
Udkommer alle hverdage. Koster 1 krone 25 øre kvartalet;
indenbys 50 ore maaneden. Opsigelse ma« ffe inden 1 maaned for
kvartalets slutning. Gxpeditisn i Ssregaden.

 V;r"

Avertissenlentsprisen er 10 øre pr. korpuslinje, paa førfie og
anden ftde 15 øre. - Sendt til Amerika 2 gange ugentlig kroner
15,00 anret. Gxpedition i Ssregaden. » » u u

10. aargang. Lsrbag 20, september 3902. Nr. 233.

Hetlands Sparebank.
2 mimer üblsmmer ilagaf „Stavanger Aften-

Wa&", nr. 233 og 234.

i betle teknifl-historifle mussum skulde
paavirkes for fredssagen.

Fra bene store hal fører en irap op

til et langt galleri, som gennemløber den

anden halvdel af udstillingsbygningen

langs midten. Paa hver side af deile

galleri er ber 8 diorama'er. Allesam

men stagbilleder, fra den tufrfranffe krig,
fm den tyrMruZsW, den grcesf-tyrkifle
og fra boerkrigen. Hverken bedre eller

daarligers, end diorama'er pleier at oære.

Ikke blodigere end be stagmalerier, man

pleier at se rundt i Europas gallerier.

Seg blir bestandig flau, naa: jeg er

i et biorama. Men her blev jeg det

dobbelt. Jeg kom til at tamke paa di

amerikanske ashsldstalere, som til sine

forebrag engagerer en dygtig drukkenbolt,

der har at mode passelig beruset til

møbel for at virke som afflmMnde

exempel. Naar man i benne afdeling

af „Internationalt museum for krig og

fred" fom forgrund for et almindeligt

stagmaleri udstopper en menneskelig figur

-- og det til og med flet og an
bringer denne paa maven under eni?æi*

M lavet, saa virker det for grsvi. Gt

vissent lidet juletrce og stens af pap paa
et Megulv bzftwet med sand man

maa orø under virkningen af aabnwgs
hsitideliahedens festrus for ikke at finde
betle latterligt.

I store montre paa gulvet var enkelte

af de nVvnte perioders hovedstag frem*

pillet i minulisst udfsrie reliesplaner.

Da jeg bessgle musset, var netop en

videnflabsmand og en malersvend ifcerb

med at aflægge paa kartet tropperne i

den Morende situation i flaget ved

Lutzen. For en krigZWorilsr fordeles

interessant. Mm en Wfælbig museums.

bessgende vilde sitterlig fom jeg «oie fig

med at betragte enkelte morsomme liths

grafier af rømerfie tungibevcebneds, kampe
mellem korsfarere og saracener, bet be

kjenbts billed af Gustaf Adolf i flaget

»eb Lutzen eller en radering efter Menzels
billede af Frederik ben stors.

Fra disse sale kommer man ud i

en stor tvmhal mb bygningens anden
ende.

Expeditionstid 10—12.
liidskudsrente 4 %•
XJdlaansrente 5 "/«.

ReWme.
Diplom MsHtD'tt—^NgssMHH' i Stavanger i august.

Des intersmtisnals krigs« og frebs«

m«f«ttm i Luzern.

i Naar man fra ben lille damper, som

krybfer paa Visrwalbstadierssen, stiger

iland i Luzern og vil gaa til jernbane*
stationen, passerer man paa veien det

internationale mussum for krig og fred.

Det blev aftftief tidlig i sommer.

Man vil endnu hufse beretningerne

om den pompsss aabningsfest, hvsr bue*
rerne af alle de stsrste navne, der er

knyttede til fredssagen, »ar iilstede, og

hvsr frebsvetemnen FrMric Passy holdt
indvielfestalsn.

Jtørik Jacobsen
træffes i Kleven 22, KL 9-^l.
Konsulent for ethvertslags elek

trotekniske og maskinelle anlæg.
Opmaaling af vandfald.

Telefon 85?.

NammMstsr i stort Udvalg,
Malervare-FaryelianM.
Pap og Tapeter.

«J* Øvregaardø
Malerforretning.

jYorddtutscher floyds,sranen,
udsteder Passager-Billetter over Kontinentet eller EngSand til Nordaene*

»»»«e« samt Billetter for Ms Klasser til Sydamerika, Westindieif» Afrika,
»ladagaecar, Østasie» og Australien ved

Stadigt nyt
Udvalg af alleslags Huer å Hatte

Billigste JPriser.

Specialitet: Alleslags

Den ene sigre v«eg er optaget af

karter og illustrationer til Napoleons

krigene, tiløen i 1870—71, den ruZsifl

tyrkifle krig i 77-78 og teiftføn.

Ligessm ved de tidligere omtalte udstil

lingssale delvis kjedelige store dswljskMsr,
delvis reproduktion af vel kjmdie billeder.

Den anden store voeg er »let sredm.
Det stal vel vme udstillingens clou.

Men paa den store nepe voeg hlen
ger rari nantes ia tznrAs ¥asio

en bel statistiske tabeller, nogle fotografier

og en del lsvastryk i glas og ramme.

Den trykte katalog angiver, at paa denne

w® er der plads for den stMsksnomifle

afdeling. Det er tabellerne og de gra*

fiffe plancher. Endvidere for folkeret og
frek Det er et aftryk af Genferkonmw

tionen i glos og ramme eg fotografier

af Bertha von Stener, ftatsmad Bloch

Frédéric PaZsy, Hmri Dnmnt o. fl.
Og endelig for militær strafferet hi

Fred. Wattne,

ui__.fåf;ayan£er'

TMte* jjWL flina. i|Ml æÆ J j*m. Wtt, _ *. TH

iBSHfIwW «Mn» Bh) wuft vtfam. WffllMa-Bft—A ftmi M Hb KLJfcMrißßnr*' KfW vBSr Wgfva mjMmjm «w 1h? ffflMD] IfflßHfflfc.
w

Unifoi^mshiier.
/K/s Klasses Arbeide,

Bnnitmager ss. II«MUSSeN
Frebsmcecenaten, ben afbøbe rusfiste

staisra»d Bloch, har ilke «ben bestemt
hensigt valgt benne plads for sit witfénm.

Tusinder og atter tusinder af reifmde

fm al verdens lande vil aarlig passere
hsns frebsmwféum paa denne Europas

ftsrsie tmistvei. golf med god tid, folk

med sp«endi nysgjenighed og aabm san
fer, Blandt disse vil de arbeibenbe

fredsvenner gjøre prsselyter.

Gn faadan iilf«eldig reifenbe, der

kunde ofre et par timer paa mufset,
var jeg.

OBtoiva3F.

 IZJ
Danseskole. Jeg vi! raabe det ud til hver bankende sjæl,

Der fandt lykken en lunefuld stund,
Jeg vil raabe det M til jer alle ikveld:
IM os aabne kor hjerte og mundi

Min Skole i Dans «3 Plastik be
gynder Fredag den 26Hg 6s. i Platous
Sfeoles Gymnastiklokale, hvortil ss
Elever, der maatte ønske at frekven
tere min Skole iaar, ville behage at
fremmøde. Børnene XI. 4 Mtsrm.,
Voxns XI. 8| Aften. Kontingenten:
Born X?. 5.00 pro Pereona, Voxus
Kr. 10.00 pr. Par.

Stavanger den 3. BsMr. 1902.
i. 7. 0,. lettlesen.

Hver su stråls at lys, som Vorherre os gav:
Spred det ud, hvor Hu kan, spred det ud!
At de tusende blomster kan spire deraf
Og om kjærligheds fold bære bud.

Gjsnnem 4 sale langs übstillings

bygningens ene side passerer man 1)

Urwen og Gr<Vknland, 2) dim, 3)

Middelalderen og 4) 80«aats og ?sMls

krigene. Ved karier og billeder paa vW

gene faar man her et to&gaatttb« kursus
i trigZvidmstab. Man stal røre over

maade dreven i krigshistorien for at havs

udbytte af be svoers betaljerehs flagplaner.

Lad Hot lysne om land, lad Hot rødme om kind,
Lad Hot gro over nolo vor jord,
Lad det falde som roM over tørrede sind*
Nor er hjelp til hver liden og stor!

Et Mllssum for krig og fred, opret

tet med den hensigt at virke fot- freds
sagen i og for sig m original MZ

FMfl er museet et mussum for
krig, der stal Virke fer fred.

Men dm, som gik ind i mustze! uden

at hende dets navn og hensigt, vilde

lettelig kunne gm nb igjen uden andst

resultat end bet, et bessg f. ex. i Berlins
Zmghaus giver.

Man befaler 1 frc. i entré det

synes jeg nu er lidt rart for et saadant

agitatisnsmufsum. Og gZZNNZm et &Qe*

arøatat tabet: man forst ind iden store

vmbenhal. Denne hal indtager omtrent

halvdelen af hele udstillingsbygningen og

m, fom navnet siger, m udMingsplads
for alle flags vaaben.

?rMiBll Nyhed!far
Skotske (Bdinburgs)

Kom Hu fattige sjæl, der har hytten til vraa
Og som lider, skjønt ingen det ved:
Nor or hjelp jeg fik mer ak Vorherre end Baa
Og at hjertet jeg vil dele med,

der en nat, mm kunde " ikke fta fred.
©ørene sprang op. Han gil ind i bedste««
stuen. Der Var unaturlig lyst, de! Uk*
rede i sablerne paa røggen, og de gamle
helleder rørte sig. Der var stille uden
for, som der titren altid et i baldybZt
mellem fjeldene og flogen.

Nu er alt, som hsris fXegten fil,
flyttet wb i et nyt hus, bygget af Isrg
Magnus, som paa msrsiden nebstaws
mer fra familien Krogh.

Kom gu sørgende ham, Hor Kar mistet Hit hjem,
Løft dit hoved og græd ei sag. Baart:
Tag min haand, tag min haand jos skal lede dig frem,
Selv om tabet var aldrig Baa KaaM.

N vestlandsk
herresæiis hi

med 8 li HD Taakætter Oss sxtr^
Hæles dog til samme Pris som den
ældre Type.

ObeO Christopher #n Krogh.

Kom au mor eller far, som at kummer er brudt
For Hit barn, som fordærvelsen tog,
I/aH os lede med naab ottor Hattor og gut,
Thi Vorherre Ha aldrig bedrog.

Der er noget, lignende et dunkelt
evmjyr, m halvsnnget vise, som tnyiter
sig til bet deilige lille sted derinde, ned"
famle* mellem fjeldene og flogen stor
naaleffog til alle sider.

Faaes i Stavanger hos

Jacobsen l fciersen,
KlædesbEMdel

ØSTERVÅAG 26. liarél 1724 steg der iland i Hm.

I genvik m mand i røb uniform, med ge
l vm og jagthund. Han kjsbte uden vis

bere hzle stedet og satte sig tilro. Han
havde hverken stegt eller venner paa vest«
landet, og folk maatte, fom venteligt mt0
blive en smule forundrede over dette frem«
mede mennsfle, ber, som det fortætte»,
havde saa mange underlige vaner og
manerer. Han Mores fom et haardt
og utilgængeligt, ualmindelig gjerrigt
mennefle, der havde ro nat eller dag.
Det var oberst Christopher vsn Krogh.
Om ham fortceller historien, at han var
fobt 1685. Allerede tidlig gjorde hm
sig bemerkei ved en bumdristig opiræben
ved farefulde leiligheder og kom tidlig til
at bekllede flere hsiere militære embeder.
Under krigen mod Karl XII samlede
han paa dansk side frivillige omkring sig
og gjorde det ene dristige indfald i Sve
rige efter det andet. „(geiren fagte
ham", heder bet, og han blev bet fvenffe?
gmnsefoll en sand plage. Engang gis
bog hans forvovenhed for vtbi; hatt
trængte langt ind i Sverige og ble» of
en svensk afdeling afflaaret retraM/

©er blev en blobig kamp, som e»bsf
meb, at svenskerne, Hee sar mange Mg/

Msrbredflaber vilde vel visse strid
bare norffe fredsvenner kalde det.Kom Hu sørgende enke, din kval or vol warH,

Græd den uH med dig selv og din Gud,
Men din kummer og gru for det kommende aar
Læg den at send mig bud, send mig dus.

Den grønne stribe, fom saavidt faar
myge sig ned til sjssn med et lidet

Kanoner øg haandvaaben fm be oeldfie

former buet og styngsr og md

At be moderneste hurtigskydende magasin

gWHrer. Alle be udstillede gjenstande

forsynede med splyssnde paaffrifter.

Samlingen er meget fuldstændig og
m overskuelig anotdnet. Foruden vaab

mm selv er der modeller, fom viser

gevmkuglers gzennsmiroengslsesevne, sam
linger of benyttede stiver, som viser ud

viklingen af gevcerernes tmffilterhed,

ammuniiionsprsser, graM fremstillinger
af kuglebaner ufo. Paa den ene store

»ægflabe er ber en grasifl fremstilling
af kuglebanen for ds stsrste moderne

Kruppfle kanoner. Man faar se, hvor

ledes projektilet »effeioer en bane, hvis

stsrste hslbe ligger hsit over Msnt Blanc's

top- Denne del af muftet er absolut
den mest interessante. «Wen man maatte

stwndfiykke, er halvt dsffet of £»ss,
gamle og svcere frør, asp og eg. Op
fm stranden stritter sig en olle, der ikke
sier sin lige paa vestlandet. Dens stam
mer er korte, mm saa tykke, at en mand
kun halvt km favne dem. Oppe ved
allsens udlsb, floar det gamle, gamle
hus, smilende hvidt og vmdigt med smaa
ruder bag havens jo store takstmr.
Havde de to kunnet tale, vilde be fortalt
om mange rare ting, som er kommet op
gjennem alleen, og om mangen lystig
historie inde i stuerne.

Kom tortviloHo sjæl, Hor for livet har stridt
Og vil synke tilbunds i Hin nød,
Af mit fuldeste hjerte, der mindre Kar lidt,
Vi! 305 gi af min fryd 03 mit brød.

Jeg har faa't Hot jo selv som en gave fra Gud
Hvert et glimt Ht min lykke og glans,
Jeg vil sprede det uH send kun bud, send kun bud,
Dot or hans, or oi mit, det er Kaus.

De er ikke mere, fom boede og byg
gede ber. Men be longe fabler, med
flegten» vaabenmerke, og portretter
oliemalerier of fl«rgtens oeldste har
hoengt paa »æggene lige til for et par
aar siden. Der gaar historier om, ot
det lige til den tid spogte i stuerne.
Min fører, fom »or en sanddru og fri*
sieligsinbet mand, fortalte mig for fao
aar siden, medens han fao mig dybt og
alvorligt i sinene, at han havde ligget

Lad det spire i sind, lad det grønnes om hjem:
Jeg Kar mer, end jeg selv trænger til,
Jeg vi! lindre Hm nød, kom kun frem, kom kun frem,
Jeg vi! hjelpe Jaa glad, om Hu vil.Strandens Vedskjæreri

]lr*»tV Sai * Vi. og anbefa

vanlige Priser. - Telefon Nr. 558,
Th. Jørgensen.

Oscar HchL.

hWe en fredSKgilajsr til forer, om man

Aktieseiskabet

Stavanger CementYarefabrik
Disponent: Ingenier Sven Oftedal —-

Fabrikformand: Murmester T. Torgersen

anbifalsr sig til odfarelsi af alt arbeide i wore forskjiige tacher.
Mr Blllig hewegwdng. ~^ffl

Solidt, smuki ar&eiile. mi ; Forlang overslag, iegniHger, anbud.
Ofos. Nybygning og Reparationsarbeide.

Brerndforsikringsselakabet

Yorkshire
(samlede Fonds 22s 500,000)

tegner Forsikringer til billige Prsemier
red O. Dykesieen,
Telef. 694. ovre Holmegade 10.

Industri.
Min Mmwh®mmM®9 hrori tillige

er Bulieyalse og Yedsfejaereri, gamt
mit Isiipwari med Tilbeher er tilleie.

Mollen kan let indredes for andeu
induskiel Bedrifi

Martin M. Nygaard,

ForsaHgs-Aktisliolapt

SKANDIA, Stockholm,
teguer X4ps- og Brandforsifyrin
ger red

C. Houge Thils.



Ne. 233. Stavanger Aftenblad Lordag 20. september.
er et V« dusin lovafiryk. Der hang

nogle visne laurbærkranse igjen fra

aabnwgsfefien. &e fremhcevede kun det

magre indiryf, fredsvcegyen gjorde l for

hold til be lcetbesatte krigsvcegge.

Gjennsm 4 sale, der omhandlede 1)

Sn fæfinings historie 2) Virkning of

oaafcett og sanitet 3) Armeorganifalion

og sygehjelp og 4) Marine alt i stil

med be tidligere omtalte sale lom

man tilbage til den store vaabenhal.

Et siderum til denne hal var ind

rettet til forelæsninger og fremvisning af

linematograjbilleder.
Ude i et lidet haveaulceg var kon

struere! nogle prsver paa stanser, bro

bygning og bivouakhytter.

Nåar undtages fredsvceggen, virkede

det hele fom et mussum, der godi kunde
tønfø knyttet til en militær undervis

ningsanstalt. Interessant nok, dersom

man gi! dib fom fagmand.

Mm det publikum af turister, som

grunderen af bet internationale mussum

for krig og fred har taget sigte paa, er

jeg mb Hor vil sinde musset kjedeligt.

Og hvad hensigten angaar „man merkt

nicht die absicht und wird doch verstimmt."

S. Segelcke.

Hjemmestel.
Mfl] OP os Tapetserarbeide udfores
HlcWui" af 0. Lausen oss^.^sMtsll,
Nymansgaden 92. Alle !!lMM?>lei!M

anmodes om at mede Søndag Kl.
3 Em. i »Folkets Hus«.

Fru Gjøstein holder Foredrag
om Organisationen, og Spørgsmaal om
Dannelse af Forening Til blive disku
teret.

%o kogebsger. enhver husmor bor »ære saa dygtig og
selvhjulpen som muligt. Foruden fel*
flabsmiddage, kolde og varme frokostretter,
svaledrikke og finere drikke bringer bogen
en msngde opskrifter, hvorledes der kan
gjsres meget ub af lidet, eller hvorledes
bet samme kan serveres paa anden maade,
saaledes for exempel 10 opskrifter paa
poteter og anvendelse af poteteSlevninger,
12 opskrifter paa forskjellige retter af
æbler, 12 appelstnopflristerosv. Kogebogen
er ordnet i 24 demonstrationer, det vil
sige grupper til undervisning paa stole
fioffener, og som stolte for en loererinde
maa den røre prægtig. Fru Erlen eler
nemlig en smittende evne til at begeistre
for kogekunsten, ber er lyst og liv over
hendes opskrifter, og ofte ender de med
en bitte liden moralpmten om at eære
neifom, tjsbe kontant eller ikke at stose.

En celdre dame, jeg kjender, siger
bestandig, nåar der er tale om madlav
ning: „la, det er saamcen ingen kunst
at lave god mad, nåar 6n bare har no!
at lave af". Naturligvis er «begramsede
mcengder af flode, frøer, eg og alt bet
som godt er, en vcesentlig betingelse for
god og ncerende kost, men en ligesaa
vigtig faktor er det at ha en raadgiver,
som kan gi paalidelig opskrift paa be
retter, oi kjender, kan gi os anvisning
paa nye uanede maallider og ikke mindst
tære os at benytte bet, vi har af lev
ninger, til et velsmagende maaltld, det
ogfaa.

Jeg har to fogekøer liggende for
mig til anmeldelse: Fru I. Knoph:
5?» kogebog for husmobre. Veilednwg
for tilberedelse af 430 billige boglige
retter samt bagning, syltning m. v.
Pris kr. 1,50. Derneest: Kogebog II
ved Henriette S ch s n b e r g«E r len, pris
fr. 2,25.

Der er mange, som, nåar de aabner
fru Knophs kogebog, vil udbryde: „Nei,
denne liter jeg, den er af den gode gamle
sort, her kan sn ba raa sig fett) lidt
uden aKe disse grammer og deciliter".
Fru Knoph fsrudscetter, at vi ved, hvor
dan almindelig mad laves, og har et
vist begreb om, hvorledes den skal smage.
Derfor siger hun, hvor en moderne
kunstnerinde angir maal og vegt, for
exempel: „Lidt smsr, mel og mel!
vispes sammen" eller: „Saa meget hvede
mel, at røren er passe tyk". Men har man
forst noget Mon paa madlavning, er ben
en indholdsrig „veiledning", og retterne er
lavet billige. Jeg har provet nogle
kageopstrifter, fom jeg Me kjendte fra for,
og de var gode. Prisen er ogsaa over
kommelig, kr. 1,50.

Fm Schønberg»® r f en hsrer til
autoriteterne paa kogekunstens omraade.
Hendes „Kogebog for stole og hjem" er
en af de mest yndede kogebsger; benne
„Kogebog II" er som et udfyldende til
læg til den fsrfte. Fru ©rfen gaar her
udenfor de almindelige retter, og alligevel
ilke paa mer kunstfcsrbigs baner, end at vi
alle godt folger med. Det er fjelden at
llVse en kogebog saa grei, kortfattet og
grundig, og med et saa personligt prceg,
som om fru @rfen selv stod hos og viste
os, hvad og hvorledes. Derfor virker
bogen neesten som morflabslcesning, al
denne deilige mad i sin lcekre anretning,
faa letvint at lave det er, som kjskkenet
faar ny tiltrækning.

Kogebogen stiler mob det maal, al

Specielt anmodes »Ils Rensekvinder
om at afgive mede.

Styret for
„De samvirkende Fagf."

Stavanger Løsarbejderes Forening
har Møde paa Imalandssalen Sendag
den 21. ss. 10. 3.

Anttion.Jeg maa faa lov ai gjenta slutnings
ordene: „V<er paapasselig og noisom i
bet smaa uden at tro, at beter smaa
ljghed at ocere bel Udnyt alt, selv det
mindste; mangen god ret kan lave», bare
der «r dygtighed, omtanke og orden til
stede. Den tredje og vigtige egenflab,
„godt humor", vil faa folge af sig selv".

Am V#

Nordbag den 25be September ferfif.
Kl. 10 Form. bliver, efter Vedkommendes
Forlangende, Auktion afholdt paa Kristi«
anssands Bataljons Depot paa Malde
over kasserede BekloedningSgjenstande, Telt
duge og Hovedpuder lami et flerre Parti
Mnster, Madkopper og Tallerkener.

Haalllnds Lensmandsbestilling den 16.
September 1902.

22 chsftfeft "S
i yngre Afholdsforening, Nygadln, ©en*
bag Aften "/s Kl. £7. Taler
af Låner Sorvaag, SmissNreme Ol
sen, Emberlsnd og FagereNg.

Sang og Musik. Gev«rtttiug.
Entrs 30 Ore. Alle velkomne.

H. Sande.

Klipfisk.løHteMnftidLPxsefihettt Roosevelt holdt for
leden fanbag mønfiring over et faaalle*
rtregiment paa den fm borgerkrigen be*
kjendte flagmark ved Chickamcmga. Ef
ter monftringm fatte prlrstdenten sig i
spidsen for regimentet og gav fin hest
af sporerne. Web gik ht i susende
galop. Fem soldater faldt af hesten, og
et snes eller flere mistede fine hatte.
Ambulansen i enden af kolonnen havde
nok med at plukke op de faldne, som
srkwrte, at de kunne stjsnne, det var
chefen for „the rough riders" paa Kuba,
forø red i spidsen. Efter ridtet holdt
præsidenten en liden tale til soldaterne.
Han sagde, han var stolt af dem som
repræsentanter for ben amerikanske leer,
«g at han havde frydet sig ved at ride
sammen med dem. Soldaterne begyndte
fsrst at le, saa at klappe, tilsidst übbséb
de i sredsvende hurraer for den uvorne
rytterprcesident.

Ny islandsk Fislc au
kommen.

Endre gerner.+
U V«lll»l.

Lsrdag den 25. okisber fsrstk. kl. 11
form. alleer efter forlangende af over
relssagfsrer Grimsgaard fom bestyrer
i bager 31. Haugens konkursbo 3ble
gangs auktion afholdt i og boer boets
vaanwgshus, br.-ne. 1193, matr.NO
-69 med s«und og baøefibijpittg »eb
Pedersgadm.

Efter rekvirentens begæring bemær
kes, at eienbommen egner sig fortrinlig
til handel og bageri samt at et antagelig
budDvil blive approberet.

Stavanger auktionsssrvalierkontsr 15.
septbr. 1902. Tirantms.

Gt telegram til „Aftenbladet" med
delte igaar, at paany er en af dem van
dret bort, fom har været med at bane
mim for norft skuespilkunst. I sver 60
aar varis hendes trofaste og boglige ar
beide i scenens tjeneste, og et ydre bevis
fir den anseelse, hun vandi, er medaljen
pro liter-vis st artidus, fom kongen for
et halv! fnes aar siden fljeenked hende.

Frk. Parelws' debut foregik i 1852
pm det notfie teater i Kristiania. S
1855 gik huu over fil Kristiania teater
hvor hun med en tort afbrydelse i 1870
virksd, indtil Nationalteatret aabncø, og
hun rar ogsaa her en tid med, men
sygdom tvang hende til at træffe sig
tilbage, og igaar paa sin 75 aars fsd
felebog dsde hun. Frk. Parelws vil
mindes som en af den norske stuespil
kunst mest fremragende reprtesentater.

Kars« s*tiftitd Mmfterbinderi er i
Oskarsgd. 6 ved nye Maldevei. Segelckes Malerier

(ophængt i Kunstforeningen) sælgil
ved Henvendelse til

iatret. VVO,siW«tO««VG« Dapo.

korSøndag den 21. Septbr. 1902 XI. F s
Populær Forestilling M billige Friser.

Eti Sangepf®»ts •
Lystspil i 3 Akter af Moser. SyltetidenWtzUbrssiffe.

Hr. proprietær I. Hjorth, Ogns, har
indkjsbt en mindre dampbaad og trawl
for fiffe af flyndre. Hr. Hjorth har under
et ophold i Danmark sat sig ind i dm
der brugte methobe for flyndrefifls. 3.
Ognebugten og lundevigen (Ggersen) er
ret betydelige msmgdsr flyndre, melder
„WenbZadei"s ksrrsspondeni i Egerfund.

Sange gynges af Hr. < Fritz Stannis.
Billetpris: 7S-SCI-~3§ øre

erholdes i Theatrets Billetkontor fra
3!. 13-3 og fra XI. 4.

Søndag Aften Ml, 8:
»Jeppe paa Ejernet*'?

Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg.
I»iVB'NiixirOU, Operette af (Jharler Kjerulf.

anbefales

WM Kaseroller, *«
Mobber-, fortinnet Staal og emal
jerede samt emaljerede Gf*yci©!»3
Itepppessøi» og Tragter hos

|erg 5 60.
Af bifføy #eti## bog „Mod Siwm

mm", bet udkom for 14 dage siden- er
allerede 2det oplag lagt under pressen.

Billetter LeMag i Hr. Floora Bog
handel, Søndag fra N. 12—2 og fra
KL 6 i Theatrets Billetkontor. Nye Fisketorv, -^-

overlegne i styrts, tog obersten og hans
frivillige tilfange. Obersten bl« børn!
til dsben, og Karl XLI proklamerede
selv bommen fot ham han lystede
bog at ss betle menneske, føt han dsde.
Men obersten lsd sig ikke bevHge: Han
ftrsg sig weifsnde med nakken langs ge
lederns og gat? longen et svar, fom
gjsrds betitte saa ssrbauset, at bet heder,
hm ikke „turds" lade obersten skyde, men
Mabis i raseri: „San «is til NsM
med dig, bin blodhund I* Saa fil Krogh
vandre tilbage sver gramfen, øg træf as
stmbadssrns, som han var, ssgis han et
roligt sted paa vsftlmdet og laarede
Haagenvik. Som en halvt ftsdlss strsg
han smkring i alle kroge, dels paa
grund af sin gerrighed, bels paa grund
af sii urolige temperament. Han ljsbte
jagtdistrikter, laxefifferier øg lirker og
havde i hi hele taget sine fingre spt
alt, hvad der kunde bringe ham fornot*
else eller gevinst, rund! om I hels Ry
fylke.

ber. Sen kMtes af oberst von Krogh
paa Haagenvik, en mand, som und«
navn af „Gamle Krokjen" »ar en be*
kjendt stsrrelse i egnen, og hvis familie
ligetil 1835 besad gaarden Haagenvik.
Han dellog i krigen mod Karl XII og
dannede der før egen regning et friis«!*
pagtii as driftige og forsorne karls, hvor
med han gjsrde streiftog indover dm
svensks KMnse. Det fortættes om ham,
at fan mange gange var nær ved at
blive fanget af svensken og tilsiost vir
kelig blev omringet og efter et stort mm
befald blandt sine fol! nodt til at over
give sig. Karl Xlltamkte forst paa at
lade ham skyde, men blev saa indlaget
af hans bferoe sgfrygtless svar, at han
staamde hans liv. Derefter opslog han
sin bolig paa Haagenvik og hsbts ht
flests kirker i Rysylks. For Rslbals kirke
stal han kun have gloet 101 rigsdaler»
Men da han tog den i besiddelse, lob hm
„to stive klove" med sslv bortfors fra
dm. Det sslvtsi, hm fik fra Rsldal,
forstod han paa m føregett maade at
nyttiMsrs sig, thi da han sgfaa siede
andre kirker, solgte hm fm disse de kost
bareste kalks, biffe s. f. v., og lod be
mindste øg ringeste af de fm Stolbal |cn«
ieds bruges i deres sted. Derfor findes
endnu rundt omkring i Ryfylke heNge
kar, hvis indskrifter vidner øm, at de i
sin tid havs vceret fljlVnKds til Rsldals
kirken. Efterat „Gamle Krokjm" saa
ledes havde nyitiggzort sig sslvst fra
kirkrns, Hal han ille mere have be«
kymret sig om dem, men overladt dem
til sine tidligere eiere."

levsds kummerligt med alle sine penge.
Men sognet havde respekt for ham, og
nmr obersten, orø hvem de utrolige krigs
historier fortaltes, kom i sin uniform til
kirke om ssndagen, var ber ingen fom
hmffzd „Gamle Skolien", De tog til
gatten og gav god plads.

Paa Skigelstrand en gaard i
samme fsgn boede den danfle flatte
fogs, Hsnth hed han. Da det led hm
imod syttenhundred og femtiaarene, blev
stattefogden kneben. Han havde nok ikke
fine papirer i orden og kunde ikke give
noget ordentligt regnskab. Ved at gjem
nemgaa ffattebsgerne fandt man, at oberst
von Krogh ikke havde betali sit smsr, og
det hele endte med, at obersten maatte
betale hele fogdens undsrballancs
omkring 1500 rigsdaler. Det gik den
faare gjerrige mand saa til hjertet, at
han klynkende for de penge, han havde
mistet blev syg og dsoe dm 18. januar
1752, firas efterai han var udnsevnt til
chef for ank! vesterlehnfle inf. regiment.

„Gamle Krokjen" havde m broder,
som ogfaa flyttede her til landet. Han
for sindigere frem og opnaasde Mre
resultater. Det var general Georg Fre
derich von Krogh, fom var udnawnt til
hvidridder og ble» bisat i Trsndhjsms
Domkirks 13. Mai 1768. Begge var
be fonner af oberst Georg Frederich von
Krogh, som var frivillig i leiferen af
Tyfllands tjeneste under kurfyrsten af
Wh

„folien" avlede fonner og dstre MK
Haagenvik. De fik en yderst tarvelig og
§aarbfer opdragelse. Den eeldsts af dem
var generalmajor ©oren be Fine von
Krogh. Han dode paa Haagenvik 11.
februar 1795. Han har plantet de
fleste af treerne i alleen og anlagt haven.

Under hans levetid stod Haagenvik rigtig
i flor og velstand.

En datter af „Strølien* giftede sig
med en tyst laptein - von Salder« hed
han. Han boede ogsaa paa Haagen
vik, mm gjords ikke flørt andet em brat.
Han holdt sig paa et lammer i hoved
bygningen, som ben bag idag kaldes
„Saldsrkammeret". Der laa han ved
siden af sit vinanker den hele bag. Blandt
de mange historier, som gaar om ham
derinde, fortali, at mar han var bleven
rigtig fuld naar det lsd ud paa efter*
middagen -» og han ille kunde fan
proppen i ankeret igjen, laa han paa
gulvet og viftede med den og raabts
„giv agt", faa det hsrtes over halve
Haagenvik. Andre gange Amds han
krybe under sengen istedstfsr opi ben,
og da kunde han formedelst sin forlig*
hed ikke komme frem igjen og maatte
ligge der og skrige, til folk kom og trak
ham frem.

En anbin af „Krokjms" fonner
armbe faderens sind. Det var oberst
lsitnant Bernhard Wilhelm von Krogh.
Han kjsbte sig gaard paa Sandeid, men
var lidet hjemme. Var han ille i krig,
faa var han med bossen i mark og flog.

I rapporter fra ben tid skildres han
fom en usedvanlig tapper kriger. Han
var en forlig, tre alen og fire tommer
hsi mand, ber havde trænet sit legeme
til en enorm spoenstighed. En fonbag,
han skulde til kirke paa Sandeid og »ar
i god vigsr, censede han ilte at gaa
over broen, som forte over en omkring
30 fob bred elv, men tog G» stang, sprang
tit, fatte den midt i elvch, og vippede
sig over.

Engang var han i Kjsbmhavn paa
et bal, hvor ogfaa den kongelige familie

»ar tilsteds. Der blev han fsrelstet ien
af prinsesserne, og bet endte med, at
han sil kysse hende. Deite blev imid
lertid bemerlet og meldt kongen. Det
var selvsslgelig en ærefrænfelfe mod
hoffet, som havde dsben tilfølge i be
dage. Saa blev da benne von Krogh
dsmttilatkjoempemod kongens fegiemester.
Dette anfaa alle for noget ligesaa filtert
fom henrettelse, ba fegtemestsren alene
fik signal, nåar ber ftulde gaaes paa.
Men i det sieblik fsgtemesteren rettede
vaabm, kastede oberstlsiinanien sig hsit
over hans hode og fif fin fabel boret
mb mellem hans skuldre. Sagnet vil
vide, at von Krogh havde staaet i for
bindelse med en venligsindet del af hoffet,
som havde fsrget for, «i han fil signal
samtidig med fegtemestsren. Imidlertid
blev han vist udenom Danmarks gramser.

Nu var solen gaaet ned over „Gamle
trollen"« efterkommere i Haagenvik.
Stedet blev ikke i deres besiddelse længer
end til sonnessnnen, kaptein Frederich
Stokflet von Krogh, fsdt 1762, bod
1836. Gn af hans dstre blev gift med
stibsbygmester Johannes Magnus, som i
&aagen»lf anlagde et vidt bekjendt skibs
byggeri, hvorfra bl. a. mange af benne
bys stolteste studer skriver sig. Hans
ssnnessn komponisten Georg Washing
t|on Magnus bobbe paa gaarden til
for kort tid siden, da hun solgt« og
flyttede til Kjobenhavn. Den eleø nu
af urmager Bendix Hansen, Stavanger.

Men imidlertid havde der tøffet et andet
li» i stuerne. Serftøfollene var ftrsmmede
ind. Hvad var det for noget rart, disse
fremmede fol! havde skrabet sammen?
„Pst med ør, og lnio, saa stal »I faa
bet vak det gamle strammet!" Og faa
flængebeø fsrst be beilige jagtpartier paa

»æggene i storstuen. Endel brudstykker
af dem ligger igjen inde paa „Salder
kammeret" og vidner i alt sit flø» og
sin «elde om, hvad „storstuen" var i ds
gode tider.

Nu er det hele en saga blot.
De fremmede folk er baarns fra Vaagen*
»if og ind paa Vlledals gamle ktrkegaard.
Der har be hver sit beskedne hvilested,
fom ingen f|enber. Et par kors ligger
ftøngte paa lirkegaardm ingen ved,
hvor be stal floa. %aa det at intet maa
hindre tiden, der sterk og stsdig i sin
stiften udfletter alle ting for ellet
senere, alt efter fortjeneste.

Men Haagenvik ligger ber og smiler
ben fsrbireifende imøbe med sin gamle »ær*
big|eb, med sin alls, med sine eviggronne
takstrser foran ben smilende hvide, gamle
bygning med be mange fmaa ruder.  

-> Jeg stod for ikke længe siben en sen
kveld sverst i Men. ©er var stille oppe
i stuerne og msrkt. Der hamger ingen
fabler og gevoerer mere. Det svcere
grønne træ sidder ligesom paa hug og
Mer i sit fijsd en naPen to hundreds
aar gammel havehytle. Nedover alléen
flinner maanen paa muld og græs. De
gamle kvisteds kubber poar i rcettsr, lige
som med na-ven i lommerne, og trodser

ensomheden. Men oppe fra ffog|eiberm]
hores en sagte fus af nattevinden, og
af og til gaar ber nede i dalen som en
frysning gjennsm de hsie egetrcers blade.
Forresten alt stille. - Alt stod ligesom
sukkende: De plantede os og stelle os i
faa mange aar, at be dog skulde gaaet
herfra allesammenl

De stsrfiZ indtcsgisr ss han fra lop*
fifleriet i Yrke eg af Rslbals kirke. I
kirken fandtes pm den tid en mainZbs
sslysager, som han transporterede Al
Haagenvik, hvorefter han gav kirken til
bags til menigheden. Ludvig Dam ftri
ver om «jNtøn? øg Rslhals kirke føl*
Mbs i sine w 9loif!e bygdesggn", (øg
hvad han hersm tøer, er ikke fog», mm
sandhed, der kan koMMres Annem
hslumsnkr, som endnu findes):

..Kirkens flo» ry f«c hellighed ind«
bragte den mange penge; thi pilgrimmene
ydede ben naturligvis gaver. Da Rsl
dllls lirke, ligesom Norges svrige kirker,
blev sslgt «i Frederik IV, lsm den til
at bringe fin Mer en rigeligere indtsegt
snb mangen hovedkirke i frugtbare byg-

B. K.
Gamle Krskjen var et navn, han bar

med vcerdighed. Den gamle, spinkle sberft
zik der eg pillede spiger og smuler, øg

Dr. 0. N. Heidenreich
& Dr. Chr. Badde
kemisk-analytisk og

gjsrfysiologisk Laboratorium
Dronningensgd. 13, Kr.ania. Telefen 1941.
Alle Slags Analyser welfares lrartigst#

Byg. Byg.
Pr. Dpsk. „Hektor B hid

ventes om nogle Dage attep
et Parti Byg, der anbefales
i starre og mindre.

Stavanger 19/9 .

8. # 3dsoe.
SWMuttioii

Stabag 22be ©epifcr. JM. 3 «f*
Ijolbes Slufitctt ouer et ftort saili @i*»*
let? og 4? for Sterner, &errer, fpigcr,
(Sutter og s3sm. ©obt Üboalg ogfaa
i gtliffo.

©tatmnger 18be ©epiem&er 1902.
gor D. @(jr. Olfen:

©treuaag.
ser er 3Mebntog at fage ©foent i

&ienfgn og pasfe efier fit 2 ©fterro.

Stavanger Skytterlag.
Skydning paa Lagets Bane (Riska)

ferstk. Sondag.
Afgang fra ostervaagskaien Kl.

81/*B 1/* praecis. Returnerer Middag.
Grartisskydning.

Bestyrelsen.

T. C. Fabian,
Sadelraer, Tspstserer &

(tidligei*e Dekorator hos -
Hr. Thorstein. Bryne)

udferer dekorativ Opluengningj
og Diapering a£ Gardiner og
JPortiirer fra 50 ore til Kr. 1,50
samt alt evrigt til Faget henherende.
fthS ordres modtagea hum paa
vwo< min Bopael, Vaalands Fabriker,

eller ved Telefon Nr. 3 (Vaa«
lands Fabiiker).Magnus Barfot.

Ctrafisskyffming hver Son
dag. Nye Medlemmer har fri Kon
tingent for iaar, samt erholder 30
Skud gratis. Styreti.

Allesiags
Musikinstrumenter

stem|aes og fepareres.
- «l. Schwann,

Telefon 258, Kongsgaden 24.

Pitchpine Flanker.
Ca. 5000 Kubikfod 8, 4 og 5

Tommer Planker, srerlig passende til
Brygger, Gulv i Stalde etc., MMg
tilsalgs. Wittus Furst <& Co,,
(H.0.) Arendal.

SWJH• JOt#

foregaar Sen
dag Middag K!. 12. Start fra MNOk",
rundt Majoren tilbage til Startpladsen.

Bestjrelsen.

Skibsverft.

Da vi nu har kjebt det
g&mle Simdvigens
vei»ftv beliggende lige ved
vort Verksted, og engageret
en dygtig Skibsbygmester, saa
er vi istand til at udfore og
saa alle Slags Skibsreparatio
aer ©g fifybygning i Trae.

Udmerket Havn, Kai og
Oplagsplads samt 40 Tons
Svingkran.

Rosenbergs mekiniske Verksted.
Telegramadrasse: Verkstedet*


