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REDAKTØR:

Socialismen.
Saa stort og langtrækkende er
det arbejde socialisterne har tat
op, at det ikke er underligt om
nogle endnu ikke har lært at
forståa hvad socialismen er.
Den er saa indholdsrik, at det.
ikke er at vænte at alle paa en
gang skal kunne faa den fulde
klarhet over alt hvad den inde
holder, og det endelige maal.
Men fordi om du kanske ikke
endnu paa en prik kan gjøre
dig seiv rede for alle enkel the
ter ved socialismen, skal du der
for la dig skræmme av navnet?
Eller skal du for den saks
skyld la dig hindre fra at slutte
dig til vort parti?
Noget maa du vite, før du
kan bli med os. Det er sandt.
Men det du trænger at vite for
at skjønne, at det er i dette parti
du hører hjemme, og at du bare
her kan opnaa noget som kan
bli til gagn og velsignelse for
dig og alle de smaa i samfun
det, det kan du snart faa greje
paa.
Du trænger ikke at kunne
utrede alle de mange enkeltheter
ved socialismen eller at faa
gjendrevet alle de mange ind
viklede og søkte og utidige ind
vendinger mot den, som vore
motstandere gjør sig umake for
at tinde op.
Det gjør de jo bare for at
narre folk. De vet seiv, at hvis
de vil holde sig til det som er
sakens kjærne, da kan de ikke
føre frem en eneste indvending
mot socialismen.
Ta saken simpelt og grejt.
Du tiltrænger bare at vite det
ene: Hvad er det vi socialister
vil? I hvad retning arbejder vi,
og hvad er maalet?
Spør du slik, kan vi gi dig
svaret grejt og letfattelig, og alle
skal bli nødt til at indrømme
at vi sier sandt.
Socialisterne vil rette paa det
som er vrangt og uretfærdigt.
De kjæmper for at alle smaafolk
og hele den arbejdende klasse
skal faa bedre og lettere livsvil
kaar, end de nu har.
Og det endelige maal er, at

faa indrettet samfundet slik, at
det skal bli størst mulig lykke,
ikke bare for nogle faa, men
størst mulig lykke for
alle.
Vi vil, at det skal bli ret for
alle, og vi vil ikke gjøre uret
mot nogen.
Er det noget ondt eller farligt
eller ukristeligt i det?
Tænk over det seiv
Og det e r mu1 i g t at stelle
det slik. Vær vis paa det. Det
er ikke nødvendigt, at samfunds
ordningen skal være saa daarlig
og uretfærdig, som den nu er.
Det er ikke nødvendigt, og det
er ikke guds vilje, at de aller
fleste skal ha det saa vondt,
mens nogle faa samler alle rik
dommene og fordelene paa sine
egne hænder.
Det er muligt at stelle sam
fundet slik, at det blir godt og
retfærdigt, at det blir taaleligt
for alle at leve, nåar bare smaa
folk seiv faar indrette samfundet
efter sit, efter den arbejdende
klasses tarv.
Socialismen eller arbejderpar
tiet er det eneste politiske parti
som virkelig for alvor vil, at
det skal være smaafolks og den
arbejdende klasses tarv og øn
sker som skal være bestemmende
for hvordan samfundet i alle
ting skal ordnes.
Det vil du ogsaa se, nåar du
lægger mærke til de ting som
vi har tat op at arbejde for i
den nærmeste tid. Læs nøje
gjennem arbej derpartiets pro
gram, saa vil du se hvad social
isterne, stræver for.
Vi kan ikke nu straks faa
gjennemført alt vi vil, eller naa
maalet paa en dag. For den
nærmeste fremtid maa vi arbejde
for at faa rettet og læmpet paa
noget av det værste, og sat igjen
nem nogle av de mindre ting
som kan bli til lettelse og hjælp
for smaafolk.
Alt det andre faar komme
siden.
Men derfor behøver du heller
ikke nu at gjøre dig saa stor
bekymring med straks at faa
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nøjagtig utredet, alle de smaa og
uvæsentlige spørsmaal som hæn
ger sammen med socialismens
endelige fremtidsmaal. Det er
vigtigere at tænke over de saker
som staar paa programmet for
dagen.
Er du enig i disse ting, saa
maa du slutte dig til os.
Du maa ikke la vore motstan
dere faa lov til at narre og for
virre dig, nåar de søker at
gjøre saken dunkel ved alle sine
vidtløftigheter. De vil ha det
til, at det skal saa uendelig lang
betænkning og en hel mængde
indviklede overvejeiser til, før
du kan komme over.'
I virkeligheten er saken saa
enkel og simpel og grej.
Vil du være med i det parti,
som for alvor vil, at det skal
være den arbejdende klasse som
råar i samfundet ? Saa at smaa
folk endelig en gang kan faa
indrette samfundet eiter hvad de
trænger, og hvad de har raad
til?
Det er hele spørsmaalet
Vil du dette, saa hører du os
til. Saa maa du være socialist.
Da vænter du ikke med at
slutte dig til os.
Da finder du det kanske ikke
en gang umaken værd at holde
paa med at faa imøtegaat alle
de . utidige indvendinger som
denne eller hin sakfører eller
rikmand finder op imot socialismen
Fordi du vet, det er alt sam
men bare noget de finder op.

Fra Tromsøsundet.
Hver gang vi gjennemlæser
Deres blad, eller vort blad, bør
vi heller si, finder vi altid noget
nyt og belærende. Der er styk
ker nær sagt fra hele verden,
like fra Alaska. Men jeg har
da intet set fra os som bor saa
nær »hovedstaden« Tromsø. Ja,
det var Tromsøsundet jeg egent
lig tænkte paa. Aa ja, her er
et stilfærdigt folk, som er med
og gjør alt som staar i deres
magt til at ophjælpe det hele
land, men ligger seiv nede i ar
mod.
Ja maaske jeg gik for vidt
eller sa for meget. Jeg kommer

Foi kundgjørelser regnes 10 øre
lin jen, paa første side 15 øre

til at tænke paa at vi er jo
kommet langt frem. Her er lit
industri. Vi har en tøndefabrik
og et teglværk, som virker no
get, om det er lite. Det staar
jo stille med alt nu. Av den
grund hadde jeg nær glemt dette.
Og saa har vi faat lit telefon,
saa at vi av og til kan faa høre
lit om kobben og isen i Ram
fjorden, og saa har vi hørt om
en ve] stub som skulde bli, som
der nu er talt om i 30 aar. Om
den opvoksende slægt faar se
den eller kommer til at betræ
den, er vel tvilsomt, takket være
vor tingmand Larssen.
Nåar landmanden skal til byen
den stormfulde høst og vinter
med de produkter han har at
før dit, saa er det følsomt, hvor
han maa slite i disse smaa baa
ter. Særlig er det slemt for vore
kvinder, som aaret rundt maa
rejse paa denne maate, først
gjennemvaate og overiset, saa
sta a paa torvet med nogle liter
mælk og lit fløte til klokken 2
og 3, saa til at ro i storm og
strøm hjem i mulm og mørke.
Træt og vaat kommer man saa
hjem; men ikke sjælden maa
man sætte op paa vejen og til
at kave i sne og storm gjen
nemvaat og'*med en tom mave.
Det er ikke ryst til bylivet som
glør dette. Nej, deres vinterfor
retning besta ar i denne drift at
sælge og kjøpe for dagen.
Jeg hadde jo egentlig tænkt at
fortælle vort blad om noget an
det. Vi har jo desværre ogsaa
i aar gjort store utrustninger til
dette aars vinterfiske; men vi
blir skuffet det ene aar efter det
andet og ikke minst nu da riæ
sten alt haap er borte. Rigtig
nok ser jeg at opsynsschefen har
bedre tro end vi fiskere, og
glædeligt skulde det være for
alle sultne munde om herren
vilde sende'fisk fra sit rike skat
kammer, saa der kunde bli brød
til alle som søker paa havet
efter det. Nåar chefen uttaler
at han ikke tror at det er udyret
kobben som er aarsak til at
fisken er sønderrevet og jaget,
men den kolde temperatur i
havet, da tror jeg han tår meget
feil- Skulde han ærlig ha tænkt
sig muligheten av dette, und
skylder vi ham.
Men er det for at gjøre vore
praktiske erfaringer til intet, saa
at vi maa suite ihjæl, at han
holder med kvalfangerne, da be
klager vi ham og alle saadanne.
Hvor ringeagtet vi smaa end
kan være i de stores øjne, saa
har vi dog været med og bragt
dem paa matbærget. Jeg tæn
ker saaledes paa den berømte
Nansen. Hvor det gik som en

pil igjennem os aJle ved at høre
ham tale til vore utsendinger i
kval saken i Kristiania, at de
skulde reise hjem og sende os
ut til havs for at hænte fisken
og ta alt med ro, medens viden
skapen drev paa med sine un
dersøkelser til vi var sultet ihjæl.
Ja, der staar skrevet, at de døde
kan ikke tale. Men hadde vi
hat et saa rikt skatkammer som
ombord i »Fram«, saa kunde vi
vel ha tat det med ro en tid.
Et motbevis mot fiskeriopsyns
chefens paastand at fisken ikke
taaler kulde i havet, er det at
vi i vinter har hat bar mark og
flere graders varme, men Nan
sen, som var et menneske kun
de leve i havet i 40 graders
kulde.
Men kanske »Fram« var saa
nær, at man kom ombord snart.
Derom blevjo avlagt taushetséd.
Jeg maa tilbake til fisken, for
da er vi i vort element. Høsten
utover var der gode utsigter;
men da kobben kom, var alt
forbi med alle sorter fisk, ikke
da kulden kom i våndet. Nej,
det motsatte er tilfældet. Vi har
en liten fjord, Ramfjorden. Inde
i den ligger omkring 70 centi
meter tyk is. Derind er jaget
nogen smaa rester av fisk, hvor
ikke kobben kan komme og
hjemfolket fisker da lit. Vi maa
jo tro, at det er koldere der
inde baade paa og under isen,
end her ute hvor vi har aapent
vand. Kobben er endda biet
saa rovgjerrig at den dræper
den fredede ederfugl, som ikke
menneskene fik lov til at skyte.
Jeg kan og bemærke, at jeg
har været paa Finmarken hvert
aar siden 1862 og drevet fiske,
vinter og våar undtaken de to
siste aar. Der kunde være me
get at fortælle om kval, lodde,
fugl og fisk; men jeg vil kim si,
at av alle de aar var 1881 et
storartet aar med frost og kulde,
saa næsten alle havne frøs til
med is, saa det var vanskeligt
at komme op i dem.
For eksempel Mehavn, hvor
hele havnen var frossen., saa
man gik rundt fartøjerne som
paa landet. Men for Vardø stod
fisken tæt under land fra 4 til
20 favne vand paa Russeviken,
Russesundet og rundt Vester
vaagen, saa det var ingen van
skelig sak at drage en baat fisk
optil 2000 paa et døgn ; men
at komme til bryggerne for is
og faa den sløjet, var mange
gange værre for frost. Alt var
næsten forstenet til is av dens
indvolde, saa jeg tror at våndet
maatte være koldere da end i
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vinter. Men torsken var da
ikke ræd hverken frost eller is;
da hadde vi baade lodde og
kval, ikke kobbe.
Jeg ser at de styren de begyn
der at tænke paa disse kvalfan
gere og gjør forberedelse om
de skal gi levebrød, i tilfælde at
der en gang i tiden skulde
komme i stand en kvalfrednings
lov. Mærkelig nok trodde vi nu
at de maatte heller tale om at
gi os erstatning for vore store
tap paa grund av kvalens utryd
delse. Der høres om nød fra
alle kanter; men lite gjøres der
for at hjælpe. Jeg ser vistnok,
at der sendes traad til kobbe
garn. Traad kan man lite leve
av. Der maa penger eller brør'
til, skal man ikke dø.
Der er jo tider da man har
bruk for smaafolket. Det er
nåar valgdagen kommer, og
kanske nåar statsmændene skal
til at gaa til grænsen. I alle
fald skriver »Tromsøposten« lit
om det. Da tror vi at det vilde
være best at kun alle disse stor
karer gik dit. Vi vil ikke la
vore sønner være med dem.
En fisker.
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prækestolen at ivre for hednin
gemissionen og likesaa at samle
ind penger hertil under guds
tjenesten.

Socialismens fremgang i
Nordlands amt
Søndag den 15 februar dan
nedes en socialdemokratisk ar
bejderforening paa Rise i Mal
næs av formanden i Bø arbej
derparti.
Der indtegnedes 21 medlem
mer. Til form and valgtes Jo
han Nilsen Rise, næstformand
Anton Vadel Grimstad, kasserer
baker Eriksen, Eidet.
Det besluttedes enstemmig at
foreningen blir at indmelde i
Bø arbejderparti.
Til medlem i fællesbestyrel
sen for Bø arbejderparti valg
tes Johan Nilssen Rise og til
supleant Ole Sivertsen Rens
haug.
Nu tæller de fem foreninger
i Bø noget over 200 medlemmer.
Kobben.

Hedningemissionen.
Om missionen som kultur
magt holdt missionspræst John
sen foredrag i st uden tersa mfun
dets møte forrige lørdag. Hed
ningemissionen er i vore dager
vokset til en verdensbevægelse,
hvis kulturopgave det er at op
veje de skyggesider som den
moderne kolonialpolitik fører
med sig, særlig pengebegjær,
usædelighet og grusomhet. Her
imot stiller missionen først og
fremst vækkelsen til personlig
kristentro, hævdelse av grund
sætningen om likheten mellem
merneskene, undervisning og
lægemission.
I det efterfølgcnde livlige ord
skifte fremholdtes av flere talere,
at det aarligaars at sende 600 000
kr. .ut av landet til hedningemis
sionen, var at ta brødet fra
barna og gi det til de smaa
hunde. Det er desuten de fat
tigste, minst oplyste befolknings
lag som i sin misforstaaede tros
iver skatlægges stærkest.
Særlig drog Jæge Scharffen
berg skarpt tilfelts mot hedninge
missionen. Dette kulturarbejde
fik vi overlate til de stormagter
som ejer kolonilandene rundt
om i verden. For os var sjø
mands-, indre- \ og lappemissio
nen mere nærliggende opgaver.
Og var i det hele kristendommen
en saa ophøjet lære, at vi burde
paanøde hedningerne den? Ta
leren mindet i denne sammen
hæng om læren om arvesynden
og helvede og den kunstige tros
sætning om forsoningen. En
neger turde være lykkeligere
med sin simple religion, og at for
søke at omvendte et ældgammelt
kulturfolk som kineserne ved
norske bondegutter fra missions
skolen i Stavanger, var en grun
dig misforstaaelse. Disse blod
penger som suges ut av landet
som missionsbidrag, burde hel
ler brukes i kamp mot drik og
tæringssyke. Medlidenhetsfølel
sen, maa ledes en anden vej,
indad mot egne brøst. Derfor
bør det forbydes præsterne paa

Fra Ibbestad.
Søndag den 15 desember hadde
man paa Indlandet den tunge
lod at døden rev bort en av
stedets mest avholdte og agtede
mænd„ Lars Nilssen, Myrland.
Han var fra sin tidligste alder
en kristeligsindet siæl, en ivrig
arbejder i missionens tjeneste,
i hvis bestyrelse han har staat
omkring 30 aar. Avdøde var
sin bygds velgjørende »morgen
sols straale» der altid bragte
trøst og husvalelse ind, hvor
sorgen holdt paa at gjøre det
trist og mørkt, og den barm
hjærlige samaritan med hjælp
og bistand, der hvor nøden holdt
sit indtog.
Han var unægtelig grundlæg
geren og bæreren av stedets
»tradition» og ikke minst i
egenskap herav er det hans
bortgang føles saa underlig be
takende tung. Mange vil ved
hans død først komme til klar
het og lys over hvad avdøde
var i sit levende liv.
Maatte nu den sak han var
den troligste ivrer og forkjæm
per for, ikke lide alt for megen
avbræk.
Fred over hans minde !

Paa Karlsø fanges frem deles
kobbe.
Uer.
I Sørlenangen er der godt
uer-fiske. I de siste dager har
en baat faat op til 1000.
Hoteller som strejker.
Hotellerne i Haugesund har
lukket og nægter at ta imot rej
sende, fordi bystyret har fratat
dem ølret.

Fisket.
Stamsund, 25. febr.
' Måndag, tirsdag ottenætters
garn. Skroven 0—25, Hopen
Svolvær 0—12, Kabelvaag 10—
30, Henningsvær 3—38, Stam
sund 2—27, Ure 5—33, Bålstad
12—80, Nufsfjord 2—14, Sund
10—120, Rejne 12—75—40, Sør
vaagen 18—100. Tirsdag nat
staatte og overstaatte liner.
Skroven 3—22, Hopen 2—50, 15,
Henningsvær 17—50, Stamsund
10—40, Ure 10—50, 25, Bålstad
4—40, 15, Nufsfjord 1—40, Sund
4—70, 20, Sørvaagen 1—100.
Vandtemperaturen langs eggen
Urebjerget østover 6, 5Vs, 48Ao,
42Ao, 4 celciusgrader paa hen
holdsvis 100, 80, 70, 60, 50 fav
ner. I dag østenstorm.
Fra Svolvær meldes 24 febr.
at der var jævn fiskefornem
melse over hele Lofoten.
Ved Brejvik ei der i denne
nke begyntt godt fiske. Otrin
ger har faat optil 60 vægter. En
skøjte er kommet ind med 1000
fisk. Men fisken er smaa og
mager.
Ogsaa fra Senjen kommer gode
efterretninger. I Gryllefjord har
smaabaater faat optil 100 fisk.
»Havellen« 500.

Stillingen her er fremdeles
uforanderlig. Nøden rykker sta
dig nærmere ind paa livet, og
vil tilslut — om ikke en for
andring til det bedre sker ret
snart — vise sig i sin grelleste
nakenhet. Kobben hærjer end
nu like stærkt og til bevis paa
dens frygtelige rovdyrnatur og
hvilket skadedyr dette »beist»
er i havet, kan anføres, at i
Grovfjorden paa lysbunden fandt
man omtrent 50 st. torsk, hyse
op forskjellig anden fisk, ned
slagtet paa en plas. Kobben
har i dette tilfælde kun spist
buken av fisken.
Det er heller ikke nyt at finde
kobbeædt fisk opdreven i fjæren
eller drivende paa sjøen, og det
i en tid da man ikke kan faa
fisk av havet, om man saa æg
net guid paa anglerne.
Dette dyr, som dr. Hjort har
slaat fast skulde til Hvitehavs
isen for at føde sine unger, fø
der nu sine unger her inde i
fjæren i Ibbestad uten at spørre
dr. Hjort om lov.
Kan ikke dette tjene som be
vis paa, at dette videnskapelige
værk, der gaar under navn av
Hjorts-bok og som skal veie
mere end hele den fiskende be
folkning med sin praktiske er
faring, — er den rene, skjære
humbug, da vet jeg ikke. Faar
slutte. Jeg ser »Nordlys» flere
ganger er saa optat av indsendte
artikler at redaktionen ordent
lig har været husvild i sit eget
blad.
Den 25—2—03.
Martin Grøsnæs.

Fra Hasvik.
Jeg vil da gaa løs med at for
tælle om fisket. Som De anta
kelig vet har det været smaat
med fisket hele høsten og vinte
ren med paa grund av russe
kobben, som har tat bopæl i
Finmarken
sommer og
vinter. Nu i det siste har man
formærket fisk paa 2—3 hundre

favne vand, altsaa paa leren som
man sier. Det er jo svært tungt
at drive fiske paa en saadan
dybde. Men det er nu saa, at
saa snart man faar fisk blir man
altid lit kvikkere.
Her i Hasvik og omegn har
man faat fra 80—500 kilo i de
to-tre siste dager, som maa sies
at være meget godt. Ja bare nu
kobben har ruslet sin vej, saa
man kunde faa lit fisk av den
som er. Det trænges forresten
at bli fiske nu, for det er vist
ikke rart for folk som trænger
kredit. At gaa paa knæ og trygle
for saadanne karer som han
delsmændene er ikke godt.
En fisker
Sildefisket.
Ved Haugesund ligger en hel
del svenske fiskere og bruker
snurpenot. Dette har vakt stor
uvilje blandt de norske fiskere,
da de mener at det skader driv
garnsfisket.
Motstanden av kvalfrednin
gen.
Jarlsberg og Laurviks amts
utvalg, Sandefjords formandskap
og Sandefjords handelsforening
har sendt handelsdepartementet
en længere forestilling mot kval
fredningen.
Manden med de mange
stillinger.
Der er før omtalt, at justitia
rius Hirsch ved Trondhjems
overret ved siden av sit embede
sitter inde med en hel del andre
stillinger, saa at han ved siden
av sin embedsløn paa 5805 kr.,
tjener 6400 kr. I alt har han
altsaa 12 200 kr. aarlig.
Og endda klages der over at
overretten har for meget at gjøre.
Regjeringen hadde foreslaat be
vilget 4000 kr. til ekstrahjælp.
Da denne sak kom fore i
stortinget, blev bevilgningen ned
sat til det halve.

Fra Sand i Senjen.
Jeg rejste nylig med lokalski
pet en tur til fiskeværet Svinø
vær i Senjen. Dette er aldeles
sønderlemmet i smaa holmer.
Det ser ut til at være lit land
paa fråstand; men kommer man
nærmere indtil blir det bare
sund og skjær. Staten har og
saa der arbejdet baathavn. Denne
er liten, men noksaa god og
vel beskyttet.
Stene har i mange aar været
et godt fiskevær; men iaar ser
det øde ut.
Brygger og ror
boder staar tomme og likesom
sørger over alle fraværende. Den
saa forhatte kobben er aarsak
deri. Nu er her kun 2 baater
som ror, en med garn for at
fiske uer, som det ser ut til at
være lit av, hvis vejret har væ
ret saa pas, at de har faat
skjøttet garnene. En baat er
med line. For denne er det
altsaa intet at gjøre. Forrige
aaringer har her været 5 fiske
kjøpere. I aar er kun en her,
handelsmand S. Simonsen, der
saa omtrent bor her aaret rundt.
Han har været stedets største
fiskekjøper de andre aar. I aar
har han sine fiskeboder tomme.
Dette er noksaa ubehageligt for
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den til en hver tid saa stræv
somme mand, der altid under
trykkende vilkaar har arbejdet
sig nok saa bra frem.
Ved at se paa vandpumpen,
som blev bekostet av staten
ifjor, forekom det mig, at den
er meget uheldig sat. Dersom
den har været sat paa den an
den side av hannen, hadde den
kunnet biet benyttet av de fast
boende folk.
Det har været
bedre for pumpen. Nu staar den
og er saa omtrent bortrustet.
Det ser ut til at pumpen skulde
staa der til bekvemmelighet kun
for en del mandsrorboder.
Sluttelig vil ieg her tilføje, at
der er et mærkbart tryk allere
de nu blandt folket. Her er
stor trang som begynder at
komme frem. Men jeg synes
det er næsten usundt at tænke
paa at kommunernelaanerpen
ger og deler ut paa ledige hæn
der. Det maa da være langt
hedre at kommunerne såtte i
gang et eller andet arbejde.
Hver eneste herred har rikelig
av arbejde, hver efter sin belig
genhet. Her ligger store jords
bruk næsten øde av mangel
paa arbejdskraft og midler til
at drive med. Var det ikke
godt i disse tider at la folk
arbeide dem frem ? Det kom
en gang igjen; men de penger
som nu utdeles kommer knapt
nok igjen av mange; men alle
kommuner maa betale, saa vel
de som har faat som de der
intet har faat. Atpaa tapet av
penger har vi alt det usunde som
frembringes blandt folk ved le
diggang. Ja, ønskeligt var det,
om »hyrderne», som det heter,
kunde faa øjnene op for dette.
Kobben hærjer endnu noget
her.
M. Sand.

Fra Bardo.
Siden soaialisterne begyndte
at røre sig i Bardo blev Hero
des og Pilatus venner. En del
av bygdens spisser, dhr. Man
den paa kvisten, Ty, senere Uty,
i kjelderen og Hejmføding med
en hel del navne som de seiv
bruker, højre og venstre slutter
sig sammen i broderlig enigbet.
Manden paa kvisten sænker sig
og kjeldermanden hæver sig,
naturligvis for at hemme socia
listerne. Barnet skal søkes kvalt
i fødselen.
Jeg synes nu det er overflø
digt at øsle saa stor kraft paa
en saa ubetydelig ting. Man
sier jo, det lønner sig ikke at
spandere krut paa kraaka. Det
synes at være som at skyte med
kanon paa en spurv, men deri
er ikke god at træffe. Spurven
kommer nok til at vokse og bli
stor med tiden.
Engelskmændene ruster vel
for at indta boerfristaten. Hurra
boerbrødre! Frisk mot! Til
høsten skal det avgjørende slag
staa. Bardo koloniminister skal
ikke faa æren av at fare med
triumftog gjennem vor fristat
og træde paa de slagnes grave.
Frem Dewet, Sten, Botha og
Cronje ! Vi trænger førere.
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En præken av sogne
præst H. Lunde
i Trefoldighetskirken Iste juledag.
(Gjengit efter hukommelsen av
overretssakfører I. H. Hammer
i »Arbejderen»)
Det er en gam mel og vakker
skik, at vi juleaften, om vi har
lejlighet til det, gjør et besøk
ved vore bortvandrede kjæres
grave, for at lægge en blomst
paa dem, en hilsen fra julen,
som nu skal fejres uten deres
nærvær. Og som vi nu staar
der med sorg, savn og kanske
anger, mange av os ensom, for
lat, hjælpeløs, uten trcst, ly og
varme i verdens kulde, saa gaar
tanken til him len, og det er som
om vi ikke der først gaar til
gud, til Jesus ; men vi søker dem
som stod os nær i livet og nu
nyter den himmelske festglæde.
Og minderne om hvad de var
for os, og hvad vi var eller ikke
var for dem, drager gjennem

Spørsmaal og svar.
Spørsmaal
Jeg maa herved be Dem god
hetsfuldt at besvare nedenstaa
ende spørsmaal gjennem Deres
ærede blad »Nordlys«.
Jeg er en gammel bygselmand.
Gaarden jeg bruker tilhører et
propritærgods. I mit b}'gselbrev
staar bl. a. at nåar jeg opsier
min bruksret, skal jeg ha kaar
av gaarden for mig og min ko
nes levetid, dog saaledes at nåar
en av os dør, skal det halve av
kaaret bortfalde. Fornogle aar
siden døde min første kone og
jeg indgik nyt ægteskap med en
yngre kvinde.
Kan der nu nægtes kaar til
min kone, nåar jeg frasier mig
min bruksret av gaarden?
Svar
Hvis der ikke i bygselbrevet
er tat noget særskilt forbehold
for det tilfælde, at De gifter Dem
op igjen, kan der ikke nægtes
Deres kone at faa kaar.
Spørsmaal
Sistleden september indsendte
J e£ gjennem lensmanden klage
for overfald og mishandling av
mine barn medens de var i
skogen og plukket tyttebær. Dei
er endnu ikke fra fogdens side
foretat noget,, hvorfor spørres:
Findes der ikke i loven no
gen grænse for hvor lang
tid en klage kan ligge hos
vedkommende
embeds
mand?
Hvad har jeg at gjøre for
at faa saken fremmet?
Er ikke dette en offentlig
sak ?
Svar
Nej. Undersøkelse bør frem
mes saa raskt som muligt,
og hvis den ikke fører til
noget, skal dette meddeles
klageren.
2. De faar tilskrive fogden og
be om at faa vite hvad der
er gjort med saken. Hjæl
per ikke det, faar de hen
vende Dem til statsadvoka
ten.
3. Jo.
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sjælen, al ukjærlighet, uvenlig
het, al brist paa hjælpsomhet
og opofrelse, alle haarde ord,
al skaanselsløs behandling, det
ligger nu såart og tungt paa sin
det, og vort angrende hjærte ber
i dette sit gode øjeblik : »For
lat, forlat alt, at" ikke den svi
ende samvittighet skal røve ju
lens glæde. Og rundt om er
der grave, efter hvis beboere vi
aldrig spurte. Saa gaar vi hjem,
og der er en trang til at aapne
hjærtet for hverandre, at søke
hverandres tilgivelse, at fatte for
sæt om et andet sind mot gud
og mennesker, især de i hjemmet.
Vi prøver at skape fred, hjærte
lig stemning og glæde. Vi vilde
saa gjerne, at kjærlighetsluerne
skulde brænde overfor hvert
menneske, og vi skammer os
bare ved tanken om at være
nogens uven.
Tanken om at det netop er
vort forhold i hjemmet som
skal prøves, er levende oppe
hos os og maa være det, om
vi ellers har sans for juletanken
— menneskenes brorskap i kjær
lighet og inderlig juleglæde. Det
er desværre saa, at vi hjemme

ofte »kas ter masken», d. v. s. vi
er hjemme grinebitere, faamælt,
skaanselsløse, uopdragne eller
værre end det i ord og gjerning.
Vi lægger ikke baand paa os,
tænker ikke paa at der er en
aand i hvert ord, hver gjerning,
i vor adfærd og op træde n, og
denne aand »utgytes» over vore
omgivelser. Er vi grætne, pir
relige, fordringsfulde, hæftige,
uvenlige, fører vi raa tale, skjænd,
bandskap, løgn, sladder i vor
mund, slik blir ogsaa de som
uvilkaarlig tar eksempel efter
os, vore barn og efterkommere
i mange led. Er vi opofrende,
hjælpsomme, venlige, taalmodi
ge, varsomme, hensynsfulde,
ærbare i al vor færd, da utgaar
der herfrå en aand til velsig
nelse for det hele samfund.
Godt eller ondt som utgaar fra
os, det er sten kastet i tidens
hav med bølgeringer mot evig
hets land.
I hjemmet kan vi ha de re
neste glæder, det inderligste sam
liv ; men der kan ogsaa bedrø
velse og sorg være dyp og bit
ter som intet andet sted. Der
kan »dine håar gråane, og in

gen mærker at du ældes dog.»
Der kan du ogsaa møte det mest
skjærpede blik for alt som ikke
er til din fordel. Dor kan alle
gode spirer i din sjæl utfolde
sig til et duitende Hor av ædle
egenskaper. Dor kan du ødt
lægges til hu tids, miste troen
paa dig seiv, bli vrak, skadedyr
eller et goldi Fikentræ, som lar
Jordens kraft uten vederlag.
Nåar hjemmet forstyrrcs av ulæ
gelig skilsmisse, det maa være
som at hugge lem av levende
legeme og værre ; for saaret gror
aldrig! Aa venner, la os ret
tænke paa vor stilling, vor op
gave i hjemmet! La os arbejde
for, at samfundet kan komme
til at beståa av gode, trygge
hjem !
Men nåar vi saa juleaften har
sluttet fred, bedt om tilgivelse,
fattet nye forsætter og etter ævne
glædet hverandre der hjemme,
nåar vi sitter i endrægtighet,
kanske ved en rik fylde av gode
gåver, saa — ringer det paa
dør e n !
Aa, mine vermer, denne ring
ing kan ta hele min juleglæde.
Det er, som maten blir til graa

sten i munden og klærne bræn
der paa kroppen som nesleris.
Aa, denno ringing, den vækker
saa mange tvil og trøstesløse
lanke r! Den er et bud fra de
hjem lose, som ikke kan ringe
ved egen dør, fra de frysende,
forsuHne, som livet er gaat i
sly), ker for, er biet saa trøstes
]osi at kirkeklokkens klang om
fred, kjærlighet, glæde, brorskap
maa sjmes dem en haan! Og
der er tusen og atter tusen slike
bare her i byen, og ute i verden
er der millioner, og hvert hus,
hver menighet, hver bygd og
hvert land slaar om sig en mur
og roper: Kom ikke hit. Vi
har saa evig nok med os seiv!
De har ikke tak over sit hode,
og tusen rum staar ledige. De
fattes fornødenheter av alle slags,
og store forraad ligger oplagret,
raatner kanske nytteløst hen.
Her er materialer av alle slags.
Naturen frembyr sine gåver i
rik overflod; men millioner ar
beidsvillige hænder kan ikke
faa ta fat!
Dette forhold er skrikende
galt! Vi fornedrer den retfær
dige gud, vi baktaler, forhaaner

Spørsmaal.
Jeg handlet hos en handels
mand IVa aar. I den tid blev
jeg ham skyldig ifølge kontrabok
kr. 150.01. Nu stævner han mig
for kr. 267.25, hvilket jeg bc
nægter. Nu spørres :
1. Kan handelsmanden tvinge
mig til at betale det paa
stævnte beløp ?
2. Er ikke en handelsmand
pligtig at utskrive kontoku
rant ifølge norsk lov?
3. Kan handelsmanden auktio
nere mit barns hus, der er
opført for laante penger i
barnets navn?

Fra Hammerfest.

grænsen, og saa gaar stortinget
med paa en beslutning om ikke
at kunne vænte med at opøve
grænsefæstningernes mandskap
til den sædvanlige tid kommer.
Vil man da med folk og magt
ha folk til at tro, at der er no
get i krigsvrøvlet ?

Dem om, at jeg har ikke lært
sprog av russiske fiskeopkjøpere,
ikke heller av de engelske posse
notdrivere; men i min Ulle bok
samling er slike bøker hvor jeg
har lært et og andet smaatteri.
De synes vel det at det er en
dødssynd av mig, at jeg som
kvinde vover mig i avisfejde
med en efter sit eget tykke op
lyst skolelærer.
Til sist en liten sukkerbit at
smake paa. I det norske sprog
er stor dialektforskjel. Snart sagt
hver bygd har sit sprog. Og
skal vi ha en tid lærer til barna
fra Nordland, en anden tid fra
østlandet og atter en tid fra vest
landet, cg vi rigtig gjøre os for
staalig med dem, saa trængte vi
tolk, end mere barna.
Hvis
det lappiske sprog er sammen
rotet, saa er ikke det norske
mindre, det er en hel sammen
surium av flere bygdedialekfer.
Nu snart blir det mere lapskaus.
Om vi taler flere sprog, saa
frygter vi allikevel ikke for rus
sen. Ikke gjør vi oprop til rust
ning imot ham heller. Han for
skaffer os billig mel for de daar
lige fiskevarer han faar av os
i makketiden.
Lev vel da hr. a. Vi maa
ikke slutte at skrive til hveran
dre. Muligens vi kan bli mere
kjendt, og da kunde det bli
raad for Dem, De som ikke
er videre sjøvant at gjøre en
kort tur paa sjøen med mig,
som er sjøvant for at De da
kunde lære at gjøre forskjel paa
fisk og fugl, og samtidig lære at
man ikke skal stappe fisken hel
med slog, lever og hode i koke
karret og koke den slik, men
at man først maa ta indvolden
ut av fisken og siden skjære den
i stykker og da koke den. Saa
kunde jeg lære Dem at stelle
fuglen paa samme vis.
Åleite

4. Har jeg ret til at føre vid
ner som kan vidne at han
delsmanden har opført va
rer paa dem som de ikke
har mottat?
5. Kan jeg protestere mot flere
utsættelser fra handelsman
dens side?
6. Hvad har jeg at gjøre ?
Svar:
1. Ikke uten at han kan godt
gjøre, at lians paastand er
rigtig.
2. De har ret til at kræve, at
handelsmanden skal frem
lægge nøjagtigt opgjør eller
specificeret regning over
hvilke varer De har mottat.
3. Nej.
4. Ja.
5. De kan vistnok nedlægge
indsigelse mot at der tilstaas
handelsmanden flere utsæt
telser, hvis det ikke er no
gen rimelig grund til at
kræve saken utsat. Han
maa paa sin side oplyse for
dommeren i hvilket øjemed
han ber om utsættelse. Det
erimidlertid dommeren som
ved kjendelsea vgjør, om ut
sættelse skal gis.
C. De maa nøjagtig paavise
hvad der er urigtigt i han
delsmandens krav paa Dem,
og føre bevis for Deres paa
stande.

Hammerfest bystyre har ved
tat at indføre ændrede lignings
regler, saaledes at skatten vil
falde mindre tung for de smaa
indtægter.
Saken stod paa fisker- og
arbejderforeningens
valgpro
gram.
Markus Thrane.
En indsender i »Harstad ti
dende», som er biet skræmt
over socialismens rivende frem
gang her nord, gir til beste flere
fornøjelige ting. Først sier han,
at »selveste præsten Eriksen har
været med paa millionrullingen
til forsvarsvæsenet.» Vi spør:
Nåar har han det?
Saa utbryter han: »Men er
det ikke Markus Thrane op ad
dage, maa jeg spørre?» — Nu
vet jo alle, at de ting Thrane
arbejdet for, ikke var andet end
slikt som for længe siden er
gjennemført, og som det ikke
har været nogen fare i.
Retfærdighet.
3 dages vand og brød fik en
omvankende stenarbejder nylig
i Larvik. Han var sigtet for
betleri. Han forklarte, at han
hadde forsøkt at faa arbejde hos
forskjellige ; men ingen steds var
der noget at faa med det samme.
Efter nogle dages forløp hadde
han brukt sine penger op, og
hadde saa været inde i llere
huser paa Thorstrand og bedt
om penger og mat. Efter vid
neforklaringerne optraadte han
under sit betleri stille, og beske
dent og var aldeles ædru, og
nåar han intet fik, gik han sin
vej igjen like saa stille og rolig
som han var kommen ind.
Mere militærgalskap.
Stortinget har gaat med paa
at gi statsraad Stang lov til at
bruke penger til i våar at av
holde 25 dagers særskilte øvel
ser ved de nye fæstuinger.
Det ser ut til at krigsgalska
pen endnu ikke har naad top
punktet. Først har sabelraslende
officerer og uvittige stortings
mænd fablet om at dra til

Faldefærdig kirke.
Grunden svigter under Johan
neskirken i Kristiania. Guds
tjenesten har maattet avlyses.
Kirken blev færdig i 1878.

Svar fra Ålette til a.
(Slutn. fra nr. 15)
Om det lappiske sprog har der
været adskillig diskussion blandt
autoriteterne om det skal fjærnes
fra skolen eller ikke, men de er
kommen til det resultat, at i
alle lappiske distrikter i Tromsø
amt skal det gjælde som hjælpe
sprog. Saa det nytter ikke at
forandre det.
Det er mere end godt at læse
bøker og blade, men at følgc
med alt som læses indlater ikke
jeg mig paa, særlig i politisk
henseende. Meget av det som
heter politik, har en gang i tiden
hævet sig i skyem e og er bleven
san tør at den ikke duer til kost
for mig. Den er endda saa raat
ten, at den ikke taaler nye lap
per. Der er kommen ærgjer
righet og pengegjerrighets kræft
i den, saa jeg øjner siet ikke
noget lys deri, men heller mere
dunkelhet.
Mine gamle stø
vede opbyggelsesbøker er hold
bare hvad indholdet angaar, og
paa disse stoler jeg mange gan
ger mere.
Netop med disse dokumenter
i haanden tror jeg at greje mig
for øverste lærer, nåar alt andet
brændes op og trampes under
føtter. Imidlertid synes det mig
at i Deres artikler kommer
ikke det frem som man net
op skulde holde sig til, men
derimot synes De at ha slukt op
lysning med hud og håar. Jeg
skal ved samme lejlighet oplyse

Skal denne skriftveksel fort
sættes, maa det helst bli privat.
Bladet kan ikke avse mere plas
herfor.
Red.
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den evige ved at si, ved at tro,
at ha n har indrettet livet saa
ledes. Nej, ham tilhører æren
for at ha git os uuttømmelige
naturens rikdom me, men os
vore ansigters blygsel, fordi vi
jkke bedre forstaar at stelle
med dem.
Hvert aar vender denne ar
bejdsløshelens verdenspluge til
bake, og vi staar der like ufor
beredt til at møte, til at avvende
den! Er ikke dette en skam.
en uværdig falliterklæring? Nu
taler han socialisme, vil I tænke;
men jeg spør hver tænkende
mand og kvinde : Har vi ikke
her en opgave, som menneske
heten skal, maa og bør sætte
sin ære i at løse?
Denne by er meget godgjø
rende.
Jeg retter en tak til
dens mænd og kvinder i alle
stiilinger, i rikdom og jævne
ka ar, for det varme hjærte, den
aapne haand til at lindre nød.
Men godgjørenheten strækker
ikke til. Uten at misforstaas
kan vi som rettænkende mænd
og kvinder saa trygt si det
aapent og ærlig til hver
andre, at her kræves en øko-

nomisk orden som gir enhver
adgang til at leve av sit arbejde.
Kald det socialisme eller hvad
I vil; men jeg er vis paa ikke at
møte motsigelse fra noget for
stå ndigt hold, det være højre,
venstre eller noget andet.
Hvad er, økonomisk set, for
skjellen mellem os embedsmænd
og arbejderne ? Jo, vi har ved
statens og egen hjælp forstaat
at indrette os slik at vore ind
tægter sikkert gaar ind. Noget
andet kræver heller ikke arbej
derne, og det, er et retfærdigt,
rimeligt krav. Hver menneske
ønsker indtægter som sikkert
gaar ind.
Da vi nylig utdelte 20 kr. til
hver av nogle og tredive arbejds
løse familjer, sa en mand : »Ja,
vi er meget taknemlig for dette;
men — aa, o m vi heller fi k
arbeide.»
.
Én højistaaende dame av
højre, meget intelligent, sa ny
lig til mig: »I den saakaldte
»gode tid» gik vort bystyre hen
og kostet paa Drammensvejen
omtrent 400 000 kr., for at vi
skulde ha et stykke europæisk
gate. Da var det ikke paakræ-
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vet for arbejdernes skyld, og
hvad hjælper et saadant stykke
fattigfornemt Europa, nåar ar
modsdommen ligger klar i dagen
— seiv i Drammensveiens nær
meste naboskap? Om vi nu
kunde brukt de 400 000, det
vilde hjuipet lit i al fald.»
Der er god mening i denne
dames tanke, at stat og kommu
ne skulde utføre sine større ar
bejder i de daarlige tider. Al
lerede dette vilde hjælpe langt.
Vi er ofte saa forhærdet haarde
og tankeløse i vor dom over
dem som ikke kan klare sig i
livet, hvad enten de nu er biet
vrak, eller de maa sitte med
hænderne i fanget, fordi de ikke
faar arbejde. De skulde spare,
heter det, og saa lægges skylden
uten videre paa drikken. Men
kan man vænte, at noget kan
spares av en almindelig dagløn
til en familje? Hvad koster
ikke bare hus og brænsel, og
hvad drik angaar, ja — jeg vi
ste i gaar en mand bort, fordi
det lugtet av ham, men jeg ang
rer det. Han saa paa mig med
et blik jeg ikke glemmer, som
om han vilde si: Du skulde
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eje mellem ægtefæller vil bli utredet. Loven om statsborger
lig stemmeret og valg vil utførlig bli gjennemgaat forut for
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ganger i uken.
Koster 4 kr. aaret

ling av bladet.
Nordlys maa forutbetales

Paa aarsmøtet i åktieselskåpet
»Nordlys» den 7 januar d. a.
vedtokes at utvide aktiekapitalen
til 4000 kr., saaledes at der ut
stedes 100 nye aktier, hver ly
dende paa 20 kr. som utbydes
til en kurs av 110%.
Hver aktie vil saaledes bli at
betale med 22 kr.
Idet styret henviser til det
regnskap for foregaaende drifts
aar og den oversigt over sel
skapets formuesstilling som var
offentliggjort i nr. 1 av bladet
for dette aar, indbydes herved
til tegning av nye aktier.
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leveres paa hurtigste varsel og til

NORDLYS bringer stadig en mængde originale
stykke; om de forskjelligste spørsmaal og dagens begi
venheter.

Vore lovforklaringer vil bli fortsat i dette aar. Lov
reglerne om faste ejendomme vil bli avsluttet med gjennem
gaaelse av utskiftningsloven og loven om jords deling og
skyldsætning. Derefter vil der bli git en del formularer fil
de almindeligst forekommende dokumenter. Lovene om sær

Indbydelse

gen over det biet vor dypesté,
da vil vi takke gud fordi vi har
faat opleve endnu en julefest.
Vi, som av skam over vor uren
het og utroskap, over at ha for
tæret vor kraft i forfængelighet
og gravet vort pund i jorden,
ikke tør løfte vore øjne til him
melen, vi vil vaage at tro paa
forlatelsen, fordi gud har aapen
baret sig seiv i Kristus, og denne
tro vil skjænke os den rette jule
glæde og fylde os med et al
vorligt forsæt om i lydighet un
der aandens tugt at vandre som
levende vidnesbyrd om kraften
av julens budskap : Fred paa
jorden! Ikke en hen
synsløskamp for brød,
de faa dager vi færdes
her nede!
Ikke bitter
strid i daglig omgang,
ikke angst i hjærtet! Ja,
maatte vi virke til, at gud æres,
at menneskene lever med og i
fred, saa han faar velbehag i dem.
Da skal vi ogsaa kunne
hjælpe vore lidende brø
dre til at faa brød ved
sit arbejde, ikke ved usik
re, velvillige gåver!

jfr,

koster Nordlys 2 dollars
aaret.

kan tingcs

bare vite hvorledes vi har det!
Ikke vil jeg forsvare drik, na
turligvis ; men la os være skaan
somme, nåar det gjælder dem
som lider mere ondt end mænd
kan nævne!
Saa har vi da set, mine ven
ner, at der kan være grund nok
til sorg og anger ved tanken paa
bortgangne kjære, paa forholdet
til vor familje, vore medmenne
sker. Men hvor blir dersaa av
juleglæden? Jo, der er endnu
en sorg som bør være den dy
peste, den, der skulde ligge som
aarsak under vor samvittighets
tilskyndelser og bebrej deiser,
nåar det gjælder forholdet til
vor næste.
Det er sorgen over at vi og
den hele verden ligger i det onde
at vi er syndere, »haarde halse,
hjærte og øren»,
som motstaar guds planer og
vilje, lever et kortsynt og uklokt
egenkjærligt liv efter kjødets fi
nere eller grovere lyster, tram
per paa vor egen samvittighet,
foragter guds godhets, langmo
dighets og taalmodighets rikdom
og derfor samler os vrede paa
gjengjældelsens' dag. Er sor-

NR. 16.

(C. Wikstrøm)
modtager huder og sking til barkning og beredning

Jr2t2l S^rSHiØtSt
i »Nordlys« aktieselskap den 10
januar d.
fremsatte Benoni
Figenschou forslag til følgende
ændringer i selskapets love:
§ 2 forandres derhen: Aktie
selskapets styre bestaar av 6 med
lemmer, som vælges paa aars
møtet for 1 aar ad gangen.
Styrets formand vælges ved sær
skilt valg. For medlemmer av
styret vælges 6 varamænd, like
ledes for 1 aar ad gangen.
§ 6 forandres derhen: Ved
valg og avstemning paa aktie
ejernes møte har hver aktieejer
1 stemme.
Forslaget bekjendtgjøres og
vil bli avgiort paa et av aktie
ejernes møte i april.
Dr. Alfred Eriksen.
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— Olaf Å. Ryens Annoncekreau,
Norges ældste

Annonceforretning.

Falvogner, Langvogner, Haand
vogner til billigste pris hos
Smed Gabrielsen,
Tromso.

Annoncer til alle inden- og udenlandske Blade og Tidsskrifter expederes gjennem Bureauet til Bladenes Original Priser uden
nogetsomhelst Tillæg

Telefon 823.

me med ved utdelingen
av traad til kobbegarn,
anmodes om at melde sig
for ordføreren eller fattig
styrets formand.
Brandforsikringsselskabet
— stiftet 1867

Grundfonds . . Kr. 3 100 000
Reservefonds . »
550 000
overtager alle Slags Forsikringer
mod Ildsvaade i By og paa
Landet ved Selskabets Agent
i Lyngen* Lensmandsfuldmæg
tig Knut Egge.
Dygtige Agenter antages hvor
Selskabet ikke tidligere er repræ
senteret.

Se her!

Forretningslokale: Åkersgaden 7, Kristiania,
besørger Annoncering for de fleste offent
lige Contorer, større Forretninger etc.

De nskere av Karlsø
herred som ønsker at kom

Gode skjserp i Finmarken, be
liggende lige ved sjoen, er til
salgs.
Naermere oplysninger erholdes
ved henvendelse til bladets eks
pedition.

Abonner paa Nordlys.

Fersk Kveite, Uer, Hyse, Torsk
og Sei kjøbes til Dagens høieste
Priser.
J. G. Nilsen
j^arvik.
KARLSØ BOKTRYKKERI
VED

O. OLSE N

