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Kan tegnes paa aHo Postkontorer i Ind- og
Udland samti Bladets Expedition, Walkendorff s
gaden 10. Saavel uden- som indenbys Abon
aenter maa opsige Bladet skriftlig 1 Maaned

før Kvartalets Udgang.

Fr. Stang Lund og Jens Michael Lund

Akersgaten Kl, Kristiania. Tel. 725, 7028, 8100. (Herolden.)
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Retssager. Inkasso. Akkordordning.
Ordning afEjendomssalg og Panfelaan.
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\JSernarb Shaw ncevlles
altid i førfte 3icekke af dem som for
enhver Pris vil hcevde, at der enbmt
giøeS engelsko Skuespilforfattere. Jeg
skal her bcmerfe, at vel er G. B. S.
et ©em, men Skuespilforfatter er han
ikke.

Denne vittige Irlænder elsker Para

derer overalt, han er fuld af barokke
og originale Ideer, og ynder at frem
komme med de mest overraskende Me

ninger om de mest forskjellige Emner.
9Rcb sandt Lovemod bat hall altid
kjimpet mob engelsko gorbømme, en
gelsk Snobberi, han har underminerer
uretfærbige Love, afftøret Skinhellighed
og revset det engelske Samfnnds Svag-
Ijcber, Ggoi*me og géigrjéb. Det er
til enhver Tid en udsogt Rvjbelfé at
leefe halls Stytter, men vel at merke
lun at fæfe dem, for til Opforclse paa
Scene egner de fig nit engang sjeldent
eller albrig.

At Bernard Sljaiu en lib lang

flog an i (iuglanb, at i)aa eubogjaa
blev gjort til ©jenjtanb for Tilbedelse,
havde fin Grund i at del dannede
Publikum, som trods alt sludes i Lou
bon, træt og kjed as do ebinbclige
musical Gomebieg og patriotiske Dra
maer, fom er Soubonå bramafiffc tfoft,

fplbte Cøurt Theatre, hvor kun Shaws
Stytter fpillebe*, eliten efter Asten,

fordi be i det minbfte fanbt en Smule

Stof til Eftertanke i denne behind'ge
forfatters kvikke Dialog.

Rieu sandt at sige har Sipffer

som „Major Barbara", „Mail and
Superman", „Eandida" og „(Retting

Married" absolut intet tilfilles med
Sfttefpil, de horer ikke bjeinme paa en
Scene men i en ,"yorefæ*miug*fal eller
en literær Salon.

Hvis man tull tor at fremjætte
visse Ideer for at raa Smblifum til
at iænfe, lader to., tre Mennesker de
flamere i Timevis om et timne af

mere eller mindre Interesse, saa har

ntan iffe skrevet et Skuespil men tun
beskrevet nogle §uubrebe Sider, fom
kmt fan gjøre Krav paa 'at foreligges
Pnblikmn i bogform.

Hos en ?Ranb som Henrik Ibsen,
bois Skuespil enbnn ftaar uovertrufne
som ægte bramaliffe' iOi ofterfn.) ffer fiuber
mati ikke blot Sbeer, men ogfaa Hand
ling, dramatiske Situationer som maa

W for at give et Sfuefpil virkeligt Stø
Na Scenen. .vSaubliugen i Ibsens
«tyffot gjor selv be tørrefte Teorier

S)idr. andersen & éøn. y*
3^

Udkommer alle Søgnedage.
Abonnement

Overretssagfører

fiøivan&tabtl for Sergen
Npril 1910.

Meddelt af Kontrolkontoret for
Navigationsinstrumenter.

VmmaNM forfattere.
George VemaM bbaw.

Londoil, 10de April 1910

Hoiesteretsadvokaterne

levende, illustrerer de alvorligste Pro
blemer og fifælpcr til at forståa Per
sonernes Psykologi. Ibsen var Skue
spilforfatter af Guds Naade og Styk
fer som Hedda Gabler, Vildanden, en
Folkesiende, og (gengangere, er fulde
af det Liv, ben Virkelighed, : som man
savner i Bernard Shaws „Diskussioner
i tre Akter" font han selv træffende

har kaldt et Stykke som Major Bar
bara.

Major Barbara er i Virkeligheden
kun en tang Dialog om Hundrede og
et Emuer, om Opdragelse, om Frelsens
time, i hvilken Barbara or Major, om

Filosofi, Journalistik, Rigdom, God
gørenhed ofb. Stykkets .Handling?
Den erjfierer ikke, ber er ingen Hand
ling og dot er fim en meget tynd
smiabitetraab som fætter Shaw selv

istand til at finde Vei gjennem den vild

somme Labyrinth af Ideer og Skemaer
fom fian behandler, men font man maa
inbtømme virkelig er originale og

fcengslende. ,
Om '„©etting Éttarrteb'', som op

førtes for et Aarstid fidelt gjcelder
ganske det samme, fim i endnu hoiere
Grad. „©etting SMarrieb" er engang

Konversation, hver halve Time afbrudt
af en Mellemakt. Helten i dette Stykke
er en mig Biskop, som studerer VEgte
skabssporgsmaalet i England og forud
fer en Streik af Mgtcskabskandioater,
hans Datter Edith og hendes Forlovede,
som ikke er synderligt forelskede i hin

anden (Lidenskab har aldrig bæret
Shaws Styrke og han nærer en vis
Foragt for Kjcorligheden i alle dens
Former) en £>otetbert, som mener at
man ikke maa vente sig for meget af

Wgteskabet, hvis man ikke vil udscette
sig for Sknffelsor, og , som holder paa

at unge Mennesker bor gifte sig forde
faar Vinene ofj for den Snare, de
derved stikker Hovedet i, og enbelig en

gammel pomfrit 3Niss Lesbia, som
gjerne vil have Vorn, meli ingen Mand

og endnn nnildre en Elsker.
Er det et Sknespil? Nei, aldrig i

Verde»! !

Og dog forftaar Shaw, hvad der
appellerer til Publikum, og i. Scerdeles
hed Parterrets og Galleriets Publikum.
Han er aldrig bange for at krcenke
Folks Folelser og viser gjerne Lasten
ilden ©før.- Jeg husker enbmt : bet Støre,
hans „Mrs. Sarren'S Profession" vakte
i New |)orf; hvor Stykkets Opfvrelse
blev forbndt af Politiet og af de skin
hellige lankeer blev betegnet font „et
i hvi Grad fordcerveligt og nedbrydende
©rama fom lader l)aant ont al Moral
og hcever Samfundets Raaddenskab til
Skyerne."

New Dorls Politichef skrev i sin
Rapport om Shaws Arbeide: „Hele
Stykket stilller font en pestbefængt, det
lærer vore Arbeidersker at det er bebre
for dem at fore et nmoralsk Levltot end
at tjene fit Brod paa 1 en hcederlig
Maade."

Og dog strev Shaw „Mrs. Nar
renS Profession" for at brænbemærfc
dem som benytter sig af Kvindens
Svaghed og ved SultelMninger tvinger
hende ind i de prostitueredes Rcekker.
Mon at dette var Stykkets Hensigt har

! ingen Englcender eller Amerikaner nogen»
ftnbe villel eller kunnet forståa. Dertil

! ligger den Tanke dem for fjern ar man
i uegennyttig Hensigt flnlbe tnrde vcere
formastelig nok til at kritisere den ' be
siddende Klasse.

MtzzlAldffe Mstl.
RI arco u i * iraab f ø f e trans

at lånt i s fe Tel e graf.
„Times" bringer en Meddelelse fra

„Marconi Wireless Xelegrapb Cøfti«
øanp", ifølge bbilfeu. Selskabets trans
atlantiske Tjeneste mellem ©itropa og
?lmerifa fil blibe aabnct Sørbag, 23be
b*\ Selskabet vil opretholde ©ag=
Nattjeneste til kommercielt og andet
Wxiift. Der bringes berøaa Meddelelse
om Telegrammers Indlevering i London.
Til det øftligc Kanada bliver Tarten
i 112. b. pr. bxb for tobetclegramtner,
med et Minimum af ti £rb og (i
d. pr. Ord for andre telegrammer,
Til fjernt liggende Egne af Manaba
bliver Tarten 4 1 /. b. pr. Ord mindre
enb be inioærenbe lefcgramtartcr.

Situat i o il o n i Engl an b -
K r i s e u ll b f a t.

©et sylies nu som om Lord Rose
bert;* oil tomme
uttber Behandling i Cøerfmfet 24be
Mai og 9tegjeringene Vetoresolutiou i
beit berfiaa følgettbe lige. ©erueb fime*
eit cbentuel Krise ubfat ialfalb til ?HV =
gyndelfen af Inni.

I llllderhuscts Mode igaar vedtoges
alle iliefolutioncr, buorpaa tktbgi-ttet
for 1909 er vedtaget med en Majoritet
paa gjeuitemfnitlig 85 Stemmer. ©er=
efter indbragtes atter Vndgettet for bet
forløbne Aar itnber Bifald fra Mini
fteriet* liibængere.

De ll soe » sk e Hi r

Til Regjeringen er mb«
givet ei Andragende, som vikler enbet
Opsigt. Det gaar tib .paa, at .sfæren*
og Flaadenc, Unberofficerer uixber øi§fe
forhold skal kunne forfremmet til Offi
cerer. Honfigtelt er at forbedre Til
gangen fil nuberofficer*ffa§fcu. Kom
missionen foreflaar ligeledes, at der
oprettes et Antal nye Officersbeftallin
ger til Forfreunnelse af Uuderofficerer.

Roosevelt og ty a o en.

Tet pavelige Diplomati er alter i
Villdeil, og Aarsagen er. at nogle frem
ragende Repræsentanter for Pavemagteu
ikte af den merfelige Éttbiert§«afc?rc§
llbialb bar grebet ';'(nieonmgen til at
betvinge fin Trang til at hilse \h\a don
amerikanske Statsmand.

O.R.Sagf. Chr. H. Michelet (Ansvarshavende).
1r»'ik«8 sikrest Kl. 12—1 Fin.

Johan Bneher. Redaktionssekretær.
I), Gotaas, Redaktionssekretær.

Kristian ia-Kont or et:
Cand. jur, 8. Segelcke Meidell (Tlf. 650ft)
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Redaktion:

<3aatebej? har den pavelige Nnntins
i Wien Betmonte aflagt et Besog hos
Roosevelt nnder dennes Besog i Donan
staden. Dette giver de rappe ameri
kanske Blade Meddelelse om, og sam
tidig kan de fortcelle, at ell fremra
gende romersk prælat og Kongrega
tionssekretcer, Pater Icmssen, har til
ladt sig en lignende Frihed nnder
Roosevelts Ophold i Rom.

Paven er heder det i et Pri
vattelegram fra Rom oprørt over
disse Udskejelser; han vil træffe skarpe
Forholdsregler baado mod Nelmonte
og lanssen, og den sidstncevntes Af
sættelse er fiffer.

Wienerbladene sogor at formilde
Pins X ved at skildre Nnntins' Besvg
hos Roosevelt fom more . tilfceldigt og
som en Folge af, at ben ainerikanste
Gesandt i" Wien Kerons er Katholik.

Roosevelt har til ben italienske
Digter gogagaaro udtalt fig om sit
23eføg i Italien. I Kong Victor
Emannel var han ganske indtaget og
sagde bl. a., at hail, Kongen, vilde
oære en fortrinlig Præsident i de Foreilede
Stater.

Stor-L ocfou t e n t Tyskland.

Ifolge Meddelelser fra Mnnchen er
af Murerfagforbundets 12 Tnfen Med
lemmer 4 Tusen udelukket. En stor
Del af dem er reist til Udlandet, iscer
til Vsterrige for at soge Arbeide.

Flere russiske Gesandter.

Nigsdnmaen vedtog igaar Forslag
o>n'Oprettelse af Gescmdtftoster i Sofia
og Marokko.

Driften inbfkr æ !l ke 5.

Til „Franks. Beit." meldes fra 5>(Ciu=
york, at 75 SomulbSfabrifanter North
Earolina llled 1 Milt. Tene harbestnttet
at inbffrænfe Driften med en Stebiebct.

Den tyrkiske g l a a o e.

Hiegjeringen har hos Firmaet Schichan
i Elbing bestilt 4 Torpedojagere.

EnM il ti on Dollars til Eook

Sfølge de fenefte amerikanske Blade,
har den Rigmand, der ftob bag ved
t£øo'f, fammett med dennes Venner fam=
let en Million Dollars, som skal an
vendes til af fættc Koof iftanb til at
bevise, at han fiar naaet Polen. ©oof
har i lcongere Tid opholdt fig i Ka
nada, men ventes med bet førftc fil
?}en)borf.

Ny o Pet rote nms filb er
o pd a g e t i Ehi l i

Fra Santiago strides, at der i
Earelmapa er opdaget uhyre Pe
trotenmSfilber. ©eø'iogen SDtiguel Ma
tfjabo, font bar nnberføgt dem, mener,
at de vil blive en Kilde til Rigdom
for Landet.

Den adriatiske
I er nb an et "mi e

I et Interview lned Nedaktvren af
Bladet „Tasviri Efkiar" har den ser
biske UbcnrigSminifter a)litanøøitcl) er
flceret, at Tyrkiet og Serbieit omtrent
har afslnttet elt fordelagtig Overens
komst angaaendc Konstrnwonen af ben
adriatiske Linje.

Milanowitch stal desuden have til
føjet, at Serbien bcftræber fig for at
famle alle Balkanstaternes Alliancer
under Tyrkiets Ledelse.

€n literar SkauMsag
j Jerlin.

En Retssag, solli har vakt en umaa
belig Opsigt, er netop bleven paadvmt
af Domstolen i Berlin. . Det er den

; be'fjettbtc May-Lebills Sag, og da Af
\ gjoxelfctt ,har„ almen Interesse, saa pil
jeg fortcelle libt berone ,

Begge Parter er mere eller lilindrs
bekjendte i bm literane Verdeil i Tyst

• land, og 6agfogeren Karl May er af
literatlirlyndige ©ømmere meget ilde
miscet for sine Verker, der nærmeft
maa heilreglles til Smudsliteraturen.
Der er om ha>n i Processen tldtalt, at
hans Indflydelse paa den tyske Ung
dom er af den slettest mulige, og at
hole Offentligheden er flar over, at
hans Berker er af hoist toilfont Be
skaffenhed.

Processen breiebe fig bog ikke om
literære Vcerdier, niell var af May
anlagt som Injuriesvgsmaal mod Hr.
Lebins. Denne havde i et Brev til
Kammersangerinden Frk. von Scheidt i
Weimar lidtalt fig meget ufordelagtig
om Klageren og havde blandt andet
skrevet, at Hr. May var en føbt For

9aa S^siiMgF/caisll.
Ts-vifft og let er der paa Staipiren,

nåar Sønbeuoiiiben ruffer ioei, gråa
Bslgerader jager tid Vaagen og svarte
Muiafør ftrnger oner Fjorden. Fristi og
let, nåar Nordenvinden tilder, et ftbet
Hav as blaagrønne folger med Imibe
Skumkamme vilter indover Byfjorden,
mens Sjoon bryder og durer og fætter
salte Sproit og tilnb Sfninrog over
Maieny sAKuroærn.

Wen nåar en sparsomt tihitaalt
valdag fornndes, Fjorde!» ligger blid
og blank lldover, l'lffølanDeto gråa Fjeld
»Maner staar mob en hoi blåa himmel,
og det glitrer om Tind og Skar da
er ber fagert og fint paa Piren.

Stille og bobl er der paa jamten,
tun beit sidvanlige Rutetrafik og iVfog
af en og andeu Lanobaad i Av og Are.
Aebntar er iauntitg en nubebvbob :Nc'aa
ned. iaar mere mb itogenftnbe, og
Mans bar trolig gjort Folge.

Stille paa Havn. ftille i Bv. En
Reporter maa baoe en libet luftelig
Tilvirelse i slige nyhedsfattige Tider,
hvor der absolut ingen Begivonlieder

Indenbys
Udenbys 15 , w ,
Udenlandske .... 20 „ „ »
lste Side 0F reserveret Plads I„llt!nbv8 20,

Udenbys 25 Ulf Udenlandske 30 Øre.
Minimumspris 25 Øre pr. Gang.

Torsdag 21(1« Støtfl 1910.
Anutti

. 12l/, Øre pr. Korpuslinje

bryder. Derover var saa benne blevet
fornærmet og havde aulagt Spgsmaal
mob Brevskriveren, og forleden møbtc

begge for letten i Berlin.
Retssagen fif imidlertid et for Sag«

sogcren og Pnbliknm HM overraskende
Udfald. Hr. Lebins og hans Sagfprer
baatog fig for Netten at levere Nevis

for Sandheden af ytringen i oveil
næonte Brev, og de Historier man fik

hore om ben forncermede Forfatter var
mildest talt I)øift eventyrlige. Den
«ole Smndsforfatter lnaatto ifølge disse
Oplysninger have fort et HM eien
donlmeligt Liv, som ikke altid har be

oæget fig inbenfor Lov og9tct.' Fvrst
og fremft skulde hail vcere bømt til 4

Aars Fcengsel paa Grnnd af Uhrtyveri,
og efter at denne Straf var gjennem
gaaet, faa havde han stiftet en veritabel

Støberbanbe, ber i længere Tid gjorde
Grcensestovene mellem Bvhmen og
@ad)fen usikre. Torvkjoerringer og andre
Veifareilde skjcelvede for ben ungdom
melige Rvverhvvdiug, og hans Bedrifter
var ikke uden et vist Drag af Roman

tik. ©aalebeS berettes bet om en HM
eiendommelig Maade, hvorpaa han en
gang var faa heldig at nndgaa de for
fvlgondo Soldater. Han havde klcedt
sig ud som Fangevogter og forte aaben
lyft fin kammerat tvcers gjenlleui alle
Soldaterne. Men omsider blev han
dog fattet, og efterat han havde gjen
nemgaaet Straf, begyndte han sin lite
være løbebane.

Men ogsaa hor er han blevet tro
mob fin Tilbvielighed til Tyveri og
Forbrydelser. & bekjendt Tidsskrift
bringer f. Ex. elt Artikel mod Over
skriften „En literær Tyv", og Forfat
teren ender fin Artikel med fplgende:
„Seg falder uden videre Karl May en
literær Tyv. Han er en Eventyrer og
Fribytter blandt Forfatterne."

Alt dette blev oplcest i Rettelt, og
mange andre Ting. Hr. May forsagte
at forsvare fig, men da han maattc
indrvmme, at han havde vceret straffet,
og ikke kunde modbevise de mod ham
rettede Anklager, saa fif Sagen det
Udfald, at hans Sag tabtes. Retten
ansaa det for at vcere ført Bevis for
Sandheden af |)tfingen i Brevet, og
Hr. Lebins blev frikjondt. Naturligvis
enber ikke Sagen dermed; paa en eller
anden Maade bliver den vel taget op
igjen, og nye Skandaler imvdesees
udover Sommeren. „Bare do nit kan
vente til de sure Agurkerne kommer"
snkkede en bekymret lonrnalist, „sot
faa bliver der Stos nok i den dvde Tid".

T r ondh je m s Sp o r vei
og • EI e kt r i c itets vo rk

Regltstabet for deit tontntunale
Sporvci og Elektricitetsverket for ifjor
viser et Oøerffnb af 284,015 mod
bndgetteret 126,000. For Elektricitets
verket er Overskuddet 225.148, 105,000
mere end bndgetteret. Det store Over
stud skyldes uventet stor Tilgang paa
nye Konsumenter.

Mistet 3 Mand.
Fra €gcrfunb telegraferes, at Kryd

seren „Judith" af SpfefiX har mistet 3
Mand udenfor Shetland under Line
fiske. Krydseren indkom hertil igaar
gaa Vei til Hjemstedet.

bf ti Ilet til, Professor.
Paa Grundlag af delt sagkyndige

; BebømntelfeSfømiieS Erklæringer, har
: det jnridiske Fakultet og dot akademiske
Kollegitlm indstillet Umversitetsstipendiat
N. Rygg fil det ledige Professorentbede
i Historie.

Le g at for v g elf c.
Lcerer ved Fredriksstad kommnnale

f)øiere Jftntenffole, §an§ Slang, ; font
tidligere har stiftet et Legat paa 5300
Kr. til Fordel for Fredriksstad Syge
og Fattigpleie har igaar yderligere for
øget Legatet nled 4700 Ur., saa dette
nn bliøer 10,000 Kr.

„ S e r b en s Gang" - 51 f f ce r en .
Advokat ©tang Lund har sendt føl

gende Skrivelse igaar til Styret for
„Serb. Gang": „Herved Hillader jeg
mig at meddele, at Redaktvr Thommes
seit har tldiaaret font Voldgiftsmcend
Hr. Dr. Phil. Halfdan Koth og Hr.
Professor Fr. Stang."

Si a a ch fens P o la r erpedi ti o n.
©il „Aftp." meldes fra Hortelt, at

ben 28de April begynder Udrnstningen
af „garm" til Ritmester Isaachsens
Spitsbergenerpedition. Fartviet heiser
Kommando den 2den Mai.

inbtrceffer hverken med eller tiden „Do
den tilfølge", Ikke et Ben at suge.

Alene Karbid og Emigranter er ber
Ducrflob af. Stabig ubffibe* store
Masser af begge ©ele.

l'aub*tapuingcn er svir iaar. Fem
til otte Hundrede -ja tilbefé endog
mere Bngde "il Byfolk feiler lid
pr. Høe. Visentlig lmgbefolf da.

©en pelsklidte grenbc fommer til
,\j>jembi)gbeit paa Inlebessg. Han flåar
mod den jpceftebe Seblebog, han brin*
ger loffenbe Forespeilinger om lyse
Tider derover i bet fjerne Besten. En
tyk ©itlbfiæbe glimter.

.sMnfibe* Atlanteren svinger del hur
rig. En ©ag ned, den næfte op. For
nylig lob jammerfnlbe .Ulager, nn lyder
Lov øg Pris i ft f5 ' e Toner.

£g Vanbyfornægterne betamfer iffe,
at ser bet luft tid derover beb Afreisen
fra Hjemlandet, kan morte Tider nir
sagt allerede ved Ankomsten til < s >ulb»
landet vire inbtraabt. To Gange dette
beuT-nft iitben xHfreifen, og
! ungen sagtnede.

A propos. Udvandringen, vi
det fontøbite foråt holde paa denne
lovprisede, bnrebare Kraft, pber vi be
fornodne Lettelser? Eller blot murrer
og pukker vi over Stjamjyn og Waugel
paa Vet og Silje til at lage Skeen i
rette Haand, Sit os selv i Udvan
drerens Sted. >?vem vil ikke soge at
forbedre fine ttao.r sirlig nåar disse
fime* knappe og mere end knappe.

. tii trift Sim er del at se Radon
af vort Lands sterke ?(rbeib*hæftcr ftaa
langs Sfib*ræffeit i Afsked til sit Land.

(it lluderlig! Pnbliknm maa det
vire, fom fan finde Forlystelse i dette
Stue selv i en Bl) fattig Paa Ad'

cepris:
Indenbys faste Abonnenter 30 pdt. for

gjentagne Annoncer
Andre (dog ikke Boer, Foreninger o?

off. Myndigheder) 10—23 pCt. Rabat efter
Rabat skala.

?(f V a a r s i l b blev der optaget i
svndre Vaarsilddistritt 25.000 3Kaat og
i nordre 12,000, alt Notsild af ftaaenbe
Noter, og Scosonens Totalildbytte til
16de April udgjor derved 560,250 9Jtaat
mod 444,750 i 1900, og det saltede
Parti er øget til 126,500 Maal mob
99,250 i 1909, bet erporterte ifebe til
865,000 Maal. Ser ftaar endol igjen
i Noter, men om Mængben fieraf haves
ingen Oversigt.

©alget af deil ifebe Sild i Udlandet
har i Ugen gaaet ylllelig. gorbntget
aftager baabc i Tyskland og England,
og Tilforselen af iset Sild or for stor,
ltagtet benne fortiden omtrent er don
eneste ferske ©itb ber tilfores Markederne.
Priserne har i .^atnbnrg—5flfona bæret
mellem 3 og 5 Mark Kassen og i Hnll
272 M. til 5 sh., e,l eilkel Dag 6—
7Va- ©om dot vil feeS i Negelen tab
bringende Priser.

©k r oif i sk ets Vlge.fangft nåar
fnn op til 1.8 »(ill. ©tfr. for hele
.(tbftcn. For hele ©æfotten ftaar Ud
byttet iaar faalebe» i Forhold til be
tre foregaaen do Aar.
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Det har bæret fiormenbe l>eir, jo
længere llord pm jo vcerro og i mange
Distrikter er det egentlige Vinterfiske
afsluttet. ©aatebeS fønbenfor Stat, i
©ønbmør og ytotnSbafS gogberiet, mens
'paa Nordmor ber nn kun er et ubetbbc=
lig ©nørefiffe for Grip og Smolen. Lidt
Nester af Fiste er ber ogsaa nogen Steder
i Trvndelagen. 'Paa Helgeland er Fisket
affinitet be fteffe Steder, men noget Saar*
fiffe forcgaar i §crøø, Sega og Trcena
og fan ventes fortsat det sidste Sted.
Ved Rost fiffes endnu ganske godt, og
ber tilflytter endel Fiskere. Paa Ytter
side» er intet Fiste i Ugen, men fra
Bo berettes om gode Udsigter for Saar
fiflet „©fraapftffet", *naar Veiret bedres,
og bér fan skaffes 3(giv.- :  •%. Nomsv
Amt er Opsynet hcevot for ©enjen og
Fisket antagelig sluttet.

I Lofoten blev Ugefangsten kun
0.4 Mill. Stk. Torsk. ©et var lanb»
ligge baade Mandag, Onsdag øg Fre
bag og delvis ogfaa Torsdag, og Fang
sterne faldt temmelig fmaa de Dage man
tom paa Sjven, lidt bedre for Sor
vaagell, Sund og Reilie elld vstel'for,
men man fik endnu lidt for Skrvveit
og Hennntgsvcer. Der er fim 1579
Mader igjen, ,af Fiskedampskibe fim 7
og af VNotorbaader 55. Afreven til
Finmarken har vceret almindelig i Ugen,
og nogen Fortsceiielse af Fisket med
løbnenbe Udbytte kan ikke vontes.

- Fiskeprisen var i Lofoten mellem
30 og 38 Ore Stk., for SeDer betaltes
20—29 Ore Siteren og for saltet Rogn
40--48 Kr. Tondelt. Paa Vikten var
Priserne 31—36, 22-25 Ore og 41
—45 Ur. S Rsst bar be 35-36,
16—18 ©re 45—47 Kr.
 9ll Interesse knytter sig nu til
Fi n m a -r,k ens Våar- etter Loddefiske,

f som har vceret ineget hindret af Uveir
r Ugen og falder smaat i Vesifinn'arken.
S : Ostfiltmarken fortsattes Fisket i Var
angerfjordell, er bra ved Vardv, men
bedst Ma ©træfningen Havningberg
SaabSfjørb, deraf rigest giffe for Sylte
fjord og minbre for SSerfeøaag—SOZe
baøn. Fisiepriselt er mellem 5 og 10
Ore pr. Kg., billigst i Nwsseby, Havnillg
berg og Syltefjord 5 ©re, derncest i
SabSø 55 1 /« og i Vardv 6—B, hsi
este Priser i Nestsintilarken, deraf 9—
10 Ore i Honningsvaag. Leveren er
fra; 6 til 15 Ore Siteren, billigst i

dyrest i Sarbø og .fon
ningSDaagene. Af Vander var der
fremfømtnett 3069 Ttk. nled 11,066
Wm\b mod 7097 Mand ifjor paa
samme Tid. S Vestfinmarken med
Ujfilfefjørb var der 1212Baader, deraf
273 i Honningsvaagene, llielt yderst
faa i Gjwsvcer, Hjellliso og i Svrsens
norbligere Sær. I ©ftfinniarfen var
derl 1857 Saaber, beraf 604 i Sarbø,
180 i Eyltefjord, 122 i Vaadssjord,
226 i Nerlevaag, 83 og 84 i Nads^'

sprcdelse. Det er alligevel talrigt, bette
underlige Publikum, fom om slbclbene
ved! Englandsskibenos Afgang fpærrer
Kaipassagen.

Sore Kaier er i bm fenere Tid
blebet tbelbeue* ftaaeube Prvlnenade-
Plads. Si rivaliserer sterkt meb vore
gode Aaboer Stabaunoriie* gamle Skik
og Brug i faa §eufeeube.

©en nye Tystebryggckai hvilken
Strøm bolger ikte der øeb.l()=Saabeu*
afgang, Intet llllder at Folkevittig
heden har givet Pladsen Navn ester
bet i sterkt reprcesenterede svage Kjon,
som firdes paa „Strøget".

Rn ja, Uugbommen bar Privilegiet.
Dg. nn er det Vaar.

3-æftuingSfaien bar i Middags
ftttnben fin faste Stok af et standhaftigt
Prcmenadcpnblilmm. Det svigter, trods

eir og Vind, aldrig.
Gamle A. og Srnggetjøbmu-nbene .V.

og g-, eller t'ægeu meb Frue og &ægcii
wbm Frne er [irre legn paa, hvad
Klot'o'.i er flagen.

Mens  JJiibbagoribrii visentlig er
forbeholdt be adstadige og inr-rbige Prv»
meiærenbe, er stoælbene itarmeft Uitg»
bomotcu*.

Hvcnt til alte ©øgnei* Tider horer
«aieu til er Havnebetjeningen. ©en
er fom et uunbbærtigt Inventar,

©et er ftonnibbag. En Havne
betjent er ivrig beitjæftiget med Vandslan
gerne. Dot ene efter det andet Sfib Mugs
kaien skal babe sin Saiibforfmiiug i
Tanter agter, miDtffii>» og forud. Der
stal anbringes Slanger ber og ber.

Da uler et Sfib. valplads maa
anvises. ,s>aonebe!ienten slinger Slan
gerne, farer lii Siren for at tilraabo
Stibet Pladsons Rummer, Det ligger

„Fiskets Gang".

Ugen 10de April 16dc April.
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000 Kr. Uanuvllou indenbys.
1.80 „ Kvartalet indenbys.
2.00 „ Kvartalet »nloilb^«.

Abonnementspris:

og Kiberg. Fisteil falber njevn aflsegt, !
fra 150 til 300 tg. fot 100 Ttt.
fføiet Fist, i Cifffinmatfen bog ikke
under 200 Kg. og almindeligst 250
optil 800 Kg.

»aarftffeté hele Fangst til lObe
April opgjores til beregnede 2.2 Mill.

"mod 1.6 ifjor. Heraf er ca.
711,000 fjængt til nnbfiff, 157,000
til Rodskjcer, 925,000 saltet til Klip
fiff, 407,000 saltet til 9tttSfefiff og
over 44,000 lanbfaftet i Ncesseby til
senere Anvendelse. Sambtranbartiet
er «092 Hl. og Leverpartiet 1285 Hl.

I „Bergens Aftenblad" for sidste

Lprdag findes eit Artikel af (l. M.,

hvori han drager tilfelts mod det jnft
: afsluttede ©tiffSmøbe.

Han fik rigtignok selv liben Leilighod
til at vcere med, men efter l)bab en

kan se af Aviserne, siger han, faa fiar
bet forlovet meget tamt og ftilfærbigt,

efter nogles Mening honimod bet
kjedelige. Og da det er be famme,
altid be famme, font steller meb Arrange
mentet og som forer an i Diskussionen,

og ba man ligefom ikke kan vange fig
til at slippe unge, friste kræfter til,
faa bliver ber med Nodvendighed noget
mosgrod over det fielc.

Det maa bære not at bemerke her

til, at Stiftskonliteell, som har med
Arrangementet at gjore, er valgt af

1 StiftSmøbet, øg at nyt Valg foregaar

paa hvert Stiftsnlode. Og naar O. N.
har fnndet itb, at man fan ligesoin
ikke image sig til at slippe ringe, friste
Krcefter til, faa faar dette staa for hans
egen Regning. Enhver ved, at Dis
kussionen staar aaben for alle Deputerede,

og ved Behandlingen fif det fyrste (Sume,
striste>ndomsundcrvisningen i Skolerne,

indbod Stiftsmodet efter Dirigentens
Forslag de tilstcdevcerende Neligions
lærere fra Bergen og Ontegn til at
deltage i Diskilssionen. , Saa det er
ikke nodvelldigt at se Bergens Stifts
nlode i et saa morkt Lys.

(I. M. finder det „ganske besynder«
lig", at man ved det førfte Emne kun
havde sat op én Indleder. Saa ganske
besynderlig kan det jo ikke bære, at
man paa bet lde frivillige Stifts
møbe har nøiet fig med én Indleder
til hvert Emne, naar man, snaviot jeg
ved, i Regelell har gjort bet samme
paa de 20 foregaaende Stiftsmoder.
Mell det kan godt ødere, at det i dette
Tilfalde vilde have bæret heldig meb
2 Indledere: jeg tcenker da paa, at
man i saa Fald kunde have anmodet
den ene om, at belyse Sporgsmaalet
for ben hviere Skoles vedtonnnende.

'Scrmeb vil jeg ikke have sagt, at det
for ethvert Enuie vil bære onskeligt at

have 2 Indledere, faalebes? fom jeg ser
øar Silfælbct ved Sttfi§møbet i Ert*
stiania. Det kan bære noksaa trcettende
at hore 2 længere Foredrag i Trcek,
og de fleste Deltagere i Modet vil vist

nok lamges efter at komme lidt hl'rtig
frem til Diskussionen.

Saa anker O. M. over Valget til
Stiftskomite og til Depl<terede.til Lands

; møbct. Man har ikke funbet Plads
for Mcend af „mere liberale Anskuelser",
Mcend af „den friere Sletning". Hvad

, menes ber med  disse mere liberale An

skuelser? Man kan dog itte godt for
lange, at Stiftsmodet skal bælge til

.sine 9tepræfcntanfer SRænb, mob r)bem
de allerfleste af dets Deltagere er ganske
uenige.

Jeg har Lyst til at gjore „Aften
bladets Lwsero opinerksom baa, at de

Emner, som forelaa til Behandling paa
dette Siift&møbe, betegner en Udvikling

i disse Moders Historie. Tidligere har
det bæret de kirkelige Reformer, som
har dannet Stiftsmodernes Program.
laar ser man, hvorledes Programmet
er udvidet til at omfatte andre Spørge
maal, hvis Behandling fan saa Betyd
iling for Kristendommens Sag i vort
Folk. Hvor mange tsar ikte saaledes
glæbct fig over, at en Tag som Ton

dagsskolen iaar blev fat op paa Pro
grammet, faa der udover store Dole af.
Landet er slaaet til Lyd for denne
børnenes Søndagsgudstjeneste. Be
tydningsfuldt var bet ogsaa, at en Sag
som „ttirten og Pressen" blev behandlet.

inb, Trosse fastes iland, Betjenten an
ordner og besorger Fortoiningeli efter
bedste Etion. Paa fornliddagsvagtell
er han alene out alt, ofte er der ved
Kaien trangt om Plads, enhver vil
gierne have den bedste.

En Lastesknde ligger ved Storkranen.
Rogle svere Maski llkolly og Kjedler
stal bringes ' iland. Diverse Mend
ftåai og slider og haler i sit Ansigts
bitre Tved paa Tveiveli, medens sol
lyet lomme for Toinme under Knirken
og Knagen ved Kjettingen hever sig.
Ter [tulres af, der balanceres og der hales
over. Vandes gierne ogsaa lidt iblandt.

Havnebetjenten maa yde Assistance.
Der snakkes og droskes og kommanderes.
Time paa Time gaar, inden Kollnet
velbjerget er bragt os' paa Kaieli.

Herregud, hvor langt natnrligere
nar bet ikke, at mail i en trafikeret By
fom Bergen paube Maiftaner drevet Pcb
Elektricitet, Tamp eller maasle helst
jeg er ikke fagmand paa Oll'.raadet
hydraulisk Krast istedetsor at staa lime=
vis i Strev og Moie med siollp af en
stor Tonnage og fmi*le med Haand
trast.

3a, ja - „>ne ika kolna nm inkje
so braat".

Bi har noget som beder en Hanne
oagtstuc ude paa Bradbeukeu. Den
er ligefrem historist, Par fin Oprindelse
fra et gammelt Tommerilnr fra Anno
den og den Tid, da dor stod ZfiPv
verft derude.

Kan gjerne vane at Hytten befin
der fig oet ved sin historiske liftnvrelie.
DeniS „Beboere" delviser jeg deler Vel
beftubenbet. Cg i en Sjufartsbu fom
Bergen presenterer skuret sig jaare
ilde ligeoverfor de fremmede.

Tele
Redaktion .....»«.,.,.. .. 801
Rigstelefon . . , 949
Expedition og Forretningsfører ,. . , 22
Kassereren og Trykkeriet ..... , . 3190
Kristianiakontoret 6506

Dette giver føaaf) fot ©tiftSmøberneS
Fremtid. Det er SibSrørelfer i Kirkell,
fom faalebeS fomnter frem i Dagen
paa Stiftsmoderne. Og den, fom fait
fe noget mosgrod ovet det Hele, viser
en beklagelig SKangel paa gorftaaclfe.

Det er noksaa morsomt, naat O. M.
skildrer Ttiftsmodemcendene fom nogle
farlige Folk, fom „det ikke er greit at
give fig i Kast med". Seg tror imid
lertid ikke, at G. M. befiøber at bære

bange. Hall kan vist trygt gaa ud
fra, at Stiftsmodemcendene er omtrent

ligesaa fredelige fom fian selv.

I. F. Gjesdahl.

ajtmlbt Generalforsamlillg igaar. Aars
beretning og Stegttffab blev oplcest og
vedtaget. Der blev foretaget 35afg paa
Bestyrelse. D'Hrr. v. ©rpccont og Jul.
Schott frabab fig Gjenvalg. Sr. griele
blev balgt til gormanb, og §atfban
Behrens til ©efrctær og Kasserer. De
øbrige Bestyrelsesmedlemmer er SarS
©nnbt (Viceformand), Karl St)ifteb og
©itefjenftebt.

Polisottime Renter

nma dot bel kaldes at bære, nåar De

for 5 0 ©te, fom de fttar, efter 2æS=

ningen af disse Linjer betror til Pres

sens Pensionslotteri, allerede inden 6te

Mai tun faa dem tilbagebetalt ikke

mindre cnb 15,000 Kroners Særbi!

2 Kronor nedlagt i Presselotteriet i

ncermWc .Kiosk, Erpedition 0. f. v. fan

simpelthen i Lobct af 14 Dage for

rente sig flig i betle encftaaenbe Lot

tett, at man fatt leve fom lidt af en

Greve Rosten af sit Liv. Det gfælber

om at faa anbragt sin femtiøring itibe

„JlsrgeiMild"!
Jtteatyanatikerf.

For enhver, font folger en Smule
med i det norsko Folks Udvikling, har
det fænge bæret fjenbt, at en Del af
Hoirepressen i Kristiania har staaet helt
uforstaaende overfor den Bevcegelse,
font kaldes Maalsagen. Det synes,
som om en Del af Hovedstadens Presse
baade i denne som i andre Henseender
ikke forftaar den Bevcegelse frenlovcr,
som foregaar i bot nørffe Folk.

&i ilbflag -af denne Ilforstaaenhed
er det ogsaa, ttaar den samme Hoved
stadspresso i disse Dage direkte, og in?
direkte angriber Ministeriet llonow for
dets Stilling til Maalsagen.

Det sidste vceldige Angreb i saa
Henseende er Hr. Cand. Mag. I. Mor
lands dobbeltstudte Leder i „Morgen
bladet". Hvorvidt Hr. Morland er
Hoire- eller Venstr-emaild. iirteresserer i
denne Forbindelse ikke. Det interes
sante er, at Hovedstadens ledende ,<Qøire=
blad har givet Plads for en saa abso
lut uforstaaende Kritik af, hvad det nu
gjcelder. Hr. Morlaiid og meb ham
Hovedstadens Karl Johans Hoire synes
at gaa ud fra, at Ministeriet Konow
ubon bølett skulde gaa Rigsmaalsfana
tikernes Veie og felt ubeluffe eller i
alle Fald tilsidescette Landslnaalet saa
vel til Studentercramen font ellers.
Der skriges op om, at Lalldets offi
cielle Sprog stal ofres", og man
gjor Krav paa at der bare fan bltbe
„trygge Forhold" for Stolens saavel
font for Landets Sprog ved, at man
helt udelukker Landslnaalet.

Forftaar da ikke disse Folk og denne
Presse, at det Ministerinm', som paa
.flig Vis vilde negligere store Sele af
'Landdistrikternes kjceroste Freintidsmaal
- , eil .flig Regjering vilde ikke paa

nogensomhelst Maade have. Haab om
at famle et tillicermelsesois Flertal
om sig hverken i Sfortbinget eller i bet
norske golf! Og forftaar ikke disse
Mcend, som nu angriber .Konow, Arc
tander, Berge —f ja, endog Qvigstad,
hvilken politisk Rolle, Maalsagen spiller
overalt paa Vestlandet, i Telemarken,
Gudbrandsdalen, Nordre Osterdalen,
Indt'wndelagen o. s. v.?

gor enhver, som fjenter Stats
minister Konow og har fulgt hans
politiske Icerd helt fra Vetostridens
Sage, vilde bet bæret altfor over«
raslende at finde ham blandt „Mor
genbladets og „Aftenposten"s Maal
fanatikere. Og selv om Statsministeren
ikke netop kan siges at bære nogen
speciel „Maalmand", saa er han dog
en saa dygtig og indsigtsfuld Politifer
og fjcndcr det norske Folk saa godt,
at han bare af den Grund med 'otte
øilbe finbe det n flogi nu at fornærme
Maalfoltc-l.

Det „historiske" er belt i to iHnin,
et for Kaiens firbenebe -  tilfort
Slagleweg et andet for dens to
benede, Havnebetjeningen.
! Hoor indbydende Vagtslnem.' At,nos
fane er tit at soge Ln og Hvile, tit at
sidde og nedskrive Rapporter i, siger
sig selv. Beliggenheden inderst inde
Peb Kaielis Afslutning er tipelbig. I
ufysne Nattetimer gives Havnebetje
ningen, uaar Skibe oentes. Valget mel
lem at sidde for halvaaben Tør og
og lytte efter 7s-iuiieu!ene derndefra eller
at gaa timevis paa Slaien og stampe
Barme i Benene og slaa floke.

Maaske er Tiden ikke fjern, da et
tiosmcesngt Vagttaarll forsynet ined
Sigllalapparatcr til Anvisning as ski
denes Kaipladse vil ineise paa feft
ningskaiens Pir. Den nfrioillige ftomif,
fom Havnebetjenttrne en Tid lang har
leveret peb] at trette i „smgalou"
over Piren foral brole omfap ined
Stornnl! og Wimbdnr til de ankotn
meitbe Skibe deres respektive staium
«nere, blir da alene et behageligt Biiinde.

Der er ikke Tvi! om, at der er faa
Byer, font Par en mere pligtopfyldende
og duglig Havnedetjening end oore.

Teite tiltrods kan man bore iKufter
fra Bnblikum.

Setvfolgelig bor det indrommes, at
i Betraglning af den ftedfe ogeilde
Havn.etranf, tan det vere et stort
Svorgsmaal, om ikke Haviebetjentcnes
Alital er for ringe. Ligeledes om ikke
en eller flere ljodugtige Patruljevaade
drevet med Tamp eller Elektricitet til
Harmevpsvn forlengst bnrde paPc byttet
Plads med de primitive Robaado. Men
lelv om disse forbedringer paa Havne
omraadet jillder 3ted, Pil de selvfolgelig

Bergens Seilforenmg

oner
Redaktør Michelet (privat) ... .
Redaktionssekretær Buclier (privat) . 2259
Redaktionssekretær (1ut»»8 (privat) 1495
Forretningsfører Abrahamsen (privat) 1778

Det kan ogfaa siges med Sikkerhed,
at Maalsageil mere og mere bliver en
saa sterk politisk Faktor, at ben maa
regnes meb. ©et nytter ikke at feie
den vcek selv ikke med en dobbelt
ffubt Leder i „Morgenbladet"!

En anden Ting maa ogsaci Rigs
maalsfanatikerne huske paa, at jo mere
de fætter vor Sprogkamp paa Spidsen,
des sterkere Vind i Geilene faar den
anden Fylking Maalfanatikero med
Nasmns Steinsvik, Lars Eskeland og
alle disse herrer „fraa den ovre hogdi"
i Spidsen. For ogsaa disse er ufor
sonlige og vil med sin Maallavning
forcere det norske Sprogs naturlige
Udvikling i samme ©rab, som „Mor
genbladet"?' Hoiro og Hr. Morland vil
stagnere den.

3. $?aalfamben gjælber det mere
end noget andet Sted at fe objektivt
og handle nøgternt, saa man ikke Mer
den Sag, man mener at bille tjene.
Hr. Statsminister Konow har ved fin
Optrceden hidtil netop gaaet ben sin
bigc, jcønc gremffribtøbci, fom det
norske Folks Flertal krcever af hanl
ogfaa i Maalsagen, og jeg foler miH
overbevist om, at han ogfaa i Frem
ttben vil gjore det alt Skrig fra
de to Arter Maalfanatikere tit Trods.

Olav Bonde. ,

WWpZMU af i)pttt

HyHs menet HM det?

Si gjengav i forrige Uge Monstrings
komiteens Forslag i fit Udkast til Lov

om Sjomcend, at Halvparten af Hyren
ikke skal udbetales Sjomanden, naar
han er i tibenrigff Fart, men af Re
deriet oversendes Statens Monstrings
mand paa Sjo!nanden,s Hjen-sted og
af denne indsattes i Vank paa Sjø*
mandens ,„^

Denne BestenlNlelse er helt ny i
bor Lovgivning, om den  end svin af
komiteen freinhcevet, er bel tjendt i
adskillige andre Lande, saaledes i Eng
eland, Frankrigs og Tyskland, og den
er ogsaa af overordentlig Betydning
baabo for Sjofolk selv og for Sam
fundet. Vi har fnndet Sagen af den
Interesse og Vigtighed, at bi.|ar villet
indhente de direkte Interesseredes egen

: Mening om del?, for at faa den nær*
mere droftct og belyst.

Vi henvendte os derfor igaar ti!

gor man i Sergens M li
tros f o ren in g, Hr. Peder Nor
man, og bad om hans Udtalelse:

Jo, bon Seftemmelfe er grei
nok, ndtalte Hr. Norman, den maa
gjerne blive Lov. Det vil vcere ert

rem Velsignelse for mangfoldige Sjø.
mcenb at faa en flig Lov over sig
for det er mangengang altfor sorgelig!
at se Folk afmon stret med kansko flere
Hundrede Kroner paa Lommen don ene

|35a'8, og etpar Dage - etfet kort Tib
efter tomme ombord til ny Tjeneste
ribbet og blanket as; kanske har de
etpar Skilling eller et §albpttnb igjen,

ofte har de ikke saa meget engang. Og
det er Penge, font de oftest har gaaet
og slidt flirt for i mange Uger, ja,

ganske i 3—4 Maaneder. Sæf er bet
altsammen. Spildt Arbeids, spildt Tid,
Anstrengelse og Savn til ingen Nytte

bare at begynde paa igjen meb to
tomme Ncever.

gor det er desvcerre faa, tibtalfe
Hr. Norman, at mange Sjofolk bliver
rent gale, naar de tommer iland; de

ffal more sig, og det er ber igrunden
intet at sige paa. Det er rimeligt, de
gjerne vil haoe Hygge og Morro, naar
de kommer i Havn efter en lang
og slidsom Reis. Og faa ser de
ikke paa, f)bab det koster, eller . hvor-

aldeles ikke magte at hindre Tyve fra
at berige sig paa Kulfkuder og i Voder.
Deuslags Individer ved selvsagt at sorgs
for at heulegge sine Operationer til
Tider, da Havnevesenet.' Runoo er
gjort. Og at dette stal beære buer
Skude og hver Pakbod med en galo
neret Vagtmand kan formentlig ikte
forlanges. Det bor blive enhver Pri
vatmands Sag, om han vil holde Bagt
mand Paa fin Kulffude, ligesom Havnens
Skibe holder sine. Men en Udvidelse
inden Havnoetaten er derfor neppe af
peien faaPef af praktiske fum af filan
tropiske Hensyn.

*Cg tidsmessige mekanisk drevne
Patrnljebaade m a a og bor anskaffes.

Vor Bys Havnetrafik og Renomme
fordrer det.

Det uar en Morgen, Hrtftianiaffibet
var forsinket.

Der ankom en Tame fra Torlandet.
Hun skulde affted med Bergenshallen.
Det var kuu faa Minutter om at gjore,
inden Toget gik, og den eneste Mlllig
hed for hende med Bagage, at naa det,
var ved hurtig at opdrive en Drosche.

Ter blev timet i Selefonen til den
ene og den anden Vognmand. Ende»
lig tøb et Svar. Jo da, Damen skulde
faa Droschen iktelig.

Da peb M'istianiatoget.
Lignende Tilselde vil nwilsomt

tomme at gjentage sig mange Gange
i vor gode Stad Bergen meb Ostlands
bane, Udstilling og den Ting.

En Vognstation ved festningslaieu
fait afuærge bet.
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Overretssagferer

Trondhjem,
udterer retssager og inkassationer -over

det hele land. '.'. (HO 844)

Bededag kl. 7 foredrag av hr. reiser
sekretser Sande.

avlioMer

iKiMail i letletiem Kl. 1 ltf§.

Talere: Pastor Sanclberg
og Johan HilSand.

Orgel og Violinmusik af
Fry Lavik og Fru Haaland.


