TelefZW nr. 773.

Nsdalsjtm og ekspedisjon
BrsMdeß Vr. 1?.

gra A. 8 morgen til kl. 8 aften

Bladet udkommer alle arbejdsdage sa koster indenbys 15 øre
ugen, 60 øre maaneden, Ir. 1.80 kvartalet med ombringelse,
udenbys li. 1.50 pr. kvartal, porto iberegnet.

Nr. 304.

Oscar Nissen

eisttilmedio

'Central 9
ffi|ølBei*gaelérø S 3 anbefales.
VjLunscli oe ttalflM lele Drøn.
MlflflQir 19 /I * tete Etage 0.40 Øre,
EmMg lå 4 i Kjadderen 0.35 Øre.
Josefine Enger.

Kafe & Spiseforretning
samt
Mikatesseliandel
Grsendsen 12 til ovre Slofsgade
anbefales paa det foedste.

Bogtrykkeriet
~
Brogaden 17
nstOrOr alle slags tryksager billigt,
smukt og hurtigt.

Fppel til U-Orges
orgllAlserede arbejdere.
Vi har modtaget fslgsndL skrimlfs:
Wrede kammerater!
©treffen blandt Hcmbmgs hgvNk'
arbejdere og fjssolk har aniat faabanne
dimensjonsr, at al den understMslfe, font
, kan spdrweß er nsdvendig.
Bl nu harde strejkende homdfagM
lun hynysndt Vg, til Unmtiaitr-l landet
for ved deres Mlp at forhindre tilgang.
Nu er bet imidltrtid paabæøet og?aa
at anmode; udlandst om materiel bistand.
©Jens em prcsfen ril I funne «ære
tilftroetMg tjmdt med. stillingen til at
indse og «rkjwde, at hjcelp er nsdmndig,
og vi ber eder gjøre, hvad i formaar,
for at skaffe be strejkende hurtig sinanfiel
fløtt?.
Med vrodsrhilsm
Die geueralkommiZsjon der
gtimrkschafter JDeutfi^lanbs.

I. A.
G. Sabach.
I hmhold til benne anmodning sp«
fotdrsr vi fag« og arbejderforenings
styrelserne til uopholdelig at fætte «gang
inbfftrølinger til hamburgnftrejken.
BtdrKg roobiage« oosaL i ...©octal'
Demokraten"« sfspebifion.
Enhver bør fætte m ære i at yde
sin stjcerv til benne. lnejk; bet er m
dobbelt pligt i dette iilfælbe; ti af uden
tanbflg flruebrcekkers har, ved sideu af
englcendere, nordmlend flabet ds strejkende
mest. Lad os ved at yde vor Hiæro gt
tilkjendk, at flerheden af Norges arbej
ders følges deres kamp mjfe interlsft og
sympati.

Pet nsrste vej- og jernbanes
arbejderforbnnds
landsnwde.
(Slutning).
S efttrmiddagsmsdet mandag forelaa
fsrft
bihandling punkt 18: Vsr itt«
forbundet indlede en famvirkm med andre
organisasjoner af arbejder« t statens
tjenere?
Eftn en længere diskussjon »cbtøgeft
fslgende refolujjon:
„LllndZmsdtt sinder m fanrøitfett med
andre organifasjouer af arbejdere i sta
tens tjeneste
om fpmsmaal, man
maatte forudfcetle at seere falles, foidi
man hllr fælhs arbsjdsgiv'r
snst'elig,
og paalægget derfor styret til «Este
landsmsd« at forespsrre hos de forskjel
lige foreninger af ftatsarbejdsre udenom
forbundet, om de er villige lil m faadan
sammenflulnwg,
og forellegg« iiful-tatet for ncefte landsmøde".

Ciegi* ®Ms li|p!fi
?.r. jfyitei fret Soroaaben 30 til (Sranfen
Ste.. 5, Sfafenft ©aaib, 3btt < @twie.
'Rontoetib 12ys —2. 6—a
@k Sime- (5—6) QxterbQge tn&btagefi
fuss Ucinber.

Puck 19 om boligforholdene frem
laltote m intersssant dtsknssjon, fcuoraf
bet.fiemgi!, M m af de ftsrfts vanstelig'
heder ved anlæggene var at fas hm.
Og naar'man tt. ftft/ var fan, heldig at
loftet e sig ind i en eller aubm flue, som
mangm gang laa 'ubelejlig og langt fra
arhTjdsftedtt, sau maatt»- man som oftest
fetale saa üblue ' prtfer, saa baglønnen
mangen gang §sbbe vanskelig for at
ftrcekts til, , Paa NgrdbcmeN, hom baron
SBebtl ejer.dm »cesenligfte del af ejmbom«
mtipc pas be ssrfts3 a 4 mil, nar forholdene
endda VMrs,da |k§ rat og slet i lang tid
var »t som, forbi baron Wedel, gjen
nem ftn fotoalter, ligefrem hadd« forbudt
fine landbsnder
og arbej
bete at hyfe jsTnbantarbljdere, hvis be
vilde kunne gjøre tegning paa «t faa lov
at bo paa fine pladft'.
Vtftnok HMe
jemvL«LnloMst opført brakker, mm paa
be steder, hvor ingeniørerne interesserede
lig mindre varmt for > «dejderms helse
og sundhed, Mm disss brakker af ben
bsftassenhsd, at det »ae rent hslfenckbry«
dmde af benytte dem ti! zmnmßebolig.
SpeSttbes blev der trukket alt for meget
af arbejdernes' løn ogfsa til jernbanens
huskonts. .
Fzllgsnds resolusjon blev enstemmig
Vedta!:
„SBei-- og iernbaneatbejlbetnefi for
bunds 2det landsmsds fastholder det fra.
forrige landsmKe giorte {ran pacs, at
stasen opfører lilftr<LTelige «g t,idsmiLs°
sig? 'boliger for fine arbejvere, og at huZ.lejen fcetfeft fas last, m dm kan mod.
arbejde den efter anlæggene vpftrueds
husleje,"
Angaaends! punkt 20 om 'fribilletter
Vedtoges fslgmde resolusjon :
„Hsmdftyret amnodzs om at indgaK
til Lrbejdsdspariemsntei med 'anbvagenbe
om, at ber for arfeeitoern« osb vej« og
iernbancanlceggéne ydes sri xejft til at
béføge familie o§b Højtiderne og andrs
lejlighsdzr."
Om punkt 21 forklaassrstjeMgtz forstag,
hvoriblandt kravet om fri læge og medi«.
cin sremkaldts m længere debat. Som
forholde« nu er, ydes lun fri læge til
arwjderne selv/ og da det er
alNw°
belig, at gifte at berbere har med sinhuftm
og torn/ faa maa han ftlv bekoste læge,
og medicin, ngKr sygdsN rammer nogen
af bisse.
Gn resolusjon blev vsdwt, som gaar
ud pM, at arbejd erm ved vej' og jern
baneanlæggene mim kLEve fri lEge og
medicin til sig og famtl|e.
Dereftsr destutisde man- at besllgg
af sorbundstassen kr. 200 til Kgitasjon
blandt ml og jernbOnsarbsjdere, og da
ha fin scerltge sfimcerksomhsd henvendt
pga Grayetzalfen.
EfterOt m treWOUdskomite, oestaaende
af a. Sranben, Ols Istre og P. Herfcezh,
.Dar'ubnæont til at udarbejde forflag til
næfie"!anbftmøbe i de spsrsmaal,, dttts
var kmvet, sKKsom i puntt 15 om hjælpe <
kasser, punkt 17 om lovforankring og
program,, 'puM 19 i boltgfpørgftmaalet
gik Nan til ®a!g af styre. EfterZt
Anton Moe hadde, frabedt sig -WNMIg,
hadde fipreoatget følgenbe udfald:
Sil formand Olav ©trøm, vicefo;,
mand §. Stuedahl, feftet'ær E. Dahlen,
faéferer A. Branden, beftyrilfeZzmlileW,
,V. Berg. Samtlige ved Nordbanen.
Suppleanter G. Berglund, Tvsde
strand, vejarbejders. T. Sandstsl, Lyng
dals vkjardejderf., I. Sftømitttt, SnbttøHbe
lagens vLjarbejderf.
Under møbit wdlsb telegrammer frø
Lyngdal og Snbtrønbelagevft veiatbejber«
foreninger, ligefom der wdlß en længere
strwelfe fra Lyngdal med foreningens
udtalelse am forffjeHige punkter paa dags
ordenen, hvilken ffriselfe blev tat ad
ssilltgt htnsyn til under diskussjonen.
Efter be. to dages anftrcengeNde mßs
famledss man til en liden festlig til
stelning, hvor man tilbragte en hyggelig
aftenstund med god mad og brif fang
og taler, og skiltes med de bckste enfler
for god sreulgsng for den fag, de alle
ffæmpgr for.

Dnswg 80. december 1896.

Dm nhe-reiMon
tube» bcntotratiet er opdaget af „SBetbeuft
4føft&".
I m lang elVziksl, fom gKKr oser 5
korte spaltzr, Btf!rtsc§ dms fataftit og
såfrø.
M opdagelsen er ny for - rB5. ©.*.§.
Vedk«M»!'?nde vil si gfesne- tro.
Dg.
titalen , »SDeis nye reaksjons kan detfor
gjerne pasfs, nåar man fer med w%s, ©.*«
øjntf.

Avertissementsprisen er 10 øre pr. petitlwje paa sidste side,
15 Bie paa førfie side, for udenrigske avertissementer beta
leg henholdsvis 15 ag 20 øre pr. petttlinje.

OThnfintrfhimniniTi fron Torvgaden 1, n
y] U Jllfll 1011 U MMM •
jQfjgn RegnélLland—KaWpbß, en i brø mdre - del af
<?iftn*tlø!fen, eR Ved bagene efiet Ses;
omkring og endelig en y»&& HNgds»
brugen.' Bette man- dog . Mssßlgelitz
bli gjeufrcmb fot AlZrmere LysWejelse.
'Dm beffrmmtlfe, man fattes med hm
føn i«,! cepteaibiolioieM, »ti muliges*
ogsaa influsrs pM salg?..? af ftch for
. ftlfalcime,,

Men »i, som allerede lWnge har set
jonen 'tnben Zwftrs, Vilde helst ha
Lokale i f ol! Ef kol en«
kaldt ben „dm. gamle reaksjon".
Dog
bagninger.
n avnet ''gjør lidet fra Mer til.
Hoved .
Vi WMr o* at anbefale, at de
f agen er, at reaksjonen er opdaget
'fise filialer gis plads i bysns folkeskole
bygninger« Disse i egner jfig fortræffeligt
af et' of Venstres
organer.
©en nye reaksjon omfatter, sier ,Sser« fytttl, idet de er spredt mer hele byen
og pga samme tid bar en central be«
bena ®ang* 'for igaar.
for«
ttggenfceb, hver wden sit diftritt» Man
senøævenbe liberal« og radikale, fetotam« »il derved dzsudw spare betydelige isb»
kende og fordgmsfrte -mcetib, endog faa* gifter. Af stor betydning M. det sikker»
»liningen« forhold
banne,.'fom. ennu paa mange omraader ' lig ogsaa »ære for
til
biblioteket,
at
-det
knyttes ti! folks
er wtest radikals, eller hvis hele sinds»
fiolen.
Man »il allerede fra bamsbm
tilstand og krafter sremdsleK bedst karak
af bli fortrolig meb feet« ekslftsns og
ierisereZ ved ordst .liberal".
forhåbentlig UNdzr kyndig Vejledning
Den omfatter politik, religion, e!W sænne« 'til at "gjøre-' flittig brug af dels
Be, , der allerede - som barn er
tbeet,. kunst og, vi 1 kan noestm tilføje flatte.
bitt
IJtnbt
Ned bMolkket ' og har læst
mdmstab."
. at fælte pris pat dei, kan sikkert forud
Er ille opdages« sto?artst, og at
sMes ogsaa at ville,lM hm til bet;
be«, er gjort af „SBetbeus Gang/? Scejj efter ai de har forladt floten.
Ds er
MNrke ti! bet.
farmger. man har gjon andetftshZ, f.
Det stemmer jo paa en pri? msd, «LO. i Berlin, Paris .cg i en tngelf!
hvad Vi sem mange' gangs har sczgt, at by, Lkedß, med se»f»n til heNsigtsmces«
ftghsden af at anbringe filialerne i
venstre tællet' m ikke saa lidsn slump
folkeskolerne, , taler ogsaa afgjort for
tiatfionæte elementer, men som altid er benne ordntng»
ble! uzodfagt, -umt vi ,
udialt bet.
Men nn har vi gSSettøs ©ang*« ord Sær «r eller lcererinde fom
f t li alens bestyr er. .
for det.
Det nlttmligfts og heldigste vil an
Og hvad sil da ds utenge arbejdWs
fis, be, fom altid har trod og fremdeles lagélig »ære, at dibliotskarforretnwgWNZ
ved disse Maler. übføres. af en tærer
tror poa, at »enfttcMr et helt igjen« eller lærerinde ved vsdkommmde stole.
mm radikalt parti, ja endog et arbejd :gø(fef!olflæreren (llZrerwdm) »il jelo?
besne« partis
følgelig bedre end nogsn anden kunne
Reaksjonm omfatter endog saadanne, voM'dammes in«gre«fe for biblioteket,
forø. trinn Ipaa mange' omraader er og han (hun) besidder i almindelighed
et ganske godt zjmdstab til diftrikms
intenst radikale, fur „SB. G.", saa°
befolkning og' Har derigjmßsm m 'ille
danne, hvis hele sindstilftLNd og karakts nøæfentlig betingelfe fos at fånne bistaa
fremdeles bedst karakteriseres ved ordst de befsgende med raad md valg af læ«s
nwg.
«liberalt
Det er bare det, at vi ikke rigtig
fan fatte, at se er intens t radikale,
nåar rmkfjonsn allerede har grebet
dem.
LiOzsaalidt fom »i kan forståa,
at'en, fom allerede er grebet as teol*
fionen,. bedst kan . kamktiseres ved ordZt
„liberal".
Mm M »tfer unægtelig dybden af
ben libsralisme og radikalisme, fom del
demokrati, som kalder fig venstre, er be«
fjælet af, Den kan ikke »ære overvKitss
stor. (

Kommunebibliotek«
(Indstilling til Kristiania magistrat, ug for»
mandsftllb fra biblioteksamanuensis Karl
Fischer, underbibliotekar I. B. Halvor?
fen og redaktør Tambs Lych e.)
(©fatning).

F i l tale r.
Vi (ar ovenfor næimt, at et af de
føtfte stridt, feer mg« tas fm at allfalle
feen følelige mangel paa adgang til uw
ber&olbcnbe og belcermds låsning, nma
sære at oprette mindre bib!wt«ker eller
filials? i de fra buens centrum fjernere*
liggende dele. 'Maar vi tillader os at
forestaa, at der oprettes fire faadanns,
antar vi, at Man derved »il wwdekommL
de m«ft paaircengende krav, men ogsaa
kun de mest paatrang«nbe. . Mtd byens
overordentlig rasts vNkst før øje forudser
vi, at det on: ikks tti lange vil bit
nsdvmdigt at forege dette antal. Dette
vil dag naturligvis lomme til at bero
pm, soil!f erfaringer mas"gjør ved de
førft oprettede filialer.*
Filialernes b eli gø enhed.
Vi har iomkt o«, at af disse fire
filialer fluide > flige« i %øget Gren«

IB« ftft¥s*

Grundstamme.
Sil hver af dtsfs sire filialer tillader
»i os at førcflaa tnbQøbt en grund»
stamme paa tuf
bind« ©ætte« prisen
pr. bind til Ir. 2.30
en betydelig
d,«l »il felofølgeltg bli echvkrvet antib
vartst
blir det samlede beløb, ber
skstraordiNVrt . nbfræoe«
til grund
læggelfe af .ftltaletne« bogsamlinger, fr»
10,000,
Ndlaan fra centralen
nem filialerne.

For at dm del as befolkningen, der
bor nbenfor de centrale. bydels Ml feta
dm lettest mulige adgang til ogsaa at
benytte : cmtralbibliotetets ' righoldigere
bogfamling. ml vt «befale fslgsnds
ordniNg: CeßU'OldiblioteLetK fatale® ud«
lægges til benyttelse i hver af filialerne.
Ønffø m kantates ved en siliOl at
bruge m bog, som kun findes i cm
tralen, indleverer han rewistfjsn paa
denne Ved Malm, hvis befty.er ved
bud laver bogen hmie fra central»
fctbUoirtet. Forfaavidt dm er tilstede i
dette, vil den kunne udleveres gjennem
filialen dagen, efter at dm er rtfotteret.
Paa samme maade smegaar tilbag«'
lsoerwgen gjmmN filialen, der er ais»
svarlig ligeover for centralen for ds
bøg«r, fom dm fsrfte laaner fra denne.
Aar lig bevilg Rin g.
Ved siden af disfe ekstraordinære
bslsb Mader vi os at foteflaa fslgende
aZrlige bestigninger til centralbiblistsktt
og Malerne.
Centralbiblioteket.
Som aasllgi bidxag til iMjsb af
bsgsr og indbindinl? for Centralbidlw'
tetet foressaas kr. 4000. Det man an
ses for ovsrfiMgt narmere at paapegs
det aldeles utilftrcekkelige i det nuvcerende
bidrog (te.. 1800), hvis ftsrrtlfe har
holdt sig uforandret i bi fiste tyvs aar.

Nåar mm betcenksr, paa dm ms sids
boat.Ub.ca ds norbiflg rigers bopol har
udViklet fig i brite tidsrum, paa den
andm hvorledes hsvedftaden er gast
fttmab ikke alws i omfang og fo£fe
mWngds (fra ces. 80,000 til ca. 190,000),
men LgsltL i oplysning og acmdslig in
ttrssserchsd, sil man inbfejbet aldeles
utimelige i,, &i det kommunale bibliotek
med benton Kl bidrag til bogwdkjßb I
1896 befinder sig pas samme standpunkt
fom i 1876, Vi beboer bare at hm»
nise til SBetgrø, for Kt det abnorme i
homdftadsm nVvKrmds biblioteksforhold
fan bli enn» mslewjnespringmds. Ber
gen m«d ep! folksmcengde, der er mindre
md 1/3 af Kristianias, bidrager a l .c ne
til bogtn'btøb mere,' end Kri«
ftiams »ber hele sit Lommunale biblto*
tel. Skulde hsvkdft«dms bidrag Kaa i
forhold lii Bergens, maatte der pH«
bitbgettei udelukkmde til bogkjsb og
indbinding opføres %\ beløb as ca.
20,000 kroner.
Som begyndelsesgZge for central
bibliotekets bestyrer foreflKas
kronsr 2400, fitgenbe mZd 400 kr»
hmtt femte sar iMil Ir. 3600. . Det,
bør da »ære sn HMingzlss, at bibiiote«
karen ikke har nogen anden bestilling,
mm udelukkmde ofser sig for biblioteket«,
Udlaansks«w«t foreflaas solbt aabmt
all« hverdage kl. 6—9 aften, lafcfalm
alle dage Si, s—lo. Endvidere fore«
staM som Imi til:
En AZftftent » ° ° • . Kr. 1000,00
Ekstxahjtelp »eb Maamt
„ 500.00
Bud. . . : >-> . .- „ 300.09
Ibtt vi med, hmfyu tii lokale
HZzwifer til, hvad ber ovenfor er fagt
'om egen bibllotcksbygnwg, tillader vi
os at foreflKK, at bet indtil Vidne op«
føres'p sa bisbøettef en sum af Ir.
2500,00 til leje af bet WweMge hus
rum jamt bslMwg. Z b«ne. sum er
wddefattet ogfaa leje af læfefnl, Da
ibnitmttncK iWidlsrtid for længere tid
ved klllltrakt ex bundsn til det Deich«
mannffø biblisteks irøærøbe lokale, og
da der Repps er anledmng til at fa«
leiet m pasfends wftsal i forbindelse
røefe dette, vil MAN maaste foreløbig bli
nøbi til at renoncere pes rø faaban.
Man bsr dog ha spmeerksomheden hen
vmdl paci Ved førfie lejlighed at er
hvervs et lokals, hvor der kan fiaffss
plads ikke alene for bibliotekets bogfam
ling og udlaanskontor, mm ogfaa for
Jæfefal, entm NU dette fan ste i en nær
fremtid md, at mm løfcft fra den be*
fwamde LMtraLt, cQee ssrft naar dm
nbløber.
Filialerne.
Sil bs gkjsb og i Rdbinding
for hmr af de sire filtaler fsreflaas Ir.
600, til fam m e n Ir. 2400. Som
gafle- til hver af de sirs btbliotee
la rer fo«ftMZ kr. 500, Ulf am»
men kr» 2000° gtltaletne forubfæi
m at fbtUe holdes Kabne alle hverdage
kl. 7-9.
Gratis b snytt else.
Med hmsyK Sil fpøtsmaalet, om
bmytttzlfm af folkebidlioiekerne bsr vlen
gratis etter kun fle mod betaling af en
kontingent, tillader undertegnede sig at
Mbsfitle, at adgangen ligesom hidtil ved
bit S)eismannfle bibliothek blir gratis.
Bet er vistnok Jua, at man flere steder
(f. eks. i ' Kjsbmhavn, i iyfie og Oer°
rigsts byer) krcever en Jibrø, maanedlig
eller aarlig ksNtingmt af folkebibliotZ
lernes lamMgere, og at m saadan Ion»
tinarat ikke synes at Virke synderlig af«
strcekkende paa publikum.
Hvad det
Nemlig forst og fremst kommer an paa,
det er at ha et vicklig godt udstyret
og godt administnrtt bibliotek. Er et
faadam fsrft tilstede, viser det sig, at
•n-flor bet. af publikum feller M har
noget imod at betale lidt for at be
nytte bet I ethvert fald: ©lal valget
ftaa nttllem et utilftrlekkelig udstyrst
biblioisk msd gratis adgang og et vel
udstyrtt bibliotek med kontingent, bør
übetinget det fifle forelrMes. Paa den
anbett' side er det dog almindelig erQnibt,
ogsaa der, hvor adgangen « gjort
afhængig af betaling,
at denne kun
er en nMjcelp, saalKnge kommunerne

