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Utkommer 2 ganger i uken
Koster frit tilsendt for et aar
4 kr. For et fjerdingaar 1 kr.

REDAKTØR:

Underfundige lovtaler.
I ilere av storborgernes blade
har der været øslet med lovta
ler over nogle av de medlemmer
av kvaldeputationen som var
fiskere. Disse blade har ikke
nok kunnet rose fiskerne, for
deres dygtighet og veltalenhet.
Og det er ogsaa sandt nok, at
en med glæde maatte lægge
mærke til at fiskerne blandt sin
midte tæller mænd som sitter
inde med fremragende ævner,
og som fuldt ut forstaar at tale
sin sak.
Men naar fiskerne. nu faar saa
megen ros fra den kant hvor de
altid har møt ringeagt og mot
stand, opdager en snart at der
ligger noget bak. Hensigten
stikker altfor tydelig frem. For
alle disse blade som har været
saa ivrige til at rose fiskerne,
de har ene og alene gjort det
for at kunne komme til saa
meget bedre at nedsætte og til
rakke den mand kvaldeputatio
nen hadde valgt til sin ordfører.
Og dette var mat for slike
blade som »Tromsø«, »Harstad
tidende« og »Lofotposten«. Med
stor fryd trykker de op- alle de
iltre utfald og usandfærdige refe
rat-stubber som de kan finde i
kapitalisternes blade sydpaa.
Navnlig kan de ikke skjule sin
ærgrelse over at Karlsø-præsten
var indvalgt som medlem av
deputationen, og at fiskerne en
dog hadde villet at han skulde
være deres ordfører.
Fremgangsmaaten er snedig
nok. De forstaar, at bevægelsen
blandt fiskerno nu har slik magt
at det vilde være faafængt og
farligt at gjøre motstand mot
den aapenlyst. Derfor maa de
søke at komme til maalet ad
bakveje. At logre og smiske for
fiskerne og hykle venskap for
dem i haap om paa den vis at
kcmme den mand til livs som
de frygter og hater over alle
grænser. Og kunde de med sine
lovtaler og søte ord lokke fi
skerne til at skille sig av med
sin leder, vilde det ikke falde
vanskelig at faa hele bevægelsen
ødelagt,

Saa enfoldige er dog fiskerne
ikke, at de ej skulde gjennem
skue planen, eller at de biter
paa en slik krok. Vistnok lvk
tes det efter deputationens til
bakekomst at faa den ene ka
raktersvake mand som uheldig
vis var kommet med blandt alle
de greje og djærve fiskere til at
holde et slags foredrag som bare
hadde til maal at utsaa løgn og
hat mot deputationens ordfører.
Men denne sørgeligc figur, som
allerede fra sin fortid er vel
kjendt som en svakhodet over
løpar, blev øjeblikkelig vist saa
kraftig til rette, at han bare op
naadde at gjøre sig seiv umulig
for alle tider. Det lyktes ikke
at ødelægge selve saken.
I hele det arbejde som smaa
folket maa utføre for at vinde
frem til sin ret, maa det være
maalet at smaafolket seiv lærer
at øve sine ævner og bli sig sin
magt bevist, saa at de ikke til
trænger nogen støtte fra andre.
Arbejderbevægelsen tar altid sigte
paa at opdrage og utvikle smaa
folket til at kunne staa paa egne
ben og seiv at kunne føre sin sak.
Dette har vi for vort vedkom
mende ved flere lejbgheter holdt
frem. Vi har altid sagt, at ar
beiderne og smaafolket i det
hele til sist maa stole paa sig
seiv. Det rigtjgste og beste er,
at fiskerne kan tinde sine tals
mænd inden sin egen midte.
Og naar bevægelsen er blet
saa stærk, at enhver støtte er
overflødig fra saadanne mænd
som efter sin utvortes livsstil
ling tilhører overklassen, om de
end efter hele sin tænkemaate
og opfatning hører hjemme
blandt smaafolket, vil vi med
glæde drage os tilbake. Yi for
vort vedkommende kjender saa
mange opgaver, som det baade
vilde være behageligere og tak
nemligere at arbejde med, end
kampen mot storkarernes og
pengemændenes undertrykkel
ser.
Men rigtignok vil vi si til alle
disse som nu smigrer for fisker-
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For kundgjørelser regnes 10 øre
linjen, paa første sifle 15 øre.

ne og stræver med at overtale
dem til at bryte laget med en
mand som os, at det maa være
overlat til fiskerne og smaafol
ket seiv at avg jøre naar de kan
være vor hjælp foruten. Og
naar den tid kommer at vi kan
spare os seiv for alt det ubehag
som det hittil har medført at
slaa til lyd for fiskernes og
smaafolkets sak, da tror vi at
smaafolket vil staa højere end
at de vilde ha lyst til at sparke
til den fører som de fra først
av hadde samlet sig om, og som
i den haardeste brytningstid tok
de værste støt.
Overklassen kan være vis paa
at seiv naar smaafolket fuldt ut
kan ta folk av sin egen midte
til talsmænd for sin sak, vil der
allikevel aldrig komme til at
opstaa noget motsætningsfor
hold lil de mænd som de en

Det er rigtigt, at der helst bør
være en fisker som taler fisker
nes sak. Men saa rigtigt dette
end er, saa blir det allikevel al
deles urigligt, dersom en tar det
slik, at naar en bare vælger en
fisker, saa er det likegyldigt, om
han er en karakterløs pjalt, som
for gode ord lar sig besnakke
til at løpe fra sin mening, eller
ved den ringeste motbør fristes
til at forraade sine egne stands
fæller.
Først da, naar en er sikker
paa at ha stærke og paalitelige
og uryggelige mænd at ta til
mellem fiskerne, er saken tjent
med at bæres frem av en fisker.

gang stod sammen med, seiv
om de ikke tilhørte deres egen
klasse.
Og vi tror, at fiskerne seiv
føler, at naar vi hittil av beste
ævne har søkt st kjæmpe for
deres sak, da har det ikke væ
ret overflødigt. Det var dog saa,
at der maatte en reisning og en
vækkelse til, før fiskerne kom
til at bli sig bevist hvad de
maatte gjøre.
Naar storborgerbladene nu
har saa vanskeligt for at forstaa,
at fiskerne kunde vælge on
mand som var sognepræst og
doktor i filosofi til sin ordfører
i kvalsaken, da maa det være
os tillat at minde om at det
ikke var længer siden end i
sommer, at denne 'samme præst
og doktor dog hadde en liten
plas at utfylde, naar det gjaldt
kvalsaken. Da saken var fore
paa amtstinget i sommer, viste
det sig, at den fisker som sat i
vedkommende kommite i amts
tinget, ikke hadde andet end
haan til overs for fiskernes me
ning. Alle mindes endnu fisker
Viks berømmelige uttalelser om
kobben og kvalfredningen. Den
gang var det dog ikke saa alde
les overflødigt, at præsten var
der.
Og de som kjender lit til
kvalkommissionen av 1891, vet
ogsaa hvorledes den fisker som
da var indvalgt i kommissionen,
likefrem forraadte fiskerne,

— Av Lars Heiberg. —

Fra Amerika.
(Slutn. fra nr. 13.)
Netop paa den tid den fore
nede tysk-engelske llaate op
traadte paa sin stima ndsfærd
i Venezuelas havne, holdt kon
trakten mellem De 1'orenede sta
ters regjering og Venezuelas om
avstaaelsen av Panamakanalens
operationsfelt paa at komme i
stand.
At De forenede stater skulde
faa denne benvej til storhavet
under sin magt og under sit
tlag, var frygtet mer end noget
andet av de griske gribbe, som
raader verdens skjæpne i de
europæiske regjeringskredse.
Den forenede europæiske flaa
tes optræden i de venezuelanske
farvande, dens hærjinger og
bombardement baade paa sjø
og land, satte hele Venezuela og
hele Amerika i et røre og kon
trakten blev ikke undertegnet.
Der er uro i luften. Og jeg
gjentar at det godt kan hænde
at disse affærer er den gnist
som vil tænde minen for den
store verdenskrig, som alle fø
ler maa komme førend mord
raseriet endelig blir dræpt ved
fyrsteslægternes avsættelse og
verdensforbundets
oprettelse
mellem folkene seiv.
Kongressen har været samlet
en kort tid før jul og skal sam
les igjen nu. Roosevelts bud
skap som alle ventet saa be
gjærlig paa, fordi man trodde
han vilde komme med effektive
forslag mot trustuvæsenet og
mot pengemagtens utsugelser og

diktatoriske optræden paa om
raader, som berører hele nati
onen paa det ømmeste, var
tanmiere end seiv den mest
skeptiske blandt reformfylknin
gen hadde ventet. Det var vas
seret og krypende overfor pen
gevældet og trustmagnaterne og
stod ikke i noget forhold til
hans bombastiske taler foran
valgene.
Men vi har heller ikke ven
tet os nogen frelse fra den kant
saa skuffelsen er ikke saa svær
endda.
Hvad denne saakaldte korte
kongres helst skal beskjæftige
sig med, er da først og fremst
behandlingen av de mange, ind
byrdes stridende forslag mot
trustene, som er indleveret av
de forskjellige tjenere som den
forenede kapitalisme har baade
i huset og senatet. Det blir en
lek om ord og oversendelse fra
kommjte til kommite, saa længe
sessionen varer. Saa er den
ting avgjort. Der er ingen som
tror at de nuværende lovgivere
i Washington vil skræmme livet
av nogen trust eller hindre en
kapitalist fra at plyndre folket.
Dc er ikke der i den hensigt.
Det næste paa kongressens
program er revission av told
loven.
Det er det saakaldte
high protective tarif-system, som
raader her til lands. Det har
høj beskytte t kulbaronerne og
tømmerkongerne slik f. eks. at
et ton haardkul nu paa mange
steder betales like op til 30 dol
lars — omtrent 115 kr., mens
fattige kvinder og barn er tros
set ihjæl i dusinvis i juletiden
da den frygtelige kulde satte
ind. De magtet nemlig ikke at
kjøpe kul til de priser.
Vi betaler 40 dollars — 165
kroner for 1000 fot almindelig
høvlede bord til bygningsmate
riel, mens vore naboer over
grænsen i Kanada, bare nogle
faa mil fra os, kiøper samme
slags bord for 10 dollars — 38
kroner. Højtolden er en vel
signelse for — pengemændene
altsaa. Og højtolden er det
netop som har skapt trustene
og hjulpet spekulanterne til at
hope million paa million til
sine gulddynger paa folkets be
kostning.
Men den nuværende kongres
vil heller ikke gjøre noget i
toldspørsmaaiet. Der tales om
nedsættelse av en revisionskom
mission, Gud gi det! Den kom
mission vil aldrig bli færdig med
sin rapport, før landet er kom
met i folkets egne hænderne og
atfærerne styres efter folkets
egen vilje.
Saa er der en hel del spørs
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maal, som skal avgjores med
hensyn til forholdet metlem dette
land og Kuba samt Philippiner
ne. Kuba har endelig faat ind
rømmet en toldnedsættelse paa
sine varer paa 75 pct. Den skal
altsaa betale 25 cent for samme
varer som det øvrige utland be
taler 1 dollar for at faa indført.
Verden har derved undgaat det
væmmelige skue at se en ver
densmagt overtalde og røve til
sig en liten nation, fordi denne
ikke vilde tillate verdensmagtens
samvittighetsløse pengekonger at
utplyndre sig efter behag. Det
var nemlig de amerikanske ka
pit uisters enstemmige krav til
Roosevelt og hans regjering, at
Kuba skulde annekteres ved list
eller ved vold, hvis den ikke
godvillig vilde la sig plyndre av
dem. Nu er altsaa den sak
foreløbig avgjort. Kuba faar
leve sit eget nationale liv indtil
videre.
Voldgiftskommissionen, som
utnævntes av præsident Roose
velt for at dømme i stride)»
mellem kulminestrejkerrie og
kulbaronerne, begyndlesiue mo
tar efter juleferien igjen <h \
6te d. m.
Vidnesbyrdtne som blev av
lagte av kulminearbejderne før
juleferien og nu avlæg|es ei
pinlige og uhyggelige al hese.
--Det er sult og nød, ulykkes
tilfælder i minerne paa grund
av daarlige understøtter i mine
gangene, løverier, utjagel.se r
pinsler, plyndringer og meir
saadant. En bøjet, brysthul
mand,som kulstøvtæringen snart
vil lægge i sin grav, vidnet, ai
han ikke hadde mottat penger
paa 14 aar fra kulkompaniet.
Han tik kun varer fra kompa
niels butik som han var tvunget
at ta. Og aldrig kunde han faa
betalt sin gjæld eller faa vite,
hvorledes hans konto stod.
Hvorledes utfaldet av kommis
sionens forhandlinger blir, vet
ingen, men et er sikkert: Gaar
kjendelsen kulbaronerne i mot
bøjer de sig aldrig i evighet for
den. Der maa stærkere lut til.
Men da er det likesaa sikkert,
at der vil bli aapent oprør i
kulregionerne og liv vil' spildes,
blod flyte og millioners værdier
ødelægges.
Saa utkommanderes antakelig
De forenede staters militærmagl,
som skyter nogle hnndre eller
tusen av arbejdere, deres hu
struer og barn ihjæl, og saa fyl
des hullerne med arbejdsdyr fra
fattigdommens store arme i Eu
ropa, og pengemagten av guds
naade er atter ovenpaa — for
en siund, en kort stund; ti dom
medagen kommer snart.
Det er ingen lystelig nyhet jeg
nu til slut kommer med; men
for at vise øder, at vi er stor
paa mer end et omraade og for
sammenligningens skyld, skal
jeg meddele den allikevel. Det
er vor mord- og selvmordsliste
for 1902.
Der blev øvet 8834 mord,
mens 8230 tok livet av sig seiv,
hvorav de 5082 var mænd og
de 3149 var kvinder. Tre gan
ger saa mange kvinder tok livet
av sig siste aar som i 1901. Av
selvmorderne var 42 læger, 12
præster, 5 sakførere, 6 bankmænd,
2 journalister og 1 professor.
De øvrige tilhørte alle de øvrige
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samfundsklasser. En stor, en
meget stor del av disse mord og
selvmord var drikken aarsak til.
Denne grusomme flom av for
bandelse, som forpester alt den
kommer nær.
Ved at se over antallet, finder
vi ut, at for hver dag som gik
her i landet siste aar blev der
øvet 24 mord, mens 22 menne
sker endte seiv sine dager og tok
spranget ind i en evighet, hvis
store gaater, de ikke frygtet saa
meget, som den fremtid de saa
ind ind i i dette ljv.
Hvilke rare gravskrifter det
skulde bli om man kjendte disse
selvmorderes livshistorie og fik
hugge sandhelen ind i stenen
over deres gravhøje!
Hvor mangen morder som
gaar ustraffet midt i blandt os
— menneskeorme, øgleunger,
giftslanger, som først fylde-, '-jse
len e med sit slim eg siden ja
ger den ul} lckelige aand over
evighetens tærskel!
Vogt tungen, sæt vagt for læ
bernes dør, alle som vil lys og
'remskridt!

Arbejderpartiets
landsmøte.
Det norske arbejderpartis 17.
de landsmøte, som i henhold
lil siste landsmøtes vedtak skal
avholdes i Kristiania, er av par
tistyret fas'sat til fre d a g 29.
rnaj og foigende dager. Møtet
holdes i Kristiania arbejder
samfund.
Av saker som skal fore, kan
nævnes: »Program og taktik
for kommende stortingsvalg».
Forslag ellers som maatte øn
skes avgjort paa landsmøtet,
maa være indsendt til parti
styret inden utgangen av
mars førstkommende.
Den
endelige dagsorden vil derefter
bli omsendt til foreningerne til
forutbehandling i forbindelse
med valg av utsendinger.
Selvsagt vil partistyret søke
om fragtnedsættelse for de uten
for Kristiania værende forenin
gers utsendinger.
Styret for Det norske
arbejderparti.

Edvin Figenschou.
Edvin Figenschou, som var
indvalgt i kvaldeputationen av
amtsvenstreforeningen, har —
som en kunde vænte — ikke
ktannet utføre hvervet uten at
gjøre daarskaper. Paa et møte
i Tromsø forrige søndag har han
grundig forløpet sig. Hvad han
her fremkom med om deputa
tionens ordfører, var i den grad
usandfærdigt, at endog L?etvind
ten har maattet ta ind en gjen
drivelse. I»Tromsø«læses nem
lig følgende:
Hr. redaktør
I anledning hr. Edvin Figen
schous foredrag sistleden søndag
aften, tillater jeg mig at imøte
gaa hans uttalelser anga;*ende
valg av form and i kvaldeputa
ttonen.
Yed valget bier hr.

Grøttum spurt, om han vilde
motta valg som formand, men
frabad sig, da Vardø befolkning
anmodet ham før avrejsen at
hr. dr. Eriksen skulde være for
mand. Likeledes oplyste at
Hammerfests deputeret at ogsaa
han var anmodet om, at hr.
dr. Eriksen skulde være formand.
Valget foregik paa følgende
maate: Først stemte Grøttum,
dernæst Figenschou og saa de
øvrige, sist undertegnede, alle
enstemmig paa hr. dr. Eriksen.
Bakefter valget traf jeg hr. Fi
genschou, som da var meget
fornærmet paa mig, fordi jeg
stemte paa dr. Eriksen. Da jeg
hørte dette, lot jeg dr. Eriksen
vite, at hr. Figenschou var mis
fornøjet med valget, hvortil dr.
Eriksen svarte, at vi kunde
gjøre valget om igjen, hvortil
jeg svarte: ikke fra min side,
hvorfor valget blev som først
avgjort.
Jakob Johannesen,
Balsnes
Det samme gnaget.
Da vi efter hjemkomsten skulde løpe
gjennem den dynge av blade som var
opsamlet, mens vi var borte, kastet vi
ogsaa et fiygtigt blik paa hvad Letvinten
i denne tid har bedrevet. Det gav straks
en hjemlig fornemmelse.
Det samme
dumme gnag om Karlsø-præsten som vi
er vant med. Tøv og sludder og upaa
liteligheter. Vi skal la ham hvile paa
dyngen.
Bare en ting skal vi nævne. Naar han
bringer til torvs den meddelelse, at damp
skipsselskaperne hadde »inddraget« vor
fribillet, fordi vi paatalte kaptejn Birchs
snobbethet mot fiskerne, er det likesaa
paaliteligt som alt hvad han ellers for
tæller.
Det vil si : Det er ikke et sandt ord
i det hele. For dampskipsselskapets skyld
bør vi oplyse at meddelelsen er fuld
stændig ugrundet.

Venstre.
Vi kom ikke før ind i valg
aaret før venstre her i amtet
hæntet sit støvede valgskilt frem
fra sit hemmelige gjernme. Da
det saas at være adskillig falmet
tokes det med til Tromsø hvor
en del av venstres repræsenta
tive i amtet var sammen og
smurte noget ny maling over.
Efter restaureringen er det nu
hængt ut igjen i god tro om at
det fremdeles skal virke som et
ufejlbarligt plaster, der skal træk
ke fuldt hus til venstres valg
urne.
Malingen er imidlertid denne
gang utført paa en saa klosset
maate at de gamle farver skin
ner igjennem og lar en forstaa,
at bak kulisserne paa den poli
tiske arene er det meningen at
repertojret skal være det samme,
og at det samme personale skal
muntre os den kommende valg
periode.
De nye dikkedarer
som er paahængt programmet
betyr intet systemskifte ej heller
noget pensonskifte; nej for al
del intet personskifte.
At disse mænd skulde være
saa dumme at tro at noget saa
vassent som det i »Tromsø« lo
vede program, skulde formåa at
holde vælgermassen sammen,
forbauser mig.
Programmet har, blandt andre
skavanker, ogsaa faaet i vugge
gave en klausul om øket mili
tærvæsen inden amtet, samtidig
som de har anbefalet indskrænk
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ning i hærutgifterne. Selvmot
villig dele, gjør man det seiv.
sigelsen i disse punkter vil jeg Dette vil man nu praktisere her
ikke hæfte mig ved, hensigten paa Andenæs. Man stjæler hvor
med det hele ligger vel her saa det er lettest at komme til. Al
klart i dagen, at ingen yterligere moral synes nu at være kom
paapeken er nødvendig for at men bort fra folket. En stor
folk kan forstaa hensigten. At del av de indtlyttede er ikke
man paa militærrummelens ar
mors beste barn, og naar da
nested Harstad kan fostre planer fiskeribedriften slaar fejl, gaar
i retning av at faa krigsgalska
man gjerne løs paa en anden
pen bænket i høj sætet i vor mands eiendom. Dette gjøres
politik kan jeg forstaa; men at saa meget lettere naar man er
de mænd der sat i venstres blet socialdemokrat. Da skal
amtsmøte skulde la sig hvirvle ingen kunne si, det er mit, nej,
med i samme krutdamp,. det da heter det, det er vort, og da
tror man at ha ret til at sadte
skjønner jeg ikke.
Nok er, denne militærpassus i sig i besittelse av hvad man
programmet vil vise sig at være ønsker.»
en »tæringsbacil« der i venstre
Fra Bø arbejderparti.
politikkens før saa degenerede
I Bø arbejderpartis fællesmøte
konstitution vil virke »galope
den
13 ds. fremsattes spørsmaal
rende« og lægge den i en tidlig
om hvorledes partiet bør stille
grav.
Ja fred med støvet!
sig like over for pressen.
Derpaa vedtokes en av besty
Maalselven, januar 1903.
J. T.
relsen fremsat beslutning mot
1 stemme av foreningens 200
medlemmer.
Beslutningen lyder saa:
Foreningen tinder at saadanne
Ny arbejderforening.
blade ikke bør holdes eller støt
I Øverbygden er der stiftet en tes som indtar artikler som kun
er egn et til at belyse socialismen
socialdemokratisk arbejderfore
for derved at ulsaa
ning. Grdbr. Jon Nysted er urigtigt,
mistro mot saken blandt den
valgt til formand, Halvor Hal
arbejdende klasse i Nordlands
vorsen Skæggesnæs til næstfor
amt, hvor saken endnu er lite
rnand og Edvard Halvorsen kjendt.
Henviser i denne forbindelse
Skjæggesnæs til kasserer.
til stykket i »Lofotposten« for
2 februar betitlet »Fra Andenæs«.
Kv alfredningssaken.
Arbejderpartiet bør derimot
Regjeringen har anmodet det
kun holde partiets egne blade,
juridiske fakultet (det vil si:
hvis lokalpressen indtar saadanne
universitetets lærere i retsviden
artikler som. ovenfor nævnt
skap) om at avgi en utlalelse av
den retslige side av kvalfred
Folkedomstoler.
ningssaken.
De forenede arbejdersamfund,
Efter forlydende skal de fleste som ikke staar tilsluttet Det
av professorerne være av den
norske arbejderparti, men nær
mening, at der ikke i lovgivnin
mest er en egen organisation av
gen kan findes nogen støtte for
venstrearbejdere, har netop holdt
paastanden om, at der skulde
aarsmøte paa Lille-hammer.
tilkomme kvalfangerne nogen
Paa siste arbejdsprogram har
erstatning, hvis kvalfangsten blir disse arhejdere optat Folkedom
helt forbudt.
stoler i borgerlige saker og mot
arbej deise av toldforhøjelse paa
folkets livsfornødenheter.
Vakker tankegang.
Tromsø amts arbejderparti er
I »
og »Yester
det første som i sit program har
aalens avis» har der været skre
optat kravet om folkedomstoler
vet om Olav Dalsbøs foredrags
rejse i Yesteraalen ps a en maate i borgerlige saker. Men vi er
som har vakt almen forargelse. ikke i tvil om, at der om denne
Yi har mottat forespørsler fra sak vil kunne samles stor til
mænd der ute, om der ikke er slutning inden alle virkelige de
mokratiske partier.
adgang til at drage vedkommen
de til ansvar for hans skamløse
Samarbejdet mellem arbej"
uttalelser om folket i Andenæs.
Det er vistnok hævet over al
derpartiet og venstre i
Buskeruds amt.
tvil, at vedkommende indsen
dere vilde komme ilde i vej, om
Buskeruds anitsvenstremøte
man gjorde sig umake med at har med 24 mot 19 stemmer
dra dem for retten. Dette er
forkastet amtsstyrets forslag om
dog efter vor mening aldeles at' venstre ved valgene skulde
overflødigt. Der er en skrive
gaa sammen med den sociali
maate som ligger saa lavt, at stiske amtsarbejderforening paa
den ikke er i stand til at skade
det vilkaar, at arbejderne fik
nogen.
en stortingsmand og en vara
Men for at det skal vites paa mand.
hvilket kulturtrin vore kapitali
Følgen av dette blir sikkert,
stiske motstandere staar, vil vi at højre tar amtet. Yed valget
her fremdrage de paaldagede ut i 1900 hadde venstre 4623 stem
talelser.
mer og højre 4690 stemmer.
Der fortælles om Olav Dals
Nu er selvfølgelig venstre ga at
bøs foredragsmøter og forsættes stærkt tilbake.
saaledes :
Denne avgjørelse stiller og
»Ja, man synes allerede at se saa paastanden om at social
praktiske følger av disse socia
demokraterne motarbejder ven
listiske møter, idet der natten stre og hjælper højre til sejer,
til 13 ds. skedde indbrud paa i klart lyrs. Her ser vi, at ven
hr. Kiils kontor, hvorved kon
stre heller end at slutte lag med
tanter og frimærker mellem 50 arbej derpartiet, vil la højre faa
a 60 kroner blev stjaalet. Man magten.
har den opfatning at alt skal
være fælles; vil man ikke god
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Venstre.
Hr. Anton Haugjord.
Et saa tomt skryt av storven
stre, som det De kom med i
bladet »Tromsø« for en tid si
den, synes jeg virkelig De burde
lat vært.
Haugjord begynder sil opsæt
med følgende ord: »I ens pri
vate forhold kan man mangen
gang, naar man vil forbedre sine
kaar, la det staa til. Det faar
briste eller bære«.
Ja det er saa sandt, og det ene
stes om er sandt av alt det Haug
jord sier i sin artikkel. Briste
eller bære, saa faar enhver fisker
si naar han skal ut paa havet
og skaffe sig det nødtørflige.
Briste eller bære, enten suite
eller late livet. Hr. Haugjord
kommer saa let fra disse ord;
men kanske han ikke mener
det værre end storvenstre prak
tiserer det, i storting og regje
ring. Venstre gjør alt for sine
aandsfrænder, det ser man i
lønninger og pensioner, men
med folket i det store og hele,
vet jeg ikke om de tænker det.
faar briste eller bære. Heldigvis
tror jeg at formanden i Karlsø
venstreforening er alene om
dette tomme skryt av venstre.
De andre medlemmer føler kan
ske bedre hvor skoen trykker,
end hr. Haugjord.
Storvenstre har efter min me
ning ikke bygget love som vær
ner om fiskernes næringsvej eller
gjort noget for at fiskerne i tre
amter skal faa leve. Det er saa
let at bevise, at storvenstre efter
min og tuseners mening snarere
har indskrænket end hjulpet den
arbejdende klasses levevej.
Det første forslag der kom ind
til regjeringen om fredning av
kvalen fik følgende utfald: Re
gjeringen nedsatte en kommis
sion til at gaa med dampskip
langs Finmarkens kyst for at
undersøke om kvalfangsten var
skadelig for loddefisket. Kom
missionens formand var en kap
tejn Juul. Om manden før hadde
set en kval eller lodde kan jeg
ingen mening ha; men skulde
han allikevel forstaa sig paa det
den karen. Det kunde jo hænde
at schampanjespruten kunde ha
virket skadelig paa kommissio
nens hjerne. Nok er det, det
sas at formanden skulde ha
klækket ut at kvalfangsten var
ikke skadelig for loddefisket.
De andre medlemmer diltet efter
og strødde sand paa hele grejen.
Det var millionæren Sven Foyn
regjeringen vilde hjælpe. For
fiskerne fik det briste eller bære.
Da kvalfangsten var et livs
spørsmaal for fiskerne, kunde
dét ikke opgis. Der kom atter
et forslag ind til regjeringen om
fredning av kvalen. Forslaget
blev undergit kommitebehand
ling. Kommiteen oversendte sa
ken til stortinget, som sendte
saken til reg jeringen efter at ha
debatteret stolper op og vægge
ned. En vakker dag kommer
statsministeren i stortinget og
gjør rede for hvad de herrer i
regjeringen har foretat i saken.
Ministerens ord faldt omtrent
saa: Regieringen kan ikke gjøre
nogen forandring 5 i de nu be
staaende regler for kvalfangsten
før det er praktisk og videnska

pelig bevist at kvalfangsten er
til skade for loddefisket saa som
av fiskerne paastaat.
Kapitalisterne fik atter hjælp
av storvenstre. For fiskerne fik
det briste eller bære. Fiskerne
lever ikke av de opskryite love.
Hvordan er det videre, hr.
Haugjord, med løfternc av ven
stre, da det fik magten i stor
ting og regjering? Jeg vil bare
spørre denne gang om tre løfter.
Er forenklingen av embedsvær
ket gjennemført? Svar: Nej,
mange nye embeder er tilkom
met og en masse fete tillitsposter.
Er sparsomhet i statshushold
ningen overholdt? Svar: Nej,
statskassen ligger snart kanske
med bunden i vejret. Jeg skal
ikke nævne mere denne gang.
Nej som god ven hr. Haug
jord, la os endelig bli enig om,
at storvenstre har ledet vort syn
paa konsulat- og utenriksmini
sterspørsmaalet, medens de i
fred og ro har faat øslet med
statsmidlerne efter for godt be
findende og det i den grad som
er at beklage, jeg og De hr.
Haugjord har ved valgene støttet
et slikt parti.
Saa fmder hr. Haugjord paa
at rakke ned paa socialisterne,
og er djærv nok til at si, at
socialiterne falder venstre i ryg
gen. Jeg har ikke set andet end
socialisterne har arbejdet aapent
til valgene med en ærlig og
aapen agitation, ja endog ærligere
end venstre paa mange steder
har gjort. Om socialisterne,
som storvenstre har al grund til
at frygte for, tar luven fra ven
stre, saa bør dog venstre være saa
retfærdig at de ikke lyver paa
dem.
Haugjord fortæller at sociali
sterne i utlandet er gaat over
og bli t til et venstreparti. Ja
vist sa jeg smør. De har efter
min mening ikke det minste
begrep om socialisterne i utlan
det. Læs telegrammet fra Ber
lin den "28—11 —02 fra riksda
gen dei', og fra Marseille i Frank
rike for 30—11 —02, likeledes
fra Amerika.
Jeg har hat anledning til at
følge med socialisternes kamp
mot kapitalisterne i kulstrejken
der. Der støttet venstre socia
listerne. Pengekongen Morgan
i Newyork rejste til Washing
ton for at gjøre sin magt gjæl
dende mot landets præsidentog
truet ham til at gjøre ende paa
kulstrejken til fordel for sig seiv.
Men han fik en daarlig motta
kelse av præsidenten, blev sint,
sprang skjændende paa dør og
rejste tilbake til Newyork.
Tænk, hr. Haugjord, præsi
denten viste sig at være socialist
og ven av afbejderne. Er ikke
saadant efter Deres mening for
galt? Men naar nu hr. Haug
jord har skrevet i »Tromsø» og
sagt at socialisternes taktik er
dog det værste av alt, og ærgrer
sig efterJ som han seiv sier,
baade gul og grøn, maa vel
alle venstremænd haape at han
har aapnet øjnene paa den ame
rikanske præsident, at ogsaa han
kan
vidt til fornuft,
naar det gjælder socialister og
arbejdere at bruke militærstyrke
som Holmboe i Tromsø for
langte mot arbejderne der.
Lyngen, 28—12—02.
J. G

TeSefonsaken.
Stortinget har nu avgjort aarets
bevilgninger til nye telefonanlæg.
Det utfald saken fik, gir et
sørgeligt billede av hvilkel ustel
og vanstyre detnuværende ven
stre har bragt over os.
Saa letsindig har venstre ka
stet penger bort til militærgal
skapen, at statskassens stilling
er fortvilet og gjælden saa tung
som aldrig før.
Endog regjeringen indser nu,
at der maa tas rev i sejlene,
Men naar der da endelig skal
til at spare, da vil den ikke
gjøre det der hvor det skulde
og maatte gjøres. Ikke den
ringeste indskrænkning i hærut
gifterne blir der tale om. Men
sparsomheten skal bringes i an
vendelse, naar det gjælder nød
vendige og nyttige ting. Intet
kunde knipes ind, naar det
gjaldt at skaffe nye redskaper
til at dræpe mennesker med,
men til redningsselskapets virk
somhet for at berge sjømænd og
fiskeres liv, der skulde der
knipes.
Paa grund av den sørgelige
tilstand maatte der ogsaa knipes
ind paa telefonanlæggene. Tele
grafdirektøren hadde utarbejdet
sit forslag over de anlæg som
var mest nødvendige. Regjerin
gen sender det tilbake med paa
læg om at skjære bort. Der
skulde og maatte pines ind
100 000 kr. her, seiv øm det gik
ut over de aller nødvendigste
anlæg.
Og stortinget fulgte vejen.
Ikke minst gik det ut over
Tromsø amt. Det stærkt paa
krævede anlæg i den nordlige
del av amtet, som har væntet
aar efter aar, kom heller ikke
denne gang frem. Og anlægget
fra Tromsø til Brunsliolm og
Sommerø, som blev paabegyndt
i fjor, blev nu strøket.
Vi skal i næste nummer gi
en gjengivelse av ordskiftet i
stortinget om de her nævnle
anlæg. Amtets to stortingsmænd
snakket bare tamt og godfjottet,
satte intet ind paa at drive spørs
maalet frem.

. Fisket.
Svolvær den 14 febr
Komne baate 1479. Derav
509 garnbaater, 100 kjøpefar
tøjer.
Onsdag Stamsund en
garntrækning 2, Balstad natstaat
te liner 2—4. Torsdag Skroven
en ottenætters smaagarntræk
ning 40, to natstaatte linetræk
ninger 2—9. Kabelvaag en line
trækning 5 torsk.
Forøvrig
landligge, paa grund av uvejr.
For Østnesfjorden sattes for
leden liner fra Helnesset mot
Skroven. Paa 900 angler fløjt
liner, 45 favne, tik man to elen

dige, magre skrej. Derpaa for
søktes indover fjorden, men
ikke bedre fangst. Med bund
liner akkurat likedan. Som agn
benyttcdes saltet sild. Senese
forsøk med aldeles fersk sild,
samme nedslaaende resultat.
Paa smaagam 2—4 fisk.
Kobbe ses daglig enkeltvis.
Derinde bar man en tid 1'aat
lit sild, optil et par stamper.
Nu er ogsaa dette fiske ophørt.
Dampskipet »Svolvær» har i
uken med fiskere fra Skroven
foretat følgende forsøksfiske:
Onsdag 2 linesætninger a 1900
angler — bund- og fløjtliner —
indover • Eggen paa omtrent 120
favne, samt to liknende line
sætninger midtfjords mellem
Skroven og Indlandet paa om
trent 200 favne vand. De to
første sætninger blev trukne
torsdag. Fangst: 3 skrej paa
den ene og 8 paa den anden,
hvorav 4 skrej paa tløjt og 4
ved bunden. Fisken yterst ma
ger, men rognholdig.
Lørdag blev sætningerne mit
fjords trukne med tilsammen
fangst: 4 brosmer og 2 uer,
ingen skrej.
Uvejr har iøvrigt hindret fi
sket over hele Lofoten.
G imsø:
Siste uke har uvejr aldeles
hindret fisket.
Borge:
Denne uke intet fiskeforsøk i
Borge paa grund av storm.
Øksnæs:
Fremdeles intet fiske, ornlø-*
pende stormvejr.
Bø:
Landligge hele iiken. Kobbe
mæfkes fremdeles.
V æ r ø og Røst
Fisket herutc hindres fremde
les av vedvarende storm.
Intet opfisket.
Ogsaa her ses Kobben av og
til — helst unger, der enkeltvis
søker ind paa havnene, hvor der
gjøres kort proces med dem.
Kobbestimer er ikke mærket.
Dverberg
Tirsdag enkelte trækninger
optil 50 smaauer ved Andenæs.
I værene indenfor optil 400
smaauer. Forøvrigt intet fiske.
Uvejr hindret driften. Kobbe
fremdeles tilstede og sies at ha
yn g 1 e t ved Kvalnæs, hvor en
3A alen lang unge er fundet.
Undersøkelserne nordpaa.
Tromsø 11 febr.
Igaar 70 fisk paa 4500 angi er
paa Loppeliavet, j, 500 favne.
Storm liver dag.
»Havellen«
Sommerøen i Senjen 11 febr,
51 torsk, 15 brosmer paa 3500
liner paa 150 favne vand. Halv
parten av fiskebuken opspist av
kobben.
Flere kobber saas.
Forsøkte 500 dagliner og dyps
agn paa 50 fagne vand, men in
gen fangst.
»Bjølfur«.
Sørvaagen 11 febr.
Venderejse igaar, sydveststorm
Idag snitykke og nordvestkuling
»Sigerfjord«.
Harstad 12 febr
» Vulkan« undersøkte igaar
hele Svendsgrunden med jukse.
Fik 11 smaatorsk.
Sommerøen i Senjen 13 febr.
Storm..;, Skal',;, saasnart vejret
tillater undersøke havæggen øst
over. Tror bestemt, at der fin-
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des fisk helst utfor Malangs
grunden.
»B j ølfur«.
Honningsvaag 13 febr.
Fremdelos fiskefrit. Stor nød
blandt almuen. Lørdagsforsøk
mellem Kjelvik—Sverholt paa
4800 akkerliner 13 magre torsk.
Skøjteforsøk paa Ytersiden Røm
ning, storm. Resultatløst.
Ålment ønske om dampbaat
for forsøksfiske paa yttersiden
av Magerøen.
Senere: Nogle faa tlsk. Lodde
i fisken. I dag omtrent fiske
frit.
Honningsvaag 14 febr
I dag en hel del kobbegarn
trukket uten fangst, antakelig
forsvundet. Kval tilstede. In
tet nævneværdigt fiske — 14—
15 stykker med en hel del fersk
lodde.
Vardø 14 febr
Onsdag ilandbragt 48 kobber,
i gaar 3, i dag 8. Denne uke
ingen hvitfisk her, Kiberg 2.
Kval saaes enkeltvis tirsdag og
onsdag fra land. Fisk og lodde
ikke formærket.
»Raa nar» har undersøkt Vi
stenfjord og Habsfjord ved Tjøtø,
livor der nu bare foregaar lit
garnfiske og noget torskefiske
paa smaagarn.
(»Lofotposten»)

Vaapenøvelserne maa
inåstilles.
Det er let at forutse, at det
vil falde vanskeligt for de nord
lige landsdeler at komme over
den tunge ulykke som har ram
met dem. Saa langt som tiden
nu er leden, kan en omtrent
med sikkerhet gaa ut fra, at
Lofotfisket vil slaa fuldstændig
fejl. Seiv om der skulde bli lit
fiske, vil det ikke tilnærmelsesvis være i stand til at gjenop
rette stillingen. Og for øjeblik
ket er der ingen som helst ut
sigter til at fisken vil komme.
Der er allerede nu en større
nød end der nogen sinde har
været her oppe. Det er tvjlsomt,
om der ikke maa ytes særskilt
hjælp fra den øvrige del av lan
det, om befolkningen skal kunne
berges mot likefrem sult.
Men der er en ting som kan
og maa gjøres. Vaapenøvelserne
for Tromsø stift maa indstilles
til som meien. De værnepligtige
maa slippe for at drages bort
fra arbejdet paa den beste aars
tid. Blir der noget sommerfiske,
maa alle faa lejlighet til at være
med.
Og dette kan gjøres uten at
det koster staten en øre. Det
vil tværtimot indspares en del
ved det
Vi vænter at stiftets stortings
mænd tar saken op, og vi tror
at fiskerne bør samle sig om
dette krav

Fyrlamper for Malangs
grunden.
Stortinget har bevilget til 3
fyrlamper for indsejlingen for
Malangsgrunden.
Det er det
hele som ,er tilfaldt Tromsø
amt.
Hvad Nordpolen koster os.
Stortinget har tilstaat Otto
Sverdrup 3000 kr. aarlig.
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Svar fra Ålette til a.
Det fornøjer mig, at hr. a. vil
vise den ære at gi svar paa min
artikkel i »Nordlys» nr. 52 i
1902.
I Deres opsæt er meget som
jeg kunde fæste mig ved og spa
sere lit med Dem, men denne
gang skal jeg kun bemærke føl
gende:
Seiv om jeg var saa aldeles
dum og uoplyst, at jeg mente
der vokser kaffe og sukker i
vort land, saa har ialfald de
nyeste lærere pugget saa meget
i mig og skolebarna, at vi nu
vet saapas at saadanne frugter
ikke vokser her; men kaffe og
sukker kommer dog søndenfra
og hit nord, saa vidt jeg vet,
og der hvor det kommer fra
maa vel forraadet være større
end ber og da antar jeg at kaffe
lqeler og sukkerklumper er hel
ler ikke mindre der end her.
Jeg ynkes over at De som
ikke er stormvant skal være
saa uheldig stillet at skulde
komme ut i kvindestorm og
uvejrsbyger, saa De nødsakes at
klage for offentligheten i saa
henseende. Det undrer mig slet
ikke at kvinderne tildels er
utaalmodige og mange ganger
leje i forskjellige ting. Kanske
deres mænd ikke vil eller ikke
forstaar at behandle dem med
forstand, da kvinderne er av
det svakere kjøn, og manden
skal jo bære kvindens skrøpe
lighet.
Kvindens natur og egenskap
kan vel ikke ved stemmeretten
omdannes til at bli en mands.

Jeg vil nu raade Dem til at
De følger med for at De da kan
anledning til at se hvad Deres
barometer viser. Paa alle offent
lige steder f. eks. fiskerier, gru
ber, jernbaner, maskinarbejder
av forskjellige slags og markeds
steder, da faar De forstand paa
at det er fra fantfolk der høres
bandskap, truen, slagsmaal,
drukkenskap, skrik og skraal,
demdandt ogsaa av enkelte se
minarister. Skjelden ser eller
hører man kvinderne i slikt
selskap. Rejs bare en liten tur
med dampskipet, da skal De
se hvorledes den ene ølflaske
efter den anden tømmes og det
av mandspersoner; skjelden skal
man se kvinderne beruset.
For en ædru mand høres og
ses likesom han skulle være ute
i orkan. Døm nu seiv hvorfra
lufttrykket er stærkest enten av
mænd eller av kvinder.
Den første oprindelse til nu
værende avisbyge som nu blaa
ser i Olderdalen er heller ikke
fra kvinderne, men tænk, den
kommer fra en lærer.
Jeg holder fremdeles paa, seiv
om min bokbeholdning, skam
at nævne er liten, det er ikke
vært at skryte av, i forhold til
Deres bibliotek, saakanjeg nok
være et bra menneske i samfun
det med hensyn til moralen.
De sier, at De ikke forstaar
Dem paa »krus og kraal«. Jeg
tror hvad De sier. Men i min
tarvelige boksamling findes dog
en bok der forbyder mig at
forskaffe sligt.
(Forts.)

NORDLYS FREDAG DEN 20. FEBRUAR 1903.

Til Amerika

Bekjendtgjørelser.

koster Nordlys Z dollars
aaret.

Paa aarsmøtet

NORDLTS
kan tinges
I Tromsø hos hr. kjøpmand S.
T. Øien.
I Vardø i
tion.

>Finmarkens» ekspedi

I Harstad hos hr. kjøpmand Si
monsen Sparboe.
t Marvik hos hr. P. M. Nylander.

Samme steds mottas avertisse
menter og sælges løse numre
av bladet.
Desuten kan bladet tinges paa
aile landets postansfalter og i
ekspeditionen paa Karlsø. Bestil
linger ledsaket av kontingenten,
2 kr. for et halvaar, kan sendes
portofrit, naar brevene paategnes:
>:Wissak. Saadanne breve maa
ikke indeholde andet end bestil
ling av bladet.
Nordlys maa forutbetales.

i »Nordlys« aktieselskap den 10
januar d. aar fremsatte Benoni
Figenschou forslag til følgende
ændringtr 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 form and 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 liver aktieejer
1 stemme.
Forslaget bekjendtgjøres og
vil bli avgiort paa et av aktie
ejernes møte i april.
Dr, Alfred Eriksen,

Ekstra solide
Falvogner, Langvogner, Haand
vogner til billigste pris hos
Smed Gabrielsen,
l Tromsø.

Skiffersten!
Et parti gode skiffersten ca
100 000 stykker tilsalgs hos
Baard Baardsen Stokkeberg
pr. Kvalsund.
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leveres forfaldsskrivelser
paa hurtigste varsel og til gl
EarE® kEtefM:::srL
IStemmesedler

|fl

£§1

Kjøb norske kompasser.

% Norsk instramentkompagnl
Raadhtisgaden S—3, Kristiania,
leverer alle slags skibsinstrumenler til rimelige priser.
Specialitet: Baadkompasser med slingringsbøile og Iræ
korse, solide og nette.
Pris dusinvis kr. 2.50 pr. st
» enkeltvis » 3.76 -

Garveriet Viken pr. tfarst .
(C. Wikstrøm)
modtager huder og sking til barkning og beredning

— Olaf i. Rjens irmoncebiireau,

NORDLYS

ældste

Ånnønceforretning

Forretningslokale: Åkersgåden 7, Kristiania.
besørger Ånnoncermg for de fleste offent
lige Contorer, større Forretninger etc.
Annoncer til alle inden- og udenlandske Blade og Tidsskrif
ter expederes gjennem Bureauet til Bladenes Original Priser liclen
nogetsomhelst Tillæg.

REDIGERET AV DR. ALFRED ERIKSEN
Rikholdigt. — Grejt* — Ålsidigt. — LetlæsL

Telefon 823.
Hvert nummer av NORDLYS indeholder 16—17 £
spalter læsestof. Altsaa adskillig over dobbelt saa meget pl*'
som de andre Nordlandsblade.
NORDLYS bringer stadig en mængde originale
stykker om de forskjelligste spørsmaal og dagens begi
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Utkommer 2
ganger i uken.
Koster 4 kr. aaret

A

Maa betales forut
Koster 1 kr. fjer
dingaaret.
pr

Hvad loven sier.
Vore lovforklaringer vil bli fortsat i dette aar. Lovreglerne om faste ejendomme vil bli avsluttet med gjennem
gaaelse av utskiftningsloven og loven om jords deling og
1 skyldsætning. Derefter vil der bli git en del formiilarer til
4É de almindeligst forekommende dokumenter. Lovene om sær
eje mellem ægtefæller vil bli utredet. Loven om statsborger
lig stemmeret og valg vil utførlig bli gjennemgaat forut for
av
rettergangsmaaten
straffesaker
en gjennemgaaelse
av
stortingsvalget.
Saa i vil
der ogsaaogkomme
en fremstilling
den nye straffelov, som træder i kraft fra 1 januar 1904.
J MAT) tyt yq «** ogsaa del beste blad for
| iWlll/LIu avertissementer.

Ccm.

fr

O. Sørlie, Finfjord
pr. Finsnæs
anbefaler Naumann’s symaskiner, skomagermaskiner,
trædemaskiner til billige priser.
Billige afbetalingsvilkaar. “lp®
NB. 5 aars garanti. Enhver bør kjøbe Naumanns
symaskiner.

Se her!
Fersk Kveite, Uer, Hyse, Torsk
og Sei kjøbes til Dagens høieste
Priser.
J. G. Nilsen
Narvik.

„¥esteraalens
ÅYis“.
(Redaktør: C. Moe).
»VésteraalensÅvié« udkommer
1 Gang ugentlig med hyp
pige Dobbeltnumere.
»Vesteraaiens Avss« bringer
hurtige og sikre Meddelel
ser om Fiskeri og Nærings
liv i Lofotens og Vesteraa
lens Distrikter.
«Vesteraaiens Avis« er aabent
for frit Ordskifte og brin
ger interessante Artikler
om Emner, som er særlig
aktuelle for Nordland.
«Vesteraaiens Avis« er Organ
for Idræts- og Ungdomssag
og indeholder Meddelelser
fra Ungdomslag og Sports
foreninger
»Vesteraaiens Avis« egner sig
udmærket til Avertisse
mentsblad.
Aarsannoncer høi Rabat.

»Vesteraaiens Avis« koster Kr.
2.20 pr. Aar. Under Vin
terfisket 50 Øre.
Åbonner paa nærmeste Post
aabneri og i Expeditionen
i Stokmarknæs.

ÅYerter i Nordlys.

Indbydelse

ti! aktie-tegning.
Paa aarsmøtet i aktieselskapet
»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 hemviser til det
regnskap for foregaaende dlifts
aar og den oversigt over sel
skapets formuesstilling som var
offentliggjort i nr. 1 av bladet
fe]- dette aar, indbydes herved
til tegning av nye aktier.

I Karlsø
kommune er lærerposten i Skorø
og Skibsfjord kredse ledig. I
Skorø 10 uker storskole og 10
uker smaaskole, i Skibsfjord 12
uker fællesskole aarlig. Løn
kr. 20.60 pr. 36 timer, hvør fil
kommer et lønstillæg paa kr. 2
pr. uke, indtil der skaffes postens
indehaver lamiliebolig.
Alderstillæggene er i Tromsø
amt 120, 225, 325 og 425 kr.
Leiede lokaler. Fast ansættelse.
Forbehold med hensyn til kreds
regulering. Ansøkninger indseh
des hertil inden 1 mai 1903.
Karlsø skolestyre, 14. januar
1903.
Anton Haugjord,
adr. Ulfsfjord.
KARLSØ BOKTRYKKERI
VED

O. OLSE N.

