningar och tibffrifter och tatag om pä olifa ftag af
möten i ftäberna och pä tanbgbpgben. gor att funna fatta,
hwab benna lag har att betpba för of§, mdfte toi tän fa Ittet
tittbafa pä tiber, fom warft.
®e gam ta ibianb ofg m innag nog ben tib i roárt lanb,
bei inga folfffotor funnog, bä bonbeng och arbetareng barn
fingo roäja upp utan ffolfunftaper, ba en briStfäuig innam
lägning och utantitt uppram tanbe af tateiefen anfägog w ara
tilift) liegt för ben altra ftörfta fiaran af bet upproäyanbe
ftättet. SBigferligen hänbe bet, att attmogemäng barn och
fattiga torpareföner, tebba af ben inre törgt efter raetanbe,
fotn @ub neblagt i berag fjäl, unber betrrjcf och fraärigheter
bernabe fig wäg tili funffaper och Ijug och btefmo titt prpb=
nab och wäifignelfe för w ärt lanb. 9Nen be flefta barn pä
lanbet wäxte upp utan ffosor, och hmem Jan räfn a atía be
rifa gäftoor, fom härigenom gingo förlorabe etter ej fingo
utraeefta fig tiU ftörre fraft. N u är bet annortunba. Nu
finnag ffotor af tnänga ftag bäbe i ftäberna och pä ianbg=
bpgben. Nu är bet mpefet tättare än förr för ben fattigafte
arbetareg barn att ffaffa fig funsiaper och att toälja hmitfen
tefnabgbana fom hälft. Ntpcfet ftere ffotor behöfraag boef
ännu och m anga upa fom ma m al fnart att inrättag.

3)en tiben fotkfkotor faknabe§ od) kroppSarbetarne od)
tanbSbefotkningen i allmäntjet íjabe m pdet fm á kunfkaper, m ar
bet natuvltgt, att be, fom förftobo mera od) tjabe erfarenfyet,
rdbom od) anfeenbe, betraktabe tjeta arbetarebefolkningen od)
tanbgborna naftan fäfom ompnbiga, bá bet gälbe att ftpra
tanb od) fot!. @ä kommo tanbtbagarne od) äfmen bönberna
fingo m ara meb, men alta ksabe ej rättigtjet en§ att roälja
tanbtbag§m ännen. © m äningom tärbe bönberna atít m era
genom kom m unat od) fodenftämm or att tanka od) ftpra för
fig fjälfraa, od) färfkilbt genom be fenafte ären§ betrpck mog=
nabe tanb§= od) arbetarebefolkningen od) m anga börjabe tanka
ide attenaft pä egna angetägenkjeter utan od pä kjela Ianbet§.
S n n u finne§ bod ofantligt m pden okunnigtjet, trögkjet od)
räfyet i m ärt tanb. kften nu kommer ben npa tanbtbag§orb=
ningen od) fäger: 9tu förktara§ alta m än i gintanb för mpn=
biga, t)uru fattiga od) okunniga be än m anbe m ara, nu fd
atta lika m pdet m ara meb om att ftifta tanbets» tagar od) att
m alja bem, fom fkota tanka ut od) ftpra efter bem.
gen fkatt k)afma m era att fäga än ben anbre, ben fattigafte§
röft fkatt gätta lika m pdet fom ben rike§. — © ä ftor fritjet
fya ännu blott ndgra fd anbra folk mdgat gifma at fina fat=
tiga od) okunniga tanbSm än, od) bärför fe m anga meb t)äpnab
pä bet litta gintanb od) unbra öfmer l)uru bet fkatt gd meb
benna fritjet.
m en bet är ide btott atta män, fom genom ben npa
lanbtbagSorbningen fdtt lika röfträtt, utan äfroen gintanbg
kminnor bafma fdtt lika röfträtt meb m ännen od) kunna titt
od) meb fjdtfma m älja§ tili tanbtbagen. ^bkanga ftprre iäm
ber§ kminnor mille gärna tjafraa fam m a rättigtjeter od) kunna
knappaft tata bli att afunba§ ginlanb§ kminnor. £ p i t)ela
m ärlben finne§ intet tanb utom i en liten bet af 9Imerika
od) 5tuftratien, bar kminnor ännu fdtt fäbana rättigtjeter, etjuru
kminnor i ftere länber m anga dr arbetat od) bräkat för att
fd bem. g ö r att bättre förftä t)mab $intanb3 kminnor nu
fdtt mafte mi äter tänka titet tillbaka i tiben.
fQxvexn af of§ ätbre minne§ ej ännu ben tib, bä aita
kminnor i m art tanb anfago§ od) bet)anblabe§ ungefär fäfom
om pnbiga barn. Om innan, antingen í)on m ar gift etler ogift,
fid albrig fjätf raba öfmer fin egenbom. görft ftob t)on na=
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turligtraté unber fina förälbrar§ förm pnbarffap. $ d fonem a
blefrao 21 á r gam ía bíeftoo be mpnbtga, nten böttram a, be
blefrao albrtg för gantla för att ftá unber förälbrarneS för*
mpnbarfkap. blefrao be gifta, öfraergtd förmpnbarfkapet tili.
m annen od) bogo fördlbrarne, utan att böttram a moro giftar
tnafte be fá en frcuntnanbe förmpnbare, fom kjabe att be=
ftärnrna öfraer bera§ egenbont od) bera§ angeldgenkjeter i lifroet. 3)etta förkjdllanbe kunbe toara gobt od) mal, orn för=
älbrar od) m afém an rooro kíoka od) förftanbiga od) ide allt=
för rnpdet infkränkte fina m pnblingar§ frikjet. Sften rnotfatfen
ägbe ofta rurn, od) m anga lebfamtjeter od) libanben fingo
ktoinnorna kjdrtgenom utftd. Gmkorna moro be enba, fom
antingen be moro unga eHer gam la anfago§ bugliga att
fköta fig fjälfma.
28anan§ makt är ftor od) ijärigenom kom bet fig, att
be flefta kminnor inappaft tänkte pa, att bet ndgonfin kunbe
blifma annorlunba od) bättre för bem. SJlangen krainna
fudabe bock tungt unber trälbom§oket, tuen be Ipdligare lot=
tabe fröjbabe§ at lifraet, od) fa moro be, fom lpf§nabe tili
fina fpftrar§ nöbrop. ^raftiga naturer funno§ dfmen bd, fom
oaktabt alla pttre lagar§ traang fkapabe fig en fri ftdllning i
lifraet od) fydrfkabe babe inom od) utom fyemmet, fom om be
raarit förm pnbare od) m annen t)uftrun§ mpnbling. $ften be§fa
i)örbe tili unbantagen od) regeln mar, att m annen ftprbe am
tingen fjan gjorbe bet ilta eller bra od) kminnan ijabe att
Ipba, om ijon mille eller ej.
®a kont en tib, bd ben ogifta kminnan förklarabe§
mpnbig eller fick tillatelfe att fjdlf förraalta fin egenbom, feban
k)on uppndtt 25 ar§ dlber. £)etta m ar för litet m era dn 40
ar feban. Omkring 20 dr fenare tilldt§ ben ogifta kminnan
att blifma mpnbig mib fam m a dlber fom m annen. ©eban
blefmo kminnorna fteg efter fteg i m anga ftpden, t. e£. i arf§=
fragor likftäilba meb mdnnen. £)en ogifta kminnan fid dfmen
rä tt att beltaga i kotnmunala mal od) att fjdlf blifma raalb
tili nagra förtroenbepofter. -lDlen i lagftiftning§arbete kjar
ingen kminna förut i)aft rättigljet att beltaga, förrdn nu ben
npa Ianbtbag§orbningen ger at alla kminnor i ginlanb, gifta
faradi fom ogifta, politifk röftrdtt, b. m. f. rätt att tillika
meb m dnnen arbeta för orbnanbet af lanbet§ allm dnna ange=
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kdgenbeter od) att beltaga i lanbtbagSm annaraal fam t att
fjälfraa blifma inroalba tili lanbtbagen. 3lnnu bar bod icke
krainnan rättigbet att t. ey. blifma ftabSfullmäktig i ftab eller
a tt beltaga i kom munalförraaltningen pä lanbet. ¿ e n gifta
krainnan faknar ock flere anbra rättigbeter, fom ben ogifta
reban tibigare erbäklit.
9ku äger fälebe§ braarje m an oä) braarje kminna rätt
att beltaga i lanbtbagSm annaraaí. $ frä n benna regel finna§
bod ratéfa unbantag, braarom är ftabgabt i lanbtbag§orbnim
gen. 3)enna regel gäller icke bäller för barn od) ungbom
förrän be fpllt 24 är. $8arn od) ungbom aro icke genaft
fullntogna, utan tillraäya fm äningom i rotébom ock) erfarenbet.
$ ä rfö r ftabga§ ock i lag, att ungbomen fmaningom fär allt
ftörre rättigbeter od) fkplbigbeter. 2Öib 15 är§ älber fd be
unga m ännen ock) ktoinnorna rättigbet att raba öfrner bet be
fjälfraa förtjäna, m b 21 ar§ alber blifma be m pnbiga ock) fd
fjälfma förm alta bela fin egenbom, ifall be bafraa nägon, od)
äga rättigbet att fjälfm a beftämma öfrner fina banblingar od)
att fraara för bem. £ re ar fenare mib fi)lba 24 ar fd m än
ock) kminnor beltaga i bela lanbeté ftprelfe. SJJiänga bafraa
tpdt, att alla borbe blifma politifkt m pnbiga pä fam m a gdng,
fom be blifma m pnbiga öfrner fig fjälfma. 3Wen bet är ju
alibele§ naturligt, att m an förft beböfmer öfma fig att be=
ftäm m a öfrner fig fjälf od) fin egenbom, förrän m an är färbig
att börja beftämma öfrner bela lanbet§ angelägenbeter. 2 re
äx§> öfning§tib, frän 2 1 — 24 ar, är ingalunba för mpdet, bet
borbe braar od) en infe, fom tänker litet efter.
9Jten om odfä broarje m an od) braarje kminna far m älja
ock) fjälf är m albar, är bet bod ingalunba fd, att braent fom bälft
bör m älja§ tili lanbtbagen. Sm ärtom . $ e lagar, enligt brailka
ett lanb ftpreS, äro af utom orbentligt ftor betpbelfe för lan=
bet od) kuuna blifma antingen tili ben ftörfta mälfignelfe elker
ben ftörfta förbannelfe för lanbet. ®et är bärför odfä ptterft
miktigt, att be fom raälja§ för att ftifta ni)a lagar od) att
fmaningom föränbra be gamla, äro fäbana perfoner, fom
fjälfraa äro goba od) rättfkaffen§ männifkor od) fom bafraa
bäbe railja od) förftanb att tänka ut fäbant, fom kan raara
tili nptta för bela folket§ mäl. -Qngen m ännifla, buru lärb
od) klok od) erfaren bon än md raara, kan bod förftä fig pa

alla förijdilanben eller tän!a fig in i aila§ befyof. @n m an
t. e£., fom albrig fpêfelfatt fig meb jorbbruk, eiler iefmat pd
ianbet, fan ej förftä, ijmab jorbbrukaren beljöfroer. ©n annan
ater, fom albrig förföft att unberrcifa, fan ej rä tt förftä, ljuru
oliia fkolor ffola orbnaê o. f. m. ®et är bärför nöbraäm
bigt att ijerrar od) arbetare af alia flag od) frdn oliia prken
reban före malbagen fom m a tiilfam m anê för a tt gemenfamt
räbgöra om t)mab fom bel)öfme§ för lanbetê m at od) för att
uppfätta pd förflag elier utfe tilt lanbtbagêm annakanbibater
fabana perfoner, fom pd bâfta fdtt iunna föra fyela folketê
talan elier m ara befê reprefentanter.
®p tili lanbtbagen kunna ide män fràn alla bpar od)
gàrbar komma. $ ben npa lanbtbagêorbningen är ftabgabt
att 200 perfoner frdn k)ela lanbet ffola m âljaê till lanbtbagen.
®e§fa kunna raâljaê antingen fràn egen ijemort elier od längt
bort ifran inom lanbet. 9111a lanbtbagêm ânê löner utbe=
talaê k)drefter frdn ftatêkaêfan, lika m pdet at alla. £anbtba=
gen famm ankallaê fymarje àr, od) ben fom biir malb, blir
malb för tre dr meb en§.
Sanbtbagen blir kjärefter fam m anfatt pd ett fjelt annat
fätt än förut. § ittitl§ kjar lanbtbagen m arit belab i fpra
ftdnb: abel, präfterfkap, borgare od) bonbeftdnb. ® ä beêfa
fpra ftdnb är 1863 för förfta gdngen efter dr 1809, ba ginlanb
kom unber Dîpfêlanb, fammankaUabeê, mar bet ett jubel öfraer
Ijela lanbet, od) ben 15 September, bä lanbtbagen ôppnabeê
af Stpfêlanbê kejfare, ginlanbê ftorfurfte 9íleyanber II, firabeê
pd m dnga otter fom en allm än feftbag. sD lpdet gobt kjafraa
be 13 lanbtbagar, fom feban befé m arit fammankallabe, mdr=
kat för lanbet. 9Jtera än ndgon kunbe ana, bä ben förfta
lanbtbagen fam m anträbbe, tjar genom beêfaê arbeten m drt
lanb gdtt fram dt i kunfkap, i obling od) i m älmdga pa alia
omrdben. ÜDten bet m ar ett tungt arbete att arbeta pd
betta fdtt i fpra olika ftdnb. &p kjraarje frdga mdfte be=
l)anbla§ fdrfkiíbt i fyroarje ftdnb, od) fd mdfte m an om od)
om igen i)öra efter, kjmab anbra ftdnb k)abe beflutit, od) för=
föka fa m pdet fom m öjligt jämka ií)op be olika befluten.
2anbtbagen§ fam m anfättning ijabe blifrcit gammalmobig.
9iu dr bet flut nteb fpra=ftdnb§danbtbagen, od) abel,
präfterfkap, borgare od) bönber fyafrna meb gläbje, utan att
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tanka pd egna förbelar, läm nat ifran fig fina gam ía rättig=
ijeter för att kjärefter ginlanb§ ijela folk fkutíe fá beltaga i
lagftiftningen ock) för att alla, rifa od) fattiga, iärba od)
olärba, m än od) krainnor fkulie fá rdbgöra tillfam m an§ i en
enba lanbtbag§kammare, atlbele§ fdforn pd en ftor fodem eiler
rdbk)u§ftämma.
2kllt Ianbtbag§arbete funbe f)ärefter falebe§ gd m pdet
iättare än förr, om blott enigkjet od) kärkek funnes» od) alla
more railiiga att fe ide bíott pá fitt eget utan od pd anbra§
bäfta. $ften i ben mänfkliga naturen finna§ m anga brifter.
(Sgennptta, maktbegär, afunb od) rnpdet annat förfradrar ar=
betet för allm dnt mäl. 3)ef§utom aro m anga fantf)äti§frdgor
fd fradrlöfta, att öet nöbmänbigt mafte bilba§ olifa partier, fom
tanka olika od) m ilja oíifa i befint od) k)anbling. 3 ginlanb
finna§ för närm aranbe fpra ftora partier, od) inont be§fa
ftora partier finna§ m anga minbre grupper, od) k)mar od)
en af be§fa mili om m öjligt fd fin railja k)örb mib lanbtbagen.
Söi ffola litet f e tili k)uru be§fa partier fyafraa uppfom m it.
Söi meta alla, att i ginlanb bo trad ftag§ folfftamm ar,
finnar od) fmenffar. ©raenfkarne kjafraa kömmit tili ginlanb
raäfterifrdn, finnarne öfterifrdn, men kjraiika fom kömmit förft
eller bott k)är längft, torbe ingen meb fäkerljet kunna upp=
gifma. 3)ärom beijöfraa mi ej i)äller traifta, för fyraarbera
parten är ben tiben i alla fall m pdet aflägfen. Unber m anga
kjunbra dr kjafraa baba beéfa folk rouhit tillfam m an§ i gfin*
lanb od) baba ijafraa lärt älfka betta lanb fdfom fitt lanb,
fitt fofterlanb.
Unber m anga ljunbra dr m ar $intanb förenabt meb
©raerige. ©raerige§ konung m ar äfraen ginlanb§ konung od)
ginlanb ftprbe§ enligt fraenfka lagar. ©raerige§ folk m ar ett
fritt od) upplpft folk, be inrättabe m anga fkolor i fitt lanb
od) förbättrabe alltm era fina lagar. ©raenfkarne moro raäm
ligt ftäm ba m ot ginlanb od) mille, att äfraen ginlanbg folk
fkulie f a gá f ram at i kunfkaper, i lag od) rätt likafom ©raeri=
ge§ eget folk. -DJten fmenfkarne förftobo ej bet finfka fprdket,
be kunbe bärför ej unberm ifa finnarne pd finfka, od) blanb
finnarne fjälfma funno§ inga lärba m än, fom kjabe kunnat
unberm ifa anbra. finfka böder funrto§ ej, fmenfkarne kunbe
ej fkrifma för finnarne od) finnarne fjälfma kunbe ej i)el=

1er göra bet. ©a !om bet fig, att i ginlanb inrattabeê
fïoior meb fraenfft unberrai§ning§fprdk ocb be finnar, fom
mille ga i fkola for att blifraa prdfter eller ämbetSmän
mdfte Idra fig fmenffa. ®e finfke m an, fom fjdlfma fdtt gd
i fmenfka fkolor, babe feban tunnat, om be raeiat, inrdtta
finfka fkolor for fina lanbêm an, men bet gjorbe be ej —
bdrpd tankte be ej.
©dlunba blef bet finfktalanbe fol=
ketê unberm iêning förfum m ab, ocb alla, fom babe nagon ffofc
bilbning, talabe fmenfka.
©enom 1 8 0 8 — 1809 dr§ krig for fnart 100 dr feban
lôêfletê ginlanb frdn ©merige ocb kom att Ipba unber 9tpf§=
lanb. 2)d m ar bela ginlanbê folk dnnu fdforn ett barn, m anbt
att lebaê af fin mober ©merige. SJten fafom ett barn, fom
blir fkilbt fran bemmet, baftigare utraedlaê ocb mdfte börja
tänka för fig fjälf, fd utraecklabeê äfraen ginlanbê folk ocb
börjabe förftä, att bet nu mdfte lefrca fitt eget lif. ®d m ar
bet fangen S ß d r t l a n b , m a r t l a n b , r a d r t f o f t e r l a n b
Ijöb fom ett mdktigt bru§ genom bjdrtan ocb finnen. 5ERen
dnnu m ar bet blott fmenfka fpraket, fom tolkabe beêfa bjdrtatê
kanflor. ginfka fprdket Idg i linba ocb ingen lärb m an fkref
eller talabe finfka. S n n u för 50 dr feban moro bibeln,
pfamboken od) ndgra fa anbra böder, be enba, fom funnoê
pà finfka.
9Jien bd maknabe bet finfktalanbe folket, eller egentligen
bet finfktalanbe folketê mdnner. ®e mille ej, att ginlanbê
finfka folk Idngre fkulle lefma i mörker ocb okunnigbet, be toille
bafraa fkolor meb finfka fdfom unberrciêningêfpràk, fà att alla
finfka barn kunbe fd gá i fkola ocb erbdlla kunfkaper pd fitt
eget m oberêmal. ®et bief ett arbete ocb en ftrib ocb ofta
en bitter ftrib, tp m anga fmenfkar belabe ej ben npraaknabe
ifraern ocb mötte ofta meb omilja ocb förakt äfraen be bäfta
fträfmanben. $8lanb finfkbetêifrarne dter funnoê m aktlpêtna ocb
egennpttige mdn, fom uppmiglabe m aêforna att fätta finfka
fprdketê fram gàng fram om beïa fofterlanbetê radb ocb fom
icke frdgabe efter lag ocb rätt, blott be fjälfraa munno dra
od) folkgunft. ©à utraedlabeê bat ocb bitterbet a baba fibor
od) bärigenom bar m pden kraft gdtt förlorab, font babe kun=
nat anradnbaê pd ett bdttre fdtt bela lanbet till gobo. 5ften
finfk=finnarneê m dnnerê, fennom anernaê, arbete krônteê meb
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fram gáng. ginft'a fprdket utraediabe§ allí mera odj börjabe
tala§ äfmen af bilbabt folk. Siöder fkrefrao§, ffolor inrätta=
be§, ock) nu finna§ m änga finfka böcker, nu finna§ fkolor af
alla flag o dj ännu flere inrätta§ dr efter dr. ®et firtjltalanbe
folket bar pä m anga orter i luft för fkolor od) unberratöning
od) i intre£fe för tiben§ raiktiga frdgor gdtt fram om bet
fraenfktalanbe, fd bäri kunna finnarne raara tili ett gobt före=
böme för fmenfkarne.
SJten ben ftora fram gängen i)ar gjort finfk=finnarne öf=
mermobiga. ginfk=finnarne aro flere gänger fd talrika fom
fraenfk=finnarne od) nu finne§ blanb bem m anga, fom gärna
mille förkraäfraa fraenfkan i ginlanb od) fom bälft fäge att
fmenfkfinnarne flpttabe ur lanbet.
äften mi fmenfkar i ginlanb, mi fióla icke lata raärt
m ober§m äl bö, mi fkola icke tillata att m an rpcker ifrän of§
rättigbeten att f a fkolor, bär raära barn unberraifa§ pä m art
eget fprdk. Söi fd ej glömnta, att mi genom bet fraenfka
fprafet kunna fom m a i närä beröring meb m ara goba gran=
n ar i mäfter, fmenfkar, norrm än ock) banffar, genom brailka
mi reban fätt lära of§ fd m pdet npttigt od) gobt. Söi böra
meb fraft ftä emot allt förtrpd, tp allt förtrpd dr orätt od)
gör fkaba bäbe dt förtrpdaren ocb ben förtrpdte. $ ö r att
m ärna m art fmenffa fprdk ocb m ar fäberneärfba fmenfka bilb=
ning, fom gör, att finnarne ej beböfraa fta enfam m a i märl=
ben utan goba m anner od) grannar, bar b e t f m e n f k a
f o l k p a r t i e t bilbat§. $nom betta ftora parti finna§ m änga
olika grupper, tp m anga olika tankar, olika kän§lor od) olika
bebof finna§ blanb bet fmenfka folket.
Unber ben bobrikofffka tiben, bd fd m pdet onbt od)
olagligt föröfroabe§ i lanbet, bä funno§, forgligt att tanka,
blanb ginlanb§ eget folk m anga, fom af egennptta, maktbe*
gör, räbfla etler beräkning blefrco förtrpdaren§ m anner od)
bjälpte tili meb oiagligbeten. ® ä börjabe alla ärliga bjärtan
att bäfroa af forg od) fruktan, od) i nöben§ tib glömbe§
m anga ftriber ocb olikbeter, fom förr babe fkiljt männifkor at.
®e, fom fram för allt älfkabe lag od) fribet, blefmo m anner
od) fiöto förbunb meb braaranbra, antingen be moro finfka
eller fraenfka, antingen be förr ifrat för bet ena ekler anbra fprä=
ket§ företräbe. ®ä ftobo be§fa unber ben fi£ta ianbtbagen
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fdfom ' ett parti emot bem, fom m inbre frägabe efter lag od)
rä tt än efter egen ära oci) m att. 9?u isafroa finnar od) fmen*
fkar äter fkitjtö ät, men u n g f i n n a r n e e 11 e r u n g f e n n o =
tn a n er n a fom tooro be froenfka laglt)biga§ m anner, biiba nu
ett eget ftort parti od) m ilja ej arbeta tillfam m an§ nteb
g a m m a t f e n n o m a n e r n a e II e r f u o m e t a r i a n e r n a ,
fom moro 93obrikoff§ m anner od) ännu m tlja följa lsan§
ejempel.
®et fjärbe ftora partiet är a r b e t a r n e § e II e r f o c i a l =
b e m o k r a t e r n a l » . 9Itt arbetare m ilja arbeta för arbetar=
ne§ mäl, är jn allbele§ naturligt. 93ten m dnga arbetare
glömma, att bet ej är genom mälb od) Isot m an fan
m inna Ipda i lifmet. Söiänga arbetare tro od att be fkola
blifma ftarka genom att öppet förneka i)immelen§ @ub. ®e
glömma fin bäfte m än od) förneka k)att§ tillm aro, fom ftäbfe
bjubit männifkor att öntm a för ben fattige od) förtrpdte.
(§j kseller fd arbetarne bättre, fdfom en bet tro, om be kunbe
fä alla kserrar od) rika männifkor bort ifran märlben. ®e
borbe betänka att m dnga kserrar nog tänkt pä alla§, äfraen
pä arbetaren§ bäfta. 9M nga rika männifkor Isa förbarm at
fig öfraer fattiga, fjuka, gam la od) brädtiga af alla flag!
S)e ofunniga förftä ide allt betta, od) be ofunniga äro ofta
mpdet ksarba od) likgiltiga m ot bem, fom liba nöb od) ksafma
nägon brift.
V^ej, aila be^öfma mi k)roaranbra§ tsjälp, lärba od) olärba,
rika od) fattiga, finnar od) fmenfkar, m än od) kroinnor. $ u
m era $inlanb§ folk lär fig att förftd betta, befto lt)dligare
blir bet. £)en, fom mill Ijafma en faft grunb för fitt partio,
fitt folk§ fram gäng od) Ipda, ksan mäfte arbeta för enbräkt,
npkterkset, febligkset od) gubgfruktan. %i) gub§frnktan är
mi§I)eten§ begpnnelfe, od) bet folk, font är febligt, ni)ktert
od) enbräktigt kan ingen ntakt pa jorben flä neb.
Q lanbtbag§orbningen är ftabgabt att tanbtbag§m annam al
förrättaS ksmart trebje är fam tibigt i Isela lanbet. ginlanb ksar
för be§fa mal§ fkull blifrait inbelabt i 16 malkretfar, od)
Ismarje malkret§ far utfe ett beftämbt antal reprefentanter,
olika efter raalkretfen§ ftorlek. 9Jten för att ingen fkall be=
ksöfraa fara eller gä länga m ägar för att luxina röfta, är
ksmarje malkret§ inbelab i m dnga röftning§omräben. § m a r
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ocí) en mdfte fjdlf begifma fig tiü malíokalen, tp ingen kan
röfta genotn anbra elíer genom att pd foríjanb fkrifma malfebeí.
3 malíagen beftdmme§ att ben 1 ocí) 2 $ u li aro be
bagar, bd be§fa m al fkola förfiggä, men malet tili ben
förfta lanbtbagen gär anbantag kjärifrdn. 91u inm äntar m an
meb fpänning od) unbran ben 15 od) 16 931ar§ dr 1907, be
bagar bd för förfta gdngen gin lan bä ksela folk fkall fom m a
tili m alurnorna. $ n g en kan pä förfyanb berdkna, fjuru m alen
fkola utfalla, tp m an kan ju ide pa förfyanb meta, israem
fom fdr be flefta röfterna. Särba l)errar fyafrna m pdet tänkt
od) arbetat, för att fä röfterna förbelabe pa ett fäbant fätt,
att alla parüer, bäbe fm ä od) ftora, fkola fd m pdet fom möj=
ligt fä tili lanbtbagen be perfoner be k)älft m ilja fyafma.
® etta röftning§fdtt dr konftigt od) nptt od) forbrar ofantligt
mpdet arbete pa förksanb, i fpnneri)et benna förfta gang, för
att allt fkall gä bra od) orbentligt tili. 9Jten betta röftning^
fätt ar tillika fa enkelt, att dfmen ben okunnigafte kan rcara meb.
3)e, fom röfta, fam la§ i en ftor fal eller ftuga inom fitt
eget röftning§omrdbe, od) fa gar tjmar od) en i tur, i ben orb=
ning m an inkommit, in i ett annat rum, bär m an fdr en
malfebel, pa kjmilken finna§ trpdta m dnga fma kanbibatliftor,
kjmar od) en upptaganbe k)ögft tre nam n. Sölanb be£fa fma
liftor fkall m an itppföka ben lifta, fom upptar be perfoner^
nam n, pa ijmilka m an m ill röfta. @ä brar m an ett marke
för ben liftan meb en röb blpert§penna, fom m an far i raal=
lokalen. 931en m an mdfte meta, för fyrailka nam n m an fkall
braga betta marke, od) bdrför mafte broar od) en m an od)
kminna pa förkjanb fraga efter, od) tänka efter, Ipoilka be kan=
bibater dro, för i)railka l)an eller fjon kjälft borbe röfta. 91m
mera far ingen m ara likgiltig, nu fdr in gen tänka, bet dr bet
fam m a om jag röftar eller ej, eller, bet dr bet famrna pa
l)milka jag röftar, tp nu gälter ben fattigafte§ od) okunnigafte^
röft lika m pdet fom ben rikafte§ od) lärbafte§. 9Ula l)aftoa
lika m pdet att fdga, alla kjafroa lika röfträtt, men bdrför
l)afma od alla anfm ar för k)uru benna röfträtt blir anm änb.
^m arje röftanbe far röfta pa en, tioä eller tre perfoner.
3)en, fom í)an í)dlft m ili fe raalb eller likafom ijelt om fattar
ftäller l)an i frdmfta rummet. 3)ef§utom kan ben röftanbe i
anbra od) trebje rum m et önfka ptterliga tmd perfoner tili
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tanbtbagen, od) äfmen bexa§ m al äv ísan bá t tittfätte att
unberftöba. ®en pexfon, forn ftäx förft pä en tifta fax en
i)d xöft, ben anbxa fär en t)atf xöft od) ben txebje fax en
txebjebet§ xöft. -Sitten miti m an kjettxe gifroa en kjet xöft át
ben forn ftax fift ellex mettexft, fä bek)öfmex m an baxa fxarm
föx nam nen fkxifraa 1, 2, t ben oxbning m an fjälf miti ftätta
bem. D m nägon tpdex, att betta äx fmäxt, fä finne§ t
fymaxje malxum en pexfon, font äx fkplbig att kpätpa tpoax
od) en, forn miti fyafroa kpätp. üttäx m an k)ax bxagit fttt ftxed
od) kanfke fkxifmit fina fiffxox, mikex m an it)op fin malfebei,
fax ben ftäm ptab, ftidex in ben i matuxnan, od) fa fax m an
gä. $ ä betta fätt tittgäx bet i i)ela gintanb pä fam m a bag.
Sitten föxe malen äx bet fäfom fagbt mt)det axbete meb
att oxbna atít od) att fä be bäfta od) pafSligafte pexfonex
nppfatta tili kanbibatex. £p den od) intxeefen äxo m pdet oiika
od) bäxföx mäfte bet ftnna§ m änga fm ä kanbibatiiftox, fä att
í)max od) en kan finna nägon lifta roib fymilken m an meb
giäbje kan bxaga fitt ftxed. $öx ben, fom näxmaxe miti ftubexa mattagen od) ianbtbag§oxbningen, finna§ ftexe fm ä bödex
utgifna.
3ßi ftä nn mib gxänfen tili en np tib od) in gen kan
meta, ipnab ben npa tiben innebäx. Sitten m ä mi alta meb
tadfam t kpäxta fe tillbaka pä bet m pdna goba mi xeban fätt
od) tänka pá, att i atta tibex npa ibéex od) xefoxmex fmä=
ningom bxutit fig mäg tikafom ett fxö, fom xota§, uppfpixax
od) Ioäyex fxam bag eftex bag. Sittä mi maxa flitiga att utfä
goba fxön, fom fkota ftä xot od) m äja npp tiii giäbje od)
tpda föx kommanbe ftäkten, men m ä mi akta of§ föx att
likt ftoxmminben kuttftöxta od) föxftöxa bet, fom xeban muyit
npp. <£>mab fom genom ftxtb od) fptit xeban btifmit föxftöxbt,
kan ej mexa fä§ igen, men m ä mi täxa of§ nn att föxläta
od) glömma od) meb nptt mob od) npa kxaftex gä titt axbetet,
fom föxeftäx. ® ä fkait ©ub mätfigna mäxt tanb od) k)ögxe
k t i n g a j ka t t en gä n g, mäx f o f t e x t ä n b f k a fäng.
9t* $ c ifc L
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